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ABSTRAK 

Kuntoro, Adi. 2015. Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan Tiga 

Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII I SMP Negeri 5 

Adiwerna, Tegal. Skripsi, Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Sri Iswidayati, M.Hum. 

i - xvi, 1 – 192 

Kata Kunci: menggambar, poci tanah liat, pembelajaran seni rupa. 

Pembelajaran dilakukan karena peneliti merasa kurangnya apresiasi 

masyarakat Tegal terutama generasi muda terhadap karya seni kemarik poci yang 

membuat peneliti ingin memberikan anak pembelajaran agar anak dapat belajar 

tentang karya seni keramik poci. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

menjawab permasalahan; bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran seni rupa di 

SMP Negeri 5 Adiwerna? bagaimanakah pelaksanaan Pembelajaran Menggambar 

diatas Permukaan Tiga Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII I 

SMP Negeri 5 Adiwerna? apa sajakah faktor penghambat dan pendukung 

pembelajaran menggambar bertema dengan media tanah liat berbentuk poci di 

kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Dalam menggumpulkan data, digunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan 

reduksi data. 

Hasil pembelajaran menunjukan minat serta antusias siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menggambar di atas permukaan Tiga dimensi dengan 

media poci tanah liat. Selain itu, hasil karya siswa juga cukup baik, dilihat dari 

hasil karya pada pengamatan terfokus I dan pengamatan terfokus II. Hal itu dapat 

terjadi karena adanya faktor pendukung, seperti pengetahuan siswa akan objek-

objek yang menjadi ciri khas Tegal dan ketersediaan media pembelajaran yang 

telah disiapkan oleh guru dan peneliti. Disamping itu juga terdapat faktor 

penghambat, seperti kurangnya guru memberikan arahan kepada siswa baik 

selama proses mendesain, juga dalam proses menggambar langsung di media 

tanah liat berbentuk poci. Hal ini terjadi karena kesalahan komunikasi antara guru 

dengan peneliti, sehingga hasil pembelajaran ini kurang berhasil. 

Kurangnya materi seni budaya yang diajarkan guru di SMP Negeri 5 

Adiwerna, membuat siswa hanya melakukan pelajaran yang sama dari tahun-

ketahun, sehingga membuat siswa menjadi bosan dan kurang tertarik tentang seni. 

Untuk itu peneliti menyarankan guru melakukan pembelajaran yang dapat 

membuat siswa mengenal serta melestarikan budaya Tegal serta menyarankan 

agar selalu melakukan hal baru dalam pembelajaran seni budaya, sehingga siswa 

tidak merasa bosan, serta rasa ingin tahu siswa terpenuhi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tegal merupakan nama suatu daerah di provinsi Jawa Tengah yang 

menggambil bentuk poci sebagai identitasnya. Penggunaan bentuk poci sebagai 

identitas disebabkan masyarakat Tegal pada umumnya menggunakan poci 

sebagai salah satu peralatan minum teh. Kebiasaan masyarakat Tegal dalam 

meminum teh menggunakan poci atau yang orang Tegal sebut dengan istilah 

moci sudah ada sejak lama. Perlengkapan atau peralatan minum teh yang salah 

satu diantaranya adalah poci, terbuat dari bahan tanah liat yang berfungsi untuk 

memproses pembuatan minuman teh, sehingga menjadikan aroma teh yang 

khas. 

Budaya inilah yang oleh generasi muda harus dilestarikan. Generasi 

muda dalam hal ini siswa, perlu diperkenalkan tentang poci Tegal yang 

digunakan sebagai salah satu identitas Tegal. Salah satu upayanya melalui 

pembelajaran seni rupa. Berkaitan dengan itu, melalui Pembelajaran 

Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat 

dapat menjadi salah satu bentuk upaya mengenalkan dan melestarikan poci 

kepada siswa melalui pendidikan di sekolah. 

Pendidikan seni di sekolah tidak hanya difungsikan untuk melatih anak 

agar mampu menguasai proses dan teknik berkarya seni saja, namun melalui 

proses ini juga difungsikan sebagai alat pendidikan dalam mengembangkan 
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kreativitas siswa. Subandi (2008) menjelaskan substansi materi yang dipelajari 

dari pendidikan seni mencakup bidang konsepsi, kreasi, dan apresiasi seni. 

Pembelajaran konsepsi dilakukan untuk membekali siswa mengetahui materi 

ilmu seni, kegiatan berolah seni dilakukan untuk memberikan pengalaman dan 

kemahiran mencipta seni, dan berapresiasi seni dilakukan untuk memberi 

pengalaman dalam proses menghargai karya seni. 

Fungsi pembelajaran seni rupa adalah sebagai sarana untuk memberikan 

pengalaman estetis kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa melalui 

bentuk kegiatan apresiasi dan kreasi terhadap keramik poci. Apresiasi ini 

dikembangkan dalam bentuk mengamati berbagai macam corak dan bentuk 

keramik poci, melihat cara pembuatan keramik poci, serta mengamati 

perkembangan keramik poci di masyarakat. Selain mengapresiasi keramik 

poci, siswa juga diajarkan untuk berekspresi dalam pembuatan keramik  poci. 

Dalam proses membuat keramik poci melalui beberapa tahapan, antara lain; 

mencetak (membentuk), menghias poci, pengeringan, dan terakhir 

pembakaran. Dalam pembelajaran ini nantinya siswa hanya dilibatkan dalam 

proses menghias dengan cara menggambar pada badan poci. 

Tidak cukup berhenti sampai pada pengembangan keterampilan, peran 

positif dari kegiatan berkarya seni adalah melatih anak didik untuk kreatif 

mengembangkan daya imajinasi, serta melatih keterampilan teknis dalam 

menyiasati atau menggunakan alat dan bahan yang diperlukan dalam 

menyelesaikan persoalan yang dihadapi (Triyanto dalam Rudyanto, 2011). 
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Pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menuangkan imajinasi 

mereka ke dalam poci melalui gambar. Siswa diarahkan untuk menggambar 

sesuatu yang  menjadi trand mark Tegal. Pemberian gambar pada poci tersebut 

nantinya dapat memberikan nilai informasi dan menambah nilai estetis dari 

poci itu sendiri. Hal ini dikarenakan gambar yang ada pada poci sekarang ini 

hanyalah tulisan yang menunjukkan salah satu produsen teh di Tegal. 

Alasan penggunaan tanah liat berbentuk poci sebagai media 

pembelajaran menggambar merupakan upaya untuk siswa mengapresiasi poci 

serta memberikan pengetahuan yang lebih tentang poci. Selama ini siswa 

hanya mengetahui poci yang sudah jadi tanpa mengetahui bentuk awal serta 

proses pembuatan poci. Hal ini dikarenakan tidak adanya perajin poci di daerah 

Tegal, sehingga diharapkan nantinya  siswa mengetahui bagaimana poci yang 

sudah menjadi identitas Tegal. Selain itu, penggunaan media tanah liat yang 

lunak akan menjadi pengalaman baru bagi siswa yang selama ini hanya 

menggambar dengan media padat. 

 Dilakukan Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi 

dengan Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna ini 

dikarenakan lokasi penelitian merupakan kawasan penjualan keramik poci dan 

teh, serta letak sekolah yang tidak terlalu jauh dari tempat industri gerabah 

sehingga sangat membantu dalam proses pembelajaran. SMP Negeri 5 Adiwerna 

juga merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama di daerah Tegal yang 

memiliki perhatian khusus terhadap seni rupa, yaitu terdapat studio seni. Ruang 

tersebut digunakan sebagai tempat untuk berkarya seni selain diruang kelas. 
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Ruangan tersebut juga digunakan untuk menyimpan hasil karya-karya seni siswa, 

yakni berupa hiasan dinding dari kayu, ukiran, gerabah yang ditempeli dengan 

menggunakan berbagai bahan seperti potongan-potongan kabel, cangkang telur, 

pasir, dan kerang, serta miniatur/diorama bangunan dan alat transportasi yang 

terbuat dari stik es krim. 

Alasan kelas VIII sebagai sasaran penelitian selain karena pembelajaran 

menggambar memang sudah diajarkan di kelas VIII SMP Negeri 5 Adiwerna, 

namun dengan media kayu. Pembelajaran menggambar yang sudah ada di SMP 

Negeri 5 Adiwerna saat ini kurang bervariasi, karena hanya sebatas 

menggambar pada kertas dan menggunakan media kayu sebagai langkah awal 

seni ukir dalam bentuk tempat membaca Al Qur‟an. Dalam pembelajaran 

tersebut siswa diajarkan bagaimana membuat tempat membaca Al Qur‟an, dari 

proses awal sampai akhir untuk kemudian dihiasinya dengan ukiran. Siswa 

membuat gambar pada tempat membaca Al Qur‟an tersebut dengan teknik 

pahat yang sebelumnya terlebih dahulu siswa membuat gambar hiasannya 

langsung  pada kayu atau secara tidak langsung dengan menggunakan media 

kertas yang kemudian ditempel pada kayu tersebut sebelum mulai dipahat. 

Hal ini menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian di SMP 

Negeri 5 Adiwerna karena ingin mengembangkan pembelajaran seni rupa yang 

sudah ada dengan melakukan pembelajaran menggambar melalui media yang 

berbeda dengan yang sudah diajarkan di SMP Negeri 5 Adiwerna, yaitu dengan 

menggunakan media tanah liat, yang penerapannya dalam bentuk poci. 
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Selain sebagai media pembelajaran, peneliti juga ingin memberikan 

pengalaman kepada siswa bagaimana cara menggambar dengan media 3D. 

Selama ini siswa hanya menggambar dengan media 2D, baik itu di kertas 

maupun di papan kayu. Dalam pembelajaran ini, peneliti berharap siswa dapat 

mengetahui perbandingan dan perbedaan menggambar dengan media 2D dan 

3D, terutama dari segi teknik dan kesulitannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1.2.1 Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 5 

Adiwerna? 

1.2.2 Bagaimanakah hasil Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan 3 

Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII I SMP Negeri 5 

Adiwerna? 

1.2.3 Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung Pembelajaran 

Menggambar dengan Media Tanah Liat Berbentuk Poci di kelas VIII I 

SMP Negeri 5 Adiwerna? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 5 

Adiwerna. 
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1.3.2 Mendeskripsikan hasil Pembelajaran Menggambar diatas Permukaan 3 

Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII I SMP Negeri 5 

Adiwerna 

1.3.3 Mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung dalam Pembelajaran 

Menggambar diatas Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat 

di Kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilaksanakan melalui Pembelajaran 

Menggambar diatas Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di 

Kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi guru mata pelajaran seni budaya dan keterampilan (SBK), penelitian 

ini dapat dijadikan refleksi sekaligus masukan bagi pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan yang akan datang, sehingga 

pembelajaran seni rupa di SMP N 5 Adiwerna semakin bervariasi. 

1.4.2 Bagi siswa penelitian ini dapat membantu siswa untuk mengetahui poci 

yang digunakan masyarakat Tegal serta bagaimana menggambar 

menggunakan media lunak berbentuk poci. Siswa dapat membuat karya 

seni keramik poci yang secara perlahan mengembangkan kreativitas dan 

daya ciptanya. Selain melestarikan poci keramik, siswa secara tidak 

langsung belajar dan mengetahui apa yang menjadi ciri khas Tegal yang 

dituangkan melalui gambar pada poci. Siswa menjadi tahu apa saja yang 

menjadi ciri khas daerah Tegal. 
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1.4.3 Bagi peneliti sendiri, manfaat penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana pengetahuan generasi muda di Tegal mengenai budayanya, di 

samping peneliti juga dapat melihat potensi siswa dalam dunia seni rupa. 

Peneliti dapat melihat seberapa besar antusias siswa terhadap 

pembelajaran seni rupa serta melihat potensi yang dimiliki siswa SMP 

Negeri 5 Adiwerna dalam bidang seni rupa. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Briggs (Ani, dkk, 2004) adalah  seperangkat events 

(peristiwa) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta 

didik itu memperoleh kemudahan. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara 

terintregasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik 

siswa, karakteristik bidang studi serta berbagai strategi pembelajaran, baik 

penyampaian, pengelolaan, maupun pengorganisasian pembelajaran (Hamzah 

dalam Rudyanto, 2011). 

Martono (2009), menyebutkan: 

“Konsep dasar pembelajaran  pada dasarnya adalah  satu  

rangkaian dengan konsep belajar dan mengajar. Menurut aliran 

behaviorisme Skinner (1974) Learnring is a change in behavior, kata 

kunci dalam difinisi ini belajar adalah perubahan tingkah laku. Menurut 

Robet Gagne (1977) aliran kognitif,  Learning is a change in human 

disposition or capability, which persist over a period  of time, and 

which is not simply ascribable to procces of growth. Kata kunci dari 

definisi Gagne, belajar adalah suatu perubahan watak atau kemampuan 

manusia yang berlangsung selama jangka waktu dan tidak sekedar 

menganggapnya proses pertumbuhan” 

 

Mengajar atau mendidik bukan hanya sebatas melatih dan memberikan 

pengetahuan terhadap anak, tetapi juga membina dan membimbing watak serta 

perilaku anak agar mengenal dan menghargai nilai-nilai kehidupan. Sedangkan 
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mengajar menurut Zamroni (dalam Martono: 2009) adalah seni untuk mentransfer 

pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai yang diarahkan oleh nilai-nilai 

pendidikan, kebutuhan siswa, kondisi lingkungan, dan keyakinan yang dimiliki 

guru. 

Pada dasarnya pembelajaran merupakan suatu aktivitas pendidikan yang 

menempatkan guru sebagai pendidik dengan siswa sebagai yang dididik. Syafii 

(2006) menjelaskan, bahwa pembelajaran sering dimaknai secara terbatas dalam 

konteks instruksional, yang melibatkan guru dalam mengajar (teaching) dan 

murid belajar (learning). Konsep ini digunakan karena memandang guru dan 

siswa sebagai subjek dalam pembelajaran, artinya keduanya sama-sama memiliki 

peran penting.  

Bentuk pembelajaran sama halnya dengan model pembelajaran. Bentuk 

dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai contoh atau model yang 

dapat ditiru. Dalam konteks pembelajaran, bentuk pembelajaran dapat diartikan 

sebagai model pembelajaran yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih efektif.  

Secara umum model pembelajaran merupakan gambaran upaya guru untuk 

membuat situasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga mendorong siswa untuk 

belajar. Hal ini ditegaskan Sukmadinata (dalam Sobandi, 2008) bahwa “Model 

pembelajaran adalah suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan 

penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa/mahasiswa berinteraksi 

sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa”. Pendapat yang 

sama juga dikemukakan Soekamto dan Winataputra (dalam Sobandi, 2008), 
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bahwa model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. 

Membuat desain pembelajaran ditentukan dari model pembelajaran yang 

dirancang. Pasalnya model pembelajaran dirancang dan dibuat serta 

dikembangkan berdasarkan konsep pendidikan yang setiap waktunya berubah. 

Syafii (2006) menjelaskan, bahwa model pembelajaran terkait dengan desain 

materi pembelajaran. Dengan demikian dalam konteks ini model pembelajaran 

dapat berbentuk desain yang digunakan guru dalam  mengajar. 

2.1.1  Tujuan Pembelajaran 

Menurut Ismiyanto (2011) tujuan atau sasaran adalah pangkal tolak 

pemilihan, penetapan, dan pengembangan komponen-komponen lainnya dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Tyler (dalam Syafii, 

2006) tujuan merupakan komponen utama dan pertama dalam pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran merupakan ke arah mana siswa akan dibawa. Arah belajar 

siswa merupakan sasaran belajar, oleh karena itu tujuan pembelajaran biasa 

disebut juga sasaran pembelajaran. 

Menurut Tyler (dalam Ismiyanto, 2011) tujuan merupakan komponen utama 

dan merupakan dasar bagi pemilihan bahan ajar, kemudian metode dan terakhir 

pembuatan alat evaluasi belajar.  Dalam menyusun tujuan pembelajaran 

hendaknya juga memperhatikan determinan kurikulum. Smith, Stanley, dan 

Shores (dalam Ismiyanto, 2011) mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan 

hendaknya dipertimbangkan kebutuhan dasar anak dan kebutuhan masyarakat 

serta memperhatikan saran para pakar mata pelajaran. 
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Rumusan kompetensi atau kemampuan tertentu sesungguhnya merupakan 

rumusan tujuan. Semakin mendekati tujuan pendidikan nasional semakin umum 

tujuan itu, semakin menjauhi dan oprerasional di dalam kelas semakin khusus 

rumusan tujuan itu. Oleh karena itu, ketika guru mengembangkan kompetensi atau 

tujuan yang dirancang dalam satuan pelajaran, misalnya, perlu merumuskan ke 

dalam bentuk yang lebih operasional, spesifik dan dapat diukur. Rumusan tujuan 

yang operasional ini harus menggambarkan perilaku atau kemampuan siswa 

dalam kondisi dengan derajat tertentu (lihat Syafii, 2006). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang 

oprerasional sebagai komponen utama dalam pemilihan bahan ajar, metode dan 

evaluasi harus mempertimbangkan determinan kurikulum guna mencapai 

keberhasilan pembelajaran.  

2.1.2 Bahan Ajar 

Bahan ajar dapat disebut juga materi pelajaran, isi pelajaran, pengalaman 

belajar, dan sebagainya.  Materi pelajaran terkait dengan pertanyaan dengan apa 

yang akan diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa dalam konteks tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan. Oleh karena itu, materi pembelajaran sering 

disebut juga isi pelajaran atau bahan ajar.  

Menurut Syafii (2006) materi pembelajaran atau bahan ajar adalah pesan 

yang perlu disampaikan oleh penyelenggara pendidikan kepada peserta didik. 

Oleh karena itu, dalam bentuknya sebagai bahan ajar, materi pembelajaran 

sesungguhnya merupakan bentuk rinci atau terurai dari pokok-pokok materi yang 

ditetapkan dalam kurikulum. Bentuk rinci atau terurai dari isi kurikulum ini dapat 
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disampaikan secara sangat rinci, jelas dengan penuh ilustrasi, atau sebaliknya 

dibuat seperlunya saja.Hal tersebut sangat bergantung pada bagaimana proses 

pembelajaran itu dikemas. 

Ismiyanto (2011) menjelaskan bahwa bahan ajar dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang mengandung pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. 

Pengetahuan dapat berbentuk fakta, informasi, definisi, prinsip, konsep, dan lain-

lain. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik dalam memilih dan menetapkan 

bahan ajar harus mempertimbangkan kandungan-kandungan pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang bermakna bagi dan dapat dikuasai serta 

memotivasi peserta didik untuk selalu belajar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan bentuk 

rinci dari materi pembelajaran dalam kurikulum yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran yang di dalamnya mengandung pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai yang bermakna bagi dan dapat dikuasai serta memotivasi peserta didik 

untuk selalu belajar.  

2.1.3 Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran membicarakan bagaimana membelajarkan siswa 

sesuai dengan harapan-harapan dan mewujudkan perubahan positif. Sobandi 

(2008) menjelaskan bahwa metode merupakan kegiatan menata dan mengelola 

pelaksanaan pembelajaran yang efektif yang melibatkan segala bentuk interaksi 

antara siswa, guru, dan sumber belajar. Oleh karena itu, metode pembelajaran 

sangatlah penting untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 
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Pemilihan metode dapat dikatakan sebagai salah satu kiat guru. Dengan 

penggunaan metode yang tepat maka pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih metode antara lain adalah 

karakteristik siswa, materi, sarana dan waktu pembelajaran. Semua metode 

memiliki keunggulan dan kelemahan. Oleh karena itu, guru perlu memilih 

kesesuaian metode dengan sasaran pembelajaran yang diharapkan. Dalam 

pembelajaran seni rupa guru dapat memanfaatkan metode-metode yang secara 

umum digunakan, misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi dan demonstrasi, di 

samping metode mencontoh, drill (latihan), memola, dikte (bimbingan setahap 

demi setahap), dan ekspresi bebas (lihat Syafii, 2006). 

Syafii (2006), menjelaskan: 

“Pemilihan metode selain harus harus relevan dengan pilihan strategi, juga 

harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan sasaran belajar, ketersediaan 

waktu, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, strategi pembelajaran 

dapat dilakukan dengan mengorganisasikan kelas, materi dan waktu, memilih 

metode, memanfaatkan media, dan sumber belajar.” 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

merupakan kegiatan menata pembelajaran yang melibatkan segala interaksi antara 

siswa, guru dan sumber belajar untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif 

dengan memperhatikan sasaran belajar, materi dan waktu, pemanfaatan media, 

dan sumber belajar.  

Metode yang digunakan dalam pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan di SMP Negeri 5 Adiwerna adalah Contextual Teaching Learning 

(CTL) dan pemberian tugas kepada siswa berupa kegiatan kreasi atau praktik. 

Metode tersebut telah sesuai dengan apa yang direncanakan pada RPP yang 
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mengacu pada KTSP.  Pengggunaan KTSP di SMP Negeri 5 Adiwerna hanya 

diterapkan pada kelas VIII dan IX, sedangkan kelas VII menggunakan 

kurikulum 2013. 

2.1.4 Evaluasi Pembelajaran  

Menurut Syafii (2006) evaluasi pembelajaran dilakukan guna mengetahui 

sejauhmana perubahan perilaku siswa telah terjadi, dalam arti lain evaluasi 

pembelajaran dilakukan dalam rangka mengetahui ketercapaian tujuan yang telah 

direncanakan. Dengan kata lain evaluasi merupakan tahap akhir dari proses 

pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran juga merupakan strategi untuk mengetahui 

keberhasilan proses pembelajaran, baik dilihat dari sisi guru maupun siswa. 

Dilihat dari sisi siswa evaluasi pembelajaran jika dilakukan secara benar akan 

dapat memberikan informasi tentang keadaan siswa, sehingga pada gilirannya 

siswa dapat memacu diri untuk lebih giat belajar. Dengan demikian dari sisi 

siswa evaluasi pembelajaran sebagai motivator dalam belajar di samping sebagai 

pengukur prestasinya. Sedangkan dilihat dari sisi guru evaluasi pembelajaran jika 

dilakukan secara benar akan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan 

guru dalam mengajar dan menentukan nilai (lihat Syafii, 2010). 

Senada dengan itu, Ismiyanto (2011) menjelaskan bahwa evaluasi meliputi 

kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk: (a) mengetahui keberhasilan belajar 

peserta didik, (b) memperbaiki program belajar dan/atau proses belajar-mengajar, 

dan (c) mengukur ketercapaian tujuan pendidikan. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran 

merupakan gambaran mengenai keberhasilan guru dalam mengajar, sejauh mana 

keberhasilan peserta didik, serta mengukur ketercapaian tujuan pendidikan. 

Dengan evaluasi ini diharapkan guru dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan 

pada pembelajaran selanjutnya. 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan rancangan atau pola yang digunakan untuk mencapai 

tujuan kurikulum dan mendesain pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari 

komponen-komponen yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Komponen-komponen tersebut saling 

berhubungan sehingga dapat membantu terwujudnya tujuan pendidikan.  

 

2.2 Pembelajaran Seni Rupa 

Pembelajaran merupakan proses atau kegiatan untuk memberikan sesuatu 

dalam hal ini materi yang diajarkan, dari  pemateri/guru kepada penerima materi, 

dalam hal ini siswa. Pembelajaran dilakukan agar siswa memperoleh ilmu yang 

berguna untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang, pada materi yang 

diajarkan dapat berupa pengetahuan IPTEK maupun keterampilan. Salah satunya 

adalah pembelajaran seni. 

Adapun pembelajaran seni dan keterampilan pada prinsipnya adalah 

pembelajaran untuk mengembangkan apresiasi dan kreasi peserta didik. Proses 

penanaman nilai estetik, terampil, dan kreatif, tekun akan lebih bermakna jika 
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siswa mengalami proses langsung berinteraksi dengan berbagai kegiatan 

berkesenian. Pembelajaran seni rupa ini memberikan apresiasi kepada siswa 

sebagai bekal untuk pembentukan pengalaman estetik, pengembangan kreativitas, 

dan keterampilan siswa dalam mengaktualisasikan gagasan sesuai bahasanya. 

Pembelajaran kesenian dan keterampilan pada esensinya adalah bermain. 

Pembelajaran melalui bermain yang baik adalah bermain yang menyenangkan 

bagi siswa, sehingga dapat mengembangkan imajinasi, kreasi sehingga siswa 

nantinya dapat berkembang dengan baik dan wajar, tetapi semua itu mengacu 

pada fungsi pembelajaran seni rupa itu sendiri. Menurut Syafii (2006), fungsi 

adalah berkenaan dengan sumbangan apa yang diberikan oleh pendidikan seni itu 

pada diri anak atau dimensi pendidikan itu sendiri. Fungsi pembelajaran seni rupa 

di antaranya sebagai berikut. 

2.2.1. Pendidikan Seni sebagai Media Ekspresi 

Ekspresi adalah ungkapan atau pernyataan perasaan seseorang. Perasaan 

itu dapat berupa hal menyenangkan atau menyedihkan. Marah atau menyeramkan 

atas masalah masalah atau hal yang dihadapi sehari-hari. Perasaan dapat juga 

timbul tatkala manusia berhadapan dengan benda atau alam artistik. Pemandangan 

laut, gunung, manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang indah. Perasaan 

yang muncul mungkin adalah kekaguman, ketakjuban. Berbagai ekspresi inilah 

yang sering mengilhami seniman dalam berkarya. Oleh karena itu, terdapat 

ungkapan seni adalah jiwo ketok atau seni adalah ekspresi (Soedarso dalam 

Syafii: 2006). 
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Kebutuhan berekspresi tidak hanya merupakan hak orang dewasa. Anak-

anak pun butuh berekspresi. Ekspresi anak-anak pun beragam. Ekspresi ini 

bergantung pada masalah-masalah yang dihadapi. 

Fungsi pendidikan seni bagi anak demikian juga halnya. Anak yang 

sedang memiliki masalah, misalnya dapat diberi alat-alat gambar untuk 

menuangkan masalah atau kegalauan yang dirasakan. Tidak hanya perasaan yang 

menyedihkan, perasaan yang menyenangkan dapat juga diekspresikan oleh anak 

dalam berbagai aktivitas berkarya seni. Di bidang pendidikan seni rupa 

tampaknya hal ini telah banyak dilakukan oleh karena memungkinkan upaya 

eksplorasi oleh anak yang dapat berlangsung dalam waktu yang relatif sama dan 

cepat. Melalui fungsi pendidikan seni sebagai ekspresi ini memungkinkan muncul 

karya-karya yang sifatnya unik pada masing-masing anak. Karya anak yang satu 

memungkinkan berbeda dengan karya anak yang lain bergantung pada 

ekspresinya. 

Bagi orang dewasa, curahan perasaan yang dihadapi akan mencapai titik 

kepuasan, tampaknya demikian halnya dengan anak-anak. Anak-anak jika 

diberikan ruang berekspesi, yakni dalam pendidikan seni maka anak itu akan 

merasa senang dan akhirnya tercapai pada titik kepuasannya. Akhirnya, anak-anak 

dapat melepaskan segala problem atau perasaan yang dihadapi dan pendidikan 

seni inilah tampaknya yang dapat mengakomodasi. 

2.2.2. Pendidikan Seni sebagai Media Komunikasi 

Fungsi pendidikan seni sebagai media komunikasi ini terkait dengan 

fungsi media ekspresi. Artinya, karya-karya yang diungkapkan itu 
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dikomunikasikan kepada orang lain. Jika ungkapan perasaan itu telah 

dikemukakan kepada orang lain maka legalah perasaan anak itu. Banyak 

pengalaman atau kemampuan anak yang dapat dikomunikasikan kepada orang 

lain. 

Bentuk yang ditampilkan anak melalui aktivitas seni merupakan simbol-

simbol yang mengandung makna atau pesan-pesan tertentu. Mungkin saja simbol 

itu dengan mudah dapat ditangkap maknanya oleh karena bersifat naratif, akan 

tetapi dapat juga sulit ditangkap maknanya oleh karena keunikan anak 

menampilkan simbol. Dengan demikan melalui aktivitas seni anak dapat 

menyampaikan atau berkomunikasi dengan orang lain. 

2.2.3. Fungsi Pendidikan Seni sebagai Media Bermain 

Anak-anak memerlukan kegiatan yang bersifat rekreatif yang 

menyenangkan bagi pertumbuhan jiwanya. Kegiatan bermain sekaligus menjadi 

penyeimbang dan penyelaras atas perkembangan fisik dan psikologis anak. 

Perkembangan fisik yang ditandai dengan bertambah ukuran badan, fungsi 

motorik anggota badan, dan fungsi suara perlu disalurkan melalui beberapa 

aktivitas. Perkembangan psikologis, antara lain kognitif, sosial, moral, dan bakat 

juga perlu penyaluran serta sarana pengembangan. Sarana atau media untuk itu 

adalah bermain. 

Ditinjau dari segi anak, upaya pendidikan seni sebagai sarana bermain, di 

samping memang cocok bagi dunianya, dimaksudkan untuk melepaskan 

ketegangan yang dirasakan ketika anak mengikuti pelajaran lain yang 

membutuhkan daya pikir yang tinggi. Pendidikan seni dipakai sebagai suatu 
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proses rileksasi. Bagi anak pendidikan seni juga dapat dikatakan sebagai 

pendidikan rekreatif, artinya bentuk pendidikan yang dapat menghibur atau 

menyenangkan hatinya. Oleh karena itu, pada pihak guru harus dapat menciptakan 

aktivitas bermain memalui pendidikan seni itu, baik melalui pola-pola permainan 

yang telah ana maupun pola permainan yang dikembangkan sendiri. 

2.2.4.  Pendidikan Seni sebagai Media Pengembangan Bakat 

Bakat sering kali dianggap sebagai kemampuan bawaan atau kapasitas 

seseorang yang sifatnya alami. Ada juga yang bertanggapan bahwa bakat adalah 

kemampuan seseorang yang muncul setelah memperolah latihan. Pernyataan yang 

terkait dengan pendapat tersebut adalah bakat anak itu berkembang oleh karena 

memperoleh latihan, sebaliknya yang tidak memperoleh laithan dikatakan sebagai 

bakat yang terpendam. 

Menurut analisis psikoligis setiap manusia, dan sudah barang tentu anak, 

memiliki bakat. Bakat sering kali dibedakan atas bakat umum dan bakat khusus. 

Bakat umum adalah kemampuan intelektual yang bersifat umum, sementara bakat 

khusus adalah kemapuan yang dilekatkan berdasar atas bidang apa bakat itu 

berfungsi, seperti bakat matematika, bakat menggambar, bakat musik, dan bakat 

tari. Dengan demikian, macam bakat khusus amat bergantung pada masyarakat 

dan institusi seseorang itu berada. 

Seni merupakan aktivitas yang unik dan spesifik. Konon tidak setiap orang 

dapat menjadi seniman. Hanya yang berbakatlah yang menjadi seniman. Pendapat 

ini tidak seluruhnya benar, oleh karena itu ada pepatah yang menunjukkan bahwa 

bakat itu dapat dicapai 90% dengan latihan. Hal ini menunjukkan bahwa latihan 
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merupakan faktor yang amat penting bagi pertumbuhan bakat, sebab setiap orang 

sesungguhnya memiliki potensi dalam setiap bidang walaupun proporsi potensi 

pada setiap bidang itu berbeda-beda. 

Bertolak dari pernyataan terakhir tersebut, asumsi yang harus dipegang 

adalah, bahwa pada setiap anak memiliki potensi atau kemampuan di bidang seni. 

Potensi atau kemampuan inilah yang perlu diberi tempat untuk pengembangannya 

di sekolah. Upaya yang efektif adalah melalui pendidikan seni. Melalui 

pendidikan seni ini anak-anak dapat beraktivitas menggambar, melukis, 

mematung, menyanyi, memainkan instrumen atau menari. 

Tegasnya proses pendidikan merupakan upaya pemupukan dan 

pengembangan segala potensi atau bakat anak. Pendidikan seni, dengan demikian 

merupakan upaya pemupukan dan pengembangan potensi atau bakat di bidang 

seni. 

2.2.5. Pendidikan Seni sebagai Media Kreativitas 

Keatif merupakan sifat yang dilekatkan pada manusia yang dikaitkan 

dengan kemampuan atau dayanya untuk mencipta. Oleh karena itu sepanjang 

kehidupan manusia, sifat kreatif ini senantiasa diperlukan untuk mengiringi 

tingkah laku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Para psikolog 

menyebut kreativitas sebagai sifat yang secara alami ada dalam bakat. Setiap 

orang sejak dilahirkan memiliki sifat kreatif, hanya kadarnya bervariasi antara 

individu satu dengan yang lain. Seseorang dapat memiliki kreativitas yang lebih 

tinggi atau rendah dibandingkan dengan orang lain 
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Meskipun kreativitas dinyatakan sebagai faktor bawaan, tidak berarti 

mengabaikan ada pengaruh lingkungan, salah satunya adalah lingkungan 

pendidikan. Dengan demikian, melalui pendidikan seni anak dapat diarahkan dan 

dikembangkan sifat-sifat kreatifnya. Penciptaan hal-hal baru, gambar dan lukisan 

senantiasa berubah akan dapat menjadi sarana tumbuhnya kreativitas anak. 

Penghargaan pada gambar atau lukisan yang berbeda. Penghargaan atas 

penciptaan hal baru yang unik pada masing-masing anak tampaknya hanya 

pendidikan seni yang dapat mengakomodasi. Oleh karena itu, para ahli sepakat 

menyatakan bahwa pendidikan seni merupakan sarana atau media yang paling 

efektif bagi pengembangan kreativitas (Syafii, 2006). 

 

Syafii (2006), juga mengatakan bahwa pendidikan pembelajaran seni rupa 

dalam sisiem pendidikan nasional, senantiasa dipengaruhi oleh model-model 

pedidikan seni rupa di negara maju. Sampai penghujung abad ke-19 pendidikan 

seni rupa diajarkan dalam bentuk kegiatan menggambar dengan menekankan 

kemampuan koordinasi mata dan tangan. Setelah memasuki abad ke-20 

pendidikan seni rupa dipahami secara luas, termasuk di dalamnya apresiasi seni 

rupa, desain dan kerajinan.  

Perkembangan zaman juga mempengaruhi perkembangan media serta 

pembelajarannya, baik pembelajaran secara umum, maupun pembelajaran seni 

rupa.  Pembelajaran semakin maju, dari segi metode pembelajaran, media 

pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta sumber belajarnya 

yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar tersebut. 
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Belajar adalah proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya 

karena hasil dari pengalaman (Gagne dan Berliner dalam Anni, 2004). 

Pengalaman tersebut diperoleh siswa melalui interaksi sosial sehari-hari baik di 

lingkungan rumah maupun sekolah. Sedangkan menurut Baharuddin dan 

Wahyuni (2008), belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai 

macam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Berdasarkan pengertian belajar dari para ahli di atas, diketahui bahwa 

belajar merupakan suatu proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan 

pengalaman yang berupa ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang 

diperoleh dari hubungan dengan lingkungan. 

Agar siswa memperoleh pengalaman baru, belajar dapat dilakukan di mana 

saja. Siswa tidak harus selalu belajar di sekolah , namun dapat juga mendapatkan 

pelajaran di luar sekolah. Menurut Gagne (dalam Rifa‟i dan Anni, 2009).  

Kegiatan belajar yang terjadi di sekolah merupakan sebuah sistem yang di 

dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga dapat 

menghasilkan perubahan perilaku. Unsur-unsur tersebut yaitu: peserta didik, 

rangsangan, memori, dan respon. Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta 

didik apabila terdapat interaksi antara rangsangan dengan isi memori, sehingga 

perilakunya berubah dari waktu sebelum dan sesudah adanya rangsangan tersebut. 

Apabila terjadi perubahan perilaku, maka perubahan perilaku itu menjadi 

indikator bahwa peserta didik telah melakukan  kegiatan belajar (Rifa‟i dan Anni, 

2009). 
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Untuk itu, peneliti melakukan penelitian melalui sebuah pembelajaran 

terhadap siswa kelas VIII I di SMP Negeri 5 Adiwerna mengenai berkarya seni 

poci bergambar. Poci yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, menjadi 

kebudayaan di Nusantara. Di Tegal sendiri poci memiliki bentuk yang khas dan 

unik namun tetap tidak menghilangkan nilai dari poci tradisional Indonesia yang 

terbuat dari gerabah sehingga masih dapat menyerap air. 

Sesuai dengan makna penelitian ilmiah yaitu usaha untuk memperoleh 

kebenaran secara ilmiah, dijelaskan bahwa untuk melakukan penelitian dengan 

baik, peneliti perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur penelitian. 

Unsur-unsur yang menjadi dasar penelitian ini adalah: konsep, proposisi, teori, 

variabel, hipotesa, dan definisi operasional. Dalam penelitian ini juga 

mengedepankan unsur-unsur  tersebut, tidak ada unsur yang paling utama, atau 

unsur yang pendukung. Semua unsur-unsur tersebut bernilai sama, saling 

mendukung, dan saling terkait. 

2.3  Menggambar 

Menggambar adalah kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan 

banyak pilihan teknik dan alat, dapat pula dengan membuat simbol-simbol 

tertentu di atas permukaan dengan menggunakan media gambar. Menggambar 

sedikit dibedakan dengan kegiatan melukis. Melukis dapat disebut sebagai tahap 

penyelesaian sebuah gambar dengan menambahkan media zat cair (dalam hal ini 

cat)  dan diaplikasikan dengan kuas. Sementara menggambar lebih 

menitikberatkan pada penggunaan garis. 
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Menggambar juga mempunyai pengertian suatu usaha mengungkapkan  dan 

mengkomunikasikan pikiran, ide/gagasan, emosi/perasaan maupun imajinasi 

dalam wujud dwimatra atau dua dimensi yang memiliki nilai estetis dengan 

menggunakan garis dan warna.  

Pamadhi dalam Sanjaya (2014), menjelaskan bahwa menggambar adalah 

membuat gambar yang dilakukan dengan cara mencoret, menggores, menorehkan 

benda tajam ke benda lain dan memberi warna sehingga menimbulkan gambar. 

Menggambar pada tingkatan yang sederhana merupakan dasar bagi segala 

hal dalam seni rupa. Menurut Ching (2002), menggambar adalah membuat 

guratan di atas sebuah permukaan yang secara grafis menyajikan kemiripan 

mengenai sesuatu. Proses menyalin ini memang mudah, ini adalah aksi yang 

ampuh bagi manusia untuk membuat suatu ekspresi visual. 

Melalui kegiatan menggambar, siswa dapat mengembangkan 

kreativitasnya. Hal ini tentunya akan berguna bagi kehidupan siswa dimasa yang 

akan datang agar menjadi pribadi yang kreatif, sehingga tidak bergantung dalam 

mendapatkan pekerjaan.  

Menggambar memiliki beberapa macam, yaitu:  

2.3.1 Menggambar Ekspresi 

Menggambar ekspresi adalah usaha mengungkapkan dan 

mengkomunikasikan pikiran, ide/gagasan, perasaan/emosi serta imajinasi dalam 

wujud dwimatra atau dua dimensi yang memiliki nilai estetis dengan 

menggunakan garis dan warna. Unsur yang menonjol adalah garis. Seluruh kontur 
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maupun isian warna berupa garis. Gambar yang dihasilkan menunjukkan 

kreativitas maupun keterampilan sesuai dengan diri orang yang menggambar. 

Sunaryo (2010), menjelaskan bahwa tujuan kegiatan menggambar ekspresi 

dalam pendidikan seni rupa ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

siswa untuk mengungkapkan pengalamannya secara subjektif dan bebas. 

2.3.2  Menggambar Bentuk 

Menggambar bentuk merupakan usaha mengungkapkan dan 

mengkomunikasikan pikiran, ide/gagasan, perasaan/emosi serta imajinasi dalam 

wujud dwimatra yang memiliki nilai estetis dengan menggunakan garis dan 

warna. Hasil gambarannya menunjukkan kreativitas maupun keterampilan 

penggambar dalam menampilkan ketepatan bentuk maupun jenis benda yang 

digambar. 

Kegiatan menggambar bentuk berusaha menciptakan gambar semirip 

mungkin dengan modelnya, sehingga diperlukan prinsip-prinsip seperti perspektif, 

sinar dan bayangan, anatomi, dan aspek-aspek teknis, antara lain cara menyatakan 

volum dan sifat permukaan objeknya, pewarnaan yang realistis, penyajian gelap 

terang dan gradasi, dan lain-lain (Sunaryo, 2010). 

2.3.3 Menggambar ilustrasi 

Ilustrasi berasal dari kata bahasa Belanda yaitu ilustratie, yang artinya 

hiasan dengan gambar atau pembuatan sesuatu yang jelas. Ilustrasi dapat dilihat 

pada karya cetak maupun sampul buku, yang fungsinya menambah kejelasan pada 

buku bacaan atau menhiasi buku tersebut. Bermacam-macam gambar, seperti 

karikatur, gambar manusia, binatang, diagram, foto dan bagan yang terdapat 
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dalam buku pelajaran biologi, sejarah, bahasa maupun dalam majalah atau buku 

cerita  termasuk ke dalam gambar ilustrasi. 

Menurut Sunaryo (2010), karya ilustrasi memiliki fungsi sebagai (1) alat 

komunikasi visual, yang berisi pesan-pesan, ceritera, atau informasi non verbal, 

(2) penjelas suatu uraian tentang berbagai hal atau keadaan suatu hal, ceritera, 

kejadian, dan lain-lain, (3) penghias atau pengiring suatu teks, misalnya yang 

terdapat pada buku, atau terbitan. 

2.3.4 Menggambar Teknik 

Dilihat dari tujuannya, gambar teknik merupakan kegiatan menggambar 

yang digunakan untuk mengkonstruksi secara proyeksi. (Sunaryo, 2010) 

menjelaskan, Gambar teknik mencakup proyeksi dan gambar perspektif. Ada pula 

yang menambahkannya dengan gambar mistar. 

Gambar teknik atau gambar proyeksi terdiri dari berbagai macam jenis 

ditinjau dari teknik, di antaranya yang terpenting adalah gambar proyeksi 

ortogonal dan proyeksi aksonometri. 

2.3.5 Menggambar Hias 

Menggambar hiasan merupakan kegiatan memproduksi karya seni rupa 

yang menghasilkan gambar hiasan atau gambar ornamen (Sunaryo, 2010).  Secara 

garis besar, ornament dikelompokan menjadi ornamen geometris dan ornamen 

non-geometris. Contoh ornamen yang termasuk ornamen geometris misalnya 

motif meander, pilin, swastika, tumpal, dan kawung. Sementara yang termasuk 

ornamen  non-geometris misalnya motif manusia, binatang, dan tumbuhan. 
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2.4  Dimensi 

Susanto (2011), menyebutkan bahwa dimensi merupakan ukuran 

keruangan. Dimensi dari karya tiga dimensi tempat atau benda yng memiliki 

tinggi, lebar, dan panjang, sedang karya dua dimensi hanya memiliki lebar dan 

panjang. 

Hal di atas dapat diartikan bahwa dimensi adalah ukuran yang meliputi 

panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa yang hanya mempunyai panjang dan 

lebar disebut sebagai karya seni rupa dua dimensi atau dwimatra. Sedangkan 

karya seni rupa yang mempunyai tiga ukuran, panjang lebar, dan tinggi disebut 

karya tiga dimensi atau trimatra. Karya seni tiga dimensi dapat dinikmati dari 

segala sudut pandang; dari depan-belakang, atas-bawah, serta samping. 

 

2.5  Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari Bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Pada mulanya media pembelajaan dianggap 

sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar (teaching aids), 

berupa alat bantu visual seperti gambar, model, grafis atau benda nyata lainnya 

(Iswidayati dalam Amalia 2012). Alat-alat bantu tersebut bertujuan untuk 

memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi serta mempertinggi daya 

serap dan daya ingat siswa dalam belajar. 

Sadiman (dalam Novianto, 2012), menjelaskan media adalah alat yang 

dapat membantu proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna 

pesan yang disampaikan sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai dengan  lebih 
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baik dan  lebih sempurna. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. 

Sedangkan Iswidayati (dalam Novianto, 2012) menyebutkan bahwa media 

mempunyai pengertian segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

informasi dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memperjelas materi 

atau mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Sedangkan metode adalah 

prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna 

mencapai tujuan pembelajaran (Daryanto dalam Novianto: 2012). Fungsi media 

dalam proses pembelajaran ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Fungsi media dalam proses pembelajaran 

(dikutip dari Daryanto dalam Novianto, 2012) 
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Bagan di atas menjelaskan bahwa dalam menyampaikan pesan kepada 

siswa, dalam hal ini materi, guru memerlukan suatu media. Tanpa media, 

pesan yang ingin disampaikan guru tidak akan pernah sampai kepada siswa. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran memiliki fungsi yang 

sangat tinggi dalam menyampaikan pesan. Iswidayati (dalam Harun, 2013), 

menjelaskan bahwa menurut National Education Association, fungsi media 

pembelajaran sebagai berikut; 1) memperjelas pesan agar tidak verbalitas; 2) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya cerap indera; 3) 

menimbulkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa, karena dengan 

menggunakn media yang tepat dimungkinkan terjadi interaksi langsung antara 

siswa, guru, dan media pembelajaran; 4) memungkinkan siswa belajar mandiri 

sesuai dengan tipe belajarnya, dan 5) memberi kesamaan rangsangan, 

pengalaman dan persepsi terhadap pesan yang disampaikan secara klasikal. 

Menurut Supatmo, (2007) prinsip utama penggunaan atau pemilihan 

media pembelajaran adalah media pembelajaran tersebut dapat memberikan 

gambaran senyata-nyatanya terhadap pesan yang disajikan oleh guru dalam 

proses belajar mengajar, apaun media yang digunakan pertimbangan 

utamanya adalah bagaimana media tersebut dapat memberikan pengalaman 

atau gambaran yang nyata atau paling dekat dengan kenyataan terhadap pesan 

yang akan disampaikan, sehingga proses pembelajaran tersebut menjadi 

sangat efektif. 
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Penggunaan media dalam pembelajaran seni rupa berbeda dengan 

media yang digunakan dalam pembelajaran matematika atau bahasa. Hal itu 

dikarenakan setiap pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda. Pada 

pembelajaran seni rupa, dominan terkait dengan indera penglihatan (visual), 

aktivitas kreatif atau penciptaan, serta aktivitas apresiatif. 

Berorientasi pada karakteristik tersebut, Supatmo (2007) menjelaskan, 

media pembelajaran memiliki fungsi dan makna sangat strategis dan vital pada 

keberhasilan proses belajar mengajar tersebut. 

Dari berbagai pendapat mengenai media di atas, dapat disimpulkan 

bahwa peranan media dalam penyampaian pesan yang dilakukan guru kepada 

siswa sangatlah penting. Tanpa adanya media yang digunakan, pesan yang 

disampaikan guru tidak akan sampai kepada siswa. 

2.5.1 Poci Tanah Liat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poci merupakan  tempat air 

minum bercerat, dibuat dari tembikar untuk menyeduh teh maupun kopi. 

Bentuk Poci mengikuti fungsinya sebagai tempat air untuk diminum yang 

pada umumnya berbentuk silinder atau bulat. Sebuah poci terdiri atas 

beberapa bagian yang menjadi prinsip dasar poci, yaitu; (1) badan, (2) mulut, 

(3) pegangan,  dan (4) tutup. 

Jenis tanah liat yang digunakan untuk membuat poci pada penelitian 

ini adalah tanah liat batu-batuan. Hoge dan Horn  (1989), menjelaskan bahwa 

tanah liat batu-batuan merupakan tanah liat dengan campuran bahan-bahan 
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alamiah ditambah campuran tertentu,  dengan tingkat kematangan antara 

2200
o
 dan 2300

o 
F.  

Dalam pembelajaran menggambar di atas permukaan 3 dimensi dengan 

media poci tanah liat ini, penggunaan poci yang masih basah atau belum 

dibakar sebagai media berkarya. Berkarya dalam hal ini menggambar 

merupakan hal baru di SMP Negeri 5 Adiwerna. Hal ini akan menjadi 

pengalaman baik untuk guru seni budaya di SMP Negeri 5 Adiwerna yang 

tentunya memperluas bahan serta materi pembelajaran mata pelajaran seni 

budaya. Sedangkan bagi siswa akan mendapat pengalaman, teknik,  serta 

pengetahuan baru mengenai cara menggambar dengan media 3 dimensi, yang 

sebelumnya siswa hanya belajar dengan media 2 dimensi seperti kertas. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, 

yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Arikunto (2006), mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian 

bukan eksperimen karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari 

suatu perlakuan. Dengan demikian, dalam penelitian deskriptif peneliti hanya 

bermaksud menggambarkan atau menerangkan gejala. 

Karena itu dalam penelitian ini, data yang dihasilkan bukan hanya 

sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka, tetapi dapat 

mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau  kejadian yang terjadi pada masa 

sekarang. Selain itu, penelitian kualitatif juga menghasilkan data berupa 

gambaran atau uraian tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau 

fenomena, status sekelompok orang, suatu subyek, dan suatu sistem pemikiran 

atau peristiwa masa sekarang. Penelitian kualitatif yang akan diterapkan dalam 

penelitian ini akan menghasilkan gambaran tentang karya siswa kelas VIII I 

SMP N 5 Adiwerna dalam menggambar di atas permukaan 3 dimensi dengan 

media poci tanah liat. 

  Penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka dalam hasil 

penelitiannya namun mendeskripsikan tingkah laku, proses serta hasil karya 
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siswa. Dalam penelitian tentang pembelajaran seni rupa ini peneliti ingin 

mengembangkan pembelajaran bagi siswa yaitu mengembangkan Pembelajaran 

Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di 

Kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna. Selain itu, penelitian kualitatif juga 

menghasilkan data berupa gambaran atau uraian tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan keadaan atau fenomena, status sekelompok orang, suatu 

subyek, dan suatu sistem pemikiran atau peristiwa masa sekarang.  

3.2 Lokasi dan Sasaran 

3.2.1 Lokasi 

SMP Negeri 5 Adiwerna, Jalan Raya Banjaran, Adiwerna, Kabupaten 

Tegal. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar atau relevan, maka diperlukan teknik 

pengumpulan data. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam 

teknik pengumpulan data yakni observasi,  wawancara, serta dokumentasi. 

3.3.1 Observasi 

Observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yakni 

observasi langsung dan observasi tidak langsung. 

Observasi langsung dilakukan oleh peneliti secara langsung untuk 

melakukan pengamatan dan pencatatan di SMP Negeri 5 Adiwerna agar 
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mendapatkan data pelaksanaan dan pembelajaran menggambar di atas 

Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII I SMP 

Negeri 5 Adiwerna. Pengamatan dan pencatatan secara langsung ini terkait 

komponen-komponen pembelajaran seperti: materi, tujuan, media, metode, 

sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran. Dalam melakukan observasi 

langsung ini, peneliti dibantu alat teknologi seperti kamera untuk mandapatkan 

data visual berupa gambar (foto). Dengan adanya data-data tersebut, peneliti 

dapat melakukan pengamatan melalui foto yang dilakukan diluar tempat 

penelitian untuk mendapatkan data yang lebih meyakinkan. 

Dalam memperoleh data hasil pembelajaran menggambar pada poci di 

kelas VIII I, peneliti melakukan observasi langsung. Peneliti mengamati, 

mencatat, serta melakukan dokumentasi terhadap hasil karya siswa. 

3.3.2 Wawancara 

Peneliti di dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara, 

dengan membuat list garis besar pertanyaan yang akan diberikan kepada 

narasumber. Narasumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara 

lain: kepala sekolah, guru mata pelajaran seni budaya, dan siswa kelas VIII I 

SMP Negeri 5 Adiwerna. 

Wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 5 Adiwerna, berguna 

untuk memperoleh informasi mengenai tata letak sekolah, sejarah singkat, 

struktur organisasi sekolah, sarana dan prasarana, keadaan guru, dan keadaan 

siswa SMP Negeri 5 Adiwerna, serta masyarakat sekolah lainnya dalam 

mendukung proses pendidikan di SMP Negeri 5 Adiwerna. 
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Wawancara dengan guru seni budaya di SMP Negeri 5 Adiwerna 

dilakukan untuk memperoleh data mengenai pembelajaran seni budaya 

khususnya seni rupa. Berkaitan dengan pembelajaran berkarya seni poci 

bergambar yang akan dilakukan peneliti, maka difokuskan untuk memperoleh 

data mengenai: (1) tujuan pembelajaran, (2) materi pembelajaran, (3) media 

pembelajran, (4) metode pembelajaran, (5) sumber belajar, serta (6) evaluasi 

pembelajaran. Guru juga diberi pertanyaan untuk memperoleh informasi 

mengenai proses berkarya dan hasil karya siswa dalam berkarya seni poci 

bergambar. 

Wawancara dengan siswa  kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna 

dilakukan untuk memperoleh data mengenai penyampaian materi pembelajaran 

menggambar pada poci oleh guru, kesulitan yang dihadapi siswa serta perasaan 

siswa dalam menggambar pada poci. 

3.3.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian berguna untuk peneliti dalam 

memperoleh  informasi dan data-data tertulis yang berkaitan dengan kondisi 

secara umum SMP Negeri 5 Adiwerna, yaitu lokasi, sejarah, sarana dan 

prasarana, struktur organisasi, keadaan guru dan karyawan sekolah, serta 

keadaan siswa SMP Negeri 5 Adiwerna. Kemudian peneliti meminta data 

mengenai perangkat pembelajaran seni budaya khususnya seni rupa yang 

disusun guru, meliputi: Program Tahunan, Program Semester, Silabus, dan 

RPP, serta hasil nilai pembelajaran menggambar kelas VIII I. 
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Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian peneliti, 

sejarah kehidupan, cerita, peraturan, serta kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, denah, dan sketsa. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni yang berupa gambar. 

3.3.4 Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Hal ini dilakukan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan 

cara mengumpulkan data baru, kemudian mengecek data tersebut dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data, sehingga 

memunculkan data yang valid. 

Dalam hal triangulasi, Susan Staiback (dalam Sugiyono, 2012) menyatakan 

bahwa “the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, 

rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what 

ever is being investigated”. Maksudnya adalah bahwa triangulasi bukan 

digunakan untuk menemukan kebenaran, namun lebih untuk meningkatkan 

pemahaman tentang apa yang sedang diteliti. Hal ini berarti, penggunaaan 

metode triangulasi bukanlah untuk menemukan sebuah kebenaran tentang 

penelitian, tapi lebih dimaksudkan untuk memperdalam serta meningkatkan 

pemahaman segala sesuatu yang diteliti. 

Bogdan (dalam Sugiyono, 2012) menyatakan:“what the qualitative researcher 

is interested in is not truth perse, but rather perspective. Thus, rather than 
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trying to determine the “truth” of people’s perceptions, the purpose of 

corroboration is to help researchers increase their understanding and the 

probability that their finding will be seen as credible or worthy of 

concideration by others”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa peneliti 

tidak menginginkan bentuk kebenaran yang sesungguhnya, namun lebih 

kepada kebenaran dan pemahaan pada perspektif sudut pandang. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Triangulasi “teknik” analisis data 

(sumber: Sugiyono, 2012:242) 

 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, mengembangkannya ke bagian-

bagian, menemukan mana yang lebih penting, serta merumuskan simpulan 

sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Observasi Partisipatif 

Wawancara Mendalam 

Dokumentasi 

Sumber 

data 

sama 
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Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pula hubungan tertentu atau 

menjadi hipotesis (Sugiyono, 2009). 

Seperti yang diungkapkan Sugiyono di atas, kemudian semua data yang 

diperoleh dalam penelitian ini melalui berbagai teknik pengumpulan data 

tersebut dianalisis untuk diketahui kebenarannya serta dihubungkannya data 

yang satu dengan data lainnya agar menghasilkan data yang lebih valid untuk 

kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau hipotesa. 

Dalam memaparkan simpulan yang didapat melalui data-data tersebut 

digunakan kalimat deskriptif sehingga dapat menjelaskan hasil dari penelitian 

tersebut. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009) mengelompokan 

aktivitas dalam analisis data meliputi tiga analisis data, yaitu data reduction 

(reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusing 

drawing/verivication (penarikan kesimpulan dan verivikasi. 

3.4.1 Reduksi Data 

Tahap awal yaitu reduksi data dimana teknik ini digunakan sebagai 

proses seleksi, pemusatan, penyederhanaan, dan abstraksi data lapangan. 

Proses ini berlangsung selama kegiatan penelitian. Peneliti melakukan reduksi 

data sebelum pengumpulan data di SMP Negeri 5 Adiwerna serta lokasi 

pendukung penelitian lainnya dengan menyeleksi indikator penelitian yang 

disesuaikan dengan teknik memperoleh data tersebut. Kemudian mulai 

dilakukan pembuatan data singkat, pemusatan tema, dan pembuatan batas-

batas persoalan pada saat pengumpulan data berlangsung yang berguna agar 
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penelitian tidak meluas dan tetap fokus. Hal ini sangat penting dilakukan agar 

hasil penelitian lebih baik. 

3.4.2 Sajian Data 

Sajian data ini berguna untuk membantu dalam penarikan simpulan. 

Sajian data disusun secara sistematis dalam membahas masalah dalam 

penelitian ini. Peneliti membahas tentang gambaran pembelajaran serta proses 

berkarya di SMP Negeri 5 Adiwerna. Gambar hasil karya siswa SMP Negeri 5 

Adiwerna yang diambil setelah siswa melakukan proses pembelajaran 

menggambar gambar pada poci. Nilai yang didapat siswa dari guru mata 

pelajaran dan peneliti disajikan dalam bentuk tabel. Dengan demikian, 

pengamat akan memahami apa yang terjadi serta memberikan kesempatan bagi 

penganalisis untuk melakukan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasar 

kepada pemahaman yang disajikan dari data tersebut. 

3.4.3 Verifikasi Data 

Peneliti melakukan verifikasi pada data yang telah diperoleh sebagai 

langkah akhir dalam menganalisis data. Dalam verifikasi data, peneliti 

melakukan analisa data dari mulai awal pembelajaran, kemudian proses 

pembelajaran, serta yang terakhir adalah peneliti mengamati hasil karya siswa 

yang didapat melalui Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan 3 

Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat, setelah itu peneliti melakukan 

penarikan kesimpulan dengan meninjau kembali catatan-catatan lapangan 

serta data yang tersaji sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih tepat. 

Kesimpulan yang nantinya dihasilkan merupakan temuan dalam penelitian 
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yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, dan 

determinan yang terjadi dalam Pembelajaran Menggambar diatas Permukaan 3 

Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII I SMP Negeri 5 

Adiwerna. 
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3.5 Matriks Pengumpulan Data 

3 Bentuk Gambar 
- Poci Teh - V V V 

- Ciri khas daerah - V V V 

4 Kreativitas Siswa - Motif apa yang dibuat V V - V 

No. 
Subtansi 

Masalah 
Indikator 

Teknik Pengumpulan Data 

Tes Observasi Wawancara Dokumentasi 

1 
Gambaran Umum SMP 

Negeri 5 Adiwerna 

- Sejarah dan 

perkembangan 

sekolah 
- - V V 

- Visi,Misi dan tujuan - - V V 

- Kondisi fisik sekolah - V V V 

- Guru dan tenaga 

kependidikan 
- V V V 

2 
Pembelajaran 

Menggambar 

- Pembelajaran 

Seni Budaya di SMP 5 

Adiwerna 
- V V V 

- Cara guru mengajar - V V V 

- Tema Gambar - V - V 

- Hasil karya siswa V V - V 
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siswa sebelum 

Pembelajaran 

Menggambar di atas 

permukaan 3 D 

dengan Media Poci 

Tanah Liat. 

- Motif apa yang dibuat 

siswa sesudah 

Pembelajaran 

Menggambar di atas 

permukaan 3 D 

dengan Media Poci 

Tanah Liat. 

V V V V 
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3.6 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Hal ini dilakukan 

untuk mempermudah penelitian serta meruntutkan dalam perolehan data sehingga 

mendapatkan hasil penelitian yang valid. Pengembangan media pembelajaran ini 

berupa pengembangan materi ajar, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 

penyusunan prosedur menggambar gambar pada poci, serta evaluasi melalui 

pendekatan pengembangan Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan 3 

Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna.  

 Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, sebagai tertera dalam 

bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2. Alur Penelitian Pengembangan Rancangan Penelitian 

 

Survei Pendahuluan: 

Survei Sekolah 

Pengamatan Sebelum 

Perlakuan 

 

Pengamatan 

Terkendali 

Pengamatan 

Terfokus I 

Evaluasi dan 

Rekomendasi 

Pengamatan 

Terfokus II 

Evaluasi dan 

Rekomendasi atau 

Hasil 
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3.6.1 Survei Pendahuluan: Survei Sekolah 

Survei sekolah dilakukan dengan orientasi bagaimana keadaan SMP 

Negeri 5 Adiwerna, yaitu dengan cara mendatangi secara langsung dan 

melakukan observasi tentang keadaan sekolah serta melakukan wawancara 

terhadap beberapa narasumber. 

3.6.2 Pengamatan Sebelum Perlakuan 

Pengamatan sebelum perlakuan dilakukan dengan cara mengamati 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berkarya seni rupa sebelum 

dilakukan penelitian pada kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna.  

3.6.3 Pengamatan Terkendali 

Dalam tahap ini, peneliti dan Guru Seni Budaya SMP Negeri 5 

Adiwerna bersama-sama mengadakan pembelajaran berkarya seni rupa 

sesuai dengan SK dan KD yang telah ada pada kurikulum Seni Budaya 

SMP. Pembelajaran seni rupa  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menggambar pada poci. Pengamatan terkendali pada penelitian ini meliputi 

pengamatan terfokus I dan pengamatan terfokus II. 

3.6.4 Pengamatan Terfokus I 

Tahap ini berupa rencana kegiatan menentukan langkah-langkah yang 

akan dilakukan peneliti dalam pelaksanaan pengembangan media 

menggambar gambar pada poci  sebagai media pembelajaran berkarya seni 

rupa yang disusun dalam bentuk desain pembelajaran. Pelaksanaan 

pengembangan tersebut meliputi beberapa tahap, antara lain: (1) 
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perencanaan, (2) pelaksanaan pembelajaran, (3) evaluasi pembelajaran, dan 

(4) rekomendasi pengamatan terfokus. 

3.6.4.1 Perencanaan 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran berkarya seni rupa dilakukan, 

peneliti terlebih dahulu telah membuat rancangan pembelajaran seni rupa, 

antara lain: (1) panduan RPP, (2) panduan evaluasi, dan (3) panduan 

observasi terkendali yang berupa data lembar observasi. 

3.6.4.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran pada pengamatan terfokus I dilaksanakan 

setelah diberikan treatment. Selama kegiatan pembelajaran berkarya 

berlangsung peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa. Aspek 

yang diamati terhadap siswa meliputi: (1) perhatian siswa terhadap 

penjelasan peneliti, (2) siswa antusias terhadap penjelasan peneliti mengenai 

materi seni rupa, (3) siswa antusias dalam mendesain gambar gambar (4) 

siswa aktif dan bersemangat dalam kegiatan menggambar gambar pada poci. 

Melalui kegiatan observasi ini, dapat diketahui sikap siswa selama 

pembelajaran. Selain itu guru seni budaya juga turut mengawasi kegiatan 

peneliti pada saat pembelajaran berlangsung. Berkaitan dengan proses 

pengamatan terfokus  ini peneliti juga menggunakan teknik wawancara dan 

foto sebagai teknik pendukung sehingga diharapkan hasil pengamatan akan 

lebih jelas. Foto tersebut peneliti gunakan untuk mendokumentasikan 
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aktivitas peneliti dan siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung serta 

aktivitas siswa saat menggambar gambar pada poci. 

Aspek yang diwawancarai terhadap guru seni budaya kelas VIII I 

SMP N 5 Adiwerna antara lain: (1) perilaku siswa kelas VIII I, (2) perangkat 

pembelajaran seni rupa, (3) pembelajaran seni rupa di SMP N 5 Adiwerna, 

(4) Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi dengan Media 

Poci Tanah Liat saat pengamatan terfokus I. Selanjutnya hal-hal yang 

diwawancarai terhadap siswa kelas VIII I SMP N 5 Adiwerna antara lain: 

(1) pendapat siswa mengenai Pembelajaran Menggambar diatas Permukaan 

3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat, (2) perilaku peneliti saat 

Pembelajaran Menggambar diatas Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci 

Tanah Liat. 

Pada pengamatan terfokus 1 ini terdapat 2 tahapan pembelajaran, 

yaitu yang pertama mendesain gambar, yakni siswa membuat desain gambar 

yang nantinya akan dibuat di atas poci. Dalam kegiatan mendesain, tidak 

semua desain siswa akan digambar pada poci, tetapi guru dan peneliti 

memilih beberapa desain yang dianggap baik untuk digambar. Sedangkan 

tahapan kedua yaitu menggambar di atas permukaan 3 dimensi dengan 

media poci tanah liat, yang dalam tahapan ini siswa menggambar sesuai 

dengan desain yang telah dipilih guru dan peneliti. 
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3.6.4.3.  Evaluasi dan Rekomendasi 

 Evaluasi dalam penelitian ini, merupakan langkah peneliti  untuk 

mengkaji dan menilai data mengenai aktivitas siswa saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, dan hasil penilaian siswa melalui tes 

menggambar desain dan gambar setelah pengamatan terfokus I yang peneliti 

peroleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dan peneliti. 

Sedangkan rekomendasi dalam penelitian ini merupakan langkah yang 

berupa saran dan anjuran untuk melakukan pengamatan terfokus II dari hasil 

diskusi antara peneliti dan guru berdasarkan kelemahan dan kelebihan pada 

pengamatan terfokus I.  

3.6.5  Pengamatan Terfokus II 

Pengamatan terfokus II merupakan tahap peneliti dan guru 

memberikan perlakuan baru berdasarkan hasil rekomendasi pengamatan 

terfokus I. Kekurangan dan kelebihan pengamatan terfokus I akan 

diperbaiki dan dikembangkan pada tahap pengamatan terfokus II sehingga 

perencanaan akan lebih matang. Proses pengamatan terfokus II yang 

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, observasi, evaluasi, 

dan  rekomendasi. 

3.6.5.1 Perencanaan 

Perencanaan dalam pengamatan terfokus II merupakan 

rencana baru yang dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi 

pengamatan terfokus I. Pertimbangan dan pemilihan upaya-upaya 
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pemecahan masalah pada pengamatan terfokus I diterangkan dalam 

perencanaan pengamatan terfokus II. 

3.6.5.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran pada pengamatan terfokus II  

dilaksanakan setelah diberikan perlakuan berdasarkan hasil 

pengamatan terfokus I. Selama kegiatan Pembelajaran Menggambar 

di atas Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat 

berlangsung, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

siswa. Aspek-aspek yang diamati terhadap aktivitas siswa pada 

prinsipnya sama seperti pengamatan terfokus I. Pengamatan  pada 

pelaksanaan pembelajaran tersebut merupakan upaya untuk 

memaksimalkan hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan 

berdasarkan hasil pengamatan terfokus I, sehingga diharapkan dapat 

ditemukan Pembelajaran Menggambar diatas Permukaan 3 Dimensi 

dengan Media Poci Tanah Liat yang efektif. 

Pada pengamatan terfokus 2 juga terdapat 2 tahapan 

pembelajaran, yang pertama mendesain gambar, yaitu siswa 

membuat desain gambar dengan tema yang telah ditentukan yang 

nantinya akan dibuat di atas poci. Dalam kegiatan mendesain, tidak 

semua desain siswa akan digambar pada poci, tetapi guru dan 

peneliti memilih beberapa desain yang dianggap baik untuk 

digambar. Sedangkan tahapan kedua yaitu menggambar di atas 

permukaan 3 dimensi dengan media poci tanah liat, yang dalam 
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tahapan ini siswa menggambar sesuai dengan desain yang telah 

dipilih guru dan peneliti. 

3.6.5.3  Evaluasi dan Rekomendasi 

Evaluasi pembelajaran dalam penelitian ini pada prinsipnya 

sama seperti pada pengamatan terfokus I, yang merupakan langkah 

peneliti untuk menilai dan mempelajari data mengenai aktivitas 

siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung,  serta penilaian hasil 

karya siswa setelah pengamatan terfokus II yang peneliti peroleh dari 

hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dan peneliti. Tahap 

rekomendasi dalam pengamatan  terfokus II merupakan tahap 

pengambilan keputusan berupa saran dan anjuran setelah diadakan 

diskusi antara peneliti dan guru berdasarkan hasil evaluasi yang 

berupa kelemahan dan kelebihan pengamatan terfokus II serta 

menentukan langkah selanjutnya, dan menentukan langkah-langkah 

serta upaya-upaya baru dalam pembelajaran menggambar gambar 

maupun pembelajaran seni rupa lainnya, sehingga diharapkan dapat 

ditemukan pembelajaran seni rupa yang efektif dan  inovatif.  

3.7 Tahapan Pembelajaran 

Berikut tahapan-tahapan yang disusun peneliti dalam pembelajaran 

menggambar gambar pada poci. 

3.7.1 Apresiasi dan Desain 
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Kegiatan ini diawali dengan kegiatan mengapresiasi poci Tegal. 

Guru memberikan pengetahuan mengenai poci, baik dari segi bentuk, teknik 

pembuatan, dan karakter bahan. Pada kegiatan ini diharapkan siswa 

mengerti dan menyadari sepenuhnya seluk beluk poci Tegal, serta menjadi 

sensitif terhadap segi-segi di dalamnya, sehingga mampu menikmati dan 

menilai karya dengan semestinya.  

Setelah kegiatan ini selesai, dilanjutkan dengan kegiatan desain. 

Kegiatan desain ini berisikan kegiatan mendesain gambar yang nantinya 

akan diterapkan pada poci. Sebelum siswa mulai kegiatan mendesain ini, 

guru sebelumnya memberi arahan mengenai tema gambar. Pada 

pembelajaran ini tema yang diberikan adalah gambar yang mencerminkan 

atau menjadi ciri khas Tegal. 

Kegiatan apresiasi dan desain ini dilakukan dalam 1 x pertemuan,  

setiap sebelum dilakukannya Pengamatan Terfokus, baik Pengamatan 

Terfokus 1 maupun Pengamatan Terfokus II, dengan ketentuan siswa 

menggambar, kemudian peneliti dan guru menilai desain gambar siswa, 

serta memilih beberapa desain yang dianggap baik dan nantinya akan 

digunakan sebagai master atau acuan bagi siswa lain dalam menggambar 

pada poci. Pada saat pemilihan desain ini juga guru dan peneliti menilai 

desain siswa dengan bobot nilai 1. 

3.7.2 Menggambar pada Poci 

Kegiatan menggambar pada poci ini dilakukan dengan waktu 1 x pertemuan 

pada setiap Pengamatan Terfokus, baik Pengamatan Terfokus 1 maupun 
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Pengamatan Terfokus II. Kegiatan ini berisikan kegiatan menggambar 

desain gambar yang telah dipilih pada poci yang masih mentah. Siswa 

menggambar secara individu badan poci sesuai dengan desain yang mereka 

dapat. setiap satu poci digambar oleh 2 siswa, sehingga setiap siswa hanya 

menggambar satu sisi poci saja. 

Siswa dibebaskan dalam hal teknik, walaupun guru dan peneliti tetap 

mengarahkan siswa untuk menggambar dengan beberapa teknik seperti 

coret dan curving. Teknik yang diarahkan sebelumnya telah diajarkan 

kepada siswa, baik secara teori maupun dengan demonstrasi guru serta 

peneliti dalam menerapkan teknik-teknik tersebut. 

Dari hasil gambar pada poci ini, guru dan peneliti menilai dengan bobot 

nilai 2. Kriteria penilaiannya adalah; (1) Kreativitas, (2) Kejelasan Gambar, 

(3) Komposisi, (4) dan Tema. 

3.7.3 Apresiasi Hasil Karya 

Kegiatan ini dilakukan setiap penyelesaian karya yang dibuat pada 

Pengamatan Terfokus, baik Pengamatan Terfokus I, maupun Pengamatan 

Terfokus II. Kegiatan apresiasi ini merupakan kegiatan akhir siswa belajar 

mengapresiasi hasil karyanya sendiri, dan hasil karya temannya. Pada 

kegiatan ini siswa belajar menilai dan menentukan hasil karya yang terbaik, 

kemudian, karya terbaik tersebut dibandingkan dengan hasil karya para 

siswa sendiri. Hal ini dilakukan agar siswa dapat mengetahui sendiri dimana 

letak kekurangan hasil karyanya, sehingga para siswa dapat termotivasi 

untuk berkarya lebih baik lagi di kesempatan berkarya lainnya. 
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3.8 Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai Pembelajaran Menggambar 

diatas Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat, maka dibutuhkan 

hasil menggambar pada pengamatan terfokus 1 dan 2. Untuk mempermudah 

pelaksanaan tes, maka diperlukan instrumen atau alat bantu berupa pedoman 

penskoran dengan rentangan nilai. Melalui sistem penskoran yang telah 

ditentukan, peneliti memberikan skor pada setiap aspek penilaian. Terdapat empat 

aspek penilaian, masing-masing aspek dijabarkan aspek proses dan hasil. 

 

Tabel 3.1. Pedoman Penskoran Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi dengan 

Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna 

No 
Aspek 

Skor 
Aspek 

Skor 
Desain (N1) Menggambar (N2) 

1. Ide 50 Kreativitas 25 

2. Kreativitas 50 Kejelasan Gambar 25 

3.  
 

Komposisi 25 

4.   Tema Gambar 25 

NILAI 100  100 

 

Total Skor (N)  = N1+ 2N2                                              

 

 

100 

 

 

 

 

 

3 
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Tabel 3.2. Pedoman Penskoran Menggambar pada Poci di Kelas VIII I SMP N 5 Adiwerna 

No. Kriteria Rentang nilai 

1. Sangat Baik 91-100 

2. Baik 81-90 

3. Cukup 71-80 

4. Kurang 61-70 

5. Sangat Kurang 0-50 

 

 

Tabel. 3.3  Rubrik Penskoran Mendesain Gambar pada Poci di Kelas VIII I SMP N 5 Adiwerna 

No. Aspek Penilaian Kategori Keterangan kategori 

(1) (2) (3) (4) 

1. Kreativitas 

Sangat Baik 

(41-50) 

 

Komposisi antara gambar 

desain yang diminta 

dengan media gambarnya 

pas, tidak terlalu besar 

maupun terlalu kecil, serta 

menambahkan gambar 

untuk menambah 

keindahannya 

Baik 

(31-40) 

Gambar desain yang 

diminta dibuat pada media 

dengan komposisi ukuran 

serta letak yang tepat, 

tidak terlalu besar maupun 

terlalu kecil. 

Cukup 

(21-30) 

Cukup mampu dalam 

mengkomposisikan 

gambar desain yang 

diminta dengan medianya, 

baik dari segi ukuran yang 

sedikit lebih besar atau 

kecil, maupun letaknya . 
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Kurang 

(11-20) 

Gambar yang dibuat 

terlalu besar atau terlalu 

kecil dibandingkan dengan 

media gambarnya. 

Sangat Kurang 

(0-10) 

Gambar yang dibuat 

terlalu besar atau terlalu 

kecil dibandingkan dengan 

media gambarnya, serta 

penempatan gambar yang 

tidak pas pada media. 

 

2. 

 

 

 

Ide/Gagasan 

 

 

Sangat Baik 

(41-50) 

Gambar sesuai dengan 

tema serta bekas coretan 

dibersihkan sehingga 

gambar yang dibuat 

terlihat sangat jelas 

bentuknya 

Baik 

(31-40) 

 

Gambar sesuai dengan 

tema serta rapi dan tertata 

walaupun ada bekas 

coretan yang ditimbulkan 

saat proses menggambar, 

sehingga gambar  terlihat 

jelas 

Cukup 

(21-30) 

Gambar sesuai dengan 

tema dan cukup 

memperlihatkan gambar 

yang jelas 

Kurang 

(11-20) 

Gambar sedikit berantakan 

sehinggan gambar yang 

dihasilkan kurang jelas 

Sangat Kurang 

(0-10) 

Gambar yang dihasilkan 

berantakan sehingga 

gambar tidak terlihat jelas 
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Tabel. 3.4 Rubrik Penskoran Menggambar Bertema pada Poci di Kelas VIII I SMP N 5 Adiwerna 

No. Aspek Penilaian Kategori Keterangan kategori 

(1) (2) (3) (4) 

1. Kreativitas 

Sangat Baik 

(21-25) 

 

Komposisi antara gambar 

desain yang diminta 

dengan media gambarnya 

pas, tidak terlalu besar 

maupun terlalu kecil, serta 

menambahkan gambar 

untuk menambah 

keindahannya. 

Baik 

(16-20) 

Gambar desain yang 

diminta dibuat pada media 

dengan komposisi ukuran 

serta letak yang tepat, 

tidak terlalu besar maupun 

terlalu kecil. 

Cukup 

(11-15) 

Cukup mampu dalam 

mengkomposisikan 

gambar desain yang 

diminta dengan medianya, 

baik dari segi ukuran yang 

sedikit lebih besar atau 

kecil, maupun letaknya . 

Kurang 

(6-10) 

Gambar yang dibuat 

terlalu besar atau terlalu 

kecil dibandingkan dengan 

media gambarnya. 

Sangat Kurang 

(0-5) 

Gambar yang dibuat 

terlalu besar atau terlalu 

kecil dibandingkan dengan 

media gambarnya, serta 

penempatan gambar yang 

tidak pas pada media. 

 

2. 

 

Kejelasan Gambar 

Sangat Baik 

(21-25) 

Bekas coretan dibersihkan 

sehingga gambar yang 

dibuat terlihat sangat jelas 

bentuknya 
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Baik 

(16-20) 

 

Gambar yang dihasilkan 

rapi dan tertata walaupun 

ada bekas coretan yang 

ditimbulkan saat proses 

menggambar, sehingga 

gambar  terlihat jelas 

Cukup 

(11-15) 

Gambar yang dihasilkan 

cukup memperlihatkan 

gambar yang jelas 

Kurang 

(6-10) 

Gambar sedikit berantakan 

sehinggan gambar yang 

dihasilkan kurang jelas 

Sangat Kurang 

(0-5) 

Gambar yang dihasilkan 

berantakan sehingga 

gambar tidak terlihat jelas 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Komposisi 

 

 

Sangat Baik 

(21-25) 

Tata letak gambar, baik 

utama maupun tambahan 

dengan media yang 

tersedia sangat tepat dan 

serasi. 

Baik 

(16-20) 

Tata letak dan proporsi 

gambar utama dengan 

media yang tersedia tepat. 

Cukup 

(11-15) 

Tata letak gambar utama 

dengan media yang 

tersedia cukup tepat. 

Kurang 

(6-10) 

Tata letak serta proporsi 

gambar dengan media 

yang tersedia kurang tepat. 

Sangat Kurang 

(0-5) 

Tata letak, serta proporsi 

gambar pada media yang 

tersedia kurang tepat. 

 

 

 

 

Sangat Baik 

(21-25) 

Mampu menggambar 

sesuai dengan desain yang 

dimintadengan komposisi 

dan gambar yang jelas 
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4. 

 

         

 

 Tema 

 

 

 

Baik 

(16-20) 

Mampu menggambar 

sesuai dengan desain yang 

diminta 

Cukup 

(11-15) 

Cukup mampu 

menggambar sesuai 

dengan desain yang 

diminta 

Kurang 

(6-10) 

Gambar kurang sesuai 

dengan desain yang 

diminta 

Sangat Kurang 

(0-5) 

Gambar tidak sesuai 

dengan desain gambar 

yang diberikan 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Kondisi Fisik Sekolah 

SMP Negeri 5 Adiwerna merupakan sekolah menengah pertama yang 

terletak di Jalan Raya Banjaran Tegal. Sekolah dengan NPSN/NSS 

20325330/201032811001 ini masuk ke dalam wilayah Desa Tembok Luwung, 

kecamatan Adiwerna, kabupaten Tegal, provinsi Jawa Tengah. Sekolah yang 

terakreditasi A ini sebelumnya merupakan Sekolah Menengan Kejuruan (SMK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 4.1 Gerbang SMP N 5 Adiwerna 

(sumber: dokumentasi peneliti) 
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Pada tanggal 05 April 1965 berdasarkan SK No. 60/DirPT/BI/65/15 

Pemerintah Kabupatan Tegal bekerja sama dengan CV. Haruman mendirikan 

sebuah sekolah lanjutan di Kecamatan Adiwerna yaitu Sekolah Keterampilan 

Nasional Adiwerna atau SKN Adiwerna yang dikepalai oleh Harjo Utomo. 

Seiring berjalan waktu, kecamatan Adiwerna kemudian berkembang 

menjadi pusat industri. Karena perubahan itu, maka pada tahun 1975 SKN 

Adiwerna berubah menjadi Sekolah Teknik Adiwerna atau STN Adiwerna. 

Kemudian berdasarkan SK No. 0259/o/1994 Pemerintah Kabupaten Tegal 

mengubah lagi STN Adiwerna menjadi nama SMP Negeri 5 Adiwerna. 

Pada tanggal 11 November 2009 SMP Negeri 5 mendapat akreditasi A. 

Seiring berjalan waktu sudah banyak prestasi yang dicapai oleh SMP Negeri 5 

Adiwerna dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. Hampir seluruh 

prestasi yang dicapai berasal dari bidang olah raga. SMP Negeri 5 Adiwerna 

juga ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai wakil Kabupaten Tegal 

untuk menjadi Sekolah Adi Wiyata. 

SMP Negeri 5 Adiwerna memiliki Visi “Terwujudnya sekolah bermutu 

yang berimtak dan beriptek berwawasan lingkungan hidup”. Sementara misi 

yang diemban SMP Negeri 5 Adiwerna adalah (1) Menyelenggarakan kegiata 

Proses Belajar Mengajar yang efektif berbasis karakter dan lingkungan, (2) 

Mengupayakan pemenuhan perangkat Proses Belajar Mengajar yang berkarakter 

dan berbasis lingkungan, (3) Menyelengggarakan kegiatan ekstrakurikuler 

secara terprogram, (4) Mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa yang 
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dijunjung tinggi sebagai perilaku dalam kehidupan di sekolah, (5) Memupuk 

kesadaran pengalaman ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, (6) 

Membudayakan nilai-nilai ajaran agama di sekolah, (7) Mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk seluruh warga sekolah, (8) Mewujudkan warga 

sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, serta (9) Mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau dan 

bersih. 

Hal lain yang mendukung SMP Negeri 5 Adiwerna adalah letaknya yang 

strategis. Sekolah ini terletak di jalan utama Tegal-Purwokerto sehingga perihal 

transportasi sangat mendukung. Walaupun letaknya di jalan utama, namun jalan 

ini tidak sepadat jalur Pantura sehingga cukup aman bagi siswa untuk 

melewatinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 4.2 Denah SMP N 5 Adiwerna 

(sumber: dokumen peneliti) 
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4.1.2 Sarana dan Prasarana 

Sarana sebagai salah satu penunjang dalam proses belajar mengajar 

sangat diperlukan demi terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan 

efisien. Berdasarkan data dokumen SMP Negeri 5 Adiwerna, sarana dan 

prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.1. Data Sarana di SMP Negeri 5 Adiwerna 

No Jenis Sarana Jumlah Letak 

1 Lemari / Filling Cabinet 11 R.Kepala Sekolah 

2 Buku Pegangan Siswa IPA 878 R. Perpustakaan 

3 Buku Penunjang Bimbingan dan Penyuluhan 62 R. Perpustakaan 

4 Papan Tulis 27 R. Teori/Kelas 

5 Buku Pegangan Siswa Pendidikan Jasmani 995 R. Perpustakaan 

6 Lemari / Filling Cabinet 8 R. Tata Usaha 

7 Buku Penunjang Muatan Lokal  86 R. Perpustakaan 

8 Komputer 23 Lab. Komputer 

9 Meja TU 11 R. Tata Usaha 

10 Buku Pegangan Siswa Matematika 891 R. Perpustakaan 

11 Kursi TU 18 R. Tata Usaha 

12 Buku Pegangan Siswa IPS 955 R. Perpustakaan 

13 Buku Pegangan Guru BK 24 R. Perpustakaan 

14 Lemari / Filling Cabinet 2 R. Bimbingan Konseling 

15 Buku Penunjang Bahasa Inggris 38 R. Perpustakaan 

16 Printer 1 R. Guru 

17 Buku Pegangan Guru Muatan Lokal  4 R. Perpustakaan 

18 Buku Pegangan Guru PPKn 13 R. Perpustakaan 

19 Buku Pegangan Siswa Pelajaran TIK 980 R. Perpustakaan 

20 Buku Penunjang Pendidikan Jasmani 88 R. Perpustakaan 

21 Lemari / Filling Cabinet 4 R. Guru 

22 Meja Siswa 540 R. Teori/Kelas 

23 Buku Pegangan Siswa Pendidikan Seni 1076 R. Perpustakaan 

24 Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama 3 R. Perpustakaan 

25 Lemari / Filling Cabinet 1 R. Koperasi 

26 Buku Penunjang Matematika 86 R. Perpustakaan 
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27 Printer TU 4 R.Tata Usaha 

28 

Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra 

Indonesia 8 R. Perpustakaan 

29 Komputer 1 R. Guru 

30 Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal  1065 R. Perpustakaan 

31 Buku Pegangan Siswa PPKn 967 R. Perpustakaan 

32 Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris 8 R. Perpustakaan 

33 Buku Penunjang IPA 210 R. Perpustakaan 

34 Printer 1 R. Bimbingan Konseling 

35 Komputer TU 5 R. Tata Usaha 

36 Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani 10 R. Perpustakaan 

37 Buku Pegangan Guru IPS 12 R. Perpustakaan 

38 Buku Penunjang IPS 172 R. Perpustakaan 

39 Foto Copy 1 R. Tata Usaha 

40 Buku Penunjang PPKn 48 R. Perpustakaan 

41 Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama 1057 R. Perpustakaan 

42 Komputer 1 R. Bimbingan Konseling 

43 Buku Pegangan Guru TIK 6 R. Perpustakaan 

44 Buku Penunjang TIK 166 R. Perpustakaan 

45 Kursi Siswa 1053 R. Teori/Kelas 

46 Buku Penunjang Pendidikan Agama 64 R. Perpustakaan 

47 
Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra 

Indonesia 
1064 R. Perpustakaan 

48 Kursi Guru 44 R. Guru 

49 Mesin Ketik 5 R. Tata Usaha 

50 Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris 1020 R. Perpustakaan 

51 Buku Penunjang Pendidikan Seni 42 R. Perpustakaan 

52 Buku Pegangan Guru Pendidikan Seni 4 R. Perpustakaan 

53 Printer 1 Lab. Komputer 

54 Meja Guru 44 R. Guru 

55 
Buku Penunjang Bahasa dan Sastra 

Indonesia 
190 R. Perpustakaan 

Total 14098 
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Tabel 4.2. Data Prasarana di SMP Negeri 5 Adiwerna 

No Nama Prasarana 
Panjang 

(m) 
Lebar (m) Kondisi 

1 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

2 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

3 Ruang Teori/Kelas 9 8 baik 

4 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

5 Kamar Mandi Siswa Putri 2,5 2 baik 

6 Ruang Tata Usaha 9 5 baik 

7 Laboratorium Komputer 11 9 baik 

8 Ruang Olahraga 8 3 baik 

9 Ruang Teori/Kelas 9 8 baik 

10 Kamar Mandi Guru Putra 3 3 baik 

11 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

12 Ruang Kesenian 11 6 baik 

13 Rumah Penjaga Sekolah 9 5 baik 

14 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

15 Ruang Kepala Sekolah 9 6 baik 

16 Ruang Gudang 8 3 baik 

17 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

18 Ruang Multimedia  11 10 baik 

19 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

20 Ruang Teori/Kelas 9 8 baik 

21 Ruang Guru 0 0 baik 

22 Ruang Guru 15 9 baik 

23 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

24 Ruang UKS 3 3 baik 

25 Kamar Mandi Guru Putri 3 3 baik 

26 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

27 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

28 Ruang Teori/Kelas 9 8 baik 

29 Ruang Perpustakaan 15 7 baik 

30 Ruang Teori/Kelas 9 8 baik 

31 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

32 Ruang Teori/Kelas 9 8 baik 

33 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

34 Ruang Bimbingan Konseling 8 6 baik 

35 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 
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36 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

37 Ruang OSIS 3 3 baik 

38 Ruang Teori/Kelas 9 8 baik 

39 Kamar Mandi Siswa Putra 3 3 baik 

40 Ruang Koperasi 11 6 baik 

41 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

42 Laboratorium IPA 21 8 baik 

43 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

44 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

45 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

46 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

47 Ruang Ketrampilan 15 8 baik 

48 Ruang Teori/Kelas 9 7 baik 

 

Sarana dan prasarana inilah yang mendukung kegiatan belajar mengajar 

siswa. Misal lapangan olah raga, SMP Negeri 5 Adiwerna memiliki lapangan olah 

raga yang sangat luas. Di dalam kawasan sekolah terdapat 2 lapangan basket, 2 

lapangan voli, 1 lapangan futsal, 2 lapangan takrow, dan 1 lapangan bulu tangkis. 

Inilah salah satu yang menjadi pendukung sehingga SMP Negeri 5 Adiwerna 

memiliki prestasi yang cukup baik di bidang olah raga. 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Lapangan Olah Raga 

(sumber: dokumentasi peneliti) 
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Selain lapangan, terdapat juga tempat parkir bagi kendaraan siswa yang 

kebanyakan menggunakan sepeda, serta kantin dan koperasi siswa. 

 

 

 

   Gambar 4.4 Tempat Parkir   Gambar 4.5 Kantin 

           (sumber: dokumentasi peneliti)     (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

     Gambar 4.6 Ruang Kelas  VII      Gambar 4.7 Perpustakaan 

        (sumber: dokumentasi peneliti)             (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

4.1.3 Keadaan Guru dan Karyawan SMP Negeri 5 Adiwerna 

Guru dan karyawan sekolah sangatlah berperan penting dalam 

mendukung proses belajar mengajar di sekolah, baik mendukung secara 

akademik, maupun non akademik. Di SMP Negeri 5 Adiwerna sendiri terdapat 

guru dan karyawan yang berkompeten di bidangnya. 
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4.1.3.1 Guru 

Di SMP Negeri 5 Adiwerna, terdapat tenaga pengajar atau guru dengan 

karakter yang berbeda-beda, tingkatan pendidikan yang juga berbeda, serta 

lamanya pengalaman dalam dunia pendidikan yang juga berbeda-beda. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8  Ruang Guru di SMP N 5 Adiwerna 

(sumber: dokumentasai peneliti) 

 

Menurut data dokumen SMP Negeri 5 Adiwerna, data pendidik di 

sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel data guru. (Terlampir) 

4.1.3.2 Karyawan 

Karyawan di SMP Negri 5 Adiwerna tidak hanya pada bagian 

administrasi ( karyawan tata usaha), tetapi juga beberapa karyawan yang 

bekerja di bidang lainnya, seperti kebersihan sekolah, keamanan sekolah, serta 

karyawan yang bertanggung jawab memelihara sekolah. Adapun data dokumen 

karyawan di SMP Negeri 5 Adiwerna dapat dilihat pada tabel data karyawan. 

(Terlampir) 
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4.1.4 Keadaan Siswa SMP Negeri 5 Adiwerna 

Keadaan siswa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat 

dilihat dari minat calon siswa di SMP Negeri 5 Adiwerna. Setiap tahun 

peminatnya semakin bertambah, yang semula membuka dua gelombang 

penerimaan siswa baru, hingga sekarang yang memerlukan sistem rangking bagi 

calon siswa yang mendaftar di SMP Negeri 5 Adiwerna. 

Di SMP Negri 5 Adiwerna juga dapat dikatakan berbeda dengan sekolah 

di desa pada umumnya, yaitu di sekolah ini banyak siswa dengan latar belakang 

berbeda, baik dari segi suku, agama, dan sosial. 

Data siswa pada tahun pelajaran 2013/2014 menunjukan bahwa jumlah 

siswa di SMP Negri 5 Adiwerna sejumlah 907 siswa dengan rincian 473 siswa 

putra dan 434 siswa putri. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3. Data Peserta Didik SMP Negeri 5 Adiwerna 

No Kelas 
Jumlah Siswa 

Wali Kelas 
L P Jumlah 

1 7A 18 16 34 Suharti 

2 7B 16 18 34 Suwito 

3 7C 18 16 34 Nur Etikawati 

4 7D 16 19 35 Saraswati 

5 7E 16 18 34 Ratna Fatmawati Mahsunah 

6 7F 16 18 34 Umi Astuti Idawati 

7 7G 16 18 34 Dahliah 

8 7H 16 18 34 Jamili 

9 7I 15 19 34 Supanto 

10 8A 18 14 32 Gunarsih 
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11 8B 18 14 32 Pujiyanti 

12 8C 20 12 32 Untung Budiarto 

13 8D 18 14 32 Mohamad Zamal Sarifudin 

14 8E 19 14 33 Moch. Nurjunaedi 

15 8F 18 14 32 Santoso 

16 8G 16 16 32 Mutakinah 

17 8H 16 16 32 Nurwati Widyaningrum 

18 8I 14 16 30 Hery Krisnanto 

19 9A 18 16 34 Siti Rokhmakhtus Salimah 

20 9B 18 18 36 Sudarmanto 

21 9C 18 18 36 Alfiyah 

22 9D 20 16 36 Soleh Hm 

23 9E 20 14 34 Kasno 

24 9F 19 14 33 Taufiq Munafiatun 

25 9G 18 18 36 Tri Ati Budilestiana 

26 9H 20 14 34 Sis Hartono 

27 9I 18 16 34 Idha Hasleni 

Total 473 434 907 

   

4.1.5 Interaksi Sosial 

Sebagai sekolah, SMP Negeri 5 Adiwerna tentu memerlukan dukungan 

dari berbagai pihak untuk kelancaran proses belajar mengajar. Dalam hal ini 

perlu interaksi, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. 

4.1.5.1 Dalam Sekolah 

Keharmonisan hubungan setiap warga sekolah akan membuat suasana 

sekolah menjadi nyaman. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 5 Adiwerna. Sikap 

hormat siswa terhadap guru dan karyawan lainnya, serta sikap adik kelas yang 

juga segan terhadap kakak kelasnya, membuat suasana kekeluargaan tercipta di 

SMP Negeri 5 Adiwerna. Menurut bapak Sakhroni, selaku Kepala Sekolah 
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SMP Negeri 5 Adiwerna, di sekolahnya digalakkan kegiatan jum‟at bersih, isi 

kegiatan yang dilaksanakan setiap hari jum‟at pukul  07.20 WIB sampai pukul 

09.00 WIB. Seluruh warga sekolah bergotong royong membersihkan sekolah 

misalnya ruang kelas, halaman, lapangan, kamar mandi,dan  koridor sekolah. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Wawancara Peneliti dengan Kepala Sekolah 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Tampak terdapat hubungan yang harmonis dari semua warga sekolah yaitu 

antara guru dan karyawan membaur bersama siswa untuk membersihkan 

sekolah. Hal ini yang akhirnya menjadikan SMP Negeri 5 Adiwerna menjadi 

juara 1 sekolah Adiwiyata se-Kabupaten Tegal tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) pada tahun 2013 dan 2014. 

4.1.5.2 Luar Sekolah 

Sekolah tidak akan berdiri sendiri dan berjalan dengan sukses tanpa 

bantuan dari luar, baik dari pemerintah, maupun masyarakat sekitar sekolah. 

Dalam hal ini perlu hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan pihak 

luar sekolah. 
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Dalam hal ini SMP Negeri 5 Adiwerna telah melakukan banyak interaksi 

dengan pihak luar sekolah, misalnya komite sekolah. Seperti sekolah pada 

umumnya, SMP Negeri 5 Adiwerna juga memiliki komite sekolah yang 

anggotanya adalah para orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah dengan 

Kepala desa Tembok Luwung menjadi ketua komite SMP Negeri 5 Adiwerna. 

Interaksi lainnya adalah setiap satu bulan sekali, pada saat kegiatan  jum‟at 

bersih dilakukan kegiatan jalan santai dengan rute lingkungan disekitar SMP 

Negeri 5 Adiwerna. Tidak hanya acara jalan-jalan saja yang dilakukan pada 

kegiatan ini, tetapi juga bersama masyarakat, siswa dan para guru bergotong-

royong membersihkan lingkungan sekitar. Hal ini berdampak positif bagi 

sekolah dan  masyarakat sekitar sekolah. 

Bagi siswa kegiatan ini tentu dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap 

lingkungan, serta melatih siswa untuk hidup bersosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

4.2 Pembelajaran Seni Rupa di SMP Negeri 5 Adiwerna 

4.2.1 Gambaran Umum Pembelajaran Seni Rupa di SMP Negeri 5 Adiwerna 

Pembelajaran seni rupa untuk kelas VII, VIII, dan IX di SMP negeri 5 

Adiwerna masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru seni budaya, pembelajaran seni rupa 

dilaksanakan dengan dasar kurikulum yang ditetapkan Dinas Pendidikan, 

walaupun tidak sepenuhnya terlaksana. Hal ini dikarenakan tidak semua guru seni 

budaya di SMP negeri 5 Adiwerna yang berlatar belakang pendidikan seni, 
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sehingga materi pembelajarannya sesuai dengan apa yang dikuasai guru serta guru 

mampu mengajarkannya. 

Pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 5 Adiwerna setiap minggunya  

mendapatkan waktu dua jam pelajaran untuk setiap kelas dengan masing-masing 

jam berdurasi 2 x 40 menit. Pembelajaran dilakukan baik dalam kelas maupun di 

luar kelas seperti „bengkel‟ dan ruang kesenian. Hal ini disesuaikan dengan materi 

yang akan diajarkan. Bengkel di SMP 5 Adiwerna tidak seperti bengkel motor 

atau bengkel lainnya, tetapi berupa ruangan besar yang dulunya saat masih 

menjadi Sekolah Teknik Adiwerna atau STN Adiwerna merupakan bengkel kerja 

para siswa, sehingga sampai sekarang ruangan tersebut masih sering disebut 

bengkel. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 dan 4.11 Siswa membuat Kerajinan dari Kayu 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Pembelajaran luar kelas dilakukan pada saat pembelajaran praktik misalnya; 

musik, menari, mengukir, mengkonstruksi kayu, maupun melukis. Sedangkan 
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pelajaran dalam kelas dilakukan untuk pembelajaran menggambar serta 

pembelajaran yang berorientasi teori atau apresiasi. 

4.2.2 Pembelajaran Menggambar di SMP Negeri 5 Adiwerna 

 Menggambar  merupakan salah satu materi dalam pembelajaarn seni rupa 

di SMP Negeri 5 Adiwerna. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, guru menyusun 

program pembelajaran yaitu, Program Tahunan (Prota), Program Semester 

(Promes), Silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Dalam menyusun semua itu, guru harus menyusun dan mengembangkannya 

sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berkaitan dengan 

penyusunan program  pembelajaran, Bapak Untung Budiarto sebelum  membuat 

program yang mengacu pada KTSP, terlebih dahulu KTSP tersebut diadaptasikan 

dengan karakter SMP Negeri 5 Adiwerna. Setelah KTSP mengalami 

pengembangan oleh sekolah, kemudian guru sebagai pengembang mulai membuat  

Program Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), Silabus, dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kemudian secara berkala, setiap tahun guru 

memberi perubahan dan pengembangan pada program pembelajaran yang 

nantinya akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 5 

Adiwerna. 
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Gambar 4.12 Wawancara Peneliti dengan Salah Satu Guru SBK 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Setelah mengamati program pembelajaran serta wawancara dengan guru 

seni rupa di SMP Negeri 5 Adiwerna, dalam  hal ini berpusat pada Bapak Untung 

Budiarto, sebenarnya ada 3 guru Seni Budaya, dengan 2 lainnya yaitu Bapak 

Jamili dan Ibu Idha Hasleni, diketahui bahwa para guru seni budaya telah 

melaksanakan pengembangan kurikulum pendidikan seni rupa melalui 

penyusunan program pembelajaran. 

Program yang telah disusun kemudian menjadi acuan atau pedoman dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pelaksanaan pembelajaran menggambar 

gambar terapan pada poci di kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna, diuraikan 

sesuai dengan komponen-komponen pembelajaran yang meliputi: tujuan 

pembelajaran, meteri pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, 

sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran. 
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4.2.2.1 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan dari pembelajaran ini adalah memberikan pengetahuan serta 

pengalaman baru bagi siswa, pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, 

menggambar gambar hanya dilakukan pada bidang kayu yang nantinya akan 

digunakan untuk memperindah hasil karya siswa seperti hiasan dinding yang 

terbuat dari kayu serta tempat Al-Qur‟an. 

Siswa diajarkan bagaimana cara membuat gambar pada media lunak 

(dalam hal ini tanah liat) yang belum pernah mereka lakukan serta bagaimana 

cara menggambar menggunakan alat yang juga baru bagi siswa untuk 

menggambar paku, pisau  lipat, stik es krim, dan lidi. 

4.2.2.2 Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran menggambar yang diajarkan di SMP Negeri 5 

Adiwerna adalah menggambar gambar yang disesuaikan dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Standar Kompetensinya yaitu 

mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. Sedangkan Kompetensi dasarnya 

yaitu mengekspresikan diri melalui karya seni lukis/gambar. 

Materi pembelajaran menggambar gambar terapan pada poci dipilih oleh 

peneliti karena penguasaan guru terhadap seni rupa kurang khususnya keramik, 

hal ini diketahui dari apa yang disampaikan oleh salah satu guru Seni Budaya 

dan Keterampilan (SBK), bahwa guru tersebut memiliki latar belakang 

pendidikan teknik bangunan, sehingga yang diajarkannya lebih cenderung ke 

keterampilan berbahan dasar kayu, sehingga mata pelajaran yang semestinya 
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disebut Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) di SMP Negeri 5 Adiwerna  di 

sebut dengan Seni Kerajinan Kayu (SKY). Lebih lanjut lagi dikatakannya bahwa 

menggambar gambar dengan media tanah liat  akan mengembangkan kreativitas 

siswa serta keterampilan atau lifeskill yang diharapkan nantinya berguna bagi 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Wawancara Peneliti dengan Salah Seorang Guru Pengampu 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa kebijakan guru 

mengajarkan menggambar gambar terapan pada poci, selain disebabkan kurang 

penguasaan guru terhadap teknik ke-seni rupa-an, juga menjadi sarana 

pengembangan kreativitas siswa, dan manfaat keterampilan menggambar 

gambar yang nantinya akan berguna sebagai bekal hidup bagi siswa untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

Pengelolaan meteri pembelajaran dilakukan oleh salah seorang guru 

pengampu dan peneliti dengan cara membagi kegiatan pembelajaran melalui 3 

tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. 
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Pada pertemuan pertama, kegiatan pendahuluan diawali dengan guru 

melakukan apresiasi untuk mengetahui pemahaman awal siswa mengenai 

menggambar gambar dan keramik poci. Selanjutnya guru menunjukkan contoh 

poci lengkap dengan gambarnya. Kemudian guru menjelaskan bagaimana cara 

membuat poci terutama bagian gambar yang nanti akan siswa buat pada 

pembelajaran selanjutnya. 

Kemudian siswa diminta untuk membuat desain gambar dengan ciri khas 

Tegal yang nantinya akan dipilih yang baik untuk digambar pada poci. Tetapi 

sebelumnya, siswa diberikan pengetahuan mengenai apa saja yang menjadi ciri 

khas Tegal. Selain itu siswa juga diminta untuk membawa alat-alat untuk 

menggambar gambar pada poci di pertemuan selanjutnya. 

Di pertemuan kedua, siswa mulai menggambar gambar pada poci setengah 

jadi yang telah disiapkan dengan desain gambar yang telah diseleksi oleh guru 

dan peneliti. Setiap siswa menggambar satu sisi poci, sehingga pada praktiknya 

1 buah poci digambar oleh 2 siswa. 

Di pertemuan  terakhir, siswa melihat hasil akhir poci yang telah dibakar 

untuk bersama-sama diapresiasi. Siswa membandingkan gambar hasil karyanya 

dengan hasil gambar teman lainnya yang dianggap guru sebagai karya gambar 

yang terbaik di kelas itu. 
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4.2.2.3 Media Pembelajaran 

Media yang digunakan dalam pembelajaran menggambar gambar terapan 

pada poci juga harus disesuaikan dengan apa yang telah direncanakan di 

rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru. 

Pertama adalah media oral, dalam hal ini adalah kemampuan guru untuk 

menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Melalui media ini guru 

mengarahkan serta menyampaikan apa saja yang harus dilakukan siswa untuk 

menggambar gambar pada bidang lunak yakni tanah liat.  

Media selanjutnya adalah alat peraga. Pada pertemuan pertama, guru 

membawa alat peraga berupa poci sebagai media untuk siswa mengapresiasi 

karya seni keramik poci. Kemudian poci yang belum dibakar sebagai media 

peraga untuk guru mencontohkan kepada siswa, bagaimana cara menggambar 

gambar pada poci yang belum dibakar dengan teknik toreh atau coret. 

Media yang terakhir adalah demonstrasi, dalam hal ini guru mencontohkan 

dengan menggunakan alat peraga tahapan dan teknik dalam menggambar 

gambar pada poci yang masih berupa tanah liat.  

Media berkarya seni. Untuk tahap awal, yaitu mendesain, peneliti 

menyiapkan kertas HVS ukuran A4 dengan gambar poci untuk kemudian pada 

badan  poci tersebut siswa mulai menggambar desain dengan tema gambar yang 

telah ditentukan sesuai dengan imajinasi dan kreativitas siswa. 
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Selanjutnya untuk  menggambar gambar terapan pada poci, sesuai dengan 

materi yang disampaikan yaitu menggambar gambar dengan media lunak, dalam 

hal ini tanah liat, tentu media yang digunakan untuk menggambar tidaklah sama 

dengan media menggambar yang digunakan terhadap media padat, contoh 

tembok, kayu, dan kertas. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Lembar Desain Gambar 

(sumber: dokumen peneliti) 

 

Dalam menggambar gambar pada poci yang belum dibakar, dibutuhkan 

alat-alat; paku, lidi, stik es krim, pisau lipat, serta benda runcing lainnya. Alat-

alat ini digunakan pada badan poci dengan teknik toreh/coret dan curving 

(mengurangi bagian). Media utama atau bahannnya adalah poci yang masih 

berupa tanah liat. 

Pada poci ini, peneliti membuat sendiri poci dengan menggunakan tanah 

liat yang dapat diperoleh di sentra keramik di Tegal, yaitu di desa Dukuh 

Malang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Tekstur tanah liatnya berbeda 

dengan tanah liat yang biasa digunakan untuk membuat poci di kawasan  
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Klampok, Banjarnegara. Hal ini dikarenakan di desa Dukuh Malang tidak 

memproduksi poci Tegal, dan hanya memproduksi keramik dengan bentuk 

gentong, kendi, cobek, dan kuali. 

Benda-benda tersebut lebih pantas disebut dengan gerabah jika dibanding 

dengan keramik. Semuanya karena sumber daya alam di Tegal memang kurang 

memungkinkan untuk membuat keramik dengan kekuatan bakaran yang tinggi. 

Selain itu, pemerintah Tegal juga kurang memperhatikan. Pemerintah seakan 

enggan untuk melestarikan kebudayaan tersebut dan mengkonservasi keramik 

poci agar diproduksi di wilayah Tegal sendiri tanpa harus membeli dari daerah 

lain. 

4.2.2.4 Metode Pembelajaran 

Metode yang digunakan dalam Pembelajaran Menggambar di atas 

Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII I SMP 

Negeri 5 Adiwerna ini adalah Contextual Teaching Learning (CTL) dan 

pemberian tugas kepada siswa berupa kegiatan kreasi atau praktik. Metode 

tersebut telah sesuai dengan apa yang direncanakan pada RPP yang mengacu 

pada KTSP. 

4.2.2.5 Sumber Belajar 

Sumber yang pertama dan paling utama dalam pembelajaran menggambar 

pada poci ini adalah guru. Dalam hal ini guru berfungsi sebagai sumber ilmu 

atau pemberi materi. Guru menyampaikan kepada siswa mulai dari materi 

apresiasi bagaimana bentuk hiasan gambar pada poci, proses pembuatan poci, 
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cara menggambar dengan teknik toreh pada badan poci, dan bagaimana teknik 

finishing dalam membuat gambar pada poci tersebut. 

Sumber belajar selanjutnya adalah poci yang guru gunakan sebagi alat 

peraga. Melalui poci ini siswa dapat mengamati seperti apa poci dengan hiasan 

gambar itu. 

4.2.2.6 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa dalam 

menangkap materi pembelajaran yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan 

melaui pengamatan guru dan peneliti dalam menilai hasil karya siswa. Hal itu 

dilakukan setelah guru menugaskan siswa untuk menggambar pada poci dari 

mulai tahapan awal. Ada beberapa aspek penilaian, di antaranya: ide atau 

gagasan, kreativitas, orisinalitas, kerapian dan kebersihan saat menggambar pada 

poci, serta ketelitian dan kecermatan. 

Guru melaksanakan evaluasi melalui uji praktik. Evaluasi ini haruslah 

disertai dengan aspek penilaian. Aspek penilaian digunakan guru menilai tugas 

siswa agar dapat dilihat hasil belajarnya. Evaluasi dilakukan pada 2 tahapan, 

yaitu tahap 1 berupa gambar desain, sedangkan tahap 2 berupa gambar siswa 

pada poci. 

Pada tahap I,  guru menilai desain yang telah dibuat setiap siswa. Penilaian 

tersebut berdasarkan atas aspek ide atau gagasan, kreativitas, dan orisinalitas. 

Penilaian tahap I  ini memiliki bobot nilai 1 dengan range nilai 0-100. 

Sedangkan pada penilaian tahap II, guru menilai hasil karya siswa berupa 
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gambar pada poci. Penilaian ini didasari aspek kreativitas, komposisi, tema, dan 

kejelasan gambar. Bobot nilai pada penilaian tahap II ini adalah 2 dengan range 

nilai 0-100. 

Hasil analisis data tes secara kuantitatif dihitung dengan langkah-

langkahnya, yaitu (1) mencatat/merekap nilai yang diperoleh siswa sesuai 

dengan hasil akhir; (2) menghitung jumlah nilai kumulatif (nilai perolehan) 

semua aspek; (3) menghitung nilai rata-rata siswa; (4) mengklasifikasikan nilai 

sesuai dengan kategorinya (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat 

tinggi).  

Nilai akhir siswa pada setiap pembelajaran dihitung dengan rumus: 

               (I x 1) + (II x 2) 

 N  =             

   3 

 

Keterangan: 

N =  Nilai Akhir 

I =  Tahap 1 atau  desain 

II =  Tahap 2 atau  menggambar  pada poci 

4.3 Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi dengan Media 

Poci Tanah Liat di Kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna 

4.3.1. Pengamatan Terfokus I 

Pengamatan terfokus 1 merupakan pengamatan terkendali berdasarkan 

observasi yang dilakukan peneliti sebelumnya. Dalam pengamatan ini peneliti 

melakukan pengamatan pembelajaran menggambar gambar didukung dengan 
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wawancara dan dokumentasi. Pengamatan meliputi aktivitas guru dan siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

Kegiatan belajar mengajar pada pengamatan terfokus I dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal pelajaran seni budaya di kelas VIII I, yakni setiap hari Sabtu , 

pukul 07.20 WIB, dan berlangsung selama 2 jam pelajaran dengan setiap jamnya 

40 menit. Kegiatan pengamatan terfokus I ini dilakukan 2 x pertemuan, yaitu pada 

hari Sabtu tanggal 28 Februari dan 7 Maret 2015. Berikut adalah hasil 

pengamatan terhadap aktivitas guru dan peneliti bersama dengan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

Pertemuan Pertama  

Pengamatan terhadap Aktivitas Guru 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, guru memasuki kelas 

pada pukul 07.30 WIB, terlambat 10 menit dari jadwal pelajaran semestinya. Hal 

ini terjadi karena guru juga datang terlambat ke sekolah.  

Di dalam kelas, guru mempersiapkan media pembelajaran yang akan 

digunakan selama pembelajaran sebelumnya dilakukan pengkondisian. Kemudian 

guru mengawali pembelajaran dengan mengucap salam dan memberitahukan 

kepada siswa mengenai guru beserta peneliti yang akan memberikan pembelajaran 

menggambar pada poci. 

Diawali dengan guru memberikan apersepsi mengenai pembelajaran yang 

akan dilakukan nanti, dilanjut dengan guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai 

dengan melempar beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai poci. Beberapa 
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siswa terlihat menjawab dengan serius, namun beberapa juga menjawab dengan 

bercanda. 

Setelah kegiatan pembuka selesai, guru melanjutkan pembelajaran dengan 

menyampaikan pokok bahasan atau materi inti. Guru kemudian memperkenalkan 

peneliti kepada siswa untuk selanjutnya meminta peneliti menjelaskan maksud 

dari pembelajaran menggambar tersebut. Peneliti menunjukkan beberapa gambar 

poci, terutama bagian hiasan gambar yang ada pada poci untuk kemudian melihat 

siswa mengapresiasi poci tersebut. 

Sebelum memasuki tahap desain, peneliti memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya mengenai segala hal yang berhubungan dengan poci. Namun 

karena tidak ada siswa yang bertanya, maka peneliti langsung menjelaskan 

tentang hal yang harus dikerjakan siswa pada pertemuan pertama ini dan berbagai 

alat yang dibutuhkan. 

Peneliti dan guru membagikan lembar desain kepada masing-masing siswa, 

dan menjelaskan apa yang harus dilakukan siswa pada lembar desain tersebut. 

Peneliti mulai melakukan demonstrasi dengan menggambar poci di papan tulis. 

Kemudian peneliti mulai menggambar pada badan poci di gambar.  

Setelah peneliti mendemonstrasikan menggambar desain gambar, kemudian 

peneliti meminta siswa untuk membuat desain gambar  pada lembar kertas yang 

telah dibagikan. Peneliti meminta siswa untuk menggambar yang menjadi icon 

atau ciri khas Tegal. Peneliti membebaskan apa yang akan siswa gambar sesuai 

dengan pikiran dan imajinasi siswa segala sesuatu yang identik dengan Tegal, 

sehingga saat orang lain melihat gambar tersebut, akan langsung teringat Tegal. 
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Guru dan peneliti memberikan waktu kepada siswa untuk mendesain 

gambar selama 30 menit. Dalam proses mendesain tersebut, siswa diminta 

menggambar dengan menggunakan pensil. Selama proses mendesain, beberapa 

kali guru dan peneliti memberikan arahan saran kepada beberapa siswa. Ketika 

proses mendesain pula, beberapa siswa mengajukan pertanyaan mengenai ide dan 

gagasan mereka serta meminta pendapat guru atau peneliti tentang  gambar  

desain  mereka. 

Pada akhir kegiatan, guru dan peneliti mengumpulkan desain siswa untuk 

nantinya memberikan penilaian terhadap hasil karya siswa. Sebelum mengakhiri 

pertemuan, peneliti memberikan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya, serta meminta siswa untuk membawa alat-alat yang 

dibutuhkan untuk Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi 

dengan Media Poci Tanah Liat. 

Setelah jam pelajaran berakhir, guru mengambil alih kelas untuk 

mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam kepada siswa, serta 

mengingatkan siswa agar tidak lupa tentang apa yang harus dikerjakan serta 

dipersiapkan untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya. 

 

Pengamatan Terhadap Aktivitas Siswa 

Pada pertemuan pertama, keseluruhan siswa telah berada di dalam kelas. 

Walaupun kegiatan belajar mengajar baru dimulai pukul 07.20 WIB, Tetapi siswa 

sudah diharuskan masuk kelas pukul 07.00 WIB untuk melakukan kegiatan 
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tadarus selama 20 menit. Jadi saat guru dan peneliti memasuki kelas, semua siswa 

sudah berada di dalam kelas. 

Ketika guru dan peneliti memasuki kelas, ketua kelas mengintruksikan 

kepada semua siswa dalam kelas untuk mengucapkan salam, serta 

mengkondisikan diri, walupun beberapa anak masih terlihat bergurau. 

Pada awal pelajaran, hampir seluruh siswa memperhatikan penjelasan guru 

dan peneliti. Suasana menjadi sedikit ramai saat guru dan peneliti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan seputar poci. Siswa berebut menjawab walaupun tidak 

sedikit yang menjawabnya dengan bergurau. 

Pada pertemuan pertama ini, siswa diminta untuk menyiapkan pensil 

sebelumnya diberi kegiatan apersepsi dan penjelasan mengenai inti materi 

pembelajaran. Kemudian siswa mulai mendengarkan materi yang diberikan guru 

dan peneliti. Diawali dengan materi mengenai poci, kemudian mengukur 

kemampuan pengetahuan siswa tentang  poci serta perkembangannya di Tegal. 

Tahapan selanjutnya siswa melihat demonstrasi peneliti menggambar di 

papan tulis sebelum siswa mulai mendesain gambar di lembar desain. Setelah 

melihat demonstrasi peneliti dan menerima arahan, siswa mulai menggambar 

desain hiasan di lembar desain dalam waktu 30 menit. 

Selama mendesain, beberapa siswa menanyakan saran dan pendapat guru 

serta peneliti tentang desain gambar yang dibuatnya. Beberapa siswa yang 

berkeliling kelas untuk melihat gambar desain teman sekelasnya. Hal ini 

mengakibatkan beberapa siswa memiliki desain yang sama. 
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Pada kegiatan akhir, siswa mengumpulkan hasil gambar desainnya untuk 

dinilai guru serta dipilih beberapa desain yang dianggap guru dan peneliti baik 

sebagai desain utama untuk kegiatan menggambar pada poci di pertemuan 

berikutnya. 

 

Pemilihan Desain Gambar 

Pada pertemuan pertama, siswa mendapatkan materi oleh guru untuk 

mengapresiasi poci yang telah disiapkan guru sebagai alat peraga. Pada tahap ini 

materi yang disampaikan guru berupa cara pembuatan keramik poci, teknik 

menggambar pada keramik saat kondisi belum dibakar, serta membahas tema 

gambar yang diberikan, yaitu gambar yang mencerminkan kekhasan Tegal. Siswa 

diberi pemahaman dan pengetahuan tentang  Tegal, apa saja yang identik dengan 

Tegal, serta bagaimana menerapkannya pada sebuah gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Contoh Desain Karya Siswa Kelas VIII I di Pengamatan Terfokus 1 

(sumber: dokumentasi peneliti) 
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Kemudian, guru membagikan kertas desain kepada setiap siswa untuk 

siswa menuangkan ide, gagasan serta kreativitasnya mengenai hal-hal yang 

terlintas saat mendengar tentang Tegal. Pada saat ini siswa dibebaskan berkreasi, 

baik dari segi menggambar atau mengubah objek sesungguhnya menjadi lebih 

dekoratif sehingga mudah untuk digambar. Pada fase ini guru hanya memberi 

sedikit arahan agar siswa memiliki gambaran untuk dikembangkan dengan 

memberi beberapa contoh sesuatu yang menjadi ciri khas Tegal. 

Setelah selesai, dipilih beberapa desain yang menurut guru dan peneliti 

baik dengan range nilai  >79. Desain siswa dengan kriteria nilai tersebut 

dianggap lebih baik untuk nantinya dituangkan pada badan poci melalui gambar 

semua siswa kelas VIII I. Berikut beberapa desain yang akan dijadikan master 

untuk membuat gambar terapan  pada poci. 

1. Dimas Aryo Gumilang 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Desain Gambar Dimas A G 

(sumber: dokumentasi peneliti) 
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2. Intan Ningrum 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Desain Gambar Intan Ningrum 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

3. Siti Sri Ronjanah 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Desain Gambar Siti S R 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

4. Tika Septiani 
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Gambar 4.19 Desain Gambar Tika Septiani 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

5. Dimas Prasetiyo 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Desain Gambar Dimas Prasetiyo 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

6. Mohammad Rifai 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Gambar M. Rifai 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Di antara 30 desain yang telah dinilai sesuai dengan kriteria 

penilaian (terlampir), guru hanya mendapatkan 6 desain yang dianggap 

cukup bagus. 6 desain itu kemudian diperbanyak dengan cara di fotokopi 
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untuk dibagikan ke seluruh siswa dikelas VIII I agar digambar pada poci 

yang belum dibakar. Keenam desain itu dipilih sesuai dengan kriteria nilai 

yang telah ditetapkan. Nilai keseluruhan desain dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.4. Nilai Desain Gambar Siswa kelas VIII I 

NO NAMA L / P 

Pertemuan Ke-1 

28 Februari 2015 

Kehadiran 
Nilai 

A 

1 AGUNG GUNAWAN L V 75  

2 ALVIYAN ALWI L V  75 

3 ANDRI FAJRIANTO L V  75 

4 DICKY MAULANA L V  75 

5 DIMAS ARYO GUMILANG L V  82 

6 DIMAS PANTOJA L V  75 

7 DIMAS PRASETIYO L V  80 

8 DWITA NOVIA INDRIYANI P V  75 

9 ILA SAMI ASIH P V  75 

10 INTAN NINGRUM P V  80 

11 ISNAENI FIRDAUS BANI NUR P V  75 

12 JUANDA KRIDA LAKSONO L V  75 

13 LISTIYANA MAYSARI P V  75 

14 MOHAMMAD RIFAI L V  80 

15 MUHAMMAD ASYRAF SOFIAN L V  75 

16 MUHAMMAD RIZKI L V  75 

17 NISA AYU HASYYATI P V  75 

18 NOVIA RATNA NINGSIH P V  75 

19 PUSPITA MURDIANI P V  75 

20 PUTRI INDRI SETIANINGRUM P V  75 

21 RATNA APRILIA P V  75 

22 RESYA ASHFIANI P V  77 

23 RITA MIRNAWATI P V  78 

24 RIZQUE ADI AN WAIZ MUNAYA L V  75 

25 SELA ELVIRA KOSIDAH P V  75 

26 SITI SRI RONJANAH P V  82 

27 SUPRIYADI L V  75 

28 TIKA SEPTIANI P V  80 

29 TUTI PITRI AWALIYAH P V  76 

30 WAHYU ROHMAN L V  75 
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Pertemuan Kedua  

Pengamatan terhadap Aktivitas Guru 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di 

pertemuan kedua, sabtu, 7 Maret 2015, guru memasuki kelas pada 

pukul 07.00 WIB. Guru dan peneliti menyimak siswa tadarus di 

dalam kelas. Setelah kegiatan tadarus selesai, guru mengucapkan 

salam kepada siswa, serta kemudian mulai mempersiapkan media 

pembelajaran yang akan digunakan selama pembelajaran dan 

sebelumnya melakukan pengkondisian. 

Pada awal pelajaran guru mengawalinya dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pertemuan kedua. Guru juga menekankan hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pembelajaran. Selanjutnya memberikan motivasi 

agar siswa bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran sehingga 

hasil yang didapatkan  maksimal. 

Selanjutnya guru meminta peneliti mengambil alih kelas untuk 

memulai Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi 

dengan Media Poci Tanah Liat. Peneliti memulai dengan menayakan 

kesiapan siswa, seperti alat untuk menggambar. Kemudian peneliti 

mulai menjelaskan materi pembelajaran serta teknik menggambar 

pada poci dengan diiringi demonstrasi peneliti menggambar pada 

poci.  



90 
 

 
 

Setelah selesai memberikan demonstrasi, peneliti dan guru 

membagikan desain gambar yang telah dipilih untuk digambar siswa 

pada poci.  Selanjutnya guru dan peneliti membagikan poci kepada 

siswa. Setiap meja mendapatkan 1 poci untuk digambar oleh 2 orang. 

Jadi setiap siswa menggambar dengan tema desain gambar yang 

telah ditentukan guru dan peneliti pada salah satu sisi poci.  

Ketika pembelajaran berlangsung, guru meninggalkan ruang 

kelas karena ada keperluan. Jadi hanya peneliti yang berkeliling 

kelas mengamati kerja siswa serta memberikan arahan serta saran 

jika siswa menanyakan.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, beberapa siswa 

meminta bantuan teman sebangkunya untuk ikut menggambar 

bagiannya. Namun peneliti selalu mengingatkan dan melarang setiap 

kali melihat siswa yang melakukan hal itu. Hal ini menjadi 

pertimbangan sendiri bagi peneliti dalam memberikan penilaian yang 

nantinya akan didiskusikan bersama guru. 

20 menit sebelum jam pelajaran selesai, peneliti mulai 

meminta siswa maju ke depan untuk peneliti nilai hasil karyanya, 

serta kemudian mengumpulkan poci mereka sesuai dengan nomor 

presensi mereka. Kemudian peneliti menggambil gambar poci 

tersebut. Hal ini dilakukan agar saat menilai, peneliti tidak salah 

dalam meninjau ulang untuk  menilai hasil karya siswa. 
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Gambar 4.22 Contoh Hasil Karya Siswa pada Pengamatan Terfokus I 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Pada akhir pembelajaran, peneliti meminta siswa memperbaiki 

meja yang mereka ubah posisinya, kemudian peneliti meminta siswa 

membersihkan meja masing-masing dari segala kotoran sisa kegiatan 

menggambar. Terakhir, peneliti mengingatkan siswa untuk 

menyiapkan alat untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian peneliti 

mengucapkan salam dan keluar meninggalkan kelas membawa poci 

saat bel pergantian jam pelajaran berbunyi. 

 

Pengamatan Terhadap Aktivitas Siswa 

Pada pertemuan kedua, keseluruhan siswa telah berada di 

dalam kelas. Seperti biasa, sebelum pelajaran mulai pukul 07.20 

WIB, siswa terlebih dahulu melakukan kegiatan tadarus yang 

dimulai pada pukul 07.00 WIB selama 20 menit. Jadi saat guru dan 

peneliti memasuki kelas, semua siswa sudah berda di dalam kelas. 

Pembelajaran diawali dengan siswa membalas salam dari 

guru, kemudian siswa mengeluarkan alat-alat yang telah dibawa 

untuk menggambar. Setelah itu, siswa dengan seksama 

mendengarkan penjelasan guru dan peneliti. 
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Selanjutnya, siswa menerima selembar desain yang telah 

dipilih guru untuk mereka gambar pada poci. Beberapa anak 

terdengar ramai menunjuk-nunjuk temannya yang gambar desainnya 

terpilih untuk digambar pada poci. 

Kemudian siswa menerima poci dari guru dan peneliti. Saat 

menerima poci, beberapa anak terlihat tertarik dengan poci yang 

masih mentah tersebut, beberapa memainkannya karena masih basah 

sampai akhirnya peneliti memberitahukan kepada siswa agar poci 

tersebut jangan di penyet-penyet atau dipegang secara berlebih agar 

tidak rusak karena poci masih dalam keadaan basah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Siswa melakukan kegiatan Menggambar pada Poci 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Setelah mendapat arahan dari peneliti, siswa mulai 

menggambar gambar dengan serius dan penuh antusias. Walaupun 
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beberapa siswa terlihat malas dan meminta bantuan teman 

sebangkunya untuk menggambarkan bagiannya. Namun setelah 

siswa tersebut mendapatkan arahan serta dorongan dari peneliti, 

siswa mau melanjutkan menggambar sendiri bagiannya. Selama 

kegiatan berlangsung, suasana kelas cukup ramai, sehingga 

pembelajaran menjadi menyenangkan.  

Pada akhir pelajaran, siswa mengumpulkan poci miliknya 

sesuai nomor urut presensi untuk diperlihatkan kepada peneliti, hasil 

gambar buatan mereka untuk dinilai oleh peneliti serta diambil 

gambarnya. Setelah semua hasil karya siswa dinilai, siswa mengatur 

kembali  beberapa meja yang posisinya berubah ke posisi semula. 

Sebelum peneliti meninggalkan kelas, siswa mendapat sedikit 

penjelasan mengenai materi dipertemuan selanjutnya, serta mendapat 

tugas untuk mencari referensi gambar beraneka macam poci, baik 

dari internet, maupun menggambil gambar secara langsung 

(memfoto). Kemudian siswa mendapat instruksi untuk menyiapkan 

segala sesuatu yang akan digunakan dipertemuan berikutnya. 

Terakhir, siswa membalas salam peneliti serta menjadi ramai dengan 

beberapa siswa keluar kelas untuk menunggu guru pelajaran 

selanjutnya. 

4.3.2  Pengamatan Terfokus II 

Pada Pengamatan Terfokus II, tindakan berupa pengamatan terkendali 

yang dirumuskan atas dasar evaluasi pengamatan terfokus I, serta 



94 
 

 
 

menggunakannya sebagai acuan. Dalam pengamatan terfokus II, peneliti dan 

guru menerapkan perlakuan baru sebagai upaya perbaikan pada pengamatan 

terfokus II. 

Adapun hal yang diamati adalah sebagaimana pada pengamatan 

sebelumnya yakni; aktivitas guru dan siswa selama pelaksanaan Pembelajaran 

Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat, 

dari mulai kegiatan awal yaitu mendesain gambar, sampai pada inti 

pembelajaran. 

Kegiatan belajar mengajar pada pengamatan terfokus II dilaksanakan 

sesuai dengan jadwal pelajaran seni budaya di kelas VIII I, yakni setiap hari 

Sabtu , pukul 07.20 WIB, dan berlangsung selama 2 jam pelajaran dengan 

setiap jamnya 40 menit. Kegiatan pengamatan terfokus II ini dilakukan 2 x 

pertemuan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 dan 28 Maret 2015. Berikut adalah 

hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dan peneliti bersama dengan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pertemuan Ketiga 

Pengamatan terhadap Aktivitas Guru 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, pada pertemuan 

ketiga, guru memasuki kelas pada pukul 07.20 WIB, tepat setelah bel 

tanda waktu bertadarus selesai. 

Di dalam kelas, guru mempersiapkan media pembelajaran yang 

akan digunakan selama pembelajaran sebelumnya melakukan 
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pengkondisian. Kemudian guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucap salam  dan disambung dengan obrolan ringan bersama siswa  

sebelum akhirnya menyerahkan kelas kepada peneliti, dan meninggalkan 

kelas. 

Peneliti kemudian mengawali pelajaran dengan tanya jawab ringan. 

Peneliti menanyakan mengapa semua siswa menggunakan seragam 

olahraga, padahal tidak ada jam pelajaran olah raga. Setelah peneliti 

mengetahui alasannya, kemudian peneliti memulai pembelajaran dengan  

menyajikan foto poci karya siswa yang dianggap guru dan peneliti baik. 

Walaupun poci tersebut belum dibakar, namun peneliti tetap menjelaskan 

alasan mengapa poci yang ditunjukkan peneliti dinilai baik. Hal ini 

dilakukan agar siswa lebih baik lagi dalam pembelajaran menggambar 

yang kedua. 

Sebelum memasuki tahap mendesain, peneliti memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya mengenai segala hal yang berhubungan 

dengan pembelajaran sebelumnya. Kemudian peneliti menampilkan 

gambar hasil karya siswa pada pertemuan sebelumnya untuk dilakukan 

apresiasi dan evaluasi.  

Peneliti menjelaskan mengenai hasil menggambar siswa, mulai dari 

gambar, goresan, dan  kreativitas siswa. Seperti bagaimana kesesuaian 

gambar siswa dengan desain yang diberikan, bagaimana cara memberikan 

goresan atau menoreh pada poci, apakah terlalu tipis atau terlalu dalam, 
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serta bagaimana kreativitas yang dilakukan beberapa siswa dalam 

mengembangkan desain yang diberikan kepadanya. 

Setelah memberikan apresiasi dan evaluasi, kemudian guru 

memberikan saran serta masukan untuk pembelajaran menggambar ke 2. 

Setelah itu peneliti membagikan lembar desain kepada masing-masing 

siswa, dan menjelaskan apa yang harus dilakukan siswa pada lembar 

desain tersebut. Peneliti mulai menjelaskan bahwa siswa melakukan hal 

yang sama seperti pada pertemuan pertama, hanya saja tema gambar 

ditentukan oleh guru. 

Peneliti meminta siswa untuk membuat desain pada lembar kertas 

yang telah dibagikan dengan tetap menggambar sesuatu yang menjadi icon 

atau ciri khas Tegal. Namun peneliti memberikan 3 tema yang dibagi 

sesuai dengan baris tempat duduk. Baris Pertama mendapat tema “Tempat 

atau Lokasi” yang menjadi destinasi di Tegal. Baris Kedua mendapat tema 

“Kuliner Khas Tegal”, dan Baris Ketiga mendapat tema “Budaya dan 

Kesenian Tegal”, serta Baris Keempat setiap meja mendapat salah satu 

dari tema tersebut. 

Peneliti memberikan waktu kepada siswa untuk mendesain gambar 

selama 45 menit. Bedanya waktu yang diberikan dengan mendesain tahap 

pertama, dikarenakan tingkat kesulitan yang diterima siswa akibat 

diberikan ketentuan dalam menggambar, sehingga imajinasi siswa 

terbatas. 
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Dalam proses mendesain tersebut, siswa diminta menggambar 

dengan menggunakan pensil. Selama proses mendesain, beberapa kali 

peneliti memberikan arahan saran  kepada beberapa siswa. Ketika proses 

mendesain pula, beberapa siswa mengajukan pertanyaan mengenai ide dan 

gagasannya serta meminta pendapat peneliti tentang  gambar  desain 

gambarnya. 

Pada akhir kegiatan, peneliti mengumpulkan desain siswa untuk 

nantinya memberikan penilaian terhadap hasil karya siswa. Sebelum 

mengakhiri pertemuan, peneliti memberikan gambaran mengenai kegiatan 

pembelajarn pada pertemuan selanjutnya, serta meminta siswa untuk 

membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk Pembelajaran Menggambar di 

atas Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat. 

Setelah jam pelajaran berakhir, peneliti mengucapkan terima kasih 

dan menyampaikan salam kepada siswa, serta mengingatkan siswa agar 

tidak lupa tentang apa yang harus dikerjakan dan dipersiapkan untuk 

pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Tidak lupa juga peneliti 

mengingatkan siswa untuk berkemas dan bersiap melakukan kegiatan 

bersih-bersih. 
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Pengamatan terhadap Aktivitas Siswa 

Pada pertemuan ketiga ini siswa telah berada di dalam kelas dengan 

memakai pakaian olah raga. Hal ini dikarenakan akan ada kegiatan kerja 

bakti setelah KBM berakhir untuk mempersiapkan Ulangan Tengah 

Semester atau UTS yang dilaksanakan pada hari senin, 16 Maret 2015, 

sehingga kegiatan belajar mengajar atau KBM hanya sampai jam pelajaran  

ke- 4. 

Seperti biasa, sebelum pelajaran mulai pukul 07.20 WIB, siswa 

terlebih dahulu melakukan kegiatan tadarus yang dimulai pada pukul  

07.00 WIB selama 20 menit. Jadi saat guru dan peneliti memasuki kelas, 

semua siswa sudah berda di dalam  kelas. 1 orang siswa absen dengan 

alasan keperluan keluarga. 

Pembelajaran diawali dengan siswa membalas salam dari guru, 

kemudian siswa mengeluarkan alat-alat yang telah dibawa untuk 

pembelajaran kedua ini. Setelah itu, siswa dengan seksama mendengarkan 

penjelasan guru dan peneliti. 

Selanjutnya, siswa memperhatikan peneliti menampilkan gambar 

hasil karya siswa dalam pembelajaran menggambar untuk dilakukan 

apresiasi dan  evaluasi. Ada yang serius memperhatikan, ada juga yang 

tertawa melihat hasil karya temannya. 

Setelah selesai apresiasi dan evaluasinya, siswa menerima lembar 

desain untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai desain, seperti 

apa yang akan mereka buat. Siswa menjadi ramai saat peneliti mulai 
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membagi siswa sesuai dengan tema menggambarnya. Beberapa siswa 

keberatan serta meminta ditukar temanya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Salah Seorang Siswa Tampak Serius Menggambar Desain 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

Siswa kemudian mulai tenang karena berfikir apa yang akan mereka 

gambar. Suasana kelas sejenak menjadi hening. Siswa diminta 

menggambar desain gambar bebas namun bertema sampai jam  pelajaran 

seni budaya berakhir. Beberapa siswa membuka LKS Seni Budaya untuk 

mencari referensi, beberapa bertanya kepada guru dan peneliti, dan lainnya 

bertanya kepada teman lainnya. 

Beberapa anak yang telah menemukan ide mulai serius 

menggambar desain. Beberapa juga masih bingung dan sering menghapus 

gambar yang sudah dibuatnya dan  membuat desain baru. Sebagian besar 

siswa tampak antusias dalam mendesain, beberapa malu dan menutup 

gambarnya saat peneliti melihatnya. 
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Setelah jam tanda berakhirnya pelajaran, siswa mengumpulkan 

desain mereka sesuai dengan tema yang diberikan untuk dinilai guru serta 

dipilih beberapa desain yang dianggap guru dan peneliti baik sebagai 

desain utama untuk kegiatan menggambar pada poci di pertemuan 

berikutnya. Di akhir pembelajaran, siswa membalas salam dari guru dan 

peneliti. 

Di antara 29 desain yang dinilai sesuai dengan kriteria 

penilaian(terlampir), guru memilih 8 desain yang dianggap cukup bagus. 8 

desain tersebut dipilih dengan mengutamakan agar setiap tema terdapat 

desain yang menjadi acuan atau desain menggambar di pembelajaran 

menggambar yang kedua. Desain itu kemudian di perbanyak dengan cara 

di fotokopi untuk kemudian dibagikan keseluruh siswa dikelas VIII I 

untuk digambar pada poci yang belum dibakar. Kedelapan desain itu 

dipilih sesuai dengan kriteria nilai yang telah ditetapkan 

Berikut hasil nilai keseluruhan desain dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.5. Nilai Desain Gambar Siswa kelas VIII I 

NO NAMA L / P 

Pertemuan Ke-3 

14 Maret 2015 

Kehadiran 
Nilai 

A 

1 AGUNG GUNAWAN L V  82 

2 ALVIYAN ALWI L V  75 

3 ANDRI FAJRIANTO L V  77 

4 DICKY MAULANA L V  75 

5 DIMAS ARYO GUMILANG L V  82 

6 DIMAS PANTOJA L V  76 

7 DIMAS PRASETIYO L V  88 
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8 DWITA NOVIA INDRIYANI P V  80 

9 ILA SAMI ASIH P i  0 

10 INTAN NINGRUM P V  80 

11 ISNAENI FIRDAUS BANI NUR P V  75 

12 JUANDA KRIDA LAKSONO L V  75 

13 LISTIYANA MAYSARI P V  75 

14 MOHAMMAD RIFAI L V  82 

15 MUHAMMAD ASYRAF SOFIAN L V  75 

16 MUHAMMAD RIZKI L V  75 

17 NISA AYU HASYYATI P V  76 

18 NOVIA RATNA NINGSIH P V  76 

19 PUSPITA MURDIANI P V  77 

20 PUTRI INDRI SETIANINGRUM P V  75 

21 RATNA APRILIA P V 75  

22 RESYA ASHFIANI P V  75 

23 RITA MIRNAWATI P V  75 

24 RIZQUE ADI AN WAIZ MUNAYA L V  75 

25 SELA ELVIRA KOSIDAH P V  75 

26 SITI SRI RONJANAH P V  85 

27 SUPRIYADI L V  75 

28 TIKA SEPTIANI P V  82 

29 TUTI PITRI AWALIYAH P V  75 

30 WAHYU ROHMAN L V  79 

 

Berdasarkan hasil penilaian di atas, dipilih beberapa desain yang 

menurut guru dan peneliti baik dengan range nilai  >79. Desain siswa 

dengan kriteria nilai tersebut dianggap lebih baik untuk nantinya 

dituangkan pada badan poci melalui gambar semua siswa kelas VIII I. 

Selain itu, desain dipilih dengan setiap tema diambil contoh desainnya, 

sehingga pada kegiatan menggambar, terdapat gambar dengan 3 tema yang 

berbeda. Karena itu, pada pemilihan gambar di pengamatan terfokus 2 ini 

tidak hanya memilih gambar dengan nilai paling tinggi. 

Berikut beberapa desain yang akan dijadikan master untuk 

membuat gambar di pembelajaran yang ke 2. 
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1. Dimas Prasetyo 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Desain Gambar Dimas P 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

2. Tika Septiani 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26  Desain Gambar Tika Septiani 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

3. Agung Gunawan 

 

 

 

 

Gambar 4.27  Desain Gambar Agung Gunawan 

(sumber: dokumentasi peneliti) 
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4. Dimas Aryo Gumilang 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Desain Gambar Dimas A G 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

5. Dwita Novia I 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Desain Gambar Dwita N 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

6. Intan Ningrum 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Desain Gambar Intan 

(sumber: dokumentasi peneliti) 
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7. Siti Sri Ronjanah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Desain Gambar Siti S R 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

8. Mohammad Rifai 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Desain Gambar M. Rifai 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Pertemuan Keempat 

Pengamatan terhadap Aktivitas Guru 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di pertemuan 

keempat, sabtu, 28 Maret 2015, guru dan peneliti memasuki kelas pada 

pukul 07.00 WIB dan menyimak siswa tadarus di dalam kelas. Setelah 
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kegiatan tadarus selesai, guru mengucapkan salam kepada siswa, serta 

kemudian mulai mempersiapkan media pembelajaran yang akan 

digunakan selama pembelajaran sebelumnya melakukan pengkondisian. 

Pada awal pelajaran guru mengawalinya dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan keempat. Guru 

juga menekankan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. 

Selanjutnya memberikan motivasi agar siswa bersungguh-sungguh 

mengikuti pembelajaran sehingga hasil yang didapatkan maksimal. 

Selanjutnya guru meminta peneliti mengambil alih kelas untuk 

memulai Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi dengan 

Media Poci Tanah Liat. Peneliti memulai dengan menanyakan kesiapan 

siswa, seperti alat untuk menggambar dan sebagainya. Peneliti juga 

mengingatkan tentang hasil evaluasi serta saran dan pesan yang 

disampaikan peneliti pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, peneliti 

dibantu guru membagikan poci kepada siswa dengan ketentuan sama 

seperti pertemuan kedua atau pembelajaran menggambar pada poci yang 

pertama, yaitu setiap 1 poci digambar oleh 2 orang. Setelah itu dibagikan 

desain gambar yang dipilih dari pembelajaran sebelumnya. 

Ketika proses menggambar, guru dan peneliti berkeliling 

mengamati serta memberikan masukan kepada siswa. Selain itu terjadi hal 

yang sama saat pembelajaran menggambar yang pertama,  yaitu beberapa 

siswa meminta bantuan temannya untuk menggambar bagiannya, sehingga 
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guru dan peneliti mengingatkan dan melarang setiap kali melihat siswa 

yang melakukan hal itu. 

Berbeda saat pembelajaran pertama, pembelajaran yang kedua ini 

selesai sesuai dengan jadwal pelajaran, peneliti tidak sempat mengambil 

gambar karya siswa satu per satu di dalam kelas sehingga peneliti meminta 

siswa menuliskan namanya di secarik kertas dengan diberi kode kanan-kiri 

sesuai dengan sisi poci yang mereka gambar. 

Pada akhir pembelajaran, guru meminta siswa mengatur kembali 

meja yang mereka ubah posisinya, kemudian meminta siswa 

membersihkan meja mereka dari segala kotoran sisa kegiatan 

menggambar. Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada guru 

dan siswa kelas VIII I atas perhatiannya dalam mengikuti Pembelajaran 

Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah 

Liat, kemudian dilanjutkan oleh guru  mengucapkan salam dan keluar 

meninggalkan kelas membawa poci saat bel pergantian jam pelajaran 

berbunyi. 

 

Pengamatan terhadap Aktivitas Siswa 

Pada pertemuan keempat atau yang terakhir ini, keseluruhan siswa 

telah berada di dalam kelas tepat setelah bel masuk berbunyi. Seperti 

biasa, sebelum pelajaran mulai pukul 07.20 WIB, siswa terlebih dahulu 

melakukan kegiatan tadarus yang dimulai pada pukul 07.00 WIB selama 

20 menit. Jadi saat guru dan peneliti memasuki kelas, semua siswa sudah 

berda di dalam kelas. 
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Pembelajaran diawali dengan siswa membalas salam dari guru, 

kemudian siswa mengeluarkan alat-alat yang telah dibawa untuk 

menggambar. Setelah itu, siswa dengan seksama mendengarkan 

penjelasan dan pesan guru dan peneliti yang telah disampaikan pada 

kegiatan evaluasi dipertemuan sebelumnya. 

Selanjutnya, siswa menerima selembar desain yang telah dipilih 

guru untuk digambar pada poci. Beberapa anak terdengar ramai menunjuk-

nunjuk temannya yang gambar desainnya terpilih untuk digambar pada 

poci. 

Kemudian siswa menerima poci dari guru dan peneliti. Saat 

menerima poci, beberapa anak terlihat tertarik dengan poci yang masih 

mentah tersebut, beberapa memainkannya karena masih basah sampai 

akhirnya peneliti memberitahukan kepada siswa agar poci tersebut jangan 

di penyet-penyet atau dipegang secara berlebih agar tidak rusak karena 

poci masih dalam  keadaan basah. 

Setelah mendapat arahan dari peneliti, siswa mulai merubah posisi 

meja mereka agar nyaman saat menggambar. Selanjutnya siswa 

menggambar dengan serius dan penuh antusias. Walaupun beberapa siswa 

terlihat malas dan meminta bantuan teman sebangkunya untuk 

menggambarkan bagiannya. Namun setelah siswa tersebut mendapatkan 

arahan serta dorongan dari peneliti, siswa mau melanjutkan menggambar 

sendiri bagiannya. Selama kegiatan berlangsung, suasana kelas cukup 

ramai, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. 
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Pada akhir pelajaran, siswa mengumpulkan poci miliknya sesuai 

nomor urut presensi untuk diperlihatkan kepada peneliti, hasil gambar 

buatannya untuk dinilai oleh peneliti serta diambil gambarnya. Setelah 

semua hasil karya siswa dinilai, siswa mengatur kembali meja yang 

posisinya berubah ke posisi semula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Siswa Melakukan kegiatan Menggambar pada Poci 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

4.4 Hasil Gambar Siswa dalam Pembelajaran Menggambar di atas 

Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII 

I SMP Negeri 5 Adiwerna 

Penilaian karya siswa dilakukan oleh guru dan peneliti dengan 

mengacu pada beberapa aspek yang telah ditentukan. Aspek penilaiannya 

adalah; (1) Kreativitas, (2) Kejelasan Gambar, (3) Komposisi, (4) dan Tema. 

Setelah dipilih gambar-gambar yang dianggap baik oleh guru dan peneliti, 

siswa mulai menggambar pada poci sesuai dengan desain terpilih. Tetapi, 
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siswa juga dibebaskan untuk mengembangkan kreativitas mereka masing-

masing dengan sedikit mengubah, mendekorasi, dan menambah pola atau 

motif untuk menambah nilai estetis pada poci. Jadi siswa tidak dibatasi dan 

hanya sebatas menggambar desain yang didapatnya saja. 

Poci yang telah diberi gambar ini kemudian dinilai guru dan peneliti 

untuk kemudian dikategorikan ke dalam 5 kategori, yaitu: (1) sangat baik, 

(2) baik, (3) cukup, (4) jelek, dan (5) sangat jelek. Penilaian ini tidak 

didasari dari bentuk gambarnya, namun lebih mementingkan keterampilan 

siswa dalam menggambar. Guru dan peneliti menilai dari segi kerapian, 

kejelasan gambar, serta kreativitas siswa dalam mengeksplorasi bentuk 

gambar yang telah ditentukan. 

Berikut  kategori sesuai dengan  nilai. 

Rerata Nilai Keterangan 

0 – 50 Sangat Jelek 

61 – 70 Jelek 

71 – 80 Cukup 

81 – 90 Baik 

91 - 100 Sangat Baik 
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4.4.1 Penilaian Menggambar pada Poci 

4.4.1.1 Pengamatan Terfokus I 

Sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPP, penilaian 

menggambar pada poci ini didasari atas aspek kreativitas, kerapian, dan 

orisinalitas, serta ketepatan desain. Dari kesemuanya itu, guru memberi nilai 

dengan minimal nilai sesuai dengan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM), 

yaitu 75. Nilai pada Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan Tiga 

Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat yang pertama ini dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6. Daftar Nilai Kegiatan Menggambar Ke- 1 di Kelas VIII I 

NO NAMA 

Pertemuan Ke-3 

7 Maret 2015 

Nilai Keterangan 

1 AGUNG GUNAWAN 81 Baik 

2 ALVIYAN ALWI 79 Cukup 

3 ANDRI FAJRIANTO 82 Baik 

4 DICKY MAULANA 82 Baik 

5 DIMAS ARYO GUMILANG 85 Baik 

6 DIMAS PANTOJA 82 Baik 

7 DIMAS PRASETIYO 82 Baik 

8 DWITA NOVIA INDRIYANI 82 Baik 

9 ILA SAMI ASIH 80 Cukup 

10 INTAN NINGRUM 82 Baik 

11 ISNAENI FIRDAUS BANI NUR 80 Cukup 

12 JUANDA KRIDA LAKSONO 82 Baik 

13 LISTIYANA MAYSARI 80 Cukup 

14 MOHAMMAD RIFAI 79 Cukup 

15 MUHAMMAD ASYRAF SOFIAN 80 Cukup 

16 MUHAMMAD RIZKI 80 Cukup 

17 NISA AYU HASYYATI 83 Baik 

18 NOVIA RATNA NINGSIH 80 Cukup 
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19 PUSPITA MURDIANI 80 Cukup 

20 PUTRI INDRI SETIANINGRUM 80 Cukup 

21 RATNA APRILIA 80 Cukup 

22 RESYA ASHFIANI 82 Baik 

23 RITA MIRNAWATI 80 Cukup 

24 RIZQUE ADI AN WAIZ MUNAYA 80 Cukup 

25 SELA ELVIRA KOSIDAH 85 Baik 

26 SITI SRI RONJANAH 82 Baik 

27 SUPRIYADI 80 Cukup 

28 TIKA SEPTIANI 80 Cukup 

29 TUTI PITRI AWALIYAH 80 Cukup 

30 WAHYU ROHMAN 80 Cukup 

 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pembelajaran yang 

pertama, dapat diketahui hasil pengamatan terfokus I. Kriteria nilai yang dapat 

dicapai siswa adalah kriteria baik dan sangat baik. Pengkategorian didasari 

dengan nilai tertinggi yang diperoleh siswa dengan standar kriteria yang telah 

ditetapkan peneliti dengan guru. Hasil pengkategorian tersebut disimpulkan 

bahwa tidak ada siswa yang masuk dalam kategori cukup, jelek, serta sangat 

jelek. 

Hasil evaluasi pada pengamatan terfokus I yang ditunjukkan pada table 6, 

menunjukkan siswa kelas VIII I dalam menggambar pada poci mencapai nilai 

total  2420 dengan nilai rata-rata 80,67 yang masuk pada  kategori cukup. Dari 

30 siswa yang mengikuti pembelajaran menggambar yang pertama, terdapat 13 

siswa atau  43,3 % yang masuk pada kategori nilai baik, sedangkan 17 siswa 

atau 56,7 % masuk pada kategori cukup, dengan rata-rata nilai 79,8. 

. 
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4.4.1.2 Pengamtan Terfokus II 

Sama halnya pada Pengamatan Terfokus I, penilaian menggambar 

pada poci ini didasari atas aspek kreativitas, kerapian, dan orisinalitas, serta 

ketepatan desain. Guru dan peneliti memberi nilai dengan minimal nilai 

sesuai dengan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM), yaitu 75. Nilai tersebut 

didapat dengan mempertimbangkan ke empat aspek penilaian yang dibuat 

peneliti (Terlampir). 

Nilai pada Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan Tiga 

Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat yang kedua ini dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini.  

Tabel 4.7. Daftar Nilai Kegiatan Menggambar Ke- 2 di Kelas VIII I 

NO NAMA 

Pertemuan Ke-4 

28 Maret 2015 

Nilai Keterangan 

1 AGUNG GUNAWAN 83 Baik 

2 ALVIYAN ALWI 77 Cukup 

3 ANDRI FAJRIANTO 80 Cukup 

4 DICKY MAULANA 83 Baik 

5 DIMAS ARYO GUMILANG 85 Baik 

6 DIMAS PANTOJA 83 Baik 

7 DIMAS PRASETIYO 86 Baik 

8 DWITA NOVIA INDRIYANI 82 Baik 

9 ILA SAMI ASIH 80 Cukup 

10 INTAN NINGRUM 80 Cukup 

11 ISNAENI FIRDAUS BANI NUR 80 Cukup 

12 JUANDA KRIDA LAKSONO 82 Baik 

13 LISTIYANA MAYSARI 81 Baik 

14 MOHAMMAD RIFAI 82 Baik 

15 MUHAMMAD ASYRAF SOFIAN 80 Cukup 

16 MUHAMMAD RIZKI 82 Baik 
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17 NISA AYU HASYYATI 83 Baik 

18 NOVIA RATNA NINGSIH 81 Baik 

19 PUSPITA MURDIANI 81 Baik 

20 PUTRI INDRI SETIANINGRUM 82 Baik 

21 RATNA APRILIA 80 Cukup 

22 RESYA ASHFIANI 84 Baik 

23 RITA MIRNAWATI 82 Baik 

24 RIZQUE ADI AN WAIZ MUNAYA 80 Cukup 

25 SELA ELVIRA KOSIDAH 85 Baik 

26 SITI SRI RONJANAH 85 Baik 

27 SUPRIYADI 81 Baik 

28 TIKA SEPTIANI 82 Baik 

29 TUTI PITRI AWALIYAH 84 Baik 

30 WAHYU ROHMAN 80 Cukup 

 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pembelajaran yang 

pertama, dapat diketahui hasil pengamatan terfokus I. Kriteria nilai yang dapat 

dicapai siswa adalah kriteria baik dan sangat baik. Pengkategorian didasari 

dengan nilai tertinggi yang diperoleh siswa dengan standar kriteria yang telah 

ditetapkan peneliti dengan guru. Dari hasil pengkategorian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada siswa yang masuk dalam kategori cukup, jelek, 

serta sangat jelek. 

Hasil evaluasi pada pengamatan terfokus II yang ditunjukan pada Tabel 

4.7, menunjukan siswa kelas VIII I dalam menggambar pada poci mencapai 

nilai total  2456 dengan nilai rata-rata 81,87 yang masuk  kategori baik. Dari 30 

siswa yang mengikuti pembelajaran menggambar yang pertama, terdapat 21 

siswa atau  70 % yang masuk kategori nilai baik dengan rata-rata nilai 82,8, 

sedangkan 9 siswa atau 30 % masuk kategori cukup, dengan rata-rata nilai 

79,67. 
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4.4.2 Deskripsi dan Analisis Karya Menggambar pada Poci Berdasarkan 

Nilai yang diperoleh pada Pengamatan Terfokus I dan II 

Berdasarkan hasil pembelajaran menggambar pada Pengamatan 

Terfokus I dan Pengamatan Terfokus II, dapat dibagi menjadi beberapa 

kategori yang didasari dengan perubahan atau perkembangan nilai siswa, 

baik itu kenaikan atau penurunan nilai.  Kemudian penilaian yang diperoleh 

tersebut dikategorikan menjadi beberapa, antara lain; (1)  Baik ke Baik, (2) 

Cukup ke Baik, (3) Cukup ke Cukup, dan (4) Baik ke Cukup. 

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan nilai siswa dari 

pengamatan terfokus I dan pengamatan terfokus II. 

Tabel 4.8. Hasil Evaluasi Menggambar pada Pengamatan Terfokus I dan II  di Kelas 

VIII I 

NO NAMA 

Pertemuan Ke-2 Pertemuan Ke-4 

Keterangan 7 Maret 2015 28 Maret 2015 

Nilai Nilai 

1 AGUNG GUNAWAN 81 83 Baik - Baik 

2 ALVIYAN ALWI 79 77 Cukup - Cukup 

3 ANDRI FAJRIANTO 82 80 Baik - Cukup 

4 DICKY MAULANA 82 83 Baik - Baik 

5 DIMAS ARYO G 85 85 Baik - Baik 

6 DIMAS PANTOJA 82 83 Baik - Baik 

7 DIMAS PRASETIYO 82 86 Baik - Baik 

8 DWITA NOVIA I 82 82 Baik - Baik 

9 ILA SAMI ASIH 80 80 Cukup - Cukup 

10 INTAN NINGRUM 82 80 Baik - Cukup 

11 ISNAENI FIRDAUS B N 80 80 Cukup Cukup 

12 JUANDA KRIDA L 82 82 Baik - Baik 

13 LISTIYANA MAYSARI 80 81 Cukup - Baik 

14 MOHAMMAD RIFAI 79 82 Cukup - Baik 

15 MUHAMMAD ASYRAF S 80 80 Cukup - Cukup 
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16 MUHAMMAD RIZKI 80 82 Cukup - Baik 

17 NISA AYU HASYYATI 83 83 Baik - Baik 

18 NOVIA RATNA NINGSIH 80 81 Cukup - Baik 

19 PUSPITA MURDIANI 80 81 Cukup - Baik 

20 PUTRI INDRI S 80 82 Cukup - Baik 

21 RATNA APRILIA 80 80 Cukup - Cukup 

22 RESYA ASHFIANI 82 84 Baik - Baik 

23 RITA MIRNAWATI 80 82 Cukup - Baik 

24 RIZQUE ADI AN WAIZ M 80 80 Cukup - Cukup 

25 SELA ELVIRA KOSIDAH 85 85 Baik - Baik 

26 SITI SRI RONJANAH 82 85 Baik - Baik 

27 SUPRIYADI 80 81 Cukup - Baik 

28 TIKA SEPTIANI 80 82 Cukup - Baik 

29 TUTI PITRI AWALIYAH 80 84 Cukup - Baik 

30 WAHYU ROHMAN 80 80 Cukup - Cukup 

 

Berdasarkan hasil penilaian pada table 4.8 di atas, dari 30 siswa yang 

mengikuti pembelajaran menggambar, terdapat 11 siswa dengan kategori 

baik ke baik atau 36,67%, sedangkan 10 siswa atau 33,33% masuk kategori 

cukup ke baik, kemudian 7 siswa atau 23,33% masuk kategori cukup ke 

cukup, dan sisanya 2 siswa atau 6,67% masuk kategori baik ke cukup. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai 

menggambar hiasan pada poci di kelas VIII I SMP N 5 Adiwerna yang 

didapatkan siswa berdasarkan pengamatan terfokus I dan pengamatan 

terfokus II. 

Berikut deskripsi karya siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna. 
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4.4.2.1 Agung Gunawan 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.35 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Agung pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

bunga dan daun teh.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima Agung. 

Gambar terdiri atas bunga teh di tengah dengan daun teh di sekelilingnya. 

Kemudian terdapat juga ornamen tambahan pada bagian atas badan poci. Selain 

itu ada coretan yang menggambarkan tulang daun dengan garis. Besar-kecilnya 

daun juga tidak sama, serta kelopak bunga yang terlalu banyak.Garis yang dibuat 

Agung cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Hanya saja gambar terlihat 

kurang rapi, selain itu besar kecilnya garis tidak sama. 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan gambar tahu aci yang 

merupakan kuliner khas Tegal. Gambar sesuai dengan desain yang diterima 

Agung. Gambar terdiri atas 2 tahu aci dengan coretan berbentuk garis strip 

sebagai simbolisasi kocai.  Selain itu, garis terlihat jelas walaupun kurang dalam. 

Garisnya juga rapi, serta ukuran besar kecil garis sama. Kemudian terdapat pula 

ornamen tambahan pada bagian atas poci. 
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Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Agung cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Agung sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Agung baik. Kedua gambar yang dibuat Agung terlihat jelas. Garis yang dibuat 

dengan teknik coret menggunakan paku tampak tegas, sehingga gambar yang 

dihasilkan terlihat jelas bentuknya.  Selain itu, komposisi pada kedua gambar juga 

baik, ukuran gambar sesuai dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Agung kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan 

menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh 

Agung, sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Selain itu, pada bagian 

bunga, gambar kurang terlihat sebagai bunga. Tetapi, dilihat dari ketepatan 

dengan desainnya, Agung cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, 

baik detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama bunga dan daun 

tersebut digambar seluruhnya oleh Agung. 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Agung juga terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan dengan gambarnya 

yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang kedua, Agung 

beserta siswa lainnya mendapat masukan dari peneliti melalui evaluasi terhadap 

karya yang pertama.  Pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Agung lebih 

tipis dibandingkan yang pertama. Selain itu, Agung juga kurang mengembangkan 
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kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Agung hanya 

menggambar seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapat Agung. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar 

Agung dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi dan teratur dibanding 

gambar yang pertama. 

4.4.2.2 Alviyan Alwi 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.37 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Pada kegiatan yang pertama, Alwi menggambarkan suasana pantai yang 

menggambarkan Tegal sebagai kota bahari. Gambar tersebut sesuai dengan desain 

yang diterimanya. Gambar terdiri dari sebuah rumah, pohon kelapa, serta stilisasi 

laut. Garis yang dibuat Alwi sangat dalam sehingga gambar terlihat jelas. Hanya 

saja gambar terlihat kurang rapi, selain itu besar kecilnya garis tidak sama. 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan gambar tugu sosro yang 

merupakan tugu yang berada di jalan utama Tegal-Purwokerto. Gambar sesuai 

dengan desain yang diterima Alwi. Gambar terdiri atas sebuah tugu dengan 

patung botol minuman teh SOSRO yang dihiasi dengan 2 hiasan sulur.  Selain itu, 
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garis tidak jelas, terlalu tipis. Garisnya juga rapi, serta ukuran besar kecil garis 

sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Alwi cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Alwi sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, peneliti 

kurang setuju dengan pendapat guru SBK, gambar Alwi masih kurang baik.  

Kedua gambar yang dibuat Alwi masih jauh dari kata baik. Dari segi komposisi, 

kedua gambar Alwi kurang pas dengan luas serta bentuk medianya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Alwi terlalu dalam, sehingga kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan 

karena kegiatan menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama 

dilakukan oleh Alwi, sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Gambar 

akan tampak lebih baik jika garis yang dibuat Alwi lebih tipis lagi. Tetapi, dilihat 

dari ketepatan dengan desainnya, Alwi cukup baik. Hal itu terlihat dari 

keseluruhan gambar, baik detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama 

bunga dan daun tersebut digambar seluruhnya oleh Alwi. 

Sedangkan pada gambar kedua, walaupun terlihat kurang jelas, tetapi 

gambar yang dibuat Alwi terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan 

dengan gambarnya yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang 

kedua, seperti siswa lainnya, Alwi mendapat masukan dari peneliti melalui 

evaluasi terhadap karya yang pertama.  Hanya saja pada gambar yang kedua, garis 

yang dibuat Alwi terlalu tipis dibandingkan yang pertama. Dari garis yang 
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dibuatnya, Alwi kurang berani dalam menorehkan garis. Hal ini terlihat dari 

gambar yang dibuat, gambar Alwi sangat tipis sehingga gambar yang dihasilkan 

kurang terlihat. 

Kesimpulannya, ada perubahan pada gambar Alwi dari gambar yang 

pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis yang dibuat, dimana garis 

pada gambar kedua lebih rapi dan teratur dibanding gambar yang pertama. 

4.4.2.3 Andri Fajrianto 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.39 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Andri pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

suasana pantai.  Gambar tersebut sama seperti gambar Alwi, yaitu terdiri dari 

sebuah rumah, pohon kelapa, serta stilisasi lau sesuai dengan desain yang diterima 

Andri. Garis yang dibuat Andri cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. 

Hanya saja gambar terlihat kurang rapi, selain itu besar kecilnya garis tidak sama. 

Pada kegiatan kedua merupakan gambar yang terdiri dari stilisasi kapal, 

laut, serta ornamen kawung yang disusun menyerupai bentuk jam tangan. Gambar 

sesuai dengan desain yang diterima Andri. Selain itu, garis juga terlihat jelas. 

Hanya saja, gambar yang dibuat tidak sama persis dengan desain, selain itu 
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garisnya kurang rapi, walaupun kedalaman garisnya cukup, serta ukuran besar 

kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Andri cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Andri sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Andri kurang baik. Walaupun kedua gambar yang dibuat Andri terlihat jelas, 

tetapi komposisi pada kedua gambar kurang baik. Ukuran gambar kurang sesuai 

dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Andri kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan 

menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh 

Andri, sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Selain itu, pada bagian 

rumah, gambar itu tidak terlihat seperti rumah. Tetapi, dilihat dari ketepatan 

dengan desainnya, Andri cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, 

baik detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama bunga dan daun 

tersebut digambar seluruhnya oleh Andri. 

Sedangkan pada gambar kedua, walaupun tampak jelas, gambar yang 

dibuat Andri terlihat tidak rapi serta tidak jelas dengan bentuk gambarnya. 

Walaupun Andri beserta siswa lainnya telah mendapat masukan dari peneliti 

melalui evaluasi terhadap karya yang pertama, tetapi mungkin Andri kurang 

cermat. Pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Andri lebih baik 

dibandingkan yang pertama. Tetapi Andri juga kurang mengembangkan 
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kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Andri hanya menggambar 

seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapat serta gambarnya yang 

kurang jelas dan terlihat terburu-buru saat menggambarnya. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang kuran baik pada gambar 

Andri dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat serta kejelasan gambar, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi 

dan teratur dibanding gambar yang pertama, hanya saja kejelasan gambar terlihat 

lebih baik pada gambar yang pertama. 

4.4.2.4 Dicky Maulana 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.41 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Dicky pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

kapal yang sedang berlayar.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima 

Dicky. Gambar terdiri atas kapal dan suasana laut. Garis yang dibuat Dicky cukup 

dalam sehingga gambar terlihat jelas. Gambar terlihat rapi, selain itu besar 

kecilnya garis sama. 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan gambar tahu aci yang 

merupakan kuliner khas Tegal. Gambar sesuai dengan desain yang diterima 
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Dicky. Gambar terdiri atas 2 tahu aci dengan coretan berbentuk titik-titik sebagai 

simbolisasi kocai.  Selain itu, garis terlihat jelas walaupun kurang dalam. Garisnya 

juga rapi, serta ukuran besar kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Dicky cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Dicky sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Dicky memang baik seperti penilaian guru. Kedua gambar yang dibuat Dicky 

terlihat jelas. Garis yang dibuat dengan teknik coret menggunakan paku tampak 

tegas, sehingga gambar yang dihasilkan terlihat jelas bentuknya.  Selain itu, 

komposisi pada kedua gambar juga baik, ukuran gambar sesuai dengan media 

gambarnya. 

Pada gambar pertama, gambar terlihat jelas, kemudian garis yang dibuat 

Dicky juga rapih. Walaupun kegiatan menggambar dengan media tanah liat ini 

adalah yang pertama dilakukan oleh Dicky, tetapi dia cukup baik 

menggambarnya. Dilihat dari ketepatan dengan desainnya, gambar Dicky cukup 

baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, baik detail serta gambar lain yang 

menghiasi gambar utama bunga dan daun tersebut digambar seluruhnya oleh 

Dicky 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Dicky juga terlihat lebih rapi lagi serta lebih tertata dibandingkan dengan 

gambarnya yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang kedua, 

Dicky beserta siswa lainnya mendapat masukan dari peneliti melalui evaluasi 
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terhadap karya yang pertama.  Pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Dicky 

lebih tipis dibandingkan yang pertama. Tetapi Dicky juga terlihat kurang 

mengembangkan kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, hanya 

menggambar seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapat. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar 

Dicky dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapih lagi dan teratur 

dibanding gambar yang pertama. 

4.4.2.5 Dimas Aryo G 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.43 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Dimas pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

kapal yang sedang berlayar.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima 

Dimas. Gambar terdiri atas kapal dan air laut, serta sinar matahari. Garis yang 

dibuat Dimas cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Selain itu gambar 

terlihat cukup rapi, walaupun garis yang dibuat besar kecilnya tidak sama. 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan gambar shuttlecock atau biasa 

disebut kok, yaitu bola yang digunakan untuk bermain bulu tangkis. Gambar 



125 
 

 
 

sesuai dengan desain yang diterima Dimas. Gambar terdiri atas sebuah kok dengan 

tulisan KOK sebagai penjelas gambar. Selain itu, garis terlihat jelas dan dalam. 

Garisnya juga rapi, serta ukuran besar kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Dimas cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Dimas sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Dimas baik. Kedua gambar yang dibuat Dimas terlihat jelas. Garis yang dibuat 

dengan teknik coret menggunakan paku tampak tegas, sehingga gambar yang 

dihasilkan terlihat jelas bentuknya.  Selain itu, komposisi pada kedua gambar juga 

baik, ukuran gambar sesuai dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, selain gambar terlihat jelas, garis yang dibuat 

Dimas juga rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan menggambar 

dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh Dimas, sehingga 

dia kurang begitu baik menggambarnya. Dilihat dari ketepatan dengan desainnya, 

Dimas cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, baik detail serta 

gambar lain yang menghiasi gambar kapal tersebut digambar seluruhnya oleh 

Dimas. 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Dimas juga terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan dengan gambarnya 

yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang kedua, Dimas 

beserta siswa lainnya mendapat masukan dari peneliti melalui evaluasi terhadap 

karya yang pertama.  Pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Dimas semakin 
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lebih baik dibandingkan yang pertama. Tetapi Dimas juga kurang 

mengembangkan kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Dimas 

hanya menggambar seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapat. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar 

Dimas dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi lagi dan teratur dibanding 

gambar yang pertama. 

 

4.4.2.6 Dimas Pantoja 

 

 

 

 

Gambar 4.44 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.45 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Dimas pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

suasana pantai.  Gambar tersebut terdiri dari sebuah rumah, pohon kelapa, serta 

stilisasi lau sesuai dengan desain yang diterima Dimas. Garis yang dibuat Dimas 

cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Hanya saja gambar terlihat kurang 

rapi, selain itu besar kecilnya garis tidak sama 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan gambar shuttlecock atau biasa 

disebut kok, yaitu bola yang digunakan untuk bermain bulu tangkis. Gambar 

sesuai dengan desain yang diterima Dimas. Gambar terdiri atas sebuah kok dengan 
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tulisan KOK sebagai penjelas gambar. Selain itu, garis terlihat jelas dan dalam. 

Garisnya juga rapi, serta ukuran besar kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Dimas cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Dimas sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Dimas baik. Kedua gambar yang dibuat Dimas terlihat jelas. Garis yang dibuat 

dengan teknik coret menggunakan paku tampak tegas, sehingga gambar yang 

dihasilkan terlihat jelas bentuknya.  Selain itu, komposisi pada kedua gambar juga 

baik, ukuran gambar sesuai dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, selain gambar terlihat jelas, garis yang dibuat 

Dimas juga rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan menggambar 

dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh Dimas, sehingga 

dia kurang begitu baik menggambarnya. Dilihat dari ketepatan dengan desainnya, 

Dimas cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, baik detail serta 

gambar lain yang menghiasi gambar kapal tersebut digambar seluruhnya oleh 

Dimas. 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Dimas juga terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan dengan gambarnya 

yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang kedua, Dimas 

beserta siswa lainnya mendapat masukan dari peneliti melalui evaluasi terhadap 

karya yang pertama.  Pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Dimas semakin 

lebih baik dibandingkan yang pertama. Tetapi Dimas juga kurang 
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mengembangkan kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Dimas 

hanya menggambar seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapat. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar 

Dimas dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi lagi dan teratur dibanding 

gambar yang pertama. 

4.4.2.7 Dimas Prasetyo 

 

 

 

 

 

Gambar 4.46  Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.47 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Dimas pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

suasana pantai.  Gambar tersebut terdiri dari sebuah rumah, pohon kelapa, serta 

stilisasi lau sesuai dengan desain yang diterima Dimas. Garis yang dibuat Dimas 

cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Gambar terlihat cukup rapi, selain itu 

besar kecilnya garis juga sama. 

Sedangkan pada kegiatan kedua merupakan gambar yang terdiri dari 

stilisasi kapal, laut, serta ornamen kawung yang disusun menyerupai bentuk jam 

tangan. Gambar sesuai dengan desain yang diterima Dimas. Selain itu, garis juga 

terlihat jelas. Hanya saja, gambar yang dibuat tidak sama persis dengan desain, 
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selain itu garisnya kurang rapi, walaupun kedalaman garisnya cukup, serta ukuran 

besar kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Dimas cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Dimas sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Dimas kurang baik. Walaupun kedua gambar yang dibuat Dimas terlihat jelas, 

tetapi komposisi pada kedua gambar kurang baik. Ukuran gambar kurang sesuai 

dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Dimas kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan 

menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh 

Dimas, sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Selain itu, pada bagian 

rumah, gambar itu tidak terlihat seperti rumah. Tetapi, dilihat dari ketepatan 

dengan desainnya, Dimas cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, 

baik detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama bunga dan daun 

tersebut digambar seluruhnya oleh Dimas. 

Sedangkan pada gambar kedua, walaupun tampak jelas, gambar yang 

dibuat Dimas terlihat tidak rapi serta tidak jelas dengan bentuk gambarnya. 

Walaupun Dimas beserta siswa lainnya telah mendapat masukan dari peneliti 

melalui evaluasi terhadap karya yang pertama, tetapi mungkin Dimas kurang 

cermat serta terburu-buru. Dimas kurang mengembangkan kreativitasnya. Hal ini 

terlihat dari gambar yang dibuat, Dimas hanya menggambar seadanya, sesuai 
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dengan gambar desain yang didapat serta gambarnya yang kurang jelas dan 

terlihat terburu-buru saat menggambarnya. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang kurang baik pada gambar 

Dimas dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat serta kejelasan gambar, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi 

dan teratur dibanding gambar yang pertama, hanya saja kejelasan gambar terlihat 

lebih baik pada gambar yang pertama. 

4.4.2.8 Dwita Novia I 

 

 

 

 

 

Gambar 4.48  Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.49 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Dwita pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

kapal yang sedang berlayar.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima 

Dwita. Gambar terdiri atas kapal dan air laut, serta sinar matahari. Garis yang 

dibuat Dwita cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Selain itu gambar 

terlihat cukup rapi, walaupun garis yang dibuat besar kecilnya tidak sama. 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan topeng yang menjadi identitas 

tiri khas Tegal, yaitu tari endel. Topeng yang memiliki unsur mata, alis, tidung 
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dan mulut ini dibuat dengan garis yang jelas. Mata yang tanpa bola mata, serta alis 

yang hanya terdiri dari 3 garis, serta bentuk hidung yang segitiga. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Dwita cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Dwita sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Dwita masih jauh dari kata baik. Tetapi kedua gambar yang dibuat Dwita terlihat 

jelas. Garis yang dibuat dengan teknik coret menggunakan paku tampak tegas, 

sehingga gambar yang dihasilkan terlihat jelas bentuknya.  Selain itu, komposisi 

pada kedua gambar juga baik, ukuran gambar sesuai dengan media gambarnya. 

Hanya saja hasil gambarnya kurang memuaskan. 

Pada gambar pertama, selain gambar terlihat jelas, garis yang dibuat 

Dwita juga rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan menggambar 

dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh Dwita, sehingga 

dia kurang begitu baik menggambarnya. Dilihat dari ketepatan dengan desainnya, 

Dwita cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, baik detail serta 

gambar lain yang menghiasi gambar kapal tersebut digambar seluruhnya oleh 

Dwita 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Dwita terlihat kurang rapi dibandingkan dengan gambarnya yang pertama. Hal itu 

dikarenakan sebelum menggambar yang kedua, Dwita beserta siswa lainnya 

mendapat masukan dari peneliti melalui evaluasi terhadap karya yang pertama.  

Pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Dwita semakin lebih baik 
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dibandingkan yang pertama. Tetapi Dwita juga kurang mengembangkan 

kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Dwita hanya menggambar 

seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapat. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar 

Dwita dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi lagi dan teratur dibanding 

gambar yang pertama. 

4.4.2.9. Ila Sami Asih 

 

 

 

 

 

Gambar 4.50 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.51 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Ila pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

kapal yang sedang berlayar.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima 

Ila. Gambar terdiri atas kapal dan air laut, serta sinar matahari. Garis yang dibuat 

Ila cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Selain itu gambar terlihat cukup 

rapi, walaupun garis yang dibuat besar kecilnya tidak sama. 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan topeng yang menjadi identitas 

tiri khas Tegal, yaitu tari endel. Topeng yang memiliki unsur mata, alis, tidung 



133 
 

 
 

dan mulut ini dibuat dengan garis yang jelas. Mata yang tanpa bola mata, serta alis 

yang hanya terdiri dari 3 garis, serta bentuk hidung yang segitiga. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Ila cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Ila sudah sesuai 

dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar Ila 

masih jauh dari kata baik. Tetapi kedua gambar yang dibuat Ila terlihat jelas. 

Garis yang dibuat dengan teknik coret menggunakan paku tampak tegas, sehingga 

gambar yang dihasilkan terlihat jelas bentuknya.  Selain itu, komposisi pada 

kedua gambar juga baik, ukuran gambar sesuai dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, selain gambar terlihat jelas, garis yang dibuat Ila 

juga rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan menggambar dengan 

media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh Ila, sehingga dia kurang 

begitu baik menggambarnya. Dilihat dari ketepatan dengan desainnya, Ila cukup 

baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, baik detail serta gambar lain yang 

menghiasi gambar kapal tersebut digambar seluruhnya oleh Ila. 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Ila terlihat kurang rapi dibandingkan dengan gambarnya yang pertama. Hal itu 

dikarenakan sebelum menggambar yang kedua, Ila beserta siswa lainnya 

mendapat masukan dari peneliti melalui evaluasi terhadap karya yang pertama.  

Pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Ila semakin lebih baik dibandingkan 

yang pertama. Tetapi Ila juga kurang mengembangkan kreativitasnya. Hal ini 
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terlihat dari gambar yang dibuat, Ila hanya menggambar seadanya, sesuai dengan 

gambar desain yang didapat. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar Ila 

dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis yang 

dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi lagi dan teratur dibanding 

gambar yang pertama. 

4.4.2.10 Intan Ningrum 

 

 

 

 

 

Gambar 4.52 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.53 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Intan pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

bunga.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima Intan. Gambar terdiri 

atas 8 kelopak bunga dengan hiasan titik-titik di putiknya. Garis yang dibuat Intan 

cukup dalam, sehingga gambar terlihat jelas. Selain itu gambar terlihat cukup rapi, 

walaupun garis yang dibuat besar kecilnya tidak sama. 

Gambar yang kedua menggambarkan kapal yang sedang berlayar.  

Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima Intan. Gambar terdiri atas 

kapal dan air laut, serta sinar matahari. Terdapat juga bendera pada kapal tersebut. 
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Garis yang dibuat Intan cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Selain itu 

gambar terlihat cukup rapi, walaupun garis yang dibuat besar kecilnya tidak sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Intan cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Intan sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Intan masih jauh dari kata baik. Pada gambar pertama bentuk bunganya kurang 

bagus, sedangkan pada gambar kedua, bentuk kapalnay terlihat penyok. Tetapi 

kedua gambar yang dibuat Intan terlihat jelas. Garis yang dibuat dengan teknik 

coret menggunakan paku tampak tegas, sehingga gambar yang dihasilkan terlihat 

jelas bentuknya.  Selain itu, komposisi pada kedua gambar juga baik, ukuran 

gambar sesuai dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, selain gambar terlihat jelas, walaupun garis yang 

dibuat Intan kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan 

menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh 

Intan, sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Dilihat dari ketepatan 

dengan desainnya, Intan cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, baik 

detail serta gambar lain yang menghiasi gambar kapal tersebut digambar 

seluruhnya oleh Intan. 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Intan terlihat kurang rapi dibandingkan dengan gambarnya yang pertama. 

Walaupun pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Intan semakin lebih baik 

dibandingkan yang pertama, tetapi Intan juga kurang mengembangkan 
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kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Intan hanya menggambar 

seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapat. Selain itu, Intan juga 

terburu-buru, hal ini terlihat dari bentuk kapalnya yang penyok. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar 

Intan dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi lagi dan teratur dibanding 

gambar yang pertama. 

4.4.2.11 Isnaeni Firdaus B N 

 

 

 

 

 

Gambar 4.54 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.55 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Firdaus pada kegiatan yang pertama 

menggambarkan bunga dan daun teh.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang 

diterima Firdaus. Gambar terdiri atas bunga teh di tengah dengan daun teh di 

sekelilingnya. Garis yang dibuat Firdaus cukup dalam sehingga gambar terlihat 

jelas. Hanya saja gambar terlihat kurang rapi, selain itu besar kecilnya garis tidak 

sama. 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan gambar tugu sosro yang 

merupakan tugu yang berada di jalan utama Tegal-Purwokerto. Gambar sesuai 
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dengan desain yang diterima Firdaus Gambar terdiri atas sebuah tugu dengan 

patung botol minuman teh SOSRO yang dihiasi dengan 2 hiasan sulur.  Selain itu, 

garis tidak jelas, terlalu tipis. Garisnya juga rapi, serta ukuran besar kecil garis 

sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Firdaus cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Firdaus 

sudah sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, peneliti 

kurang setuju dengan pendapat guru SBK, gambar Firdaus masih kurang baik.  

Kedua gambar yang dibuat Firdaus masih jauh dari kata baik. Dari segi 

komposisi, kedua gambar Alwi kurang pas dengan luas serta bentuk medianya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Firdaus terlalu dalam, sehingga kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan 

karena kegiatan menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama 

dilakukan oleh Firdaus sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Gambar 

akan nampak lebih baik jika garis yang dibuat Firdaus lebih tipis lagi. Tetapi, 

dilihat dari ketepatan dengan desainnya, Firdaus cukup baik. Hal itu terlihat dari 

keseluruhan gambar, baik detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama 

bunga dan daun tersebut digambar seluruhnya oleh Firdaus. 

Sedangkan pada gambar kedua, walaupun terlihat kurang jelas, tetapi 

gambar yang dibuat Firdaus terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan 

dengan gambarnya yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang 

kedua, seperti siswa lainnya, Firdaus mendapat masukan dari peneliti melalui 
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evaluasi terhadap karya yang pertama.  Hanya saja pada gambar yang kedua, garis 

yang dibuat Firdaus terlalu tipis dibandingkan yang pertama. Dari garis yang 

dibuatnya, Firdaus kurang berani dalam menorehkan garis. Hal ini terlihat dari 

gambar yang dibuat, gambar Firdaus sangat tipis sehingga gambar yang 

dihasilkan kurang terlihat. 

Kesimpulannya, ada perubahan pada gambar Firdaus dari gambar yang 

pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis yang dibuat, dimana garis 

pada gambar kedua lebih rapi dan teratur dibanding gambar yang pertama. 

4.4.2.12 Juanda Krida L 

 

 

 

 

 

Gambar 4.56 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.57 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Juanda pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

bunga dan daun teh.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima Juanda. 

Gambar terdiri atas bunga teh di tengah dengan daun teh di sekelilingnya. Garis 

yang dibuat Juanda cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Hanya saja 

gambar terlihat kurang rapi, selain itu besar kecilnya garis tidak sama. 

Sedangkan pada kegiatan kedua merupakan gambar yang terdiri dari 

stilisasi kapal, laut, serta ornamen kawung yang disusun menyerupai bentuk jam 
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tangan. Gambar sesuai dengan desain yang diterima Juanda. Selain itu, garis juga 

terlihat jelas. Hanya saja, gambar yang dibuat tidak sama persis dengan desain, 

selain itu garisnya kurang rapi, walaupun kedalaman garisnya cukup, serta ukuran 

besar kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Juanda cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Juanda 

sudah sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, peneliti 

kurang setuju dengan pendapat guru SBK, gambar Juanda masih kurang baik.  

Kedua gambar yang dibuat Juanda masih jauh dari kata baik. Dari segi komposisi, 

kedua gambar Juanda kurang pas dengan luas serta bentuk medianya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Juanda terlalu dalam, sehingga kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan 

karena kegiatan menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama 

dilakukan oleh Juanda sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Gambar 

akan nampak lebih baik jika garis yang dibuat Juanda lebih tipis lagi. Tetapi, 

dilihat dari ketepatan dengan desainnya, Juanda cukup baik. Hal itu terlihat dari 

keseluruhan gambar, baik detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama 

bunga dan daun tersebut digambar seluruhnya oleh Juanda. 

Sedangkan pada gambar kedua, walaupun terlihat kurang jelas, tetapi 

gambar yang dibuat Juanda terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan 

dengan gambarnya yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang 

kedua, seperti siswa lainnya, Juanda mendapat masukan dari peneliti melalui 
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evaluasi terhadap karya yang pertama.  Hanya saja pada gambar yang kedua, garis 

yang dibuat Juanda kurang jelas dan kurang tertata. Dari garis yang dibuatnya, 

juanda kurang berani dalam menorehkan garis. Hal ini terlihat dari gambar yang 

dibuat, gambar Juanda sangat tipis sehingga gambar yang dihasilkan kurang 

terlihat. 

Kesimpulannya, ada perubahan pada gambar Juanda dari gambar yang 

pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis yang dibuat, dimana garis 

pada gambar kedua lebih rapi dan teratur dibanding gambar yang pertama. 

4.4.2.13 Listiyana Maysari 

 

 

 

 

 

Gambar 4.58 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.59 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Listi pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

bunga melati.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima Listi. Gambar 

terdiri atas bunga melati yang menghiasi seluruh badan poci. Garis yang dibuat 

Listi cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Hanya saja gambar terlihat 

kurang rapi, selain itu besar kecilnya garis tidak sama. 

Sedangkan pada kegiatan kedua merupakan gambar yang terdiri dari 

stilisasi kapal, laut yang sedang berlayar. Gambar sesuai dengan desain yang 
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diterima Listi. Selain itu, garis juga terlihat jelas. Hanya saja, gambar yang dibuat 

tidak sama persis dengan desain, selain itu garisnya kurang rapi, walaupun 

kedalaman garisnya cukup, serta ukuran besar kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Listi cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Listi sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, peneliti 

kurang setuju dengan pendapat guru SBK, gambar Listi masih kurang baik.  

Kedua gambar yang dibuat Listi masih jauh dari kata baik. Dari segi komposisi, 

kedua gambar Listi kurang pas dengan luas serta bentuk medianya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Listi terlalu dalam, sehingga kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan 

karena kegiatan menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama 

dilakukan oleh Listi sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Gambar 

akan nampak lebih baik jika garis yang dibuat Listi lebih tipis lagi. Tetapi, dilihat 

dari ketepatan dengan desainnya, Listi cukup baik. Hal itu terlihat dari 

keseluruhan gambar, baik detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama 

bunga dan daun tersebut digambar seluruhnya oleh Listi. 

Sedangkan pada gambar kedua, walaupun terlihat kurang jelas, tetapi 

gambar yang dibuat Listi terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan 

dengan gambarnya yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang 

kedua, seperti siswa lainnya, Listi mendapat masukan dari peneliti melalui 

evaluasi terhadap karya yang pertama.  Hanya saja pada gambar yang kedua, garis 
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yang dibuat Listi kurang jelas dan kurang tertata. Dari garis yang dibuatnya, 

juanda kurang berani dalam menorehkan garis. Hal ini terlihat dari gambar yang 

dibuat, gambar Lisit sangat tipis sehingga gambar yang dihasilkan kurang terlihat. 

Kesimpulannya, ada perubahan pada gambar Listi dari gambar yang 

pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis yang dibuat, dimana garis 

pada gambar kedua lebih rapi dan teratur dibanding gambar yang pertama. 

4.4.2.14 Mohammad Rifai 

 

 

 

 

 

Gambar 4.60 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.61 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Rifai pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

suasana pantai.  Gambar tersebut terdiri dari sebuah rumah, pohon kelapa, serta 

stilisasi lau sesuai dengan desain yang diterima Rifai. Garis yang dibuat Rifai 

cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Gambar terlihat cukup rapi, selain itu 

besar kecilnya garis juga sama. 

Sedangkan pada kegiatan kedua merupakan gambar yang terdiri dari 

stilisasi kapal, laut yang sedang berlayar dengan bendera diatasnya.  Gambar 

sesuai dengan desain yang diterima Rifai. Selain itu, garis juga terlihat jelas. 

Hanya saja, gambar yang dibuat tidak sama persis dengan desain, selain itu 
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garisnya kurang rapi, walaupun kedalaman garisnya cukup, serta ukuran besar 

kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Rifai cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Rifai sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Rifai kurang baik. Walaupun kedua gambar yang dibuat Rifai terlihat jelas, tetapi 

komposisi pada kedua gambar kurang baik. Ukuran gambar kurang sesuai dengan 

media gambarnya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Rifai kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan 

menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh 

Rifai sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Selain itu, pada bagian 

rumah, gambar itu tidak terlihat seperti rumah. Tetapi, dilihat dari ketepatan 

dengan desainnya, Rifai cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, baik 

detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama bunga dan daun tersebut 

digambar seluruhnya. 

Sedangkan pada gambar kedua, walaupun tampak jelas, gambar yang 

dibuat Rifai terlihat tidak rapi serta tidak jelas dengan bentuk gambarnya. Rifai 

kurang cermat serta terburu-buru. Rifai kurang mengembangkan kreativitasnya. 

Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Rifai hanya menggambar seadanya, 

sesuai dengan gambar desain yang didapat serta gambarnya yang kurang jelas dan 
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terlihat terburu-buru saat menggambarnya, sehingga gambar kapal yang 

dihasilkan tampak penyok. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang kurang baik pada gambar 

Rifai dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat serta kejelasan gambar, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi 

dan teratur dibanding gambar yang pertama, hanya saja kejelasan gambar terlihat 

lebih baik pada gambar yang pertama. 

4.4.2.15 Muhammad Asyraf S 

 

 

 

 

 

Gambar 4.62 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.63 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Asyraf pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

bunga dan daun teh.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima. 

Gambar terdiri atas bunga teh di tengah dengan daun teh di sekelilingnya. Garis 

yang dibuat Asyraf cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Hanya saja 

gambar terlihat kurang rapi, selain itu besar kecilnya garis tidak sama. 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan gambar tahu aci yang 

merupakan kuliner khas Tegal. Gambar sesuai dengan desain yang diterima 

Asyraf. Gambar terdiri atas 2 tahu aci dengan coretan berbentuk garis strip 
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sebagai simbolisasi kocai.  Selain itu, garis terlihat jelas walaupun kurang dalam. 

Garisnya juga rapi, serta ukuran besar kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Asyraf cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar sudah sesuai 

dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Asyraf masih jauh dari kata baik. Kedua gambar yang dibuat Asyraf terlihat jelas. 

Garis yang dibuat dengan teknik coret menggunakan paku tampak tegas, sehingga 

gambar yang dihasilkan terlihat jelas bentuknya.  Selain itu, komposisi pada 

kedua gambar juga baik, ukuran gambar sesuai dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Asyraf kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan 

menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh 

Asyraf, sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Selain itu, pada bagian 

bunga, gambar kurang terlihat sebagai bunga. Tetapi, dilihat dari ketepatan 

dengan desainnya, Asyraf cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, 

baik detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama bunga dan daun 

tersebut digambar seluruhnya. 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Asyraf juga terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan dengan gambarnya 

yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang kedua, Asyraf 

beserta siswa lainnya mendapat masukan dari peneliti melalui evaluasi terhadap 

karya yang pertama.  Pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Asyraf lebih 
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tipis dibandingkan yang pertama. Selain itu, Asyraf juga kurang mengembangkan 

kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Asyraf hanya 

menggambar seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapat Asyraf. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar 

Asyraf dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi dan teratur dibanding 

gambar yang pertama. 

4.4.2.16 Muhammad Rizki 

 

 

 

 

Gambar 4.64 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.65 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Rizki pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

tahu aci dengan hiasan sulur.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang 

diterima Rizki. Gambar terdiri atas bunga teh di tengah dengan daun teh di 

sekelilingnya. Garis yang dibuat Rizki cukup dalam sehingga gambar terlihat 

jelas. Hanya saja gambar terlihat kurang rapi, selain itu besar kecilnya garis tidak 

sama. 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan gambar kapal dengan bendera 

yang sedang berlayar. Gambar sesuai dengan desain yang diterima Rizki Gambar  
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Selain itu, garis terlihat jelas walaupun kurang dalam. Garisnya juga rapi, serta 

ukuran besar kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Rizki cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Rizki sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Rizki baik. Kedua gambar yang dibuat Rizki terlihat jelas. Garis yang dibuat 

dengan teknik coret menggunakan paku tampak tegas, sehingga gambar yang 

dihasilkan terlihat jelas bentuknya.  Selain itu, komposisi pada kedua gambar juga 

baik, ukuran gambar sesuai dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Rizki kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan 

menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh 

Rizki, sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Selain itu, pada bagian 

bunga, gambar kurang terlihat sebagai bunga. Tetapi, dilihat dari ketepatan 

dengan desainnya, Rizki cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, 

baik detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama bunga dan daun 

tersebut digambar seluruhnya oleh Rizki. 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Rizki juga terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan dengan gambarnya 

yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang kedua, Rizki 

beserta siswa lainnya mendapat masukan dari peneliti melalui evaluasi terhadap 

karya yang pertama.  Pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Rizki lebih tipis 
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dibandingkan yang pertama. Selain itu, Rizki juga kurang mengembangkan 

kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Rizki hanya menggambar 

seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapatnya. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar 

Rizki dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi dan teratur dibanding 

gambar yang pertama. 

4.4.2.17 Nisa Ayu Hasyyati 

 

 

 

 

 

Gambar 4.66 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.67 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Nisa pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

tahu aci dengan hiasan sulur.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang 

diterima Nisa. Gambar terdiri atas bunga teh di tengah dengan daun teh di 

sekelilingnya. Garis yang dibuat Nisa cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. 

Hanya saja gambar terlihat kurang rapi, selain itu besar kecilnya garis tidak sama. 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan gambar topeng tari endel yang 

dihiasi dengan sulur-suluran. Gambar  Selain itu, garis terlihat jelas walaupun 

kurang dalam. Garisnya juga rapi, serta ukuran besar kecil garis sama. 
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Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Nisa cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Nisa sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Nisa baik. Kedua gambar yang dibuat terlihat jelas. Garis yang dibuat dengan 

teknik coret menggunakan paku tampak tegas, sehingga gambar yang dihasilkan 

terlihat jelas bentuknya.  Selain itu, komposisi pada kedua gambar juga baik, 

ukuran gambar sesuai dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Nisa kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan 

menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh 

Nisa sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Selain itu, pada bagian 

bunga, gambar kurang terlihat sebagai bunga. Tetapi, dilihat dari ketepatan 

dengan desainnya, Nisa cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, baik 

detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama bunga dan daun tersebut 

digambar seluruhnya oleh Nisa. 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Nisa juga terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan dengan gambarnya 

yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang kedua, Nisa 

beserta siswa lainnya mendapat masukan dari peneliti melalui evaluasi terhadap 

karya yang pertama.  Pada gambar yang kedua, garis yang dibuat NIsa lebih tipis 

dibandingkan yang pertama. Selain itu, Nisa juga kurang mengembangkan 



150 
 

 
 

kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Nisa hanya menggambar 

seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapatnya. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar Nisa  

dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis yang 

dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi dan teratur dibanding gambar 

yang pertama. 

4.4.2.18 Novia Ratna Ningsih 

 

 

 

 

 

Gambar 4.68 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.69 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Novia pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

bunga melati.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima Novia. 

Gambar terdiri atas bunga melati yang menghiasi seluruh badan poci. Garis yang 

dibuat Novia cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Hanya saja gambar 

terlihat kurang rapi, selain itu besar kecilnya garis tidak sama. 

Sedangkan pada kegiatan kedua merupakan gambar yang terdiri dari 

stilisasi kapal, laut yang sedang berlayar. Gambar sesuai dengan desain yang 

diterima Novia. Selain itu, garis juga terlihat jelas. Hanya saja, gambar yang 
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dibuat tidak sama persis dengan desain, selain itu garisnya kurang rapi, walaupun 

kedalaman garisnya cukup, serta ukuran besar kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Novia cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Novia sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, peneliti 

kurang setuju dengan pendapat guru SBK, gambar Novia masih kurang baik.  

Kedua gambar yang dibuat Listi masih jauh dari kata baik. Dari segi komposisi, 

kedua gambar Novia kurang pas dengan luas serta bentuk medianya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Novia terlalu dalam, sehingga kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan 

karena kegiatan menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama 

dilakukan oleh Novia sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Gambar 

akan nampak lebih baik jika garis yang dibuat Novia lebih tipis lagi. Tetapi, 

dilihat dari ketepatan dengan desainnya, Novia cukup baik. Hal itu terlihat dari 

keseluruhan gambar, baik detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama 

bunga dan daun tersebut digambar seluruhnya. 

Sedangkan pada gambar kedua, walaupun terlihat kurang jelas, tetapi 

gambar yang dibuat Novia terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan 

dengan gambarnya yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang 

kedua, seperti siswa lainnya, Novia mendapat masukan dari peneliti melalui 

evaluasi terhadap karya yang pertama.  Hanya saja pada gambar yang kedua, garis 

yang dibuat Novia kurang jelas dan kurang tertata. Dari garis yang dibuatnya, 
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juanda kurang berani dalam menorehkan garis. Hal ini terlihat dari gambar yang 

dibuat, gambar Novia sangat tipis sehingga gambar yang dihasilkan kurang 

terlihat. 

Kesimpulannya, ada perubahan pada gambar Novia dari gambar yang 

pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis yang dibuat, dimana garis 

pada gambar kedua lebih rapi dan teratur dibanding gambar yang pertama. 

4.4.2.19 Puspita Murdiani 

 

 

 

 

 

Gambar 4.70 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.71 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Puspita pada kegiatan yang pertama 

menggambarkan tahu aci dengan hiasan sulur.  Gambar tersebut sesuai dengan 

desain yang diterima Puspita. Gambar terdiri atas bunga teh di tengah dengan 

daun teh di sekelilingnya. Garis yang dibuat Puspita cukup dalam sehingga 

gambar terlihat jelas. Hanya saja gambar terlihat kurang rapi, selain itu besar 

kecilnya garis tidak sama. 

Gambar pada kegiatan kedua merupakan gambar kapal dengan bendera 

yang sedang berlayar. Gambar sesuai dengan desain yang diterima Puspita 
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Gambar  Selain itu, garis terlihat jelas walaupun kurang dalam. Garisnya juga 

rapi, serta ukuran besar kecil garis sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Puspita cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Puspita 

sudah sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Puspita baik. Kedua gambar yang dibuat Puspita terlihat jelas. Garis yang dibuat 

dengan teknik coret menggunakan paku tampak tegas, sehingga gambar yang 

dihasilkan terlihat jelas bentuknya.  Selain itu, komposisi pada kedua gambar juga 

baik, ukuran gambar sesuai dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, walaupun gambar terlihat jelas, namun garis yang 

dibuat Puspita kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan 

menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh 

Puspita, sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Selain itu, pada bagian 

bunga, gambar kurang terlihat sebagai bunga. Tetapi, dilihat dari ketepatan 

dengan desainnya, Puspita cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, 

baik detail serta gambar lain yang menghiasi gambar utama bunga dan daun 

tersebut digambar seluruhnya. 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Puspita juga terlihat lebih rapi serta lebih tertata dibandingkan dengan gambarnya 

yang pertama. Hal itu dikarenakan sebelum menggambar yang kedua, Puspita 

beserta siswa lainnya mendapat masukan dari peneliti melalui evaluasi terhadap 

karya yang pertama.  Pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Puspita lebih 
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tipis dibandingkan yang pertama. Selain itu, Puspita juga kurang mengembangkan 

kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Puspita hanya 

menggambar seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapatnya. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar 

Puspita dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi dan teratur dibanding 

gambar yang pertama. 

4.4.2.20 Putri Indri S 

 

 

 

 

 

Gambar 4.72 Gambar Pengamatan Terfokus I       Gambar 4.73 Gambar Pengamatan Terfokus II 

              (sumber: dokumentasi peneliti)                      (sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar yang dibuat Putri pada kegiatan yang pertama menggambarkan 

bunga.  Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima. Gambar terdiri atas 

8 kelopak bunga dengan hiasan titik-titik di putiknya. Garis yang dibuat Putri 

cukup dalam, sehingga gambar terlihat jelas. Selain itu gambar terlihat cukup rapi, 

walaupun garis yang dibuat besar kecilnya tidak sama. 

Gambar yang kedua menggambarkan kapal yang sedang berlayar.  

Gambar tersebut sesuai dengan desain yang diterima Putri. Gambar terdiri atas 

kapal dan air laut, serta sinar matahari. Terdapat juga bendera pada kapal tersebut. 
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Garis yang dibuat Intan cukup dalam sehingga gambar terlihat jelas. Selain itu 

gambar terlihat cukup rapi, walaupun garis yang dibuat besar kecilnya tidak sama. 

Berdasarkan penilaian guru seni budaya dan keterampilan (SBK), kedua 

gambar Putri cukup baik.  Guru menilai bahwa apa yang digambar Putri sudah 

sesuai dengan desain gambar yang diminta. 

Menurut peneliti, jika dilihat dari tampilan secara keseluruhan, gambar 

Putri masih jauh dari kata baik. Pada gambar pertama bentuk bunganya kurang 

bagus, sedangkan pada gambar kedua, bentuk kapalnya terlihat penyok. Tetapi 

kedua gambar yang dibuat Putri terlihat jelas. Garis yang dibuat dengan teknik 

coret menggunakan paku tampak tegas, sehingga gambar yang dihasilkan terlihat 

jelas bentuknya.  Selain itu, komposisi pada kedua gambar juga baik, ukuran 

gambar sesuai dengan media gambarnya. 

Pada gambar pertama, selain gambar terlihat jelas, walaupun garis yang 

dibuat Putri kurang rapih. Hal itu mungkin disebabkan karena kegiatan 

menggambar dengan media tanah liat ini adalah yang pertama dilakukan oleh 

Putri, sehingga dia kurang begitu baik menggambarnya. Dilihat dari ketepatan 

dengan desainnya, Putri cukup baik. Hal itu terlihat dari keseluruhan gambar, baik 

detail serta gambar lain yang menghiasi gambar kapal tersebut digambar 

seluruhnya oleh Putri. 

Sedangkan pada gambar kedua, selain tampak jelas, gambar yang dibuat 

Putri terlihat kurang rapi dibandingkan dengan gambarnya yang pertama. 

Walaupun pada gambar yang kedua, garis yang dibuat Putri semakin lebih baik 

dibandingkan yang pertama, tetapi Putri juga kurang mengembangkan 
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kreativitasnya. Hal ini terlihat dari gambar yang dibuat, Putri hanya menggambar 

seadanya, sesuai dengan gambar desain yang didapat. Selain itu, Putri juga 

terburu-buru, hal ini terlihat dari bentuk kapalnya yang penyok. 

Kesimpulannya, ada perubahan ke arah yang lebih baik pada gambar 

Putri dari gambar yang pertama ke gambar kedua. Perubahan terlihat dari garis 

yang dibuat, dimana garis pada gambar kedua lebih rapi lagi dan teratur dibanding 

gambar yang pertama. 

 

4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembelajaran Menggambar 

di Atas Permukaan Tiga Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat  

Setelah pembelajaran selesai, dilakukan evaluasi untuk mengetahui faktor-

faktor yang mendukung serta menghambat pembelajaran ini. Evaluasi mencakupi 

semua aspek pembelajarn pada perangkat pembelajaran, kegiatan pembelajarn, 

serta hasil belajar siswa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran 

yang lebih baik lagi untuk kedepannya.  

Menilik hasil evaluasi pada pengamatan terfokus I dan pengamatan terfokus 

II, ditemukan faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat proses 

pembelajaran menggambar terapan pada poci di kelas VIII I ini. Berikut faktor 

pendukung dan penghambat dalam Pembelajaran Menggambar di Atas 

Permukaan Tiga Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di Kelas VIII I SMP 

Negeri 5 Adiwerna. 
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4.4.1 Faktor Pendukung 

Banyak faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pembelajaran 

menggambar di atas permukaan Tiga Dimensi dengan media poci di kelas VIII 

I ini, baik faktor eksternal maupun faktor internal. 

Pada faktor internal, yaitu pengetahuan siswa pada objek-objek yang 

menjadi ciri khas Tegal. Siswa mengetahui berbagai hal yang menjadi ciri khas 

Tegal sehingga sangat membantu dalam menemukan ide atau gagaan dalam 

mendesain gambar. Hasilnya, siswa dapat dengan leluasa mengeksplorasi 

gagasan yang ditemukan untuk mengubahnya menjadi sebuah gambar yang 

memiliki nilai estetis. 

Sedangkan pada salah satu faktor eksternal adalah ketersediaan media 

pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru dan peneliti poci, paku, pisau 

lipat, dan kertas. Faktor lain yakni dari pihak sekolah yang mendukung melalui 

sarana dan prasarana. 

4.4.2 Faktor Penghambat 

Di samping faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam 

pembelajaran menggambar di atas permukaan Tiga Dimensi dengan media 

poci di kelas VIII I ini. Pada faktor internal, yang pertama adalah guru kurang 

memberikan arahan kepada siswa baik selama proses mendesain, juga dalam 

proses menggambar langsung di media tanah liat berbentuk poci. Setelah 

memberikan tugas, guru meninggalkan ruangan, tidak memberikan saran atau 

mengamati pekerjaan siswa, sehingga hasil gambar siswa kurang maksimal. 
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 Kedua, skill siswa kurang dalam menggambar, hal ini dikarenakan 

sedikit pelajaran seni budaya yang melatih siswa untuk menggambar. Selain 

itu, untuk pertama kali ini siswa menggambar dengan media lunak dan 

berbentuk 3D, hal ini berdampak pada gambar siswa yang terkesan ragu-ragu 

dalam menorehkan gambarnya. Ketiga, penggunaan media 1 buah poci untuk 

digambar oleh 2 orang siswa, sehingga siswa cukup kesulitan dalam 

menggambar. Di samping itu juga, beberapa siswa terlihat kurang semangat 

dan kurang antusias dalam  mengikuti pelajaran seni budaya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

1.1  Simpulan 

Melalui hasil penelitian dan pembahasan Pembelajaran Menggambar 

di atas Permukaan 3 Dimensi dengan Media Poci Tanah Liat di SMP Negeri 

5 Adiwerna, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pertama, pembelajaran seni rupa di SMP N 5 Adiwerna kurang 

maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan guru seni budaya di 

SMP N 5 Adiwerna. Guru mata pelajaran seni budaya dipegang oleh guru 

dengan latar belakang pendidikan teknik bangunan, sehingga pengetahuannya 

tentang seni, terutama seni rupa kurang memadai. Selain itu, pembelajaran 

menggambar di SMP N 5 Adiwerna hanya sebatas menggambar dengan 

media 2D, sehingga peneliti ingin melakukan pembelajaran menggambar 

dengan menggunakan media 3D, yaitu poci di kelas VIII I dengan rencana 

pembelajaran membagi menjadi 2 tahapan dengan 2 kali penilaian. 

Kedua, pembelajaran ini dilakukan dengan 2 kali pengamatan 

terfokus. Tahap pertama adalah apresiasi terhadap karya poci di pasaran dan 

membuat desain sesuai dengan tema yang telah ditentukan, yaitu 

menggambar berupa objek yang menjadi ciri khas kota Tegal. Pada tahapan 

ini beberapa siswa menggambar desain gambar dengan baik sehingga dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk kegiatan utama, yaitu menggambar dengan 

media tanah liat yang telah ditentukan pada poci yang belum dibakar. Hasil 
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pada pembelajaran menggambar yang pertama ini cukup baik dengan nilai 

rata-rata 80,67 yang termasuk dalam kategori cukup. Sedangkan pada 

kegiatan menggambar yang kedua, terjadi peningkatan dilihat dari segi nilai 

yang diperoleh siswa yaitu total  2456 dari 30 siswa, dengan nilai rata-rata 

81,87 yang masuk dalam  kategori baik. 

Ketiga, hasil pembelajaran menunjukkan minat serta antusias siswa 

dalam mengikuti Pembelajaran Menggambar di atas Permukaan 3 Dimensi 

dengan Media Poci Tanah Liat. Selain itu, hasil karya siswa juga cukup baik, 

dilihat dari hasil karya pada pengamatan terfokus 1 dan pengamatan terfokus 

2. Hal itu dapat terjadi karena ada faktor pendukung,  pengetahuan siswa pada 

objek-objek yang menjadi ciri khas Tegal dan ketersediaan media 

pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru dan peneliti. Di samping itu juga 

terdapat faktor penghambat, guru kurang memberikan arahan kepada siswa 

baik selama proses mendesain, juga dalam proses menggambar langsung di 

media tanah liat berbentuk poci. Hal ini terjadi karena kesalahan komunikasi 

antara guru dengan peneliti, sehingga hasil pembelajaran ini kurang berhasil. 

Selain itu, penggunaan media 1 buah poci untuk digambar oleh 2 orang siswa 

juga menjadi faktor penghambat, sehingga siswa cukup kesulitan dalam 

menggambar, serta kemampuan siswa yang kurang dalam menggambar 

dengan media 3D karena pembelajaran ini adalah yang pertama kali. 

1.2 Saran 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan minat yang besar 

dari siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Adiwerna terhadap poci. Bagaimana 
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cara membuatnya, dengan apa membuatnnya, hingga kesenangan mereka saat 

mencoba untuk membuat gambar pada poci. Hal ini tentu sangat 

menyenangkan peneliti dengan harapan perasaan cinta terhadap warisan 

budaya masih terus terjaga. Oleh sebab itu peneliti menyarankan untuk guru 

melakukan pembelajaran yang dapat membuat generasi muda mengenal serta 

melestarikan budaya Tegal. 

Pada hasil karya yang telah dievaluasi oleh peneliti pada pengamatan 

terfokus 1 dan pengamatan terfokus 2, terdapat perkembangan dari segi 

kemampuan siswa. Hal ini dapat dilihat dari penilaian peneliti terhadap hasil 

gambar siswa. Beberapa memang masih kurang tertarik terhadap mata 

pelajaran seni. Oleh karenanya peneliti menyarankan agar selalu melakukan 

hal baru dalam pembelajaran seni budaya, sehingga siswa tidak merasa bosan, 

serta akan memuaskan rasa ingin tahu siswa. 

Dengan keberadaan pembelajaran ini, diharapkan di SMP Negeri 5 

Adiwerna lebih mengeksplorasi lagi kemampuan siswa dalam bidang non 

akademik khususnya dibidang seni dan budaya. Hal-hal seperti inilah yang 

natinya dapat membentuk karakter siswa untuk menjadi pribadi yang cinta 

dan bangga terhadap tanah airnya. Dengan kata lain, perlu dikembangkan 

materi yang diajarkan untuk mata pelajaran seni dan budaya serta 

keterampilan (SBK). 
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Lampiran 6 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

SEKOLAH  : SMP Negeri 5 Adiwerna 

MATA PELAJARAN : Seni Budaya (Seni Rupa)  

KELAS / SEMESTER : VIII / 2  

ALOKASI WAKTU  : 8 X 40 menit ( 4x pertemuan ) 

STANDAR KOMPETENSI  : 2. Mengekspresikan diri melalui 

         karya seni rupa. 

KOMPETENSI DASAR : 2.3 Mengekspresikan diri melalui karya 

seni lukis /gambar. 

 

A.  Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik mampu :  

1. Menjelaskan  konsep gambar gambar 

2. Menyebutkan unsur utama gambar gambar 

3. Menyebutkan tiga corak gambar gambar khas Tegal 

4.   Menggambar gambar sesuai dengan pilihan corak dan ragamnya. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Kecintaan ( Lovely ) 

 



 
 

 
 

B.  Materi Ajar  

 Konsep gambar  gambar 

 Unsur-unsur gambar gambar 

 Corak gambar gambar khas Tegal 

 Ragam gambar gambar khas Tegal 

 

C.  Metode Pembelajaran  

Pendekatan CTL : Pemberian tugas, praktek. 

 

D.  Langkah Kegiatan  

Pertemuan pertama dan ketiga: 

a.  Kegiatan Pendahuluan  

 Menyampaikan informasi kompetensi dasar yang akan dicapai siswa 

 Motivasi dan apersepsi.  

 

b.  Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 peserta didik melihat demonstrasi guru/peneliti  

 melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam 

takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

 menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

 memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; 

dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, 

atau lapangan. 

 

 



 
 

 
 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 Praktek menggambar desain gambar sesuai dengan langkah-langkahnya 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 



 
 

 
 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

c. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik; 

 Menunjukkan karya gambar gambar siswa yang berhasil baik 

 

Pertemuan kedua dan keempat: 

a.  Kegiatan Pendahuluan  

 Menyampaikan informasi kompetensi dasar yang akan dicapai siswa 

 Motivasi dan apersepsi.  

 

b.  Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:  

 peserta didik melihat demonstrasi guru menggambar pada poci; 

 melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari; 

 menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

 memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 



 
 

 
 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; 

dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, 

atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Peserta didik mulai menggambar gambar pada poci yang telah disediakan 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 



 
 

 
 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

c. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik; 

 Menunjukkan karya gambar-gambar siswa yang berhasil baik 

 

 

E.  Sumber Belajar  

 Guru, 

 Buku teks Seni Budaya, 

 Media elektronik lap top LCD proyektor/ contoh gambar gambar,  

 

F.  PENILAIAN  

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Membuat gambar gambar 

 

Tes 

praktik/ 

kinerja  

 

Tes Uji 

petik kerj 

 Buatlah gambar gambar dengan 

tema icon Tegal 

 Sebutkan tiga corak gambar 

gambar! 



 
 

 
 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Sebutkan lima ragam gambar 

gambar! 

 Buatlah gambar gambar sesuai 

dengan pilihan corak dan 

ragamnya 

 

 

 

Contoh lembar penilaian hasil karya seni rupa batik 

Aspek-aspek yang dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 5 

Gagasan       

Kreativitas       

Teknik / bentuk       

Karakteristik       

 

Keterangan :  

1 = sangat kurang    2 = kurang    3 = cukup  

4 = baik    5 = sangat baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 9 

No Nama Gambar 

Aspek Penilaian Nilai Akhir 

Kreati

vitas 

Kejelas

an 

Gambar 

Komp

osisi 

Ketepa

tan 

Tema 

1 Agung Gunawan 

 

20 21 20 20 81 

2 Alviyan Alwi 

 

20 20 19 20 79 

3 Andri Fajrianto 

 

20 22 20 20 82 

4 Dicky Maulana 

 

20 22 20 20 82 

5 Dimas Aryo G 

 

23 20 22 20 85 

6 Dimas Pantoja 

 

20 20 22 20 82 

7 Dimas Prasetyo 

 

20 20 22 20 82 

8 Dwita Novia I 

 

20 20 22 20 82 

9 Ila Sami Asih 

 

20 22 18 20 80 



 
 

 
 

10 Intan Ningrum 

 

20 20 22 20 82 

11 Isnaeni Firdaus 

 

20 20 20 20 80 

12 Juanda Krida L 

 

20 20 22 20 82 

13 Listiyana M 

 

20 20 20 20 80 

14 Mohammad Rifai 

 

18 23 18 20 79 

15 Muhammad Asyraf 

 

20 22 18 20 80 

16 Muhammad Rizki 

 

20 20 20 20 80 

17 Nisa Ayu H 

 

20 20 23 20 83 

18 Novia Ratna N 

 

20 20 20 20 80 

19 Puspita M 

 

20 20 20 20 80 

20 Putri Indri S 

 

20 20 20 20 80 



 
 

 
 

 

 

 

21 Ratna A 
 

20 20 20 20 80 

22 Resya A 

 

20 24 18 20 82 

23 Rita Mirnawati 

 

20 18 22 20 80 

24 Rizque Adi A 

 

20 20 20 20 80 

25 Sela Elvira 

 

20 23 22 20 85 

26 Siti Sri R 

 

20 20 22 20 82 

27 Supriyadi 

 

20 20 20 20 80 

28 Tika Septiani 

 

20 20 20 20 80 

29 Tuti Pitri A 

 

20 20 20 20 80 

30 Wahyu Rohman 

 

20 20 20 20 80 



 
 

 
 

Lampiran 10 

Tabel Penilaian Menggambar di atas permukaan 3 Dimensi yang ke-2 

No Nama Gambar 

Aspek Penilaian Nilai Akhir 

Kreati

vitas 

Kejelas

an 

Gambar 

Komp

osisi 

Ketepa

tan 

Tema 

1 Agung Gunawan 

 

22 21 20 20 83 

2 Alviyan Alwi 

 

20 18 19 20 77 

3 Andri Fajrianto 

 

20 20 20 20 80 

4 Dicky Maulana 

 

21 22 20 20 83 

5 Dimas Aryo G 
 

23 20 22 20 85 

6 Dimas Pantoja 

 

21 20 22 20 83 

7 Dimas Prasetyo 

 

22 22 22 20 86 

8 Dwita Novia I 

 

20 20 22 20 82 

9 Ila Sami Asih 

 

20 22 18 20 80 



 
 

 
 

10 Intan Ningrum 

 

20 20 20 20 80 

11 Isnaeni Firdaus 

 

20 20 20 20 80 

12 Juanda Krida L 
 

20 20 22 20 82 

13 Listiyana M 

 

21 20 20 20 81 

14 Mohammad Rifai 

 

24 22 18 20 82 

15 Muhammad Asyraf 

 

20 22 18 20 80 

16 Muhammad Rizki 

 

22 20 20 20 82 

17 Nisa Ayu H 

 

20 20 23 20 83 

18 Novia Ratna N 

 

20 20 21 20 81 

19 Puspita M 

 

21 20 20 20 81 

20 Putri Indri S 

 

22 20 20 20 82 



 
 

 
 

 

 

 

21 Ratna A 

 

20 20 20 20 80 

22 Resya A 

 

22 24 18 20 84 

23 Rita Mirnawati 

 

20 20 22 20 82 

24 Rizque Adi A 

 

20 20 20 20 80 

25 Sela Elvira 

 

22 23 20 20 85 

26 Siti Sri R 

 

23 20 22 20 85 

27 Supriyadi 

 

21 20 20 20 81 

28 Tika Septiani 

 

20 22 20 20 82 

29 Tuti Pitri A 

 

22 22 20 20 84 

30 Wahyu Rohman 

 

20 20 20 20 80 



 
 

 
 

Lampiran 11 

Draft Wawancara untuk Guru Seni Rupa SMP Negeri 5 Adiwerna 

 

1. Bagaimana antusias siswa terhadap mata pelajaran seni rupa? 

2. Apa yang lebih disukai siswa, teori atau praktek? 

3. Pernakah bapak meminta siswa untuk membuat karya seni 

(gambar/lukis) secara bebas? 

4. Kesulitan seperti apa yang biasanya dialami siswa? 

5. Adakah kendala bagi anda dalam menyampaikan materi 

6. Pernakah bapak memberikan materi mengenai gambar? 

7. Pernakah siswa belajar menggambar gambar? 

8. Apakah setiap SK yang diajarkan hasilnya sesuai denga apa yang 

diharapkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 12 

Draft  pertanyaan wawancara untuk pengrajin keramik poci 

1. Sudah berapa lama anda menjadi pengrajin keramik poci? 

2. Darimana anda mendapatkan keahlian membuat keramik poci? 

3. Apa yang mendorong anda untuk membuat keramik poci? 

4. Pembuatan poci menggunakan teknik apa? 

5. Bahan baku tanah liat dari mana? 

6. Apa kekhasan dari poci Tegal? 

7. Untuk apa keramik poci yang anda buat di pabrik anda? Apakah untuk 

hiasan, atau untuk digunakan sesuai dengan fungsinya? 

8. Dimana anda memasarkannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 13 

Foto-Foto Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BIODATA PENELITI 

 

 

 

 

1. NIM    : 2401410057 

2. Nama    : Adi Kuntoro 

3. Prodi   : Pend. Seni Rupa, S1 

4. Fakultas    : Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) 

5. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

6. Agama    : Islam 

7. Golongan Darah   : - 

8. Tempat, Tanggal Lahir  : Tegal, 5 Juli 1992 

9. Alamat Rumah   : Desa Kepandean, RT 3 / RW 3 

10. Kecamatan   : Kec. Dukuhturi 

11. Kabupaten   : Kab. Tegal 

12. Kode Pos    : 52192  

13. Provinsi   : JawaTengah 

14. Alamat Kos  : Wisma Ayu (Bukan Kos Cewek) – Jl. 

Taman Siswa No. 8, RT 2 / RW 1,  

Sekaran, Gunung Pati, Semarang 

15. Orang Tua   : Ayah : Santoso 

 Ibu : Suratmah 

16. Phone   : 08995684626 

17. E-mail    : adikun2211@gmail.com 

18. Pendidikan   : 

SD Negeri Kepandean 03 Lulus 2004  

SMP Negeri 1 Tegal  Lulus 2007  

SMA Negeri 1 Tegal  Lulus 2010  

UNNES    Lulus 2015 

 

 


