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SARI 

Alfaruqi, Azka Naiman. 2017. Pembelajaran Menggambar Ornamen dengan 

Media Papan Kayu sebagai Sarana Pengembangan Kreativitas Pada Siswa 

Kelas VII G SMP Negeri 3 Batang. Skripsi. Jurusan Seni Rupa Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 : Drs. 

Syafii, M.Pd., Pembimbing 2 :Gunadi, S.Pd. M.Pd., 

Kata Kunci: Pembelajaran, menggambar ornamen, media, papan kayu,

kreativitas 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan mendeskripsikan 

bentuk pembelajaran menggambar ornamen dengan media papan kayusebagai 

sarana pengembangan kreativitas siswa kelas VII G SMP Negeri 3 Batang, (2) 

mengetahui dan mendeskripsikan hasil karya siswa kelas VII G SMP Negeri 3 

Batang dalam menggambar ornamen dengan media papan kayu.Penelitian ini 

menggunakan desain Research and Development (R&D) denganpendekatan 

kualitatif yang dilaksanakan melalui pengamatan terkendali. Pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.Hasil penelitian 

yang dilakukan terhadap 34 siswa kelas VII G SMP Negeri 3 Batang disimpulkan 

proses pembelajaran menggambar ornamen dengan media papan kayu dilakukan 

dalam beberapa tahap yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Secara keseluruhan pembelajaran menggambar ornamen dengan media papan 

kayu sebagai pengembangan kreativitas pada siswa kelas VII G SMP Negeri 3 

Batang pada pengamatan terkendali 1 dan pengamatan terkendali 2 menunjukkan 

hasil nilai rata-rata cukup - baik. Hal ini ditandai dengan hasil nilai rata-rata pada 

pengamatan terkendali 1 mencapai 79,55 sedangkan pada pengamatan terkendali 

2 mencapai 85,06 dengan demikian nilai rata-rata termasuk dalam kategori cukup 

- baik (79,55-85,06). Pertama saran khusus, dalam hal membuat pola-pola 

menjadi motif masih perlu dikembangkan. Dalam hal pewarnaan, disarankan agar 

lebih berhati-hati dan lebih teliti pada waktu memberikan warna supaya hasilnya 

lebih rata dan rapi. Kedua saran umum, hasil penelitian ternyata menunjukkan 

bahwa papan kayu dapat digunakan sebagai alternatif media dalam pembelajaran 

menggambar ornamen. 



viii 

 

DAFTAR ISI 

JUDUL..................................................................................................................i

PENGESAHAN...................................................................................................ii 

PERNYATAAN .................................................................................................iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................................................iv

PRAKATA...........................................................................................................v 

SARI ...................................................................................................................vii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................viii 

DAFTAR TABEL ..............................................................................................xvi 

DAFTAR BAGAN............................................................................................xvii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................xviii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................xxii 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang .................................................................................................1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................4 

1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................................5 

1.4 Manfaat Penelitian ...........................................................................................5 

1.5 Sistematika Penelitian .....................................................................................6 

BAB 2 LANDASAN TEORETIS 

2.1 Pembelajaran dan Pembelajaran Seni Rupa ...................................................8 

      2.1.1 Pembelajaran............................................................................................8 

       2.1.2 Komponen Pembelajaran .....................................................................10 

 2.1.2.1 Tujuan Pembelajaran .................................................................10 

 2.1.2.2 Bahan Ajar .................................................................................11 

 2.1.2.3 Strategi Pembelajaran ................................................................12 

 2.1.2.4 Metode Pembelajaran ................................................................13 

              2.1.2.5 Evaluasi Pembelajaran ...............................................................14 

       2.1.3 Pembelajaan Seni Rupa .......................................................................17 



ix 

 

              2.1.3.1 Fungsi Pembelajaran Seni Rupa ................................................17 

              2.1.3.2 Konsep Seni Rupa ......................................................................19 

2.2 Menggambar ..................................................................................................23 

       2.2.1 Macam-macam Jenis Menggambar......................................................24 

              2.2.1.1 Menggambar Ekspresi................................................................25 

              2.2.1.2 Menggambar Bentuk..................................................................26 

              2.2.1.3 Menggambar Ilustrasi.................................................................27 

              2.2.1.4 Menggambar Model...................................................................28 

              2.2.1.5 Menggambar Hias (Ornamen)...................................................29 

2.3 Gambar Ornamen...........................................................................................29 

        2.3.1 Prinsip Menggambar Ornamen...........................................................31 

              2.3.1.1 Pola............................................................................................31 

              2.3.1.2 Motif..........................................................................................31 

                         2.3.1.2.1 Stilasi...........................................................................33 

                          2.3.1.2.2 Deformasi...................................................................33 

2.4 Pengembangan Kreativitas dalam Konteks Pembelajaran Menggambar......34 

       2.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Kreaativitas dalam Menggambar...........36 

              2.4.1.1 Motivasi untuk Kreativitas........................................................36 

              2.5.1.2 Kondisi Eksternal yang Mendorong Perilaku Kreatif...............36 

2.5 Media Berkarya.............................................................................................37 

       2.5.1 Media dalam Menggambar Ornamen dengan Media Papan Kayu.....38 

              2.5.1.1 Bahan dalam Berkarya..............................................................38 

                         2.5.1.1.1  Cat Akrylic.................................................................38 

                          2.5.1.1.2  Pigmen warna............................................................39                           

                         2.5.1.1.3  Air..............................................................................39 

                         2.5.1.1.4  Papan Kayu................................................................39 

             2.5.1.2  Alat dalam Berkarya.................................................................40 

                        2.5.1.2.1  Pensil...........................................................................40 

                        2.5.1.2.2  Kuas............................................................................40 

                        2.5.1.2.3  Palet.............................................................................41 

                        2.5.1.2.4  Karet Penghapus..........................................................41 



x 

 

                        2.5.1.2.5  Tempat Air....................................................................41 

2.6  Ornamen Pada Media Papan Kayu ...............................................................41 

             2.6.1  Ide .................................................................................................44 

              2.6.2  Unsur Visual ................................................................................45 

          2.6.2.1 Titik ..................................................................................46 

          2.6.2.2 Garis .................................................................................46 

          2.6.2.3 Raut ..................................................................................47 

          2.6.2.4 Warna ...............................................................................48 

          2.6.2.5 Tekstur .............................................................................49 

          2.6.2.6 Gelap Terang ...................................................................50 

              2.6.2.7 Ruang ..............................................................................51 

              2.6.3 Prinsip Desain ..............................................................................51 

          2.6.3.1 Kesatuan (Unity) ,............................................................52 

          2.6.3.2 Keserasian (Harmony) ,....................................................52 

          2.6.3.3 Irama (Rhythm) ,...............................................................53 

                       2.6.3.4 Dominasi (Domination) ...................................................54 

          2.6.3.5 Keseimbangan (Balance) .................................................54 

          2.6.3.6 Proporsi (Proportion) ......................................................55 

              2.6.4  Penguasaan Teknik .....................................................................56 

                       2.6.4.1 Stilasi ...............................................................................56 

                       2.6.4.2 Deformasi ........................................................................57 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian ...................................................................................58 

3.2 Desain Penelitian ...........................................................................................59 

3.3 Prosedur Pengembangan ...............................................................................60 

      3.3.1 Pengamatan Sebelum Perlakuan...........................................................60 

      3.3.2 Pengamatan Proses 1 ...........................................................................61 

               3.3.2.1 Perencanaan .............................................................................61 

               3.3.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran .......................................................61 

               3.3.2.3 Evaluasi dan Rekomendasi ......................................................62 



xi 

 

      3.3.3 Pengamatan Proses 2 ............................................................................62 

               3.3.3.1 Perencanaan ..............................................................................63 

               3.3.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran ........................................................63 

               3.3.3.3 Evaluasi dan Rekomendasi .......................................................64 

3.4 Lokasi dan Sasaran Penelitian .......................................................................65 

      3.4.1 Lokasi Penelitian ..................................................................................65 

      3.4.2 Sasaran .................................................................................................65 

3.5 Sumber Data ..................................................................................................66 

3.6 Teknik Pengumpulan data .............................................................................66 

      3.6.1 Teknik Non Tes.....................................................................................66 

              3.6.1.1 Observasi .................................................................................. 66     

              3.6.1.2 Wawancara ................................................................................67 

             3.6.1.3 Dokumentasi ...............................................................................68 

      3.6.2 Teknik Tes ............................................................................................69 

3.7 Teknik Analisis Data .....................................................................................70 

      3.7.1 Kualitatif ...............................................................................................70 

             3.7.1.1 Sajian Data ..................................................................................71 

             3.7.1.2 Reduksi Data ...............................................................................71 

             3.7.1.2 Verifikasi atau Penyimpulan........................................................72 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................................73 

      4.1.1  Kondisi Fisik SMP Negeri 3 Batang ....................................................73 

      4.1.2 Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran.....................................77 

               4.1.2.1 Fasilitas Sekolah........................................................................78 

      4.1.3 Keadaan Guru dan Siswa ......................................................................83 

              4.1.3.1 Keadaan Guru SMP Negeri 3 Batang.........................................83 

              4.1.3.2 Keadaan Siswa SMP Negeri 3 Batang .......................................85 

4.2  Pembelajaran Seni Rupa Kelas VII SMP Negeri 3 Batang ..........................88 

      4.2.1 Kegiatan Perencanaan Pembelajaran ....................................................89 

      4.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran ....................................................89 



xii 

 

      4.2.3 Kegiatan Evaluasi Pembelajaran ..........................................................90 

4.3 Pembelajaran Menggambar Ornamen pada Siswa Kelas VII di SMP  

       Negeri 3  Batang: Pengamatan Sebelum Perlakuan ......................................91 

      4.3.1 Perencanaan Pembelajaran ....................................................................92 

      4.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran ....................................................................93 

      4.3.3 Evaluasi Pembelajaran ..........................................................................95 

4.4Pembelajaran Menggambar Ornamen menggunakan Media Papan Kayu  

      pada Siswa  Kelas VII G SMP Negeri 3 Batang:  

      Pengamatan Terkendali 1...............................................................................96 

     4.4.1  Pengamatan Proses 1 ............................................................................96 

             4.4.1.1 Perencanaan ................................................................................96 

             4.4.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran ..........................................................99 

                         4.4.1.2.1 Pertemuan Pertama.....................................................100 

                         4.4.1.2.2 Pertemuan Kedua.......................................................103 

             4.4.1.3 Evaluasi dan Rekomendasi .......................................................106 

                         4.4.1.3.1 Evaluasi.......................................................................106 

                         4.4.1.3.2 Rekomendasi...............................................................109 

4.5 Pembelajaran Menggambar Ornamen menggunakan Media Papan Kayu  

       pada Siswa Kelas VII G SMP Negeri 3 Batang:  

       Pengamatan Terkendali 2 ............................................................................110 

      4.5.1 Pengamatan Proses 2 ...........................................................................110 

              4.5.1.1 Perencanaan ..............................................................................111 

              4.5.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran ........................................................112 

              4.5.1.3 Evaluasi dan Rekomendasi........................................................119 

                        4.5.1.3.1 Evaluasi .......................................................................119 

                        4.5.1.3.2 Rekomendasi ...............................................................120 

4.6 Hasil Karya Siswa Kelas VII G SMP Negeri 3 Batang dalam 

      Pembelajaran Menggambar Ornamen dengan Media Papan Kayu ..............121 

        4.6.1 Evaluasi Hasil Karya Menggambar Ornamen Siswa  

               (Pengamatan Terkendali1) ...................................................................121 



xiii 

 

     4.6.2  Evaluasi Hasil Karya Mengambar Ornamen Siswa  

               (PengamatanTerkendali 2) ..................................................................134 

4.7 Deskripsi Peningkatan Kreativitas Siswa Kelas VII G  dalam 

      Menggambar Ornamen dengan Media Papan Kayu berdasarkan Peningkatan 

      Nilai Selama Pengamatan Terkendali 1 dan Pengamatan Terkendali 2 .....146 

BAB 5 PENUTUP 

5.1 Simpulan ......................................................................................................167 

5.2 Saran ............................................................................................................168 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................170 

LAMPIRAN .....................................................................................................173 



xiv 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1. Pedoman rentangan nilai tes praktik menggambar ornamen 

                  pada  media papan kayu......................................................................70 

Tabel 4.1. Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 3 Batang tahun 2015/2016.......77 

Tabel 4.2. Guru SMP Negeri 3 Batang Tahun Ajaran 2015/2016 .......................84 

Tabel 4.3.Rekapitulasi Keadaan Siswa SMP Negeri 3 Batang Tahun Ajaran  

                 2015/2016 ...........................................................................................86 

Tabel 4.4. Nilai Rata-rata Menggambar Ornamen dengan Media Papan Kayu 

                 pada Kelas VII G    (Pengamatan Terkendali 1) ...............................122 

Tabel 4.5. Hasil Evaluasi Siswa Kelas VII G SMP Negeri 3 Batang 

                (pengamatan terkendali 1) ..................................................................123 

Tabel 4.6. Nilai Rata-rata Menggambar Ornamen dengan Media Papan Kayu  

                  pada Kelas VII G (Pengamatan Terkendali 2) .................................135 

Tabel 4.7. Hasil Evaluasi Siswa Kelas VII G SMP Negeri 3 Batang 

                (pengamatan terkendali 2) ..................................................................136 

Tabel 4.8. Matriks Perbandingan Hasil Karya Siswa pada Pengamatan  

                 Terkendali dan Pengamatan Terkendali 2 ........................................147 

Tabel 4.9. Hasil  Evaluasi Menggambar Ornamen dengan Media Papan Kayu  

                 pada Pengamatan Terkendali 1 dan Pengamatan Terkendali 2 ........164 

Tabel 4.10. Hasil evaluasi pada pengamatan terkendali 1 dan  

                  pengamatan terkendali 2 ..................................................................166 



xv 

 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 3.1.  Alur Penelitian Pengembangan .........................................................59 



xvi 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 4.1. SMP N 3 Batang tampak depan ......................................................73 

Gambar 4.2. Visi dan Misi Sekolah SMP Negeri 3 Batang .................................74 

Gambar 4.3. Halaman depan  ruang kelas SMP Negeri 3 Batang .......................75 

Gambar 4.4. Lingkungan dalam SMP Negeri 3 Batang ......................................76 

Gambar 4.5. Lingkungan luar SMP Negeri 3 Batang sebelah timur ...................76 

Gambar 4.6. Ruang Pameran SMP Negeri 3 Batang ...........................................78 

Gambar 4.7. Ruang komputer SMP Negeri 3 Batang .........................................79 

Gambar 4.8. Ruang labolatorium SMP Negeri 3 Batang ....................................79 

Gambar 4.9. Ruang Perpustakaan SMP Negeri 3 Batang ....................................80 

Gambar 4.10. Ruang Perpustakaan SMP Negeri 3 Batang ..................................81 

Gambar 4.11. Ruang Perpustakaan SMP Negeri 3 Batang ..................................81 

Gambar 4.12. Lapangan SMP Negeri 3 Batang ...................................................82 

Gambar 4.13.Ruang kesenian SMP Negeri 3 Batang............. ............................82 

Gambar 4.13. Hasil karya siswa kelas VIII SMP  Negeri 3 Batang ....................83 

Gambar 4.14. Beberapa piala dan penghargaan yang diperoleh siswa-siswi  

SMP Negeri 3 Batang ...................................................................87 

Gambar 4.15. Cat acrylic, kuas, dan spidol hitam ...............................................97 

Gambar 4.16. Papan kayu, pensil, kertas gambar a4, dan penghapus .................97 

Gambar 4.17. Palet dan varnish..........................................................................97 

Gambar 4.18. Kegiatan belajar mengajar menggambar ornamen dengan  

                       Media papan kayu ........................................................................101 

Gambar 4.19. Kolaborasi Guru dan peneliti pada saat kegiatan tanya jawa...... 101 

Gambar 4.20. Siswa sedang menggambar motif ornamen  pada kertas..............102 

Gambar 4.21. Siswa sedang menggambar ornamen dengan media papan kayu105 

Gambar 4.22. Siswa kesulitan dalam menggambar ornamen dengan 

                       media papan kayu ........................................................................105 

Gambar 4.23. Siswa sedang mempresentasikan hasil karyadalam menggambar 

ornamen dengan media papan kayu ...........................................106 



xvii 

 

Gambar 4.24. Siswa sedang mempresentasikan hasil karyadalam menggambar 

ornamen dengan media papan kayu ...........................................106 

Gambar 4.25. Saat kegiatan pendahuluan berlangsung pada pengamatan  

                       Proses 2 .......................................................................................113 

Gambar 4.26 Peneliti mengamati siswa saat proses membuat motif ornamen  

                       pada kertas berlangsung ..............................................................115 

Gambar 4.27. Kegiatan  menggambar ornamen dengan media papan kayu 

berlangsung ................................................................................117 

Gambar 4.28. Kegiatan  menggambar ornamen dengan media papan kayu 

berlangsung ................................................................................117 

Gambar 4.29. Saat proses pewarnaan berlangsung, peneliti mengamati dan 

membimbing siswa ....................................................................118 

Gambar 4.30. Saat proses pewarnaan berlangsung, peneliti mengamati dan 

membimbing siswa ....................................................................118 

Gambar 4.31. Setelah siswa selesai menggambar ornamen dengan  

                       media papan kayu .......................................................................118 

Gambar 4.32. Setelah siswa selesai menggambar ornamen dengan  

                       media papan kayu .......................................................................118 

Gambar 4.33. Kegiatan presentasi karya ...........................................................119 

Gambar 4.34. Diagram batang persentase hasil evaluasi pengamatan  

                       terkendali 1 .................................................................................123 

Gambar 4.35. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Sangat Bai..................124 

Gambar 4.36. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Sangat Baik ...............125 

Gambar 4.37. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Baik ...........................127 

Gambar 4.38. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Baik ...........................128 

Gambar 4.39. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Cukup ........................129 

Gambar 4.40. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Cukup ........................131 

Gambar 4.41. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Kurang .......................132 

Gambar 4.42. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Kurang .......................132 

Gambar 4.43. Diagram batang persentase hasil evaluasi pengamatan proses 2.136 

Gambar 4.44. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Sangat Baik ................137 



xviii 

 

Gambar 4.45. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Sangat Baik  ...............139 

Gambar 4.46. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Baik ............................140 

Gambar 4.47. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Baik ............................142 

Gambar 4.48. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Cukup .........................143 

Gambar 4.49. Karya Gambar Ornamen dengan kriteria Cukup .........................145 

Gambar 4.50. Diagram batang persentase hasil evaluasi pada pengamatan  

                        terkendali 1 dan pengamatan terkendali 2 .................................166 



xix 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing..................................................173 

Lampiran 2 Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian....................................................174 

Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian................................................175 

Lampiran 4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran................................................176 

Lampiran 5 Rubrik Penilaian .............................................................................197 

Lampiran 6 Pedoman Penilaian .........................................................................199 

Lampiran 7 Instrumen Penelitian .......................................................................200 

Lampiran 8 Penilaian Pengamatan Terkendali 1 ...............................................208 

Lampiran 9 Penilaian Pengamatan Terkendali 2 ...............................................210 

Lampiran 10 Biodata Peneliti.............................................................................212 



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran seni rupa baik di tingkat dasar maupun menengah sudah 

menjadi bagian dari program pendidikan umum di sekolah-sekolah. Tujuan 

pembelajaran seni rupa adalah untuk membantu siswa agar mampu 

menyampaikan gagasan, ide, imajinasi, dan kreativitas yang mengiringi 

pertumbuhan kepribadiannya. Namun, pelaksanaan pembelajaran seni rupa belum 

mampu mengembangkan kreativitas siswa. 

Pembelajaran seni rupa yang dilaksanakan di sekolah tidak terlepas dari 

kreativitas siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Syafii (2006:10) bahwa melalui 

fungsi pendidikan seni rupa dapat dikembangkan sifat-sifat kreatif seseorang.

Untuk mengasah kreativitas siswa, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan 

adalah menggambar.  

Menggambar merupakan kegiatan berkarya yang dilakukan dengan cara 

mencoret, menggores, dan memberi warna sehingga membentuk gambar. Ching 

(2002:19) berpendapat bahwa menggambar adalah membuat guratan di atas 

sebuah permukaan yang secara grafis menyajikan kemiripan mengenai sesuatu. 

Proses membuat guratan sehingga membentuk gambar memang mudah, ini adalah 

aksi yang efisien bagi siswa untuk membuat suatu ekspresi visual.  

Pembelajaran seni rupa di sekolah khususnya menggambar terdiri dari 

beberapa jenis menggambar antara lain: menggambar ekspresi, menggambar 

bentuk, menggambar ilustrasi, dan menggambar hias yang biasa disebut 
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menggambar ornamen. Sunaryo (2010:9), menjelaskan bahwa menggambar hias 

merupakan kegiatan menggambar dengan merubah dan menyederhanakan bentuk 

sehingga menghasilkan gambar hiasan atau gambar ornamen. Ditinjau dari 

pengertian tersebut, menggambar ornamen termasuk salah satu kegiatan yang 

dapat memunculkan ide-ide baru, merangsang imajinasi, dan melatih otak siswa 

dalam berkarya.  

Kegiatan menggambar ornamen yang dilaksanakan di sekolah seringkali 

mengggunakan kertas sebagai media untuk berkarya, sehingga siswa kurang 

mendapatkan pengalaman baru. Padahal, sebenarnya banyak bahan/media yang 

baru seperti papan kayu dapat diterapkan sebagai media dalam menggambar 

ornamen. 

Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Batang terletak diJl. 

Ki Mangunsarkoro no. 06 Kabupaten Batang, merupakan lingkungan yang 

memiliki potensi alam yang melimpah seperti pohon jati, kondisi alam yang 

demikian, akan memberikan manfaat jika diolah dengan tepat, khususnya dalam 

pemanfaatan media berkarya dalam pembelajaran menggambar ornamen.Selain 

itu, letak sekolah dekat dengan area meubel penghasil meja, kursi, almari dan lain 

sebagainya, sehingga banyak kayu-kayu bekas yang dapat diolah menjadi papan 

kayu.  

Papan kayudapat digunakansebagai media dalam menggambar ornamen 

dengan pertimbangan sebagai berikut; (1) media yang dipilih harus halus dan 

tidak berserat, (2) tidak mengandung mata kayu. Bagi peneliti media papan kayu 

sangat tepat diterapkan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Batang, karena: (1) 

daerah batang merupakan penghasil kayu, media papan kayu mudah didapatkan, 
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(2)media yang baru dan belum pernah digunakan dalam pembelajaran 

menggambar ornamen bagi siswa kelas VII. Disamping papan kayu memiliki 

beberapa kelebihannya seperti: (1) media yang tidak mudah sobek bila terkena air 

atau cat, (2) media yang efektif untuk melatih kedisiplinan siswa dalam berkarya, 

karena menggambar dengan media papan kayu tidak mudah dihapus apabila 

terjadi kesalahan dalam berkarya. Namun kekurangannya adalah: (1) media yang 

keras dan mudah menyerap cat,  (2) media yang berat dalam pembawaannya ke 

sekolah 

Penerapan media papan kayu dalam pembelajaran menggambar ornamen 

patut diduga bahwa siswa bersungguh-sungguh dalam berkarya, sehingga 

dimungkinkan dapat meningkatkan kreativitas siswa.  

Hasil observasi sebelumnya di SMP Negeri 3 Batang, pembelajaran seni 

rupa pada kelas VII telah menggunakkan Kurikulum 2013. Menggambar ornamen 

merupakan pembelajaran yang materinya dianggap cukup efektif dan representatif 

untuk kelas VII dalam kurikulum 2013 karena kompetensi dasarnya “Menerapkan 

ragam hias pada bahan kayu” maka menggambar ornamen bisa diterapkan melalui 

media papan kayu.

Berdasarkan paparan-paparan itulah penulis memiliki gagasan  melakukan 

sebuah penelitian pengembangan Research and Development (R&D) dalam upaya 

mengembangkan kreativitas pada siswa kelas VII G SMP Negeri 3 Batang melalui 

pengamatan terkendali. Judul penetilian ini adalah “Pembelajaran Menggambar 

Ornamen dengan Media Papan Kayu Sebagai sarana Pengembangan Kreativitas 

pada Siswa Kelas VII G SMP Negeri 3 Batang”.
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1.2.1  Bagaimanakah bentuk pembelajaran menggambar ornamen dengan media 

papan kayusebagai sarana pengembangan kreativiyas siswa kelas VII G 

SMP Negeri 3 Batang? 

1.2.2  Bagaimanakah hasil karya siswa kelas VII G SMP Negeri 3 Batang melalui 

pembelajaran menggambar ornamen dengan  media papan kayu sebagai 

sarana pengembangan kreativitas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pembelajaran 

menggambar ornamen dengan media papan kayusebagai sarana 

pengembangan kreativitas siswa kelas VII G SMP Negeri 3 Batang. 

1.3.2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil karya siswa kelas VII G 

SMP Negeri 3 Batang melalui pembelajaran menggambar ornamen dengan 

media papan kayu sebagai sarana pengembangan kreativitas. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak yang berkaitan dengan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1.4.1Manfaat teoretis  

1.4.1.1  Hasil penelitian secara teoritis dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai pentingnya faktor-faktor 

pendukung dalam berkarya seni rupa siswa pada pembelajaran seni rupa 

di Sekolah menengah pertama.  

1.4.1.2Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2  Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Siswa 

Bagi siswa dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa dalam 

belajar seni rupa khususnya menggambar ornamen dan dapat  

meningkatkan keterampilan tekhnik menggambar siswa. 

1.4.2.2   Guru 

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi 

guru, untuk menerapkan media dan teknik yang sesuai untuk 

pembelajaran menggambar ornamen 

1.4.2.3 Sekolah 

1)  Dapat menjadi bahan renungan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab 

terhadap pendidikan, dalam hal ini pemerintah sebagai 

penyelenggara dan guru sebagai pelaksana, agar tujuan pembelajaran 

seni rupa dapat terpenuhi. 

             2) Meningkatkan prestasi pelajar dalam pembelajaran seni rupa di 

sekolah. 

    3) Meningkatkan kualitas pembelajaran seni budaya khususnya seni rupa 

dalam kegiatanmenggambar ornamen. 
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1.5  Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi Pembelajaran Menggambar Ornamen dengan 

Menggunakan Media Papan Kayu pada Siswa Kelas VII G SMP Negeri 3 Batang 

ini terdiri dari:  

1.5.1 Bagian Awal  

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

1.5.2 Bagian Isi  

Bagian isi terdiri atas lima bab, yaitu bab pendahuluan, landasan teori, 

metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan bab penutup.  

a. Bab I Pendahuluan yang berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.  

b. Bab II Landasan teori yang membahas mengenai: pembelajaran dan 

pembelajaran seni rupa, menggambar, menggambar ornamen, prinsip 

menggambar ornamen dengan menggunakkan media papan kayu. 

c. Bab III Metode penelitian yang berisi: uraian pendekatan penelitian, lokasi 

dan sasaran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data.  

d. Bab IV Hasil dan pembahasan penelitian yang berisi: Gambaran umum 

lokasi penelitian, analisis gambar ornamen, menggambar ornamen dengan 

menggunakan media papan kayu, hasil karya dan peningkatan kreativitas 

siswa. 

e. Bab V Penutup berisi: simpulan dan saran. 
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1.5.3  Bagian Akhir  

Bagian akhir berupa daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pembelajaran dan Pembelajaran Seni Rupa 

2.1.1 Pembelajaran  

 Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang didalamnya mengandung 

sejumlah komponen yang saling bertalian. Setiap pembelajaran, paling tidak 

terdiri atas komponen tujuan, isi atau bahan ajar, metode, dan evaluasi. Komponen 

tujuan sangat penting untuk memberi arah pencapaian kompetensi yang 

diinginkan dalam suatu pembelajaran (Sunaryo, 2010:1).Pembelajaran secara 

umum dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, 2000:24). 

 Pembelajaran ialah usaha untuk membuat siswa belajar, yaitu usaha untuk 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa. Perubahan tingkah laku itu 

dapat terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkungannya. 

Terjadinya perubahan tingkah laku tersebut tergantung pada dua faktor, yaitu 

faktor dari dalam diri siswa dan faktor di luar diri siswa (Gagne dalam Utomo, 

2009:6). Faktor dari dalam merupakan dimensi siap tidaknya siswa menerima 

perubahan tingkah laku. Jika siswa telah mempunyai pengetahuan dan 

ketrampilan awal yang cukup, ia akan dapat meningkatkan pengetahuan atau 

ketrampilan dengan bantuan lingkungannya. Faktor dari luar ialah lingkungan 

siswa yang dapat merangsang menunjang dan memperlancar proses belajar. 
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Pembelajaran pada hakikatnya berintikan interaksi antara murid dengan 

guru dan lingkungannya. Dengan demikian pembelajaran mengandung dua jenis 

kegiatan yang tidak terpisahkan, yaitu mengajar dan belajar. Oleh karena itu 

interaksi antara murid dengan guru dan lingkungannya disebut pula proses 

belajar-mengajar (Ismiyanto, 2009). 

Suatu pembelajaran terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru harus membuat suatu 

perencanaan terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan 

baik dan sistematis, sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan secara optimal. 

Perencanaan pembelajaran mencakupi aspek-aspek rumusan tujuan, kegiatan yang 

akan dilaksanakan, materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, sarana 

penunjang, alat evaluasi, dan tindak lanjut.

Menurut Syafii (2006:34) pada aspek perencanaan, guru hendaknya 

membuat program tahunan, program semester, analisis materi, silabus, dan satuan 

pelajaran. Kemudian guru juga memilih metode dan media pembelajaran, dan 

mencari sumber-sumber belajar yang relevan. Dengan melakukan perencanaan 

tersebut maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lebih 

terorganisasi. 

Pada aspek pelaksanaan, guru melaksanakan strategi pembelajaran dengan 

mengorganisasi kelas, materi dan waktu, menggunakan metode yang tepat, 

memanfaatkan media dan sumber belajar. Setiap siswa mempunyai kepribadian 

yang berbeda-beda. Dengan adanya karakteristik yang berbeda-beda tersebut, 

maka strategi dan metode yang digunakan juga berbeda antara anak yang satu 
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dengan yang lainnya. Pemanfaatan fasilitas yang ada dapat membantu proses 

pembelajaran agar lebih baik (Syafii, 2006:34).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

guru mempunyai tugas-tugas pokok antara lain mampu dan cakap merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan membimbing dalam kegiatan pembelajaran 

sebagai upaya mengajarkan peserta didik sehingga mau belajar secara sistematis 

yang memungkinkan terciptanya pendidikan dan untuk membantu peserta didik 

agar dapat belajar dengan baik.  

2.1.2 Komponen Pembelajaran 

2.1.2.1 Tujuan Pembelajaran  

Menurut Fathurrohman dan Sutikno (2007:52) tujuan pembelajaran dibagi 

menjadi dua, yakni tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. 

Tujuan pembelajaran umum adalah tujuan pembelajaran yang sudah tersedia di 

dalam GBPP (Garis Besar Program Pengajaran). Sedangkan tujuan pembelajaran 

khusus adalah tujuan yang dirumuskan oleh guru. Tujuan pembelajaran khusus ini 

harus dirumuskan secara operasional dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, 

yaitu: secara spesifik menyatakan perilaku yang dicapai, membatasi dalam 

perubahan perilaku yang diharapkan dapat terjadi (kondisi perubahan perilaku), 

secara spesifik menyatakan kriteria perubahan perilaku dalam arti 

menggambarkan standar minimal perilaku yang dapat diterima sebagai hasil yang 

dicapai. 
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Tujuan pendidikan nasional ini tergolong rumusan pendidikan yang masih 

umum, dalam arti luas cakupannya. Tujuan yang lebih rendah dari tujuan 

pendidikan nasional adalah tujuan institusional, artinya tujuan pendidikan pada 

tingkat kelembagaan, misalnya tujuan pendidikan TK, SD, SMP, atau SMA. 

Tujuan-tujuan pendidikan ini pun perlu dipahami guru dan dapat dibaca dalam 

peraturan-peraturan pemerintah yang mengikuti undang-undang pendidikan 

terkait (Syafii, 2006: 29). 

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpukan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah rumusan-rumusan pembelajaran yang telah dirancang guna 

mencapai sasaran pembelajaran. 

2.1.2.2 Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan subject content yaitu isi pelajaran yang 

terorganisasi dalam suatu proses pembelajaran yang dipilih dan disampaikan guru 

kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bahan 

ajar dikembangkan dari topik-topik tertentu sebagai pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Seperti halnya komponen-komponen 

pembelajaranyang saling berkaitan satu sama lain, melalui pemilihan bahan ajar 

dapat ditentukan strategi atau metode pembelajarannya(Sunaryo, 2010:3) . 

Menurut Ismiyanto (2009:21) bahan ajar adalah sesuatu yang harus diolah 

dan disajikan oleh guru yang selanjutnya dipahami oleh murid dalam rangka 

pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Memilih dan merancang bahan ajar yang tepat, terdapat beberapa kriteria 

yang harus dipenuhi oleh seorang guru, antara lain: (1) ada kesesuaian dengan 
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tujuan pembelajaran dan evaluasi, (2) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

siswa, (3) sesuai dengan waktu dan sarana yang tersedia, dan (4) sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahan ajar diberikan sesuai 

dengan tingkat perkembangan, cara berfikir atau kemampuan anak agar bahan ajar 

mudah dipelajari dan dipahami oleh anak. Bahan ajar juga harus sesuai dengan 

alokasi waktu ketika pembelajaran dan disesuaikan dengan sarana yang ada 

(Sunaryo, 2010:7).  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpukan bahwa bahan ajar 

merupakan seperangkat materi yang harus diolah dan disajikan oleh guru sesuai 

dengan kompetensi yang akan dicapai, sehingga guru dapat menyampaikan 

pembelajaran dan siswa juga dapat memahami materi yang disampaikan oleh 

guru. 

2.1.2.3Strategi Pembelajaran

Utomo (2009:7) menyatakan bahwa strategi pembelajaran seni rupa adalah 

kegiatan yang dipilih oleh guru dalam proses belajar mengajar, yang dapat 

memberikan kemudahan atau fasilitas kepada siswa dalam berkarya seni rupa 

menuju kepada tercapainya tujuan instruksional tertentu secara optimal.Menurut 

Utomo (2009:8) dalam mengatur strategi, guru dapat memilih berbagai teknik dan 

metode seperti diskusi, ceramah, simulasi, karya wisata, dan sebagainya. Pada 

hakikatnya semua metode baik, masing-masing metode memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Peran seorang guru sangatlah penting sebagai penentu dan mampu 
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mengkolaborasikan berbagai metode dengan kesesuaian waktu serta sarana 

prasarana agar tujuan pembelajaran tercapai. 

Menurut Fathurrahman dan Sutikno (2007:5) strategi pembelajaran adalah 

pola umum kegiatan guru murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Atau dengan kata lain, strategi 

belajar mengajar merupakan sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa 

untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Strategi dipilih oleh guru dalam proses 

belajar mengajar, yang dapat memberikan kemudahan atau fasilitas kepada siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga keberadaan strategi lebih luas dari 

metode atau teknik pengajaran. 

Berdasarkan uarain-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

strategipembelajaran merupakan cara yang dipakai guru untuk mencapai tujuan 

belajar. Pendekatan guru terhadap tujuan, waktu, karakteristik siswa, dan bahan 

ajar, serta lingkungan penting dilakukan supaya guru dapat menentukan strategi 

yang paling tepat untuk diterapkan. 

2.1.2.4 Metode Pembelajaran 

Metode merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran. Pemilihan 

metode pembelajaran harus mempertimbangkan strategi, sasaran belajar, 

ketersediaan waktu serta sarana prasarananya dan sebagainya (Utomo, 2009:8). 

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 
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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, 

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

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

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

merupakan kegiatan 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.

2.1.2.5  Evaluasi Pembelajaran 

 Evaluasi adalah kegiatan sistematis untuk menentukan nilai bagi siswa 

yang telah mengalami proses pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi lebih dikenal 

dengan istilah penilaian. Melalui evaluasi dapat dilihat sejauh mana keberhasilan 

guru dalam memberikan materi dan sejauh mana siswa dalam memperoleh atau 

menyerap materi  (Syafii,2010:3). Sedangkan menurut Fathurrahman dan Sutikno 

(2007:75) evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan 

suatu objek dengan menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya 

dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi dapat 

menngambarkan keberhasilan atau kekurangan dari suatu pembelajaran. 
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Menurut Ismiyanto (2009:14) evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan 

sebelum atau setelah berlangsungnya suatu kegiatan untuk mengetahui 

kekurangan dan kelebihan kegiatan tersebut. Evaluasi sebaiknya dilakukan dua 

kali, yang pertama pretest (sebelum pelaksanaan pembelajaran) dengan tujuan 

mengetahui kemampuan awal murid berkenaan dengan pembelajaran, dan yang 

kedua dilakukan post test (sesudah pelaksanaan pembelajaran) dengan tujuan 

mengetahui gambaran kemampuan murid setelah mengikuti pembelajaran. 

Dengan cara membandingkan hasil tes awal dengan akhir, maka guru akan 

mengetahui efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan untuk kemudian 

dijadikan bahan pertimbangan perlu diadakan remidial (perbaikan) bagi para 

murid atau program pembelajaran”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

merupakan tahap penilaian yang dilakukan oleh guru untuk menilai sejauh mana 

materi yang disampaikan diserap oleh siswa. Dengan adanya evaluasi, guru dapat 

mengetahui kelemahan dalam proses pembelajaran untuk diperbaiki pada 

pembelajaran berikutnya. 

2.1.3 Pembelajaran Seni Rupa  

Pembelajaran seni rupa merupakan bidang pelajaran Seni Budaya di 

samping seni musik, seni tari, dan seni teater. Sejak diberlakukannya kurikulum 

2013, guru seni rupa dituntut untuk mengembangkan pembelajaran secara lebih 

profesional, yang secara umum mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi.   



16 
 

 
 

Pembelajaran seni rupa merupakan suatu usaha yang membuat siswa 

berkarya seni rupa, melalui proses berekspresi dengan media grafis, bidang, dan 

warna (Sudarmaji dalam Utomo 2009:6), misalnya menggambar, melukis, 

mematung, membatik dan seterusnya. 

Pembelajaran seni rupa tidak dapat dipisahkan antara komponen yang satu 

dengan lainnya. Salah satu komponen penting dalam pembelajaran seni rupa yaitu 

tujuan. Menurut Garha (1980:8) tujuan pendidikan seni rupa dapat ditinjau dari 

tiga domain, yaitu cognitive domain, affective domain, dan psychomotor domain

yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia menjadi pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismiyanto (2011:11) 

bahwa tujuan pendidikan seni rupa meliputi: (1) ranah kognitif yang 

diklasifikasikan dalam urutan, dari tataran berpikir sederhana ke tingkat berpikir 

kompleks: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. (2) 

ranah afektif mencakupi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan dimensi perasaan, 

tingkah laku, atau nilai; misalnya apresiasi terhadap karya seni, toleransi, 

kepekaan sosial, berbudi pekerti luhur, dan sebagaainya. (3) ranah psikomotorik  

adalah ranah yang berkaitan dengan tujuan kurikulum, yang bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan; misalnya melukis, mematung, menggambar, 

membuat poster, menyelenggarakan pameran seni rupa, dan sebagainya. 

    Menurut Ismiyanto (2009), dalam proses pembelajaran seni rupa yang 

terpenting adalah mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif 

bagi kegiatan belajar yang menyangkut ekspresi artistik dan menciptakan 

lingkungan yang dapat membantu perkembangan anak untuk ‘menemukan’ 

sesuatu melalui eksplorasi dan eksperimentasi dalam belajar. Dengan kata lain 
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memberikan perhatian dan kesempatan kepada para murid untuk berekspresi, 

menyalurkan otoaktivitas, berimajinasi, berfantasi yang kesemuanya sangat 

bermakna bagi pemeliharaan dan pengembangan kreativitas dan produktivitas 

murid, sehingga tercipta kegiatan belajar kreatif. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

senirupa merupakan pembelajaran yang kreatif karena memungkinkan timbulnya 

ide-ide baru, cara-cara baru, dan hasil-hasil baru yang pada gilirannya dapat 

memberikan sumbangan berharga bagi bangsa dan negara. 

2.1.3.1 Fungsi Pembelajaran Seni Rupa 

Plato, filusuf yang terkenal menyatakan bahwa seni seharusnya menjadi 

dasar pendidikan. Pendapat ini menunjukan bahwa sebenarnya seni atau 

pendidikan seni memiliki peran dan fungsi yang penting bagi pendidikan secara 

umum. Dengan kata lain, dalam perspektif pendidikan, seni dipandang sebagai 

alat bantu atau sarana untuk mencapai sasaran pendidikan (lihat : Syafi’i 2006). 

Dalam pembelajaran seni rupa ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu  : 

“pendidikan dalam seni” dan “pendidikan melalui seni” .

Yang pertama, pendekatan pendidikan dalam seni, pada dasarnya amat 

sejalan dengan pandangan pendidikan sebagai proses enkulturasi (proses 

pembudayaan yang dilakukan dengan mewariskan nilai-nilai dari generasi ke 

generasi). Biasanya pendidikan ini berlangsung pada sanggar-sanggar yang 

peserta didiknya dituntut untuk menguasai apa yang ia pelajari. Yang ke dua, 

pendekatan pendidikan melalui seni, pada dasarnya adalah digunakannya seni 

sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dalam 
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pelaksanaanya lebih menekankan pada segi proses daripada hasil. Oleh karena 

lebih ditekankan pada proses maka dalam implementasi pembelajarannya 

menekankan pada eksplorasi dan eksperimentasi, merangsang keingintahuan dan 

sekaligus menyenangkan bagi anak. 

Mata pelajaran Pendidikan Seni memiliki fungsi mengembangkan 

kepekaan rasa, kreativitas, dan cita rasa estetis siswa dalam berkesenian, 

mengembangkan etika, kesadaran sosial, dan kesadaran kultural siswa dalam 

kehidupan bermasyarakat, serta rasa cinta terhadap kebudayaan Indonesia. 

Seni adalah segala bentuk keindahan yang diciptakan manusia. Jadi, seni 

merupakan hasil karya manusia. Karya seni adalah karya manusia yang 

mengandung keindahan. Dengan hasil karya itulah manusia dapat 

mengekspresikan perasaannya, kehalusan jiwanya, budi pekertinya, kesedihannya, 

kegembiraannya, kekecewaannya, kesunyiannya, dan sebagainya. Menurut Bates 

Howrey (dalam Bastomi, 1988:2) bahwa berolah seni mencakup aktivitas jiwa dan 

raga secara bersama-sama. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

seni rupa merupakan pembelajaran yang ditujukan untuk mengasah kepekaan 

artistik siswa. Dalam pembelajaran di sekolah kepekaan estetik dituangkan dalam 

kompetensi kreasi dan apresiasi seni. Rangkaian pembelajaran seni rupa bertujuan 

untuk mengembangkan potensi siswa dalam lingkup kreasi dan apresiasi baik 

melalui proses bermain sambil belajar maupun belajar sambil bermain yang pada 

prinsipnya  merangsang kecerdasan kognitif, afektif, dan  psikomtorik siswa. 
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2.1.3.2Konsep Seni Rupa 

Seni dapat diartikan sebagai segala keindahan yang diciptakan manusia. 

Hal ini sejalan dengan kajian seni secara etimologis (dalam Sobandi, 2008:48) 

bahwa kata seni dalam bahasa Sansekerta disebut Cilpa (kata sifat yang berarti 

berwarna), dan kata jadiannya su-cilpa berarti dilengkapi dengan bentuk-bentuk 

yang indah atau dihiasi dengan indah. Pandangan serupa juga dijelaskan oleh 

Bastomi (1988:1) bahwa seni adalah salah satu hasil upaya budi manusia yang 

menumbuhkan keindahan. Seni merupakan sebagian dari seluruh kebutuhan hidup 

manusia. Kebutuhan pada seni adalah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan sebab 

manusia mutlak memerlukannya. Kebutuhan pada seni merupakan perimbangan 

antara kebutuhan jasmani dan rohani. 

Manusia tidak bisa lepas dari seni, karena seni adalah salah satu unsur 

kebudayaan yang mengandung nilai keindahan. Sedangkan setiap manusia 

menyukai keindahan. Melalui seni orang dapat memperoleh kenikmatan secara 

batiniah. Menurut Ensiklopedia Indonesia (dalam Margono dan Aziz, 2010:3)

pengertian seni adalah penciptaan segala hal atau benda yang karena keindahan 

bentuknya orang senang melihat atau mendengarnya. Keindahan seni adalah 

keindahan yang diciptakan manusia. Keindahan di luar ciptaan manusia tidak 

termasuk keindahan yang bernilai seni, misalnya keindahan pantai di Bali, 

keindahan Gunung Bromo, dan keindahan seekor burung merak. Jadi, seni 

merupakan ciptaan manusia yang memiliki keindahan. 

Rasjoyo (1994:1) menjelaskan bahwa seni adalah segala bentuk keindahan 

yang diciptakan manusia. Jadi, seni merupakan hasil karya manusia. Karya seni 

adalah karya manusia yang mengandung keindahan. Dengan hasil karya itulah 
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manusia dapat mengekspresikan perasaannya, kehalusan jiwanya, budi pekertinya, 

kesedihannya, kegembiraannya, kekecewaannya, kesunyiannya, dan sebagainya. 

Menurut Bates Howrey (dalam Bastomi, 1988:2) bahwa berolah seni mencakup 

aktivitas jiwa dan raga secara bersama-sama. Olah seni yang berwujud aktivitas 

raga adalah proses terbabarnya hasil seni yang dapat diamati seperti wujud seni 

rupa, penampilan seni tari, seni musik, seni drama, dan lain sebagainya.  

Seni senantiasa berkaitan dengan dunia keindahan. Sesuatu yang dapat 

mendatangkan kesenangan, kenyamanan, dan kepuasan bagi seseorang. Oleh 

karena itu, keindahan dalam seni sering ditangkap secara subjektif oleh seseorang. 

Namun demikian, dalam kerangka normatif terdapat acuan-acuan guna 

menentukan indah atau tidaknya suatu karya seni. Dengan demikian, dapat 

ditegaskan seni adalah aktivitas manusia yang mendatangkan keindahan. 

Seni pada dasarnya mempunyai 4(empat) jenis yaitu seni musik, seni tari, 

seni teater, dan seni rupa. Konsep Seni yang akan dibahas adalah tentang seni 

rupa. Menurut Runtinah (2010: 34), dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama, pembelajaran menggambar sangat berperan bagi 

siswa untuk melatih otak kanan sehingga menjadi elemen pokok yang membantu 

siswa memahami berbagai materi pelajaran non seni rupa yang berkaitan dengan 

rangsangan otak kanan. Seni rupa adalah cabang seni yang penerapannya terutama 

melalui indera penglihatan (mata). Cara penerapan inilah yang membedakan 

dengan jenis seni lain, seperti seni musikyang penerapannya terutama 

menggunakan indera pendengaran (auditori), seni musikdan seni drama yang 

menggunakan penglihatan dan pendengaran untuk menikmatinya. 
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 Menurut Margono dan Aziz (2010:3) seni rupa adalah hasil karya ciptaan 

manusia, baik berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang mengandung 

atau memiliki nilai keindahan yang diwujudkan dalam bentuk rupa. Menurut 

Suhernawan dan Nugraha (2010:4) seni rupa adalah seni yang dapat dinikmati 

dengan indra penglihatan (visual) dan peraba. Ketiga pendapat di atas sejalan 

dengan pendapat Maulida (2010:6) bahwa seni rupa adalah cabang seni yang 

membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan 

dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah unsur garis, bidang, 

bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. 

Menurut Rondhi dan Sumartono (2002:13) seni rupa adalah sebuah konsep 

atau nama untuk salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur 

rupa, yaitu: bidang, garis, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Unsur-unsur rupa 

tersebut tersusun menjadi satu dalam sebuah pola tertentu. Bentuk karya seni rupa 

merupakan keseluruhan unsur-unsur rupa yang tersusun dalam sebuah struktur 

atau komposisi yang bermakna. Seni rupa adalah karya seni yang ada wujudnya, 

dapat di indra dengan mata. Pada batas-batas tertentu dalam karya seni rupa dapat 

menikmati dengan perabaan, misalnya seni patung. Sebagai cabang seni, seni rupa 

lebih berorientasi pada produk, benda atau barang, oleh karena itu keunggulan 

karya seni rupa adalah dapat dinikmati dalam waktu yang lama atau berulang, 

tidak sebagaimana dalam seni tari atau musik. Karya-karya seni rupa yang telah 

lama terjadi atau zaman prasejarah sekalipun masih dapat dinikmati saat ini. 

Karya seni dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki 

ukuran panjang dan lebar atau karya yang hanya bisa dilihat dari satu arah 

pandang. Contoh yang paling konkret karya seni rupa dua dimensi adalah seni 



22 
 

 
 

gambar dan lukis. Karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang 

mempunyai tiga ukuran, yakni panjang, lebar, dan tinggi atau karya yang 

mempunyai volume dan menempati suatu ruang. Karya seni rupa tiga dimensi 

memungkinkan dinikmati dari berbagai arah. Contohnya adalah seni patung, seni 

keramik, arsitektur (Rondhi dan Sumartono, 2002:13). 

Menurut Syafii, dkk (2006:25) seni rupa murni adalah klasifikasi yang 

menunjuk pada pemanfaatan karya yang semata-mata hanya untuk kepentingan 

hiasan saja. Dengan kata lain, jenis karya seni rupa murni diciptakan hanya untuk 

pemenuhan kebutuhan estetis semata. Seni lukis, patung, atau jenis karya seni 

rupa lainnya yang dimanfaatkan untuk hiasan rumah. Sementara itu, jenis karya 

seni rupa yang diciptakan tidak hanya memenuhi kebutuhan estetis, akan tetapi 

juga memenuhi kebutuhan praktis manusia tergolong seni rupa pakai atau terapan 

(applied art). Contoh yang tergolong seni rupa terapan ini adalah seni reklame dan 

ilustrasi.  

Penampilan visual suatu karya seni rupa lazim disebut sebagai corak. 

Corak, aliran atau gaya dapat ditentukan dari tema atau teknik berkarya. Secara 

sederhana corak karya seni rupa dapat diklasifikasi ke dalam seni rupa tradisional 

dan modern. Karya seni rupa tradisional menunjuk pada kaya seni rupa yang 

berkembang pada masyarakat secara turun-temurun. Seni kerajinan umumnya 

berkecenderungan sebagai karya seni rupa tradisional. Karya seni rupa modern 

adalah jenis karya seni rupa yang senantiasa mencari peluang-peluang perubahan 

untuk senantiasa menciptakan hal-hal baru. Oleh karena itu, unsur kreativitas, 

orisinalitas senantiasa melekat pada kata seni rupa modern yang disebut juga seni 

rupa nonkonvensional (Syafii, dkk 2006:26). 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seni rupa merupakan 

hasil karya cipta manusia yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan dan 

perabaan. Karya seni rupa terdiri atas unsur-unsur rupa yang tersusun menjadi 

suatu kesatuan yang utuh. Hasil karya seni rupa dapat berupa dua dimensi dan tiga 

dimensi. 

2.2  Menggambar 

Gambar adalah citra atau gambar atau bayangan atau imaji (Inggris: 

image, dan Latin: imago) adalah benda buatan manusia, biasanya dua dimensi, 

yang mempunyai kemiripan dengan suatu obyek. Citra dapat berupa dua dimensi, 

seperti foto atau tampilan di layar, dan dapat pula tiga dimensi, seperti patung (

http://andysenibudaya.blogspot.com).

Menggambar merupakan suatu hal yang sudah pasti semua orang 

mengenalinya. Sejak kecil manusia sudah sangat akrab dengan yang namanya 

menggambar. Dimulai dari masa sekolah dasar sampai dengan umur  mereka saat 

ini. Bahkan sebelum masuk sekolah dasarpun semua manusia pasti pernah 

menggambar.Apriyatno (2004:1) berpendapat, menggambar merupakan wujud 

pengeksplorasian teknis dan gaya penggalian gagasan dan kreativitas, bahkan bisa 

menjadi sebuah ekspresi dan aktualisasi diri. Menggambar biasanya digunakan 

untuk mengungkapkan suatu ide.

Pamadhi dalam Sanjaya (2014), menjelaskan bahwa menggambar adalah 

membuat gambar yang dilakukan dengan cara mencoret, menggores, menorehkan 
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benda tajam ke benda lain dan memberi warna sehingga menimbulkan 

gambar.Jauh sebelumnya, gambar sudah ada bahkan sejak jaman prasejarah.  

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. Sunaryo (2010:32) 

mengemukakan menggambar merupakan kegiatan berkarya seni dua dimensi, 

sebagai suatu daya cipta dari imajinasi manusia yang diekspresikan atau 

diungkapkan melalui media garis, warna, teksture, gelap terang, bidang, dan 

bentuk. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menggambar 

juga mempunyai pengertian suatu usaha mengungkapkan  dan 

mengkomunikasikan pikiran, ide atau gagasan, emosi atau perasaan maupun 

imajinasi dalam wujud dwimatra atau dua dimensi yang memiliki nilai estetis 

dengan menggunakan garis dan warna. 

2.2.1  Macam-Macam Jenis Menggambar 

Menurut Sukarya (2010:721) menggambar sendiri memiliki macam-

macam jenis yaitu; menggambar ekspresi, menggambar bentuk, menggambar 

ilustrasi, menggambar model, dan menggambar hias. 
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2.2.1.1  Menggambar Ekspresi 

Menggambar ekspresiadalah usaha mengungkapkan dan 

mengkomunikasikan pikiran, ide atau gagasan, perasaan atau 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 maupun isian warna berupa garis. Gambar yang dihasilkan 

menunjukkan kreativitas maupun ketrampilan sesuai dengan diri orang yang 

menggambar ( http://andysenibudaya.blogspot.com, diunduh tanggal 22 november 

2015).

Menggambar ekspresi merupakan ungkapan kreatif dalam bentu karya seni 

lewat coretan garis atau menggambar yang mengutamakan pengungkapan emosi 

yang dicurahkan dalam bentuk karya gambar. Anak-anak dapat dapat 

menghasilkan gambar kreatif sesuai dengan keinginannya tanpa dibatasi oleh 

sesuatu yang teknis (Sukarya, 2010:721). 

Sunaryo (2010:11), menjelaskan bahwa tujuan kegiatan menggambar 

ekspresi dalam pendidikan seni rupa ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk mengungkapkan pengalamannya secara subjektif dan bebas. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menggambar 

ekspresi merupakan menggambar dengan menggunakan garis dan warna dalam 

wujud dua dimensi dengan mengutamakan ungkapkan emosi sehingga 

menimbulkan gambar yang bernilai estetis.  
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2.2.1.2 Menggambar Bentuk 

Mengambar bentuk adalah kegiatan menggambar dengan meniru 

kemiripan bentuk benda model yang disimpan di depan penggambar. Pemilihan 

objek gambar harus terprogaran secara sistematis. Benda yang digambar harus 

memiliki daya tarik bagi siswa, bentuknya dimulai dari bentuk yang sederhana 

dari benda geometrissampai benda yang bentuknya kompleks seperti rumah, 

sepeda, mobil dan sebagainya (Sukarya, 2010:721).

Menggambar bentuk merupakan usaha mengungkapkan dan 

mengkomunikasikan pikiran, ide atau gagasan, perasaan atau emosi serta 

imajinasi dalam wujud dwimatra yang memiliki nilai estetis dengan menggunakan 

garis dan warna. Hasil gambarannya menunjukkan kreativitas maupun 

ketrampilan penggambar dalam menampilkan ketepatanbentuk maupun jenis 

benda yang digambar ( http://andysenibudaya.blogspot.com, diunduh pada tanggal 

22 November 2015).

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, 2010:23). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menggambar bentuk 

merupakan menggambar dengan meniru benda dengan mempertimbangkan 

prinsip-prinsipnya yaitu; proporsi, prespektif, komposisi, bayangan, gelap terang, 

dan latar belakang. 
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2.2.1.3 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 

dalam buku pelajaran biologi, sejarah, bahasa maupun dalam majalah atau buku 

cerita  termasuk ke dalam gambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi adalah kegiatan 

menggambar dengan tujuan untuk melengkapi suatu cerita, teks, atau sebagai 

penjelsan visual dari suatu bagian tulisan atau pada karya ilustrasi berdiri sendiri 

tanpa disertai tulisan (berupa cerita fiksi atau non fiksi). Bahan yang diperlukan : 

kertas gambar, pensil hitam, pensil warna, spidol warna, tinta, cat air, kuas cat air 

(Sukarya, 2010: 721).

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. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menggambar ilustrasi 

merupakan kegiatan menggambar yang bertujuan untuk melengkapi suatu cerita, 

teks, atau sebagai penjelsan visual dari suatu bagian tulisan atau pada karya 

ilustrasi berdiri sendiri tanpa disertai tulisan. 
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2.2.1.4  Menggambar Model 

Menggambar model adalah kegiatan menggambar model benda dengan 

objek gambar berupa makhluk hidup. Objek benda yang digambar selalu ada di 

depan penggambar agar tidak menyimpang dari bentuk aslinya, namun 

dalampembelajaran seni rupa di SMP kemiripan karya peserta didik dengan objek 

model yang digambarnya bukan menjadi tujuan utama (Sukarya, 2010: 721).

Dilihat dari tujuannya, (Sunaryo, 2010) menjelaskan gambar model 

merupakan kegiatan menggambar yang digunakan untuk melatih peserta didik 

menggambar model yang ditirunnya. Gambar model biasanya menggunakan 

model manusia utuh seluruh badan, yang terpenting adalah kemiripanya dan cara 

penggunaan tekniknya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menggambar model 

kegiatan menggambar dengan meniru model yang akan digambar dengan 

memperhatikan tekniknya dan menyajikan kemiripannya, sehingga dapat melatih 

kepekaan dalam menggambar. 

2.2.1.5 Menggambar Hias (Ornamen) 

Sunaryo (2010:9), menjelaskan bahwa menggambar hias merupakan 

kegiatan menggambar dengan merubah dan menyederhanakan bentuk sehingga 

menghasilkan gambar hiasan atau gambar ornamen. Secara garis besar, ornamen 

dikelompokan menjadi ornamen geometris dan ornamen non-geometris. Contoh 

ornamen yang termasuk ornamen geometris misalnya motif meander, pilin, 
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swastika, tumpal, dan kawung. Sementara yang termasuk ornamen non-geometris 

misalnya motif manusia, binatang, dan tumbuhan. 

Menggambar hias berfungsi untuk menghias suatu bidang atau benda, 

sehingga benda tersebut menjadi lebih indah seperti yang kita lihat pada hiasan 

sampul buku, kain, meja, tempat bunga, dan barang lainnya. Untuk itu beberapa 

karya seni diberi sentuhan ornamen, agar benda-benda tersebut tampak lebih 

indah (Suhersono, 2006:7). 

Ditinjau dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menggambar 

ornamen ialah kegiatan menggambar dengan menyederhanakan dan merubah 

bentuk sehingga menghasilkan motif ornamen yang berfungsi sebagai gambar hias 

untuk menghiasi benda-benda agar tampak lebih indah dan bernilai estetis. 

2.3 Gambar Ornamen 

Pembelajaran seni rupa yang dilaksanakan di sekolah sering menggunakan 

teknik menggambar dalam penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk 

misalnya gambar ornamen.

Gambar ornamen merupakan karya yang diambil dari bentuk-

bentukflora(vegetal),fauna(animal),figural(manusia), dan bentuk geometris dan 

dapat dilakukan dengan cara stilasi (digayakan) yang 

meliputipenyederhanaanbentuk dan perubahanbentuk(deformasi).Ornamen 

tersebut dapat diterapkan padamediaduadantigadimensi sebagai hiasan suatu 

produk(Episentrum, http//:Wikipedia: sumber buku kelas VII kurikulum 2013,

diunduh pada tanggal 24 november 2015). 
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Ornamen adalah komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja 

dibuat untuk tujuan sebagai hiasan. Jadi, berdasarkan pengertian itu, ornamen 

merupakan penerapan hiasan pada suatu produk. Bentuk-bentuk hiasan yang 

menjadi ornamen tersebu fungsi utamanya adalah untuk memperindah 

bendaproduk atau barabg yang dihias (Sunaryo, 2010:3). 

Menurut Soepratno (1983:11), ornamen berasal dari bahasa yunani 

yaitu “ornare” yang artinya hiasan atau perhiasan. Ragam hias atau ornamen 

itu sendiari terdiri dari berbagai jenis motif dan motif-motif itulah yang 

digunakan sebagai penghiaas sesuatu yang ingin kita hiasi. Oleh karena itu 

motif adalah dasar untuk menghias sesuatu ornamen. Ornamen dimaksudkan 

untuk menghias sesuatu bidang atau benda, sehingga benda tersebut  menjadi 

indah seperti yang kita lihat pada hiasan kulit buku, piagam, kain batik, 

tempat bunga, dan barang-barang lainnya. Semula ornamen-ornamen tersebut 

berupa garis lurus, garis patah, garis miring, garis sejajar, garis lengkung, 

lingkaran, dan sebagainya yang kemudian berkembang menjadi bermacam-

macam bentuk yang beraneka ragam coraknya. Dalam penggunaanya 

ornamen tersebut ada yang hanya berupa satu motif saja, dua motif atau 

lebih, pengulangan motif, kombinasi motif dan ada pula yang distilasi 

(digayakan) dan perubahan bentuk (deformasi). 

Sunaryo (2010:14), menjelaskan bahwa motif merupakan unsur pokok 

sebuah ornamen. Melalui motif, tema atau ide dasar sebuah ornamen dapat 

dikenali sebab perwujudan motif umumnya merupakan gubahan atas bentuk-

bentuk di alam atau sebagai representasi alam yang kasat mata. Akan tetapi 

ada pula yang merupakan hasil khayala semata, karena itu bersifat imajinatif, 
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bahkan karena tidak dapat dikenali kembali, gubahan-gubahan suatu motif 

kemudian disebut bentuk abstrak. 

2.3.1 Prinsip Menggambar Ornamen 

2.3.1.1 Pola 

Bentukornamen padaumumnya memiliki pola atau susunan yang  diulang-

ulang sehingga membentuk motif. Pada  bentuk  ragam  hias  yang  lain,  pola 

yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur dan memiliki 

keseimbangan. Pola ragam hias geometris 

dapatditandaidaribentuknyasepertipersegiempat,zigzag,garis silang, segitiga, dan 

lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. 

Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias 

menjadipolaragamhiastakberaturandantetapmemperhatikan segi keindahan 

(Soepratno 1983:13). 

2.3.1.2  Motif 

Motif merupakan desainyang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai 

macam garis atau elemen-elemen, yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh 

bentuk-bentuk stilasi alam benda, dengan gaya dan ciri khas tersendiri. Setiap 

motif dibuat dengan berbagai bentuk dasar atau berbagai macam garis, misalnya 

garis berbagai segi (segitiga, segiempat), garis ikal atau spiral, melingkar, 

berkelok-kelok (horizontal dan vertikal), garis yang berpilin-pilin dan saling jalin-
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menjalin, garis yang berfungsi sebagai pecahan (asiran) yang serasi, garis tegak, 

miring, dan sebagainya(Suhersono,2006:11). 

Pola merupakan bentuk pengulangan motif, artinya sejumlah motif yang 

diulang-ulang secara struktural dipandang sebagai pola. Jika sebuah motif 

misalnya berupa gais lengkung, kemudian diatur dalam ulangan tertentu, maka 

susunannya akan menghasilkan suatu pola (Sunaryo, 2010:14). 

Menurut Suhersono (2006:11-15)mencipta gambar (motif) meliputi 

beberapa langkah sebagai berikut: 

Mencipta gambar (motif)adalah pekerjaan menyusun, merangkai, 

memadukan bentuk-bentuk dasar motif, bentuk berbagai garis, dan 

sebagainya, sedemikian rupa sehingga tercipta sebuah bentuk gambar (motif) 

baru yang indah, serasi, bernilai seni, serta orisinal. Untuk apat menghasilkan 

daya cipta yang memuaskan (baik), tidak terlepas dari ikatan “kaidah umum” 
dan “kaidah khusus. 

Kaidah umum yaitu syarat-syarat umum yang dimengerti, diketahui, 

dipahami, dikuasai, dan dilakukan sebelum mencipta gambar (motif) 

diantaranya; (1) Harus mengetahui dan memahami alat-alat dan fungsi alat 

dalam pembuatan gambar (motif), (2) Harus mengetahui, memahami, 

merencana gambar (motif) secara teknis dan sistematis, (3) Harus melakukan 

berbagai latihan menggambar motif. 

Khaidah khusus yaitu syarat-syarat khusus yang harus dimengerti, 

diketahui, dipahami, dikuasai, dan dilakukan pada saat membuat dan 

mencipta gambar (motif), seperti : (1) Proporsi, yaitu kesesuaian ukuran 

antara kondisi luas atau sempitnya ruang gambar dengan besar-kecilnya 

bentuk gambar (motif) yang hendak diaplikasikan pada medium gambar. (2) 

Komposisi, yaitu kesesuaian susunan dari berbagai ukuran, macam, dan 

bentuk dasar motif sehingga tercipta bentuk dan gambar (motif) yang tertata 

serasi, indah, dan berseni. (3) Nilai seni (estetika), yaitu nilai-nilai yang 

mengandung keindahan, keserasian, dan semacamnya dengan dukungan 

berbagai aspek (proporsi dan komposisi) yang terpancar dari sebuah karya 

seni (gambar motif) yang telah tercipta dan ditata sedemikian rupa.  

Motifornamen sangat bervariatif, ada yang diambil dari flora,fauna,  

manusia,  dan  bentuk-bentuk  geometris. Dalam menggambar motif ornamen 

dapat dilakukan dengan teknikstilasi (digayakan), teknik penyederhanaan 

bentuk dan perubahanbentuk(deformasi),teknikdistorsi(melebihkan atau 

menonjolkan bentuk salah satu bagian), dan teknik transformasi (mengubah 

atau menggantikan bentuk asli).
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Peneliti memilih teknik stilasi dan deformasi karena teknik ini menurut 

peneliti lebih sesuai untuk diterapkan kepada siswa SMP terutama kelas VII 

karena teknik stilasi dan deformasi merupakan proses penciptaan dengan cara 

menyederhanakan dan merubah bentuk serta digayakan dengan beberapa jenis 

lainnya tapi tidak mengubah bentuk asli secara total.

2.3.1.2.1 Stilasi 

Gambar stilasi dibuat dengan cara menyederhanakan bentuk aslinya 

menjadi bentuk gambar lain yang dikehendaki, bentuk-bentuk motif yang didapat 

dari hasil stilasi bentuk alami terseut dimaksudkan sebagai hiasan dengan gaya 

dan irama tersendiri. Penerapan hasil stilasi menjadi motif pada suatu benda 

banyak dipengaruhi oleh bentuk-bentuk yang berpilin-pilin dan saling jalin-

menjalin disamping garis-garis yang berfungsi sebagai pecahan yang serasi dan 

sebagainya (Soepratno,1983:11). 

Pembuatan motif ornamen dengan cara melakukan gubahan atau merubah 

bentuk tertentu, dengan tidak meninggalkan identitas atau ciri khas dari bentuk 

yang digubah atau distilisasi, atau dengan menggayakan bentuk tertentu menjadi 

karya seni ornamen. Bentuk-bentuk yang dijadikan inspirasi adalah binatang, 

tumbuhan, manusia, dan benda alam lainnya. 

2.3.1.2.2 Deformasi 

Suatu proses pengubahan dapat diartikan deformasi adalahsebagian bentuk 

atau model dengan dibentuk melalui teknik dan keinginan, akan tetapi bentuk 

lama atau bentuk aslinya masih kelihatan. Jadi dalam proses deformasi, ciri kas 
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dari bentuk lama masih jelas ada(Episentrum, http//:Wikipedia: sumber buku 

kelas VII kurikulum 2013, diunduh pada tanggal 24 november 2015). 

Menurut Soepratno (1983:15), Deformasidapat diartikan sebagai cara 

merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik 

tanpa menghilangkan fungsi aslinya,serta menampilkan bentuk yang lebih bagus 

dari aslinya. Dalam kegiatan deformasi, seseorang selalu bereksperimen serta 

membayangkan suatu bentuk yang original, maksudnya orang tersebut berusaha 

mencari bentuk yang belum pernah ada. Meskipun cara untuk mengadakannya 

berlandas pada bentuk yang ada, tetapi unsur ekspresi sangat dominan.Jadi dalam 

kegiatan menggambar ornamen perlu diterapkan perubahan bentuk (deformasi),

dalam hal ini sah sah saja, karena kita kembali dalam batasan modifikasi dalam 

kegiatan berkarya seni rupa tersebut. 

2.4   Pengembangan Kreativitas dalam Konteks Pembelajaran   

Menggambar 

Kreativitas merupakan hal sangat perlu dikembangkan terutama dalam 

dunia pendidikan. Pada dasarnya setiap anak kreatif, hanya saja tingkat 

kreativitasnya berbeda-beda, berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian 

kreativitas dan hubungan kreativitas dan kecerdasan.  

Syafi’i (2006: 10) menyatakan bahwa kreativitas adalah kelenturan atau 

kelincahan dalam berfikir, kelancaran dalam megemukakan pendapat, 

kemampuan untuk memunculkan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan 
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orang lain. Meskipun kreativitas dinyatakan sebagai faktor bawaan, tidak berarti 

mengabaikan adanya pengaruh lingkungan. 

Oleh karena itu pendidik hendaknya dapat menghargai keunikan pribadi 

dan bakat peserta didiknya, jangan mengharapkan semua peserta didik melakukan 

atau menghasilkan karya-karya yang sama, atau mempunyai minat yang sama.

Pendidik hendaknya membantu peserta didik menemukan bakat-bakatnya dan 

menghargainya.  

Ciri-ciri pribadi kreatif menurut Utami Munandar (1999: 35) yaitu selalu 

ingin tahu, memiliki minat yang luas, dan menyukai kegemaran dan aktivitas yang 

kreatif. Tipe-tipe pribadi yang kreatif adalah (1) Intuitif yaitu individu yang 

banyak akal dalam pencapaiannya terfokus pada hasil dan menggunakan akal 

sehat serta mengandalkan pengalaman masa lalu, (2) Inovatif yaitu individu yang 

selalu ingin tahu, menekankan pada daya cipta, eksperimen, dan sistematika 

informasi, (3) Imajinatif yaitu individu yang penuh pemahaman, mempunyai 

pikiran yang terbuka dan sering mengandalakan humor untuk menyampaikan 

gagasannya dan (4) Inspirasional yaitu individu yang pengkhayal dan bersedia 

mengorbankan diri demi mencapai tujuannya 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mewujudkan bakat 

kreatif itu perlu, pendidik memerlukan pendekatan yang menekankan pada 

dorongan, melibatkan dorongan internal yang berupa keinginan dan hasrat untuk 

menciptkan sesuatu yang baru, maupun dorongan eksternal dari lingkuangan 

sosial dan psikologis, serta guna mencapai pribadi kreatif bagi peserta didik dalam 

pembelajaran menggambar dapat ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

kreativitas dalam menggambar. 
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2.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas dalam 

Menggambar 

Kreativitas peserta didik agar dapat terwujud membutuhkan adanya 

dorongan dalam diri individu (motivasi intrinsik) dan dorongan dari lingkungan 

(motivasi ekstrinsik). 

2.4.1.1  Motivasi untuk Kreativitas 

Setiap orang ada kecenderungan atau dorongan untuk mewujudkan 

potensinya, untuk mewujudkan dirinya; dorongan untuk berkembang dan menjadi 

matang, dorongan untuk mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas 

seseorang. Dorongan ini merupakan motivasi primer untuk kreativitas ketika 

individu membentuk hubungan-hubungan baru dengan lingkungannya dalam 

upaya menjadi dirinya sepenuhnya (Rogers, 1982 dalam Munandar, 1999).  

Motivasi intrinsik ini yang hendakanya dibangun dalam diri individu sejak 

dini. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan individu dengan kegiatan-

kegiatan kreatif, dengan tujuan untuk memunculkan rasa ingin tahu, dan untuk 

melakukan hal-hal baru. 

2.4.1.2  Kondisi Eksternal yang Mendorong Perilaku Kreatif 

Kondisi eksternal (dari lingkungan) secara konstruktif ikut mendorong 

munculnya kreativitas. Kreativitas memang tidak dapat dipaksakan, tetapi harus 

dimungkinkan untuk tumbuh. Individu memerlukan kondisi yang memungkinkan 



37 
 

 
 

individu tersebut mengembangkan sendiri potensinya. Maka penting 

mengupayakan lingkungan (kondisi eksternal) yang dapat memupuk dorongan 

dalam diri individu untuk mengembangkan kreativitasnya (Runtinah, 2002: 10). 

2.5 Media Berkarya 

Ditinjau dari asal bahasanya media berasal dari kata medium yang berarti 

di tengah(Rondhi 2002:22), dengan kata lain menjadi penengah atau perantara 

untuk menyampaikan sesuatu. Sedangkan bahan adalah material yang diolah atau 

diubah sehingga disebut karya seni (Rondhi 2002:25).Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1995:50) bahan adalah barang yang hendak dijadikan barang 

lain yang baru. Jadi bahan dalam kaitannya dengan kegiatan berkarya seni adalah 

barang atau material yang diolah sehingga menghasilkan suatu barang-barang 

baru yaitu karya seni.  

Media adalah alat dan bahan, serta perlengkapan yang biasa digunakan 

untuk memproduksi karya seni rupa, termasuk cara menggunakannya (Sunaryo, 

2010:29). Bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan 

untuk mewujudkan karya seni rupa itu. Sesuai dengan keragaman jenis karya seni 

rupa, bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan ragamnya, ada 

yang berfungsi sebagai bahan utama (medium) dan ada pula sebagai bahan 

penunjang. Bahan untuk berkarya seni rupa dapat dikategorikan menjadi bahan 

alami dan bahan sintetis berdasar sumber bahan dan proses pengolahannya. Bahan 

baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan 

ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan secara kimiawi di 
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pabrik atau industri terlebih dahulu. Adapun bahan baku olahan adalah bahan-

bahan alam yang telah diolah melalui proses pabrikasi atau industri tertentu 

menjadi bahan baru yang mempunyai sifat dan karaktr khusus. Berdasarkan sifat 

materialnya, bahan berkarya seni rupa ini dapat juga dikategorikan ke dalam 

bahan keras dan bahan lunak, bahan cair dan bahan padat (http://sma-

senibudaya.blogspot.co.id/2015/07/medium-bahan-dan-teknik-berkarya-

seni.html?m=1) . 

Ditinjau dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media berkarya 

adalah alat dan bahan yang menjadi perantara untuk menumpahkan ide serta 

gagasan, sehingga dapat menciptakan sebuah karya. 

2.5.1 Media dalam Menggambar Ornamen dengan Media Papan 

Kayu 

Media yang digunakan dalam menggambar ornamen dengan media papan 

kayu antara lain: 

2.5.1.1  Bahan dalam Berkarya 

Berkarya menggambar ornamen dengan media papan kayu, diperlukan 

bahan yang dapat mendukung di dalam proses pembuatannya. Berikut ini adalah 

macam-macam bahan yang diperlukan dalam berkarya.

2.5.1.1.1  Cat Akrylic 
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  Berdasarkan bahan pelarutnya, cat acrylic adalah cat yang bahan 

pelarutnya adalah air. Berdasarkan sifat kekeringannya, cat acrylic memiliki sifat 

cepat kering. Karena sifatnya yang cepat kering itulah, tidak perlu menunggu lama 

untuk menggradasi warna dalam pembuatan karya (Wahyudi, 2011:31). 

2.5.1.1.2     Pigmen warna 

 Pigmen warna adalah larutan campuran dalam membuat warna yang tidak 

bisa di dapat jika hanya menggunakan campuran cat saja. Dengan tambahan 

pigmen warna ini bisa memperluas variasi warna sesuai yang di inginkan 

(Wahyudi, 2011:31).

2.5.1.1.3 Air  

 Sebagai bahan tambahan yang dirasa sangat penting, air yang digunakan 

haruslah bersih dan tidak keruh karena untuk melarutkan cat yang akan 

digunakan. Selain sebagai bahan pelarut cat, air juga digunakan untuk 

membersihkan kuas dari cat agar kuas tidak cepat kaku sehabis digunakan 

(Wahyudi, 2011:32). 

2.5.1.1.4 Papan Kayu 

Penerapan ornamen pada bahan papan kayu dapat dilakukan pada bidang 

dua dan tiga dimensi. Pada bidang dua dimensi, dapat dilakukan dengan 

menggambar permukaan bidangnya.Bahankayusebagai

mediadalammenggambar dengan cat memiliki sifat yang banyak menyerap. 

Penggunaan cat sebaiknya diulang-ulang agar warna yang diinginkan terlihat 

lebihsempurna.Pengulanganpengecatandapatdilakukansetelah 

catsebelumnyasudahkering.Adapun cara mempermudah dengan mewarnai 



40 
 

 
 

sebaiknya menggunakan cat yang berjenis acryilic agar mewarnai gambar ornamen 

tidak diulang-ulang. Karena unsur pigmen yang terkandung dalam cat acrylic lebih 

banyak dari pada cat standar biasa (Kementrian dan Kebudayaan. Seni Budaya: 

Buku Guru, Jakarta:2013). 

2.5.1.2 Alat dalam Berkarya 

Berkarya menggambar ornamen dengan media papan kayu, diperlukan alat 

yang dapat mendukung di dalam proses pembuatannya. Berikut ini adalah macam-

macam alat yang diperlukan dalam berkarya: 

2.5.1.2.1     Pensil 

Pensil B (jenis yang lunak, dari B sampai dengan 12B) sangat cocok untuk 

kegiatan menggambar, karena dapat membekaskan goresan yang lebih beragam 

tebal-tipisnya. Kecuali itu tarikan garis dapat dilakukan lebih lancar dan mudah 

dihapus jika terjadi kesalahan. Di samping yang hitam, terdapat pula media pensil 

warna yang menyajikan berbagai nada warna. Pada jenis tertentu, ada yang luntur 

jika dibasuh dengan air atau diaspu dengan kuas basah (Sunaryo, 2010:29). 

2.5.1.2.2 Kuas 

Kuas merupakan alat utama dalam berkarya seni lukis. Jenis maupun 

ukuran kuas sangat berfariatif. Kuas yang biasanya digunakan untuk melukis cat 

minyak/cat poster, ujung penjepitnya berbentuk pipih dan bulu-bulunya kaku, 

sedangkan kuas yang digunakan untuk melukis cat air ujung penjepitnya 

berbentuk bulat melingkar dan bulu-bulunya sangat halus. Ukuran kuas cat 
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akrylic, cat minyak, maupun cat air sama yakni ukuran 1,2,3 dan seterusnya. 

(Fifin, 2011:25). 

2.5.1.2.3    Palet 

Palet digunakan untuk tempat mencampur cat sesuai dengan yang di 

inginkan sebelum dioleskan ke kanvas. Palet yang digunakan adalah palet cat air 

yang terbuat dari plastik (Wahyudi, 2011:32)

2.5.1.2.4    Karet Penghapus 

Karet penghapus digunakan untuk menghapus bekas sket jika terjadi 

kesalahan dalam membuat sket. Karet penghapus ini adalah karet penghapus yang 

biasa digunakan untuk menghapus pensil (Wahyudi, 2011:32). 

2.5.1.2.5 Tempat Air 

Tempat air berupa wadah yang dapat menampung air yang akan digunakan 

untuk membersihkan kuas. Biasanya yang digunakan adalah gelas plastik bekas 

air mineral (Wahyudi, 2011:33). 

2.6Gambar Ornamen pada Media Papan Kayu 

Kayu merupakan bahan pokok yang digunakan dalam pembuatan produk 

kriya kayu. Mengenai suatu bahan kayu dengan tujuan digunakan, merupakan hal 

yang penting, baik bagi para usahawan yang bergerak dalam industri kayu 

maupun bagi para pemakai kayu lainnya. Di Indonesia terdapat sekitar 4000 jenis 

kayu, dan dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil saja yang telah diketahui sifat 

dan kegunaannya. Kayu dapat didefinisikan sebagai suatu bahan, yang diperoleh 
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dari hasil pemungutan dan penebangan pohon-pohon di hutan, sebagai bagian dari 

suatu pohon (Enget, 2010: 21). 

Karena sifat dan karakteristiknya yang unik, kayu merupakan bahan yang 

paling banyak digunakan untuk keperluan berkarya seni. Kebutuhan kayu yang 

terus meningkat dan potensi hutan yang terus berkurang menuntut penggunaan 

kayu secara efisien dan bijaksana, antara lain dengan memanfaatkan limbah bekas 

meubel yang sudah tidak terpakai seperti papan kayu yang dapat dimanfaatkan 

untuk diolah sebagai media berkarya. 

Pemanfaatan kayu sebagai benda seni sudah sejak lama ada. Kayu 

biasanya diolah terlebih dahulu menjadi benda-benda seni. Teknikpenerapan 

ornamen padabahankayuada 2(dua) cara yaitu mengukirdanmenggambar. 

Mengukir berarti membuat ornamen dengan cara memahat permukaan kayu dan 

dibentuk seperti relief. Teknik menggambar berarti mencoret, menggores, 

memberi warna, dan dibuat pada papan yang kosong tanpa serat/ halus seperti 

papan kayu. Teknik menggambar ini dijadikan hiasan dinding pada rumah. 

Biasannya penerapan menggambar pada bidang dua dimensi banyak dijumpai 

pada sisi- sisibangunanrumahadat.Seiring perkembangan jaman dan globalisasi, 

apresiasi terhadap penerapan menggambar pada bahan kayu semakin rendah  

(https://id.m.pemanfaatan.bahan.kayu.jepara.org/wiki/co.id) 

Penerapan ornamen pada bahan papan kayu dapat dilakukan pada bidang 

dua dan tiga dimensi. Pada bidang dua dimensi, dapat dilakukandengan 

menggambar permukaan bidangnya(Kementrian dan Kebudayaan. Seni Budaya: 

Buku Guru, Jakarta:2013).
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Bahankayusebagai mediadalammenggambar dengan cat memiliki sifat

yang banyak menyerap. Penggunaan cat sebaiknya diulang-ulang agar warna 

yang diinginkan terlihat 

lebihsempurna.Pengulanganpengecatandapatdilakukansetelah 

catsebelumnyasudahkering.Adapun cara mempermudah dengan mewarnai 

sebaiknya menggunakan cat yang berjenis acryilic agar mewarnai gambar ornamen 

tidak diulang-ulang. Karena unsur pigmen yang terkandung dalam cat acrylic lebih 

banyak dari pada cat standar biasa.  

Beberapaprosedurdalam menggambar ornamen dengan media papan kayu 

adalahsebagaiberikut; (1) menyiapkan perlengkapan alat gambar yaitu; (pensil, 

penghapus, kuas, palet, cat, dan spidol hitam), (2) menyiapkan kertas gambar 

sebagai media berkarya untuk menggambar motif yang diinginkan sehingga 

membentuk pola ornamen, (3) menyiapkan bahan kayu (papan kayu),(4) menyalin 

polaornamen ke dalam media papan kayu, (5) menggambar sesuai dengan pola 

ornamen yang sudah dibuat, (6) memberikan warna pada gambar ornamen, (7) 

menebali garis luar (outline) dengan menggunakan spidol hitam .(Kementrian dan 

Kebudayaan. Seni Budaya: Buku Guru, Jakarta:2013).

Kreativitas dalam menggambar ornamen merupakan kemampuan 

menciptakan motif yang baru dan orisinil, artinya di dalam kreativitas patut 

diduga bahwa peserta didik selalu terus mencipta untuk menghasilkan pola 

ornamen yang unik dan beda dari yang lain. Keunikan gambar ornamen peserta 

didik dapat dilihat dari bentuk-bentuknya yang berbeda dan ekspresif. 

Penggunaan media papan kayu dapat menambah minat dalam menggambar 

ornamen, indikatorpencapaian dalam proses menggambar ornamen dengan media 
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papan kayu dapat dilihat dalam variasi ide, dan kemampuan peserta didik dalam 

mengekspresikan unsur-unsur seni rupa yaitu warna, garis, bidang, dan tekstur ke 

dalam bentuk motif ornamen, dan penguasaan teknik.

Ditinjau dari paparan di atas, kreativitas dalam menggambar ornamen pada 

media papan kayu berisi tentang indikator pada proses berkarya, yakni; (1) ide, (2) 

unsur visual, (3) prinsip desain, dan (4) penguasaan teknik.

2.6.1  Ide 

Ide dalam menggambar ornamen dengan media papan kayu berisi tentang 

variasi-variasi dalam membuat motif. 

Ide adalah istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam bidang 

filsafat dengan pengertian umum “citra mental”. Terutama plato adalah eksponen 

pemikiran seperti ini (https://id.m.wikipedia.org/wiki/gagasan diunduh pada 

tanggal 27 februari 2016) 

Menurut Pusat Bahasa Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008), ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama 

dengan cita-cita. Gagasan dalam kajian Filsafat Yunani maupun Filsafat Islam 

menyangkut suatu gambaran imajinal utuh yang melintas cepat. Misalnya: 

gagasan tentang sendok, muncul dalam bentuk sendok yang utuh di pikiran. 

Selama gagasan belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun 

gambar yang nyata, maka gagasan masih berada di dalam pikiran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ide adalah rancangan 

yang tersusun di pikiran “citra mental” menngkut suatu gambaran imajinal utuh 
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yang melintas cepat sebelum ditumpahkan menjadi tulisan maupun gambaran 

yang nyata. 

2.6.2 Unsur Visual 

Unsur-unsur visual dalam menggambar ornamen berhubungan dengan 

unsur-unsur seni rupa, karena dengan unsur-unsur seni rupa inilah sebuah karya 

diciptakan. Berikut ini unsur-unsur seni rupa yang berhubungan erat dalam proses 

menggambar ornamen. 

Syafii, dkk (2006:235) menjelaskan bahwa unsur adalah bagian terkecil 

dari sesuatu yang membentuk kesatuan sistem. Sunaryo (2002:5-6), menjelaskan 

mengenai unsur-unsur rupa yang merupakan aspek-aspek bentuk baik pada bentuk 

dwimatra maupun trimatra itu, tidak semua penulis mengemukakan sama baik dari 

segi jumlah maupun namanya. Pada umumnya, yang termasuk unsur-unsur rupa 

ialah garis (line), raut atau bangun (shape), warna (colour), gelap terang atau nada 

(light-dark, tone), tekstur atau barik (texture), dan ruang (space)

Sejalan dengan Margono dan Aziz (2010:141) unsur seni rupa adalah 

unsur-unsur visual yang dapat dilihat wujudnya yang digunakan untuk 

membentuk karya seni. Wujud atau unsur-unsur seni rupa tersebut berupa titik, 

garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, nada gelap-terang, dan ruang. Dalam proses 

penciptaan karya seni rupa selalu berhubungan dengan unsur-unsur seni rupa, 

karena dengan unsur-unsur seni rupa inilah sebuah karya diciptakan. Berikut ini 

masing-masing unsur akan dijelaskan lebih lanjut. 
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2.6.2.1 Titik 

Titik atau noktah (spot) merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. 

Sebuah noktah terjadi ketika sekali sentuhan alat atau kuas bertinta menimbulkan 

jejak pada kertas (Bates dalam Sunaryo, 2002:7).  

Sebuah titik atau noktah, terlebih bila dicermati dan dibesarkan, 

sesungguhnya noktah tersebut memiliki raut. Raut sebuah titik dalam besaran 

tertentu mungkin berbentuk lingkaran atau bulatan. Noktah lebih beragam rautnya 

(Sunaryo, 2002:7).  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa titik merupakan 

unsur seni rupa yang tercipta dari sekali sentuhan alat bertinta sehingga 

meninggalkan jejak pada kertas. 

2.6.2.2  Garis 

Menurut Sunaryo (2002:7) garisadalah tanda atau markah yang 

memanjang pada suatu permukaan; batas suatu bidang atau permukaan, bentuk 

atau warna; dan sifat yang melekat pada objek memanjang.Ditinjau dari segi 

jenisnya, terdapat  garis lurus, garis lengkung, garis tekuk atau zigzag. Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa garis merupakan tanda yang 

ditorehkan oleh titik yang bergerak memanjang. Kedua ujung garis berupa titik. 

Sebagai unsur visual, garis memiliki pengertian (1) tanda atau markah 

yang memanjang yang membekas pada suatu permukaan dan mempunyai arah (2) 
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batas suatu bidang atau permukaan, bentuk, atau warna (3) sifat atau kualitas yang 

melekat pada objek lanjar/memanjang. Dalam pengertian pertama, garis 

merupakan garis grafis dan benar-benar nyata, bersifat konkret. Sebagai contoh 

misalnya garis yang terbentuk oleh goresan kapur di papan tulis, torehan kuas di 

kanvas, tarikan pena di kertas, atau guratan paku di permukaan tembok. Garis 

grafis yang nyata, dapat berpenampilan macam-macam, tergantung dari alat yang 

digunakan dan permukaan yang menerimanya. Ia dapat berpenampilan halus dan 

rata, bergerigi, garis dapat ditentukan oleh alat dan bahan yang digunakan, 

permukaan tempat garis itu diciptakan, dan karakter pembuat garis yang 

besangkutan (Sidik dalam Sunaryo, 2002: 8-9). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa garis merupakan 

unsur seni rupa yang tercipta dari suatu bidang atau permukaan, bentuk atau 

warna, dan sifat yang melekat pada objek memanjang. 

2.6.2.3  Raut 

Raut merupakan perwujudan yang dikelilingi oleh kontur, baik untuk 

menyatakan sesuatu yang pipih dan datar, seperti pada bidang, maupun yang padat 

bervolume, seperti pada gumpal atau gempal (mass). Tetapi raut juga dapat 

terbentuk oleh sapuan-sapuan bidang warna (Sunaryo, 2002:10). Menurut Wong 

(dalam Sunaryo, 2002:10) dari segi perwujudannya, raut dapat dibedakan menjadi 

raut geometris, raut organis, raut bersudut banyak, dan raut tak beraturan. Dari 

pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa raut merupakan perwujudan 

yang tercipta dari unsur garis yang melingkup dengan keluasan tertentu sehingga 

terwujudlah suatu bidang maupun yang bervolume.  
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan raut adalah pengenal 

bentuk yang utama. Sebuah bentuk dapat dikenali dari rautnya, apakah sebagai 

suatu bangun yang pipih datar, yang menggumpal padat atau berongga bervolume, 

lonjong, bulat, persegi, dan sebagainya. 

2.6.2.4 Warna 

Menurut Pusat Bahasa Pendidikan Nasional dalam KBBI (2008) warna 

adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda 

yang dikenainya. Menurut Sunaryo (2002:12) warna adalah kualitas rupa yang 

digunakan untuk membedakan dua objek yang identik bentuk, ukuran, dan nilai 

gelap terangnya.

Warna yang bersumber dari cahaya disebut warna aditif. Contohnya 

adalah warna-warna yang dipancarkan oleh televisi dan sign lamp. Sedangkan 

warna-warna pada benda, dedaunan, tekstil, lukisan atau cat termasuk warna 

pigmen, yakni butir-butir halus bahan warna. Warna-warna pigmen disebut warna 

subtraktif. Jenis warna diklasifikasi ke dalam jenis warna primer, sekunder, dan 

tersier. Warna primer adalah warna yang tidak diperoleh dari pencampuran warna 

lain, warna pokok atau dengan kata lain warna yang terbebas dari unsur warna-

warna lain. Warna sekunder adalah pencampuran antara kedua warna primer. 

Sedangkan warna tersier adalah pencampuran antara ketiga unsur warna primer 

(Sunaryo, 2002:13).  

Dalam kajian warna yang tergolong warna primer adalah merah, kuning, 

dan biru. Dari percampuran merah dan kuning akan menghasilkan warna jingga 

atau oranye, jika pencampuran biru dan kuning akan menghasilkan warna hijau. 
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Warna-warna oranye, ungu, dan hijau inilah yang tergolong warna sekunder. 

Cokelat adalah salah satu contoh warna tersier oleh karena dalam warna cokelat 

itu terdapat unsur merah, kuning, dan biru. 

Munsell (dalam Sunaryo, 2002:14) mengemukakan mengenai dimensi 

warna. Dimensi warna yang dikemukakan oleh Munsell yakni hue, value, dan 

chroma. Hue ialah rona, yakni jenis dan nama warna. Value, menunjuk pada nilai 

gelap-terangnya warna, dan akibat hubungan warna dengan hitam dan putih. 

Dimensi ketiga yakni chroma atau disebut juga intensity, menunjuk pada cerah 

kusamnya warna karena daya pancar suatu warna. Warna-warna dengan intensitas 

penuh tampak sangat mencolok.  

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa warna adalah kesan 

yang diperoleh mata dari pantulan cahaya yang mengenai atau menimpa 

bendasehingga dapat membedakan dua objek yang identik bentuk, ukuran, dan 

nilai gelap terangnya.

2.6.2.5  Tekstur 

Sunaryo (2002:17), menjelaskan bahwa tekstur (texture) atau barik ialah 

sifat permukaan. Tekstur hias merupakan tekstur yang menghiasi permukaan 

bidang dan merupakan isian tambahan yang dapat dibuang tanpa menghilangkan 

identitas bidangnya. Tekstur spontan ialah jenis tekstur yang dihasilkan sebagai 

bagian dari proses penciptaan, sehingga meninggalkan jejak-jejak yang terjadi 

secara serta merta (spontan), akibat dari penggunaan bahan, alat, dan teknik-

teknik tertentu. Tekstur mekanis merupakan tekstur yang diperoleh dengan 

menggunakan sarana mekanis. Yang dimaksud bukan tekstur yang dibuat dengan 
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alat-alat gambar mistar, melainkan misalnya pada tekstur yang dihasilkan oleh 

butir-butir raster pada karya cetak, lettra tones, maupun pada lukisan komputer 

(Sunaryo, 2002: 18). 

Sejalan dengan pendapat Syafii, dkk (2006:38) bahwa tekstur adalah sifat 

atau kualitas permukaan. Oleh karena itu, tekstur bisa halus, licin, kasar, berkerut. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tekstur adalah sifat atau kualitas 

dari permukaan pada suatu material. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tekstur adalah sifat 

atau kualitas yang menghiasi permukaan bidang. 

2.6.2.6 Gelap Terang 

Menurut Sunaryo (2002:19) unsur rupa gelap terang juga disebut nada. 

Ada pula yang menyebut unsur rupa cahaya. Cahaya menghasilkan bayangan 

dengan keanekaragaman kepekatannya, serta menerpa pada bagian benda-benda 

sehingga tampak terang. Ungkapan gelap-terang sebagai hubungan pencahayaan 

dan bayangan dinyatakan dengan gradasi mulai dari yang paling putih untuk 

menyatakan yang sangat terang, sampai kepada yang paling hitam untuk bagian 

yang sangat gelap. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gelap-terang merupakan 

akibat dari cahaya. Gelap-terang merupakan keadaan dimana benda yang terlihat 

gelap dikarenakan benda tidak terkena cahaya dan benda yang terlihat terang 

berarti benda tersebut terkena cahaya. Kualitas goresan pensil yang keras dan 

tebal akan memberikan kesan gelap sementara yang ringan akan memberikan 
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kesan yang lebih terang. Oleh karena itu, unsur gelap terang dapat ditimbulkan 

oleh nada warna atau garis yang digunakan. 

2.6.2.7  Ruang  

Menurut Sunaryo (2002:21) ruang adalah “unsur atau daerah yang 

mengelilingi sosok bentuknya”. Ruang sebenarnya tak terbatas, dapat kosong, 

terisi sebagian, atau dapat pula terisi penuh. Ruang dalam dimensi dwimatra 

merupakan ruang maya. Ruang maya bersifat pipih dan datar, tetapi berkesan 

trimatra dan terdapat kesan jauh-dekat atau disebut pula kedalaman.  

Ruang diartikan sebagai hal yang melingkupi sesuatu atau rongga yang 

terbatas atau terlingkung oleh bidang. Singkatnya ruang adalah bangun yang 

dibatasi bidang-bidang. Di bidang seni rupa ruang adalah unsur yang 

menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh atau dekat (Syafii, dkk 

2006:41). Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ruang merupakan 

bidang-bidang yang melingkup dan membentuk suatu rongga 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ruang adalah unsur 

seni rupa yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh atau 

dekat, melingkupi sesuatu atau rongga yang terbatas atau terlingkung oleh bidang. 

2.6.3 Prinsip Desain 

Prinsip-prinsip desain dalam menggambar ornamen berhubungan erat 

dengan prinsip-prinsip seni rupa. Karena dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

seni rupa inilah sebuah karya diciptakan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip seni 

rupa yang berhubungan erat dalam proses menggambar ornamen. 
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Syafii, dkk (2006:48) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip seni rupa adalah 

cara pengaturan, penyusunan, atau penataan unsur-unsur rupa sehingga menjadi 

bentuk karya seni rupa. Prinsip atau asas memiliki arti sesuatu yang dipakai 

sebagai pokok pendirian. Prinsip seni rupa atau desain dalam kaitannya dalam 

proses penciptaan karya seni rupa merupakan suatu pedoman atau patokan yang 

perlu dipertimbangkan oleh perupa. Tiap-tiap prinsip seni rupa akan diuraikan 

lebih lanjut berikut ini. 

2.6.3.2 Kesatuan (Unity) 

Menurut Sunaryo (2002:31) kesatuan merupakan prinsip pengorganisasian 

unsur rupa yang paling mendasar. Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip 

desain yang lain, seperti keseimbangan, kesebandingan, irama dan lainnya adalah 

untuk mewujudkan kesatuan yang padu atau keseutuhan. Pernyataan tersebut 

dikuatkan Rondhi dan Sumartono (2002:34) dengan menyatakan bahwa kesatuan 

merupakan penyusunan unsur-unsur rupa sehingga nampak menyatu sesuai 

dengan tema tertentu. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesatuan merupakan 

hasil susunan atau komposisi antara unsur rupa secara keseluruhan sehingga 

menampilkan kesan utuh. 

2.6.3.3 Keserasian(Harmony) 

Keserasian dapat disebut juga dengan keselarasan. Keserasian adalah 

prinsip yang mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antara bagian dalam 

suatu keseluruhan sehingga cocok satu dengan yang lain dan terdapat keterpaduan 
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yang tidak saling bertentangan (Sunaryo, 2002:32).Menurut Margono dan Aziz 

(2010:144) keselarasan adalah kesan kesesuaian antara unsur yang satu dengan 

unsur yang lain dalam satu kesatuan susunan. 

Syafii, dkk(2006:54) menjelaskan bahwa prinsip keselarasan lazim disebut 

juga dengan prinsip harmoni atau keserasian. Sesuatu yang selaras, harmonis, dan 

serasi adalah timbul dengan adanya kesamaan, kesesuaian, dan tidak adanya 

pertentangan. Demikian juga dalam karya seni rupa, prinsip keselarasan ini dapat 

dibuat dengan cara menata unsur yang mungkin sama, sesuai, dan tidak ada yang 

berbeda secara mencolok. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keserasian merupakan kecocokan antara bagian yang saling berdampingan, 

dihasilkan oleh unsur rupa yang memiliki kemiripan dan kesesuaian. 

2.6.3.4  Irama (Rhythm) 

Irama adalah penyusunan unsur-unsur rupa secara berulang dan 

berkelanjutan sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan gerak 

yang bagian-bagiannya memiliki keterpaduan (Sunaryo 2002:35). Hal ini sejalan 

dengan pendapat Syafii, dkk (2006:51) bahwa prinsip irama ditimbulkan dari 

kesan gerak dan unsur yang melekat pada karya seni. Irama dalam karya seni 

timbul jika ada pengulangan yang teratur dari unsur yang digunakan. Dengan 

demikian, irama dalam karya seni rupa terjadi dari pengaturan unsur-unsur rupa 

baik garis, bidang, warna, tekstur, ruang, dan gelap terang secara berulang. Irama 

dalam karya seni rupa dapat diupayakan melalui pengulangan, pergantian, 

perubahan ukuran, dan gerakan mengalun.  
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Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa irama adalah 

terciptanya kesan gerak yang diciptakan dari penyusunan unsur-unsur visual yang 

dipadukan secara berulang dan berkelanjutan. 

2.6.3.5 Dominasi (Domination) 

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian tertentu atas 

bagian lainnya dalam suatu keseluruhan (Sunaryo 2002:36). Dominasi dalam 

suatu karya dapat diciptakan melalui: (1) pengelompokan bagian, (2) pengaturan 

arah, (3) kontras atau perbedaan, dan (4) perkecualian. Dengan adanya 

dominasi,perulangan yang seragam akan terhindar dari irama yang menjemukan. 

Cara-cara untuk memperoleh dominasi ialah dengan melakukan 

pengelompokan bagian, pengaturan arah, kontras atau perbedaan, dan 

perkecualian. Pengaturan bagian dengan cara pengelompokan unsur-unsur 

sehingga tampak menggerombol berdekatan sedangkan di bagian lain tidak, dapat 

membuat bagian itu menjadi pusat perhatiannya. Demikian pula unsur-unsur dapat 

ditempatkan dan diatur arahnya sedemikian rupa, sehingga mengantarkan 

perhatian ke bagian tertentu yang menjadi dominasinya (Sunaryo, 2002: 37). 

2.6.3.6 Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah kesan yang dapat memberikan rasa mapan (tidak 

berat di salah satu sisi) sehingga tidak ada ketimpangan dalam penempatan unsur-

unsur rupa. Beberapa bentuk keseimbangan dibedakan menjadi  tiga yaitu: (1) 

keseimbangan simetris (2) keseimbangan asimetris dan (3) keseimbangan radial 

(Margono dan Aziz, 2010:143). 
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Beberapa bentuk keseimbangan dengan cara pengaturan berat-ringannya 

serta letak kedudukan bagian-bagian, dapat dibedakan menjadi keseimbangan 

setangkup, keseimbangan senjang, dan keseimbangan memancar (Sunaryo, 2002: 

40). 

Feldman (dalam Sunaryo, 2002: 40) menyebut keseimbangan senjang 

dengan melalui perhatian dan kontras. Keseimbangan memancar (radial balance)

merupakan bentuk keseimbangan yang diperoleh melalui penempatan bagian-

bagian susunan di seputar pusat sumbu gaya berat. Pada keseimbangan ini, unsur-

unsur ditempatkan mengelilingi suatu daerah yang berada di tengah bidang 

gambar. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulan bahwa keseimbangan 

merupakan bagian-bagian dalam suatu karya yang memiliki bobot dan letak 

bagianyang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi seimbang. 

2.6.3.7 Proporsi (Proportion) 

Kesebandingan atau proporsi menurut Sunaryo (2002:40) adalah 

hubungan antarbagian atau antara bagian terhadap keseluruhan.Menurut Margono 

dan Aziz (2010:144) proporsi adalah kesan kesebandingan yang ideal antara unsur 

yang satu dengan unsur lainnya dalam satu kesatuan unsur rupa.  

Sejalan dengan pendapat Sunaryo (2002: 41), menjelaskan bahwa kesan 

yang sebanding dalam suatu pengaturan unsur-unsur, sesungguhnya amat 

bertalian dengan kepekaan rasa di dalam membandingkan bagian-bagian, dan 

ditentukan oleh ukuran yang  seimbang. Oleh karena itu keseimbangan suatu 
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susunan dapat memberikan perasaan yang sebanding terhadap bagian-bagian atau 

keseluruhannya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

proporsi merupakan perbandingan ukuran antara satu bagian dengan bagian lain, 

keseluruhan bagian disusun sedemikan rupa sehingga menampilkan kesatuan yang 

harmonis. 

2.6.4  Penguasaan Teknik 

Penguasaan teknik dalam menggambar ornamen berhubungan erat dengan 

prinsip-prinsip menggambar ornamen. Karena dengan memperhatikan prinsip-

prinsip menggambar ornamen inilah sebuah karya ornamen diciptakan. Berikut ini 

adalah  teknik dalam menggambar ornamen. 

2.6.4.1 Stilasi 

Gambar stilasi dibuat dengan cara menyederhanakan bentuk aslinya 

menjadi bentuk gambar lain yang dikehendaki, bentuk-bentuk motif yang didapat 

dari hasil stilasi bentuk alami terseut dimaksudkan sebagai hiasan dengan gaya 

dan irama tersendiri. Penerapan hasil stilasi menjadi motif pada suatu benda 

banyak dipengaruhi oleh bentuk-bentuk yang berpilin-pilin dan saling jalin-

menjalin disamping garis-garis yang berfungsi sebagai pecahan yang serasi dan 

sebagainya (Soepratno,1983:11). 

Pembuatan motif ornamen dengan cara melakukan gubahan atau merubah 

bentuk tertentu, dengan tidak meninggalkan identitas atau ciri khas dari bentuk 
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yang digubah atau distilisasi, atau dengan menggayakan bentuk tertentu menjadi 

karya seni ornamen. Bentuk-bentuk yang dijadikan inspirasi adalah binatang, 

tumbuhan, manusia, dan benda alam lainnya. 

2.6.4.2 Deformasi 

Suatu proses pengubahan dapat diartikan deformasi adalahsebagian bentuk 

atau model dengan dibentuk melalui teknik dan keinginan, akan tetapi bentuk 

lama atau bentuk aslinya masih kelihatan. Jadi dalam proses deformasi, ciri kas 

dari bentuk lama masih jelas ada(Episentrum, http//:Wikipedia: sumber buku 

kelas VII kurikulum 2013, diunduh pada tanggal 24 november 2015). 

Menurut Soepratno (1983:15), Deformasidapat diartikan sebagai cara 

merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik 

tanpa menghilangkan fungsi aslinya,serta menampilkan bentuk yang lebih bagus 

dari aslinya. Dalam kegiatan deformasi, seseorang selalu bereksperimen serta 

membayangkan suatu bentuk yang original, maksudnya orang tersebut berusaha 

mencari bentuk yang belum pernah ada. Meskipun cara untuk mengadakannya 

berlandas pada bentuk yang ada, tetapi unsur ekspresi sangat dominan.Jadi dalam 

kegiatan menggambar ornamen perlu diterapkan perubahan bentuk (deformasi),

dalam hal ini sah sah saja, karena kita kembali dalam batasan modifikasi dalam 

kegiatan berkarya seni rupa tersebut. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut.   

Pertama, pembelajaran menggambar ornamen dengan media papan kayu 

dapat digunakan pada Kelas VII G SMP Negeri 3 Batang. Pembelajaran dilakukan 

melalui tiga tahap, yaitu yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Pada kegiatan perencanaan, peneliti membuat rancangan pelaksanaan 

pembelajaran menggambar ornamen dengan media papan kayu yang mengacu 

pada kurikulum 2013. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran  dilaksanakan dalam 

dua kali pertemuan sesuai rancangan pembelajaran. Pada pertemuan pertama diisi 

dengan pemberian materi apresiasi gambar ornamen dan menggambar ornamen 

pada kertas, pada pertemuan kedua digunakan untuk pelaksanaan penyelesaian 

menggambar ornamen dengan media papan kayu sampai finishing. Selama 

pembelajaran, metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan saintifik,

tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya kegiatan terakhir yaitu evaluasi 

pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan peneliti yaitu menilai siswadari aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nilai aspek keterampilan mulai dari proses 

bagaimana variatif gagasan/ide siswa dalam menggambar ornamen sampai hasil 

akhir dilihat dari kualitas visual dan penguasaan teknik menggambar ornamen. 
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  Kedua, pembelajaran siswa dalam mengambar ornamen dengan media 

papan kayu pada kelas VII SMP Negeri 3 pada pengamatan terkendali 1 

menunjukkan hasil nilai rata-rata cukup dan pengamatan terkendali 2

menunjukkan hasil nilai rata-rata baik. Hal ini ditandai dengan hasil nilai rata-rata 

pada pengamatan terkendali 1 mencapai 79,6 sedangkan pada pengamatan 

terkendali 2 mencapai 85,1 dengan demikian nilai rata-rata termasuk dalam 

kategori cukup ke baik (79,6-85,1), terdapat 7 siswa mencapai kategori sangat 

baik. Penilaian diberikan berdasarkan empat aspek penilaian, yaitu ide, unsur 

visual, prinsip desain, dan penguasaan teknik. Berdasarkan analisis karya yang 

dilakukan peneliti, terlihat adanya upaya siswa untuk melakukan upaya membuat 

motif berdasarkan teknik. Sedangkan dari segi ide diketahui siswa mampu 

menggunakkan imajinasinya untuk mengembangkan gagasan. Dari segi desain  

siswa sudah menunjukkan unsur-unsur rupa, keseimbangan, keserasian, dan 

harmoni, dan dari segi unsur visual, pewarnaan diketahui banyak siswa mampu 

memberi warna dengan baik dan rapi, dan dilihat dari garis sudah mampu 

menunjukkan garis tidak ragu-ragu.   

5.2Saran

Saran atau rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama saran khusus, dalam hal membuat 

pola-pola menjadi motif masih perlu dikembangkan disarankan agar 

menggoreskan dengan tarikan yang tidak ragu-ragu dan lebih sering latihan 

dengan pensil dan kertas. Dalam hal pewarnaan yang masih tidak rata dan 
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pemberian warna yang masih keluar dari motif, disarankan agar lebih berhati-hati 

dan lebih teliti pada waktu memberikan warna supaya hasilnya lebih rata dan rapi. 

Dalam hal finishing, disarankan agar menyemprot varnish jangan dekat-dekat dan 

tunggu sampai hasilnya kering agar cat tidak mencair. 

 Kedua saran umum, hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa papan 

kayu dapat digunakan sebagai alternatif media dalam pembelajaran menggambar 

ornamen. Oleh sebab itu disarankan guru dapat menggunakan media papan kayu 

sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran menggambar ornamen selain 

aman dan efisien digunakan, media ini menjadikan siswa lebi kreatif terlebih 

untuk siswa sekolah menengah pertama. Selain itu guru diharapkan menambah 

referensi media pembelajaran, contohnya gambar ornamen yang didapat dari 

internet ataupun dibuat sendiri agar siswa lebih antusias dan termotivasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran.  
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