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ABSTRAK 

Rahmawati, Qoniatul. 2017. Pembelajaran Seni Lukis di Kelas X SMA Negeri 4 
Magelang. Skripsi, Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Syafi’i, M.Pd. ; Pembimbing II : Drs. 

Purwanto, M.Pd.

Kata Kunci: Seni Lukis, Cat Air, Pembelajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menjelaskan proses 

pembelajaran melukis cat air di kelas X, (2) Mengetahui hasil karya lukis cat air 

di kelas X. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

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

penelitian menunjukkan hal-hal sebagai  berikut: (1) proses pembelajaran seni 

lukis cat air terinci dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian. Perencanaan berisi tujuan pembelajaran seni lukis cat air yaitu siswa 

mampu berkarya seni lukis cat air dengan berbagai teknik sesuai dengan tema dan 

waktu yang telah ditentukan. Materi pembelajaran yang disampaikan yaitu 

pengetahuan melukis secara umum dan melukis cat air secara khusus serta media, 

teknik, dan prosedur berkarya. metode yang digunakan adalah ceramah, Tanya 

jawab, demonstrasi dan pegunagasan. Evaluasi yang dirumuskan yaitu 

memberikan nilai berupa skor sesuai dengan kriteria penilaian yang telah 

dipersiapkan oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan yaitu

pertemuan pertama, presentasi oleh siswa secara kelompok dan pemberian materi 

oleh guru tentang pengertian seni lukis, macam teknik seni lukis, prosedur 

berkarya. Pertemuan kedua membuat sket gambar pepohonan. Pertemuan ketiga, 

melukis pepohonan dengan cat air. pertemuan keempat melanjutkan melukis 

pohon dengan cat air. pertemuan kelima menyelesaikan melukis pohon dengan cat 

air. Penilaian diberikan dengan mempertimbangkan kesesuaian tema, bentuk, dan 

penguasaan teknik. (2) Hasil karya lukis menunjukkan pohon yang dilukis oleh 

siswa merupakan pohon berkayu berukuran sedang hingga besar. Warna yang 

digunakan yaitu cokelat-hitam untuk bagian batang dan kuning-hijau pada bagian 

daun. Teknik perwarnaan yang digunakan yaitu 36% campuran plakat dan 

aquarel, 65% plakat. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru, total

24 siswa dengan kategori sangat baik terdiri 9 siswa, kategori baik terdiri 11 siswa 

dan kategori cukup terdiri 4 siswa. Saran yang direkomendasikan yaitu guru 

sebaiknya lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran agar siswa lebih 

antusias dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran seni lukis cat air. 

Misalnya dengan menggunakan eksplorasi atau melukis on the spot di luar kelas.
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BAB 1

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia (Djamarah 2005: 22). Berbagai upaya peningkatan pendidikan 

telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya tersebut. Salah satunya 

adalah dengan melakukan kajian-kajian dan pembaharuan sistem pendidikan di 

Indonesia secara bertahap, konsisten, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Berhasil atau tidaknya proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

komponen-komponen pembelajaran. Pembelajaran memiliki beberapa komponen 

yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga akan 

menentukan hasil dari pembelajaran yang dicapai. 

Pembelajaran melibatkan peran guru dan murid dalam bentuk interaksi 

secara langsung.  Sebagai seorang pendidik, guru mempunyai peran sebagai 

fasilitator bagi murid ketika memperoleh kesulitan-kesulitan dalam belajar. Murid 

yang aktif dengan guru sebagai fasilitator merupakan hal yang diharapkan  terjadi 

dalam  pelaksanaan pembelajaran. Apabila interaksi yang terjadi tidak maksimal 

maka pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif dan akan menghambat 

tercapainya tujuan pembelajaran.  

Mata pelajaran Seni Budaya adalah mata pelajaran yang semula disebut 

pelajaran Kesenian pada kurikulum 2004 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK). Pada kurikulum 2006 yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
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(KTSP) namanya berubah menjadi Seni Budaya dengan 4 sub bidang, yaitu Seni 

Rupa, Seni Musik, Seni Tari, dan Seni Teater. Setiap sekolah wajib melaksanakan 

minimal satu bidang seni, dan tidak diharuskan melaksanakan semua bidang seni 

yang tercakup dalam mata pelajaran Seni Budaya. 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pembelajaran Seni 

Budaya di SMA mencakupi seni rupa, seni musik, dan seni tari. Mata pelajaran 

Seni Rupa di SMA terdiri atas 2 Standar Kompetensi yaitu mengapresiasi karya 

Seni Rupa dan mengekspresikan diri melalui karya Seni Rupa. Dengan demikian, 

melalui mata pelajaran Seni Rupa diharapkan peserta didik dapat 

mengembangkan apresiasi seni, daya kreasi, dan kecintaan pada Seni Rupa 

tradisional dan modern.

Melukis merupakan suatu kegiatan yang populer dalam dunia kesenirupaan. 

Segala bentuk coretan cat baik itu berupa garis maupun bidang, yang membentuk 

suatu objek maupun abstrak dapat dikatakan sebagai karya lukis. Aktivitas 

melukis tidak lepas dari alat dan bahan yang digunakan. Banyak teknik yang 

digunakan dalam melukis yang dapat dijadikan pilihan pelukis dalam 

menuangkan ekspresinya. 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar di bidang kesenian khususnya 

seni lukis ditentukan oleh semua komponen yang berperan dalam pembelajaran. 

Guru sebagai fasilitator perlu menyusun perangkat pembelajaran seni, agar 

pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan hasil yang diharapkan dapat 

tercapai dengan baik. Tentu tidak mudah untuk memenuhi keinginan tersebut, 

karena keberhasilan dalam pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh guru, 



3

namun peran serta murid sebagai pembelajar aktif memegang peranan yang 

penting dalam usaha pencapaian tujuan pembelajaran. 

Sebagai ilmu yang dapat diajarkan kepada peserta didik melalui jalur 

pendidikan formal, pelaksanaan pembelajaran melukis di sekolah sangat sesuai 

untuk memenuhi Kompetensi Dasar (KD) melukis guna memenuhi Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) pendidikan seni rupa kelas X semester ganjil maupun 

semester genap dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Bertolak 

dari SKL inilah, materi pembelajaran seni rupa akan lebih bermanfaat apabila 

salah satu tujuannya dipersiapkan sebagai bekal menyongsong pendidikan tinggi 

setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembelajaran melukis merupakan 

sarana ekspresi, apresiasi dan rekreasi bagi siswa setelah bertemu dengan mata 

pelajaran lain yang menuntut konsentrasi dan kerja otak yang berat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

pembelajaran melukis yang berlangsung di SMA Negeri 4 Magelang. SMA 

Negeri 4 Magelang merupakan Sekolah Standar Nasional (SSN) dan salah satu 

sekolah favorit di Kota Magelang. Pembelajaran seni Budaya dengan materi seni 

lukis merupakan bentuk kegiatan kreasi di kelas X, diharapkan menjadi 

penyeimbang bagi pembelajaran yang sarat dengan ilmu pasti. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Karthadinata (1994:46), bahwa pelajaran seni rupa perlu 

diberikan praktik kepada siswa karena materinya dapat menyenangkan, santai, dan 

tidak tegang, untuk mengimbangi pelajaran-pelajaran yang berat seperti 

Matematika, Fisika, IPA, dan Bahasa Inggris. Materi seni lukis di SMA Negeri 4 

Magelang diajarkan pada kelas X semester dua. SMA Negeri 4 memiliki tenaga 
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pendidik dan juga peserta didik yang tergolong unggul di wilayah Magelang Kota, 

SMA Negeri 4 Magelang juga memiliki sarana prasarana yang relatif baik karena 

memiliki Laboratorium Seni Budaya yang representatif untuk pelaksanaan 

pembelajaran Seni Budaya khususnya melukis. Selain itu, lokasi sekolah yang 

berada di dekat galeri Kyai Langgeng dan galeri OHD (Oei Hong Djien) yang 

setiap saat mengadakan kegiatan pameran lukisan tentu mempunyai pengaruh 

terhadap kreativitas siswa. 

Pembelajaran melukis diberikan secara intensif sehingga mendorong 

keingintahuan peneliti mengenai bagaimana proses serta hasil pembelajaran 

melukis di sekolah tersebut. Penelitian dilaksanakan di kelas X, karena sesuai 

dengan SK dan KD yang  digunakan. Pada jenjang kelas kelas X, SMA Negeri 4 

Magelang rutin memberikan tugas akhir melukis bagi siswa siswi yang 

mendapatkan mata pelajaran Seni Rupa. 

Peneliti ingin mengetahui hasil pembelajaran melukis yang dicapai oleh 

siswa kelas X. demikian hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

kajian yang dapat menjadi refleksi dari pembelajaran melukis yang telah 

berlangsung di kelas X SMA Negeri 4 Magelang tahun 2015/2016, maupun bagi 

langkah perbaikan pembelajaran serupa pada tahun berikutnya. 

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 
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1.2.1 Bagaimana proses pembelajaran melukis di kelas X SMA Negeri 4 

Magelang? 

1.2.2 Bagaimana hasil karya lukis siswa di kelas X SMA Negeri 4 Magelang 

yang dihasilkan dalam proses pembelajararan? 

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1.3.1 Mengetahui dan mendeskripsikan proses pembelajaran melukis di kelas X 

SMA Negeri 4 Magelang 

1.3.2 Mengetahui dan mendeskripsikan hasil karya siswa dalam pembelajaran 

melukis di kelas X SMA Negeri 4 Magelang. 

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan penelitian 

kelas. 

1.4.2 Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

untuk mengadakan penelitian lainjutan yang berhubungan dengan 

pembelajaran melukis 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pembelajaran Seni Rupa 

2.1.1 Konsep pembelajaran 

Pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal siswa yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar (Gagne dalam Anni dan 

Rifa’i, 2011:192). Sedangkan menurut Briggs (dalam Anni dan Rifa’i, 2011:193) 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian 

rupa sehingga siswa memperoleh kemudahan. Peristiwa belajar siswa m-erupakan 

suatu proses siswa untuk mendapatkan informasi yang nyata. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses yang memudahkan siswa untuk 

mendapatkan informasi, sehingga dari informasi tersebut siswa mendapatkan 

pengalaman. Pengalaman yang didapatkan siswa dalam proses pembelajaran tidak 

lepas dari hakikat proses pembelajaran sebagai bentuk interaksi antara guru dan 

siswa.  Interaksi yang timbul merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi 

baik secara verbal ataupun nonverbal. Komunikasi verbal pada umumnya 

berbentuk interaksi yang dilakukan secara lisan, sedangkan nonverbal dengan 

memanfaatkan media pembelajaran seperti komputer.  

Pembelajaran mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan, yaitu 

mengajar dan belajar. Mengajar pada hakikatnya adalah usaha untuk menciptakan 
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situasi dan kondisi (sistem lingkungan) yang kondusif atau mendukung dan 

memungkinkan berlangsungnya proses belajar bagi siswa (Ismiyanto, 2009). 

Sedangkan belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia. 

Gagne dan Berliner (dalam Anni dan Rifa’i, 2011:82) menyatakan bahwa belajar 

merupakan proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil 

dari pengalaman. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses yang penting dalam kehidupan manusia yang mana proses 

belajar berlangsung seumur hidup dan tidak mengenal waktu dan tempat. Dalam 

pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah 

melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Gerlach 

dan Ely (dalam Anni dan Rifa’i, 2011:85) menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan 

atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. 

2.1.2 Pembelajaran Seni Rupa 

Seni atau kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang berfungsi 

untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat terhadap nilai-nilai 

keindahan (Rondhi dan Sumartono, 2002:4). Sedang seni rupa merupakan seni 

yang menggunakan unsur-unsur rupa sebagai media ungkapnya (Rondhi dan 

Sumartono, 2002:6). Unsur-unsur rupa tersebut secara kasat mata dapat dilihat 

oleh indera mata. Unsur-unsur rupa tersebut terdiri atas garis, bidang, bentuk, 
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ruang, warna, dan tekstur. Susunan unsur-unsur rupa dalam satu kesatuan utuh 

merupakan bentuk seni rupa. 

Dalam konteks pembelajaran seni rupa, Syafi’i (2006:5), mengemukakan 

dua pandangan tentang pendidikan seni rupa yaitu pendidikan dalam seni, dan 

pendidikan melalui seni. Pada pelaksanaan konsep pendidikan dalam seni, peserta 

didik diharapkan memiliki keterampilan berkarya seni rupa, sedangkan konsep 

pendidikan melalui seni lebih mengorientasikan pengalaman seni untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

Berdasarkan konsep yang dikemukakan Syafi’i, dan ditinjau dari peran 

pembelajaran sebagai upaya untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa, 

maka konsep yang lebih tepat diterapkan pada pelaksanaan pendidikan di sekolah 

umum adalah konsep pendidikan melalui seni. Dalam hal ini, pelaksanaan konsep 

pendidikan melalui seni dapat diterapkan pada seluruh siswa sekolah umum 

termasuk juga Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Melalui pendidikan seni rupa di SMA, peserta didik akan memperoleh 

beberapa pengalaman yang diantaranya pengetahuan kesenirupaan dan 

pengalaman kesenirupaan, seperti halnya belajar mengapresiasi karya seni rupa, 

serta keterampilan menghasilkan karya seni rupa murni dan terapan sebgaimana 

tujuan pendidikan seni rupa di sekolah yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

dalam Syafii (2006:12). Dalam hal ini, Sudarmaji dalam Ismiyanto (2007:2), 

memaparkan pengalaman kreatif yang dapat dilatih melalui pembelajaran seni 

rupa seperti halnya proses berekpresi dengan media garis, bidang dan warna, 

misalnya menggambar, melukis, mematung, membatik dan seterusnya.  
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Dengan demikian, pembelajaran seni rupa di sekolah-sekolah sangat 

berguna dalam mendorong dan membantu peserta didik memperoleh pengalaman 

berkesenian rupa sehingga memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi 

kognitif atau pengetahuan kesenirupaan, kompetensi afektif berupa sikap 

apresiatif terhadap karya seni rupa, serta kompetensi psikomotorik berupa 

keterampilan berkarya seni rupa. 

2.1.2.1 Komponen Pembelajaran seni Rupa 

Dalam konteks pembelajaran seni rupa, Syafii (2006:19-27), menempatkan 

karakterik siswa, karakteristik guru dan karakteristik lingkungan selain 

menyebutkan tujuan, materi, strategi, dan evaluasi sebagai komponen 

pembelajaran seni rupa. 

1) Karakteristik siswa 

Siswa adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar sehingga 

dalam pembelajaran, siswa dapat pula disebutkan sebgai subjek belajar (Sugandi, 

2004:29). Berdasarkan pendapat Sugandi, diketahui bahwa subjek belajar dapat 

diartikan sebagai peserta didik, erat kaitanya dengan hal ini, siswa dipandang 

sebagai subjek yang turut serta dalam penentuan keberhasilan pembelajaran 

(Syafi’i, 2006:19). Sebagai  individu yang memiliki karakteristik, faktor internal 

siswa ikut mempengaruhi hasil belajar. Dalam hal ini, karakteristik siswa yang 

perlu diperhatikan dalam pemilihan strategi pembelajaran yang optimal 

didefinisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa sepertihalnya 

bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berfikir, dan 

kemampuan awal (hasil belajar) yang telah dimilikinya (Uno, 2006:58). Demikian 
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Baharuddin dan Wahyuni (2008: 19-25), mengemukakan faktor internal 

membentuk karakteristik siswa yang memperngaruhi hasil belajar meliputi faktor 

fisiologis atau kondisi fisik seperti halnya jenis kelamin, postur tubuh, berat dan 

tinggi badan, kesehatan dan kebugaran, serta faktor psikologis atau keadaan 

prikologis individual seperti halnya kecerdasan, motivasi, minat, sikap dan bakat. 

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa sebagai individu yang 

melakukan aktivitas belajar, setiap siswa memiliki potensi diri sebgaimana yang 

disebutkan dalam faktor-faktor internal baik fisiologis maupun psikologis yang 

akan memberikan ciri khusus dan membentuk karakter siswa dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari termasuk juga dalam menentukan kemampuan belajar. 

Dengan demikian, demi tercapainya keberhasilan pembelajaran, guru harus 

memperhatikan karakteristik siswa dengan lebih mengenali peserta didiknya. 

Guna mengenali peserta didiknya, guru dapat memperoleh informasi dengan 

melakukan pengumpulan data melalui teknik tes dan non-tes sebagaimana yang 

dikemukakan Daryanto (2001:29-34). Dalam prakteknya, untuk mengenali faktor 

fisiologis atau ciri fisik yang dimiliki siswa, guru dapat melakukan teknik non-tes 

yakni melalui pengamatan. Untuk mengetahui faktor psikologis siswa, guru dapat 

memperoleh informasi melalui pengumpulan data dengan teknik non-tes maupun 

tes, seperti halnya wawancara untuk mengetahui kecerdasan, bakat, dan 

kemampuan awal.

2) Karakteristik guru 
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Sebagaimana peran penting guru sebagai seorang perencana, pelaksana, dan 

pengembang kurikulum, guru harus mampu bekerja secara professional. Dalam 

mencapai karakter sebagai pendidik professional, guru bukan hanya dituntut 

melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki 

pengetahuan dan kemampuan profesional (Sukmadinata, 2009:191). Dalam hal 

ini, kompetensi yang harus dimiliki guru secara yuridis/ UU Guru dan Dosen 

dalam Syafi’i (2006: 25-26), adalah meliputi kompetensi pedagogik (kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik), kepribadian (kepribadian yang mantab 

berakhlak mulia), profesional (kemampuan penguasaan materi pelajaran secara 

luas dan mendalam), serta kompetensi sosial (kemampuan guru berkomunikasi 

dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peseta didik, sesama guru, orang 

tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar disamping memiliki kompetensi 

yang berkaitan dengan pengetahuan kesenirupaan). Erat kaitannya dengan hal ini, 

guru harus memenuhi persyaratan yang meliputi persyaratan administratif 

(berilmu pengetahuan, mampu merencanakan, melaksanakan evaluasi pendidikan 

dan menguasai bidang yang ditekuni), akademis (berkaitan dengan kapabilitas dan 

kualitas intelektual), serta kepribadian (berkaitan dengan sikap dan perilaku 

teladan) (Nurdin, 2008:23). 

Dari berbagai kompetensi dan persyaratan di atas, diketahui bahwa figur 

guru demikian juga dengan guru seni rupa, dituntut untuk memiliki kompetensi 

pengetahuan kesenirupaan maupun kompetensi umum secara yuridis secara baik, 

sehingga mampu menjadi manusia ideal, perpengetahuan luas, memiliki sikap 



12

tingkah laku yang tanpa cela sebagaimana yang yang dikemukakan Syafi’i 

(2006:22). 

3) Karakteristik lingkungan 

Dalam kaitan karakteristik lingkungan dengan pembelajaran, Soenarya 

(2000:90), memiliki pandangan mengenai hubungan lingkungan luar dengan 

system pendidikan. 

Mengingat sistem pendidikan merupakan sistem terbuka yang berada pada 

suatu lingkungan, masukan dari lingkungan luar sistem pendidikan perlu 

diperhatikan walaupun tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan proses 

belajar-mengajar dalam sistem pendidikan, tetapi interaksi, interrelasi, dan 

dinamika aspek-aspek kehidupan yang berada di luar lingkungan sistem 

pendidikan berdampak luas terhadap sistem pendidikan. 

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa seiring berjalannya sistem 

pendidikan yang senantiasa menerima masukan dari luar, lingkungan tempat 

berjalannya sebuah sistem pendidikan secara tidak langsung memberikan 

pengaruh yang bervariasi, sehingga kondisi lingkungan pendidikan perlu 

diperhatikan dan dipersiapkan guna mencapai tujuan pendidikan dengan baik. 

Sebagaimana suatu sistem yang bersifat terbuka, sistem pendidikan ditandai 

oleh adanya struktur sistem pendidikan yang terdiri atas sistem pendidikan yang 

bersifat nasional, dengan subsitem pendidikan yang terdiri atas pendidikan di 

sekolah dan pendidikan di luar sekolah (Soenarya, 2000:56). Dalam kaitanya 

dengan hal ini, lingkungan/ latar atau setting, dibagi menjadi dua wilayah yakni 
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lingkungan pembelajaran skolah dan luar sekolah (Syafi’i, 2006:27). Selain 

memiliki hubungan internal, kedua latar pembelajaran baik pendidikan sekolah 

maupun luar sekolah juga memiliki hubungan eksternal yang ditandai dengan 

adanya interaksi, interelasi, dan interdependensi antar sistem pendidikan dengan 

sistem lainnya diluar sistem pendidikan seperti halnya faktor ekonomi, sosial, 

politik, individu keluaran, kerjasama internasional, kebudayaan dan agama, 

demografi serta informasi iptek (Soenarya, 2000:56-57). 

Pendapat diatas akan lebih jelas diamati dengan adanya hubungan eksternal 

baik di lingkungan pembelajaran sekolah maupun luar sekolah. Seperti halnya 

pengadaan atas lingkungan fisik lingkungan sekolah (penataan gedung, 

laboratorium dan sebagainya), secara tidak langsung dipertimbangkan 

berdasarkan kondisi ekonomi. Demikian lingkungan non fisik (kenyamanan, 

sistem penghargaan dan hukuman dan sebagainya) secara tidak langsung 

dipengaruhi oleh keadaan sosial, politik, budaya dan agama sebagai contoh 

hubungan eksternal yang dilakukan oleh lingkungan pembelajaran sekolah. 

Dalam hubungan eksternal lingkungan pembelajaran luar sekolah, Syafi’i 

(2006:28), mengemukakan kenyataan yang dapat diamati dan dibandingkan, 

bahwa lingkungan pembelajaran luar sekolah sangat bergantung pada kondisi 

tempat masyarakat sekitar sekolah termasuk juga lingkungan fisik (ekologis) dan 

sosial budaya serta dari mana siswa berasal. Hal ini akan semakin jelas terlihat 

sebagaimana perbedaan lingkungan pembelajaran di desa yang akan lebih kental 

dengan unsur budayanya bila dibandingkan dengan lingkungan pembelajaran di 

kota. Lingkungan pembelajaran anak dari golongan masyarakat kelas atas yang 
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lengkap dengan fasilitas belajar dengan lingkungan belajar anak jalanan yang 

belum tentu memiliki sarana pembelajaran pun akan sangat berbeda.  

Demikian keadaan sebuah lingkungan dalam pendidikan luar sekolah, akan 

mempengaruhi kelancaran aktivitas belajar dan memberikan gambaran tersendiri 

bagi anak dalam menemukan sebuah ide terutama dalam berkarya, sehingga 

sangatlah jelas bahwa peran lingkungan pendidikan baik sekolah maupun luar 

sekolah akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu pembelajaran 

khususnya pembelajaran seni rupa. 

4) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran didefinisikan sebagai perilaku yang hendak dicapai atau 

yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu 

(Mayer dalam Uno, 2006:35). Ellington dalam Uno (2006:23), mendefinisikan 

tujuan pembelajaran sebagai pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan 

atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil 

belajar. Dalam peranannya pada kurikulum, tujuan memegang peranan penting 

karena akan mengarahkan semua kegiatan pembelajaran dan mewarnai 

komponen-komponen kurikulum lainnya (Sukmadinata, 2009:103). 

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa tujuan pembelajaran 

dirumuskan guna mengarahkan seluruh kegiatan pembelajaran supaya siswa 

mencapai hasil yang diharapkan, dan sekaligus ikut mempengaruhi komponen 

pembelajaran yang lain. Dalam pelaksanaanya, tujuan pembelajaran meliputi tiga 

ranah yakni berupa ranah kognitif, sikap, maupun keterampilan. Bloom dalam 
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Danim (2005:162-163) membagi ranah kognitif tujuan pendidikan dari tingkatan 

terendah hingga tertinggi yang meliputi pengetahuan, pemahaman atau 

pengertian, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, hingga evaluasi. Krathwohl 

dalam Danim (2005:164), membagi ranah afektif tujuan pendidikan dari tingkatan 

terendah hingga tertinggi yang dimulai dari kemauan menerima, menanggapi, 

menilai, mengorganisasikan, hingga karakterisasi nilai yang tercermin pada corak 

hidup individu. Maclay dalam Danim (2005:165), membagi ranah psikomotorik 

pendidikan dari tingkatan terendah hingga tertinggi meliputi persepsi, kesiapan 

melakukan kegiatan, respon terpimpin terbimbing, mekanisme, hingga respon 

yang kompleks (menggunakan sikap, pengalaman tingkat pertama hingga 

keempat ranah psikomotorik dalam pengemabangan model). Selain itu, siswa juga 

diharapkan memperoleh dampak pengiring seperti halnya kesadaran akan sifat, 

tenggang rasa, kecermatan, dan juga perubahan sikap dan mental ke arah yang 

lebih baik (Sugandi, 2004:29). 

Bila secara umum pencapaian tujuan pembelajaran dikelompokkan dan 

digolongkan berdasarkan tingkatan sedemikian rupa, tujuan kelompok 

pembelajaran estetika dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

diharapkan dapat meningkatkan sensitivitas atau kepekaan dalam mengapresiasi 

maupun kemauan berekspresi yang akan menumbuhkan kreativitas, sehingga 

tercipta kebersamaan dan kehidupan yang harmonis. Bertolak dari KTSP inilah, 

tujuan pembelajaran seni rupa diarahkan untuk membekali peserta didik dengan 

berbagai kompetensi berkesenirupaan baik pada aspek kognitif, afektif, serta 

psikomotorik. 
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5) Materi Pembelajaran Seni Rupa 

Materi pembelajaran merupakan suatu yang disajikan guru untuk diolah dan 

kemudian dipahami oleh siswa, dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan (Ibrahin dan Syaodih, 2003:101). Dalam 

kaitannya dengan hal ini, materi pembelajaran merupakan komponen utama dalam 

proses pembelajaran karena akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran (Sugandi, 2004:29). Demikian diketahui bahwa materi merupakan 

komponen pembelajaran yang disajikan guru untuk diolah dan dipahami oleh 

siswa dalam mencapai tujuan-tujuan instruksional yang sekaligus mempengaruhi 

semua kegiatan pembelajaran sepertihalnya pemilihan bahan ajar, sumber belajar, 

serta media pembelajaran, hingga tercipta pengorganisasian materi dengan sebaik 

mungkin demi terciptanya pembelajaran yang efektif. 

Pada pembelajaran seni rupa, Ditjen Dikdasmen dalam BSNP (2006), 

mengelompokkan empat materi kegiatan pokok yakni apresiasi seni 

(pengembangan kesadaran, pemahaman, dan penghargaan melalui pengamatan 

dan pembahasan karya seni), berkarya seni (menghasilkan karya seni melalui 

kegiatan eksplorasi dan eksperimen dalam mengolah gagasan/ konsep, bentuk, 

dan media teknik, dengan mengambil unsur-unsur dari berbagai bentuk seni 

tradisi maupun modern, kritik seni (pemahaman dan kemampuan menilai karya 

seni secaya lisan dan tertulis khususnya hasil kreasi siswa), serta penyajian seni 

(penyajian dalam diskusi kelas, pameran atau pementasan, baik dalam lingkup 

kelas, sekolah maupun masyarakat). Dari keempat materi pokok yang ada, bentuk 

materi pembelajaran seni rupa digolongkan ke dalam kompetensi apresiasi dan 
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ekspresi dalam penentuan Standar Kompetensi (SK). Materi pokok teoritik atau 

pengetahuan, tidak diberikan secara terpisah, tetapi tergabung dengan kegiatan 

apresiasi  seni, berkarya seni, kritik seni, dan penyajian seni. Untuk pembelajaran 

yang bersifat praktek lebih berorientasi pada proses yang lebih menekankan usaha 

membentuk dan mengungkapkan gagasan kreatif dari pada kualitas hasil. 

Berkaitan dengan penyajian materi, sebuah pembelajaran tidak luput dari 

keberadaan bahan ajar. Bahan ajar, merupakan seperangkat materi yang disusun 

secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan 

siswa belajar dengan baik (Majid, 2007:174), sehingga akan membantu guru/ 

instruktor dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar (Majid, 2005:173). 

Demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang 

mendukung kegiatan belajar siswa, guru perlu menyusun materi dalam bahan ajar. 

Mengingat bahan ajar lebih condong kepada kepentingan guru dalam 

mengajar, bahan ajar tidak selamanya mudah dipelajari siswa secara langsung. 

Dalam hal ini, guru juga perlu mempersiapkan sumber belajar. Sumber belajar 

merupakan tempat atau lingkungan sekitar. Benda atau orang yang mengandung 

informasi yang dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk 

melakukan  proses perubahan tingkah  laku (Majid, 2006:170). Demikian 

deketahui bahwa sumber belajar merupakan segala jenis benda yang dapat dipakai 

sebagai pusat diperolehnya indormasi esensial dari sebuah materi. 

Dalam penyampaian sumber belajar maupun bahan ajar, guru memerlukan 

media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat/ wahana yang 
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digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran (Sugandi, 2004:30). Demikian Sukmadinata (2006:108) 

mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala macam bentuk perangsang 

dan alat yang disediakan oleh guru untuk mendorong siswa belajar.Pernyataaan 

Sugandi dan Sukmadinata sekaligus memberikan petunjuk bahwa media 

pembelajaran sangat membantu bagi penyampaian pesan dan sekaligus 

mendorong siswa untuk belajar. Gagne dalam Sukmadinata (2009:110) membagi 

perangsang belajar menjadi kata-kata tertulis (buku, pengajaran berpogram, bagan 

proyektor, slide, checklist, dan sebagainya), lisan (guru, rekaman suara), gambar 

dan lisan (slide-tape, slide bersuara, ceramah dan poster), gambar bergerak, kata-

kata dan suara (proyektor film bergerak, televisi dan demonstrasi) serta konsep 

teoritis melalui gambar (film bergerak, permainan boneka wayang). 

Media pembelajaran digolongkan menjadi empat jenis yaitu: (1) media 

pembelajaran berdasarkan cerapan indera seperti media audio yang 

menghantarkan pesan lewat suara/ melalui pendengaran (radio, tape recorder, 

MP3 Player dan lain-lain), media visual yang memanfaatkan indera penglihatan/ 

mata (gambar, foto, ilustrasi, dan lain-lain), media audio visual yang 

memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan ( tayangan televisi, VCD,

DVD, hingga tampilan berbasis komputer); (2) media pembelajaran seni rupa 

berdasarkan alat bantu proyeksi yang dibagi menjadi media visual tidak 

diproyeksikan (gambar, grafik, diagram, poster, foto dan media cetak), dan media 

visual transparan/ diproyeksikan (slide proyektor dan Overhead Projector/ OHP);

(3) media pembelajaran berdasarkan matra atau dimensi yang dibagi menjadi dua 
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dimensi ( memiliki unsur panjang dan lebar serta hanya dapat dilihat dari satu 

arah) dan tiga dimensi (memiliki unsur panjang, tinggi, lebar/ volume, sehingga 

dapat dilihat dari berbagai arah); (4) media pembelajaran berbasis computer 

(CD/VCD Interaktif, LCD Proyektor/ laser proyektor/ Data Projector) (Supatmo, 

2007:15-49). 

Dalam pengembangannya, guru dapat menciptakan media pembelajaran 

meliputi media visual (chart, grafik, transparansi dan slide), media berbasis audio

visual (video dan audio tape), dan media berbasis komputer (computer dan video 

interaktif) (Arsyad, 1997:105). Pada prakter pembelajaran melukis, guru dapat 

mengembangkan media pembelajaran sepertihalnya gambar, media tiga dimensi, 

slide proyektor, atau bahkan media pembelajaran yang berbasis computer seperti 

halnya LCD Proyektor. 

Selain materi dapat ditemukan dalam bahan ajar maupun sumber belajar, 

komponen penunjang juga diperlukan guna memperlancar, melengkapi, dan 

mempermudah terjadinya proses pembelajaran bahan ajar dan sumber belajar 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugandi (2004:30). Komponen penunjang 

dapat berupa fasilitas belajar seperti buku pelajaran, alat pelajaran, bahan 

pelajaran dan sebagainya. Pengadaan penunjang juga perlu diperhatika sehingga 

benar-benar sesuai, berguna dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran.

6) Strategi Pembelajaran Seni Rupa 

Strategi pembelajaran merupakan keseluruhan aktivitas guru dalam rangka 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi tercapainya tujuan 
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pembelajaran (Joni dalam Sugandi, 2007:100). Uno (2007:3), mendefinisikan 

strategi pembelajaran sebagai cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk 

memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran 

dengan mempertimbangkan situasi kondisi, sumber belajar, kebutuhan dan 

karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan itu. PAU 

DIKTI dalam Sugandi (2007:100-101), menyebutkan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan pendekatan dalam mengelola pembelajaran denga mengitegrasikan 

komponen urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi dan siswa, peralatan 

beserta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Strategi 

pembelajaran erat kaitannya dengan pertanyaan bagaimana pencapaian sasaran 

pembelajaran trcapai baik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil 

pembelajaran (Syafi’i, 2006:33).

Berdasarkan definisi di atas, diketahui bahwa startegi pembelajarn 

merupakan bentuk pegorganisasian pembelajarn yang direncanakan guru dengan 

mempertimbangkan dan melaui pendekatan-pendekatan tertentu untuk mencipkan 

proses pembelajaran yang kondusif, efektif, dan efisien, mulai dari tahap 

perencanaan (pemilihan model pembelajaran, metode mengajar, dan tenik guru 

mengajar maupun pelaksanaan pembelajaran) hingga evaluasi pembelajaran. 

Dalam konteks pembelajara seni rupa, strategi pembelajaran lebih 

difokuskan pada tujuan guna membantu atau memberikan kemudahan fasilitas 

belajar bagi peserta didik dalam berkarya seni rupa dalam menuju kepada 

tercapainaya tujuan instruksionanal tertentu secara optimal (Ismiyanto, 2007:7). 
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Erat kaitannya dengan hal ini Utomo ((2009:7), memfokuskan strategi 

pembelajaran seni rupa sebagai kegaiatan yang dipilih. Demikian diketahui bahwa 

dalam strategi pembelajaran seni rupa, guru dituntut untuk mampu memilih 

kegiatan yang tepat dalam suatu pembelajaran sehingga dapat menjadi fasilitator 

guna membantu siswa mencapai tujuan belajar. 

Sebagai salah satu bagian dari strastegi pembelajan, pemilihan metode akan 

berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan pembelajaran. Metode adalah 

cara, yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mecapai suatu tujuan 

(Surakhmad, 1994:96). Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan 

pengajar atau instrukteur untuk menyajikan info atau pengalaman baru, menggali 

pengalaman peserta belajar, menampilkan unjuk kerja peserta belajar dan lain-lain 

(Uno, 2007:65). Demikian diketahui bahwa, metode pembelajaran berguna bagi  

guru dalam pencapaian tujuan belajar seperti halnya dalam menggali, menyajikan 

info/ pengalaman baru kepada siswa, maupun menampilkan unjuk kerja siswa. 

Berdasarkan uraian yang memaparkan definisi strategi pembelajaran 

maupun metode pembelajaran di atas, dapat ditegaskan bahwa, strategi 

pembelajaran merupakan taktik atau kiat guru untuk menciptakan kondisi 

pembelajaran yang kondusif, sedangkan metode pembelajaran merupakan cara 

atau teknik yang digunakan guru dalam mewujudkan strategi pembelajaran. 

7) Evaluasi Pembelajaran Seni Rupa 

Tyler dalam Arikunto (1999:3) mendefinisikan evaluasi pembelajaran 

sebagai sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam 
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hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan yang sudah tercapai. Jika belum, 

dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan yang belum tercapai dan apa 

sebabnya. Bila Tyler lebih menekankan kegiatan evaluasi sebagai proses 

penentuan/ pengukuran tercapainya tujuan pendidikan serta penyelidikan atas 

gagalnya suatu pembelajaran, Cronbach dan Stubblebeam dalam Arikunto 

(1999:3), menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran bukan sekedar kegiatan 

mengukur tujuan tercapai, akan tetapi juga untuk membuat keputusan. 

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa tanpa kegiatan evaluasi, guru 

tidak akan tahu seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai, sulit dalam 

menemukan kendala apa yang berpengaruh,serta sulit dalam melakukan 

perbaikan. Demikian dalam konteks pembelajaran seni rupa, Syafi’I (2006:35), 

mengemukakan bahwa evaluasi pembelajaran dilakukan guna mengetahui sejauh 

mana ketercapaian tujuan yang telah direncanakan. Evaluasi pembelajaran 

mencakup evaluasi program, proses, dan hasil yang bukan sekedar mengukur dan 

menaksir/ menilai pada aspek keterampilan saja, melainkan juga pada aspek 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan kreatif (psikomotorik). 

Daryanto (2001:29) menggolongkan teknik evaluasi menjadi dua macam 

yakni tekni tes dan teknik non-tes. Demikian Syafi’I (2008:11), menggolongkan 

evaluasi pembelajaran seni budaya menjadi teknik tes dan teknik non-tes. Tes 

merupakan suatu alat pengumpul informasi tetapi jika dibandingkan dengan alat-

alat yang lain, tes ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan 

(Daryanto, 2001:35). Teknik tes dapat diartikan sebagai tugas yang harus 

dikerjakan siswa untuk menampilkan kemampuannya. Berdasarkan substansi 
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yang diungkap, tes dibedakan atas tes pengetahuan, tes apresiasi, dan tes 

keterampilan. 

Bila pada teknik tes siswa harus melakukan kegiatan yang dapat 

menunjukkan kompentensinya, pada teknik non-tes siswa tidak melakukan 

aktivitas dan yang penting guru memperoleh informasi terkait dengan keadaan 

siswa melalui teknik non-tes yang dapat berupa skala bertingkat, kuesioner, check 

list, pengamatan, wawancara, dan riwayat hidup (Daryanto, 2001: 29-34). 

2.2 Pembelajaran Seni Rupa di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Sebagaimana Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 19 mencantumkan, 

kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mecapai tujuan pendidikan sehingga pengembangan 

pendidikan di Indonesia selayaknya mengacu kepada kurikulum yang berlaku. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP) tercipta dari perbaikan-perbaikan 

dari kurikulum yang telah ada sebelumnya. 

Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, terdapat dua kurikulum yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Kebebasan dalam menerapkan 

kurikulum diberikan karena perbedaan latar belakang dan komponen-komponen 

pendukung pembelajaran, sehingga diberikan kebebasan untuk memilih 

kurikulum yang paling tepat diterapkan untuk masing-masing sekolah. 
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Erat kaitannya dengan peran KTSP sebagai kurikulum, selayaknya segala 

kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan pendidikan di sekolah 

wajib mengacu pada KTSP. Seiring berlakunya otonomi daerah yang ikut 

membawa otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan, Muhaimin dan kawan-

kawan (2008:2), mengungkapkan bahwa KTSP merupakan kurikulum operasional 

yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan 

(sekolah/ madrasah) sebagai wujud otonomi yang cukup besar yang dimiliki oleh 

sekolah/ madrasah dalam mengembagkan kurikulum dengan tetap berpegang pada 

Standar Kompentensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam 

Standar Isi (SI) dan Standar Kelulusan (SK) (Muhaimin dan kawan-kawan, 

2008:3). 

Muatan seni budaya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan 

pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu 

sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajaran Seni Budaya, 

aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. 

Karena itu, mata pelajaran Seni Budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni 

yang berbasis budaya. 

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diberikan di sekolah karena 

keunikan,  kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan 

peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk 

kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi melalui pendekatan: "belajar 
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dengan seni", "belajar melalui seni" dan "belajar tentang seni”. Peran ini tidak 

dapat diberikanoleh mata pelajaran lain (Hartati, 2010:28).

Pendidikan Seni Budaya memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan 

multikultural. Multilingual bermakna pengembangan kemampuan 

mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media seperti 

bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya. Multidimensional 

bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, 

pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi, dan kreasi dengan cara memadukan 

secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. Sifat multikultural 

mengandung makna pendidikan seni menumbuhkembangkan kesadaran dan 

kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan mancanegara.Hal 

ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan 

seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang 

majemuk (Hartati, 2010: 29).

Pendidikan Seni Budaya memiliki peranan dalam pembentukan pribadi 

peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan 

anak dalam mencapai multikecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, 

interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logik matematik, naturalis serta 

kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan 

kecerdasan emosional. 

Pembelajaran Seni Rupa pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas 

terdiri dari berbagai macam SK dan KD yang mencakup keterampilan dalam 
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menghasilkan karya seni rupa murni dan terapan.Kegiatan berkarya dalam bidang 

seni rupa diantaranya membuat karya seni rupa dua dimensi ataupun tiga 

dimensi.Seni lukis merupakan salah satu cabang seni rupa dua dimensi yang 

umum diberikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. 

SMA Negeri 4 Magelang menggunakan KTSP dengan mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. Dari kedelapan Standar Nasional Pendidikan, dua diantaranya yaitu 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompentensi Lulusan (SKL) menjadi acuan utama 

bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

berdasarkan PP No.19 Tahun 2005/ Standar Nasional Pendidikan pasal 6 

ayat 1, pelaksanaan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA)  terdiri atas 

lima kelompok mata pelajaran yang salah satu diantaranya adalah kelompok mata 

pelajaran estetika yang tidak berdiri sendiri, melainkan tergabung dalam muatan 

seni budaya. Melalui kelompok  Mata Pelajaran Estetika, diharapkan sensivitas, 

kemauan berekspresi, dan berapresiasi estetis siswa dapat meningkat sehingga 

tercipta kebersamaan dan kehidupan yang harmonis. 

Pentingnya peran pendidikan seni budaya dalam memenuhi kebutuhan 

perkembangan peserta didik akan pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan 

berekspresi/ berkreasi memberikan keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan 

tersendiri dalam dunia pendidikan di sekolah. Sebagaimana peran pendidikan seni 

budaya dalam S1, pendidikan seni budaya membantu peserta didik 



27

mengembangkan multikecerdasan yang diantaranya berupa kecerdasan visual 

spasial, kreativitas, dan kecerdasan emosional melalui pendidikan seni rupa. 

Sebagaimana Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dalam memenuhi 

tuntutan kondisi lingkungan, pendidikan seni rupa yang telah terangkum dalam 

mata pelajaran seni budaya di jenjang pendidikan Sekolah Menengan Atas (SMA) 

memiliki peran yang cukup penting bagi perkembangan kecakapan hidup serta 

bagi penerusan jengjang pendidikan selepas dari bangku SMA. Dengan demikian, 

pembelajaran seni rupa ikut menjadi satu komponen penting dalam KTSP demi 

mencukupi kebutuhan pengembangan potensi dan bakat seni peserta didik.

2.3 Seni Lukis 

Melukis adalah kegiatan seni menuangkan pikiran dan perasaan dalam 

bentuk gabungan seni gambar dan pewarnaan memakai cat air atau cat minyak 

pada sebidang kertas atau kanvas dengan alat berupa kuas (Ayu Rini, 2008:9). 

Seni Lukis merupakan karya seni dua dimensi, umumnya karya seni ini 

menggunakan media cat air, akrilik, tinta bak, cat minyak, cat warna, dan ubar 

batik yang dapat dituangkan pada media kertas, papan triplek, kanvas, dan dinding 

bangunan.Melukis merupakan praktek penggunaan cat, pigmen, warna atau 

medium lain ke suatu permukaan. Penggunaan medium biasanya diterapkan pada 

permukaan dengan sebuah kuas tapi obyek lain bisa digunakan. 

Dalam seni, istilah melukis merupakan tindakan untuk menghasilkan karya 

yang disebut lukisan. Permukaan yang biasa digunakan untuk melukis ialah 

kanvas, kertas, tembok, kayu, kaca, tembikar serta obyek-obyek lainnya yang bisa 
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digunakan untuk melukis.Melukis merupakan penyaluran ekspresi dan bentuknya 

bermacam-macam.Gambaran, komposisi atau abstraksi serta estetika lainnya bisa 

membantu memanifestasikan ekspresi dan maksud konseptual pelukis.Lukisan 

bisa bersifat naturalistik dan mewakili (sebagaimana dalam foto atau lukisan 

pemandangan), fotografik, abstrak, mengandung isi naratif, simbolisme, emosi 

atau politis. 

2.3.1 Media dalam melukis 

Media merupakan sesuatu yang mempunyai posisi di tengah atau segala 

sesuatu yang menghungkan antara satu unsur dengan yang lainnya (Rondhi: 2002: 

22). Terry Barret (dalam Maryanto: 2011:29) memaparkan bahwa istilah media 

dalam senirupa digunakanuntuk mengidentifikasi materi-materi spesifik yang 

dipakai oleh seorang seniman. Menurut  Sunaryo  (2009:19),  media  adalah  

bahan  dan  alat  serta perlengkapan yang biasa digunakan untuk memproduksi 

karya seni rupa, termasuk cara menggunakanya. 

2.3.1.1 Kanvas 

Kanvas adalah kain yang berlapis cat campur lem, merupakan kain kanvas 

terbuat dari yang kain tipis sampai kain tebal dan kuat. Bahan ini dipergunakan 

untuk membuat layar dan terutama dasar lukisan (Wikipedia, 2010). 

Seorang seniman sebelum melukis membentang kain kanvas di atas kayu 

bentang (spanram).Biasanya kanvas ini dibuat dengan menggunakan campuran 

bahan-bahan seperti cat tembok, lem, dan cat lapisan tipis berbahan dasar minyak 

untuk lapisan terakhir, kanvas ini khusus untuk cat minyak.Untuk cat acrylic atau 

cat berbahan dasar air tidak perlu dilapisi cat minyak. 
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2.3.1.2 Kertas 

Kertas adalah media yang umum digunakan dalam menggambar/ 

melukis.Perbedaan serat, tekstur ataupun jenis kertas juga mempengaruhi hasil 

gambar atau lukisan yang dibuat diatasnya.Kertas dalam bahasa Inggris disebut 

paper dan dalam bahasa Belanda disebut papier. Kertas adalah barang baru 

ciptaan manusia berwujud lembaran-lembaran tipis yang dapat dirobek, digulung, 

dilipat, direkat, dicoret mempunyai sifat yang berbeda dari bahan bakunya : 

tumbuh-tumbuhan. 

Kertas dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beragam. 

Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak serta melukis dan 

banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas misalnya kertas 

pembersih (tissue) yang digunakan untuk hidangan, kebersihan ataupun toilet 

(Wikipedia, 2010). 

2.3.1.3 Cat 

Cat merupakan bahan pewarna (berupa barang cair, cairan yang kental, atau 

tepung), bahan cair kentalyang terbuat dari pigmen dan zat pengikat, dapat diberi 

zat pewarna (untuk mewarnai suatu permukaan kayu, logam yang berfungsi 

sebagai lapisan pelindung atau dekorasi) (Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 

online/ daring). Dalam sebuah lukisan peranan cat sangat berperan penting agar 

dapat menonjolkan sisi karakter sebuah gambar, berbagai warna cat akan semakin 

menambah kesan warna pada lukisan. 
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1) Cat air 

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis cat air, yaitu yang sifatnya bening 

(transparent) dengan butiran-butiran warna yang halus dan yang kedap atau 

menutup (opaque) dengan butiran-butiran warna yang kasar. Yang bersifat 

menutup biasanya disebut cat poster (poster colour) dan yang bening atau 

transparan disebut water colour, atau cat air biasa yang dikenal pada umumnya 

(Sunaryo, 2009:20). 

2) Cat minyak 

Cat minyak merupakan cat untuk melukis yang diencerkan dengan minyak, 

zat perekat yang sangat kuat, diencerkan dengan terpentin (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia versi online/ daring). Media yang digunakan biasannya adalah kanvas, 

dengan cat minyak maka akan mudah dalam penggunaaan dan tekniknya. Akan 

tetapi pengeringan cat minyak membutuhkan waktu lama.

Termasuk dalam media adalah alat serta bahan dalam melukis. Alat (tool) 

adalah perkakas untuk mengerjakan sesuatu yaitu material. Melukis bisa 

dilakukan dengan alat apa saja bahkan tanpa menggunakan alatpun orang bisa 

melukis (Rondhi, 2002: 25-26). Contoh alat yang umum digunakan dalam seni 

lukis adalah pensil, kuas, dan palet. 

Bahan adalah material yang diolah atau diubah sehingga menjadi barang 

yang kemudian disebut  karya seni. Bahan dibagi menjadi dua yaitu bahan yang 

berasal dari alam dan bahan buatan manusia (Rondhi, 2002:25). Bahan buatan 

manusia contohnya kanvas, kertas, pensil, cat, dan masih banyak lagi. 
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2.3.2 Unsur dan Prinsip dalam melukis 

2.3.2.1 Unsur Seni Rupa 

Bentuk karya seni rupa adalah suatu komposisi yang terdiri atasunsur-unsur 

visual. Unsur-unsur tersebut adalah garis, bidang. Bentuk, ruang, warna, dan 

tekstur (Rondhi, 2002:31). 

1) Garis merupakan unsur rupa (visual element) yang hanya memiliki dimensi 

satu yaitu dimensi panjang. Garis dalam seni rupa dibedakan menjadi dua, 

yaitu garis nyata dan garis imajinatif. 

2) Bidang atau raut (Shape) merupakan unsur visual yang mempunyai ukuran 

dua dimensi. Bentuk merupakan manivestasi bagian luar dari benda mati. 

3) Bentuk (form) adalah manivestasi bagian luar dari benda hidup. 

4) Warna merupakan unsur visual yang penting. Warna mempunyai tiga aspek 

yaitu: jenis (hue), nilai (value), dan kekuatan (intensity). Jenis warna 

dibedakan menjadi tiga, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. 

5) Tekstur adalah sifat permukaan. Sering disebut dengan nilai raba meskipun 

tidak harus dikenal atau dihayati mealui rabaan. Tekstur terdiri atas tekstur 

nyata dan semu. 

2.3.2.2 Prinsip seni rupa 

Ada beberapa prinsip dalam menyusun karya seni, yaitu : 

1) Komposisi 

Komposisi adalah penyusunan atau prngorganisasian dari unsur-unsur seni 

rupa (Sidik, 1981: 44). Komposisi merupakan suatu cara pengorganisasian untuk 

menyusun bagian keseluruhan di dalam mendapatkan suatu wujud 

(Poerwadarminta, 1976: 17). 

Dalam uraian diatas memperjelas bahwa komposisi dapat dicapai melalui 

pengaturan atau penyusunan unsur-unsur seni rupa baik berupa garis, warna, 
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bidang, ruang dan tekstur secara bertumpukan dan kedinamisan dalam suatu 

karya. 

2) Kesatuan (Unity) 

Menurut Sidik (1981: 47), kesatuan atau unity adalah penyusunan atau 

pengorganisasian dari elemen-elemen seni demikian rupa sehingga menjadi 

kesatuan organic dan harmoni antara bagian-bagian dengan keseluruhan. Kesatuan 

merupakan penyusunan dari elemen-elemen seni rupa sehingga tiap-tiap bagian-

bagian yang tersusun tidak terlepas dengan bagian lainnya dsamping itu untuk 

memperoleh kesatuan bentuk dan keharmonisan di antara semua elemen. 

3) Kontras 

Kontras menghasilkan vitalitas. Hal ini mungkin muncul dikarenakan 

adanya warna komplementer, gelap dan terang, garis lengkung dan garis lurus, 

objek yang dekat dan objek yang jauh, bentuk-bentuk vertical dan horizontal, 

tekstur kasar dan halus, area rata dan berdekorasi, kosong dan padat, kalau tidak 

kontras akan timbul kegersangan, sebaliknya jika hanya terdapat kontras saja 

maka akan terjadi kontradisi. Untuk menghindari terjadinya hal itu diperlukan 

transisi atau peralihan guna mendamaikan kontras tersebut (Sidik, 1981: 47).  

Jadi kontras akan dapat menghasilkan perubahan dan perbedaan dari garis, 

warna dan bidang serta yang lainnya sehingga karya tidak terkesan monoton. 

4) Irama 

Irama adalah perubahan-perubahan bunyi, warna, gerak dan bentuk tertentu 

secara teratur yang terjadi (Bastomi: 1992: 72).Dalam seni rupa, irama adalah 
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aturan atau pengulangan yang teratur dri suatu bentuk atau unsur-unsur. Bentuk-

bentuk pokok irama adalah berulang-ulang (repetitive) ,berganti-ganti 

(alternative), berselang-selang (progressive) dan mengalir (flowing) (Supono: 

1983: 70). Irama akan memberikan pengulangan secara terus menerus daripada 

elemen-elemen seni rupa. Pencipta dalam pemanfaatan irama dalam karya seni 

lukis melalui adanya perbedaan ukuran bentuk dan perbedaan tebal tipisnya garis. 

5) Klimaks (Dominasi) 

Dominasi adalah factor atau unsur seni yang paling kuat.Dominasi dimaksud 

untuk menonjolkan inti atau puncak seni, oleh karena itu dominasi seni disebut 

pula klimaks seni (Bastomi, 1992:70). 

Pusat perhatian juga disebut dominasi yang merupakan focus dari susunan, 

suatu pusat perhatian di sekitar elemen-elemen lain bertebaran dan tunduk 

membantunya sehingga yang kita fokuskan menonjol, tetapi tidak lepas dengan 

lingkungannya (Supono, 1983: 69). Klimaks/ dominan sangat berperan dalam 

karya pencipta dimana memberikan suatu focus atau pusat perhatian dari 

keseluruhan karya. Pusat perhatian ini dubuat dengan perbedaan bentuk, kontras, 

warna melalui tempat dan sebagainya sehingga pengamat ketika pertama kali 

melihat lukisan penglihatanya jatuh pada pusat perhatian tersebut. 

6) Keseimbangan (Balance) 

Secara singkat dapat dikatakan balance adalah seimbang atau tidak berat 

sebelah. Keseimbangan adalah suatu perasaan akan adanya kesejajaran, 

kestabilan, ketenangan, dari kekuatan suatu susunan. 
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(Suryahadi, 1994: 11) Keseimbangan dapat bersifat simetris maupun 

asimetris. Dalam hal seni rupa, berat yang dimaksud lebih cenderung pada berat 

visual.Yang berpengaruh pada berat visual adalah ukuran, warna, serta 

penempatannya (lokasi). Keseimbangan merupakan kepekaan perasaan terhadap 

suatu unsur dalam seni lukis yang memberikan kesan stabil dalam suatu susunan, 

baik yang bersifat simetris/ formal maupun asimetris/ informal. Keseimbangan 

formal memberikan kesan statis pada suatu susunan sedangkan keseimbangan 

informal memberikan kesan dinamis pada suatu susunan. Demikian juga dengan 

karya pencipta, keseimbangan yang dimunculkan adalah keseimbangan informal 

dimana keseimbangan ini memberikan gerakan dinamis pada wujud karya. 

7) Harmoni 

Harmoni atau keselarasan merupakan prinsip rupa yang mempertimbangkan 

keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga cocok 

satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan yang tidak saling bententangan. 

Susunan harmonis menunjukkan adanya keserasian dalam bentuk raut dan garis, 

ukuran, warna-warna, dan tekstur. Semuanya berada pada kesatupaduan untuk 

memperoleh suatu tujuan atau makna (Sunaryo, 2002: 32). 

2.3.2 Teknik Melukis 

teknik merupakan cara seniman dalam mengolah bahan dengan alat tertentu. 

Ada dua teknik dalam berkarya seni yaitu teknik umum  atau teknik konvensional 

dan teknik khusus  atau nonkonvensional. Teknik umum merupakan teknik  yang 

biasa  dilakukan  oleh  orang  pada  umumnya,  seperti  membuat  karya  seni  

rupa menggunakan  crayon, pencil warna, pena,  kuas, cat air, cat minyak, kanvas 
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dan kertas. Sedangkan teknik khusus merupakan teknik dalam berkarya seni yang 

khas dan  tidak  biasa  dilakukan  oleh  orang  pada  umumnya,  yang  merupakan 

pengembangan  teknik  umum  secara  personal  membuat  karya  seni,  contoh  

yaitu melukis  dengan  sumba  atau  pewarna  tekstil,  melukis  dengan  pasir  

(Rondhi, 2002:26). 

Berikut dijelaskan lima teknik dalam melukis yang umum digunakan. 

1) Teknik Aquarel 

Teknik ini biasa digunakan untuk melukis dengan menggunakan cat air 

dan sapuan warna tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan tekesan tembus 

pandang atau trasnparan. Pada teknik ini digunakan cat yang cenderung 

encer agar dihasilkan sapuan yang tipis dan ringan.Medium yang 

digunakan dalam teknik ini biasanya adalah kertas lukis.Teknik aquarel 

umum diterapkan pada kegiatan melukis di sekolah dengan 

menggunakan cat air dan kertas gambar. 

2) Teknik plakat 

Teknik ini menggunakan cat buram (opaque), yaitu cat yang dalam 

keadaan kental.Teknik ini dapat diterapkan saat melukis dengan 

menggunakan cat air, cat minyak ataupun cat akrilik dengan sapuan 

warna yang tidak tipis atau kental, sehingga hasil lukisan terlihat pekat 

atau menutupi semua permukaan media yang digunakan. 

3) Teknik spray 

Spray dalam bahasa inggris memiliki arti menyemprot. Melukis dengan 

teknik spray adalah melukis dengan memakai bahan cair lalu 

disemprotkan ke media lukis dengan srayer. Teknik ini banyak 

digunakan digunakan untuk membuat lukisan visual. 

4) Teknik pontilis 

Teknik pointilis merupakan teknik dalam melukis yang dikerjakan 

dengan cara membuat gradasi warna pada gambar dengan menggunakan 

titik-titik. Langkah melukis ini dikerjakan dengan memanfaatkan titik-

titik untuk membuat kesan cembung dan cekung sehingga gambar 

tampak lebih hidup. 

5) Teknik Tempra 
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Tempra adalah teknik melukis dengan cara menggambarkan suatu 

gambar pada tembok dengan sedemikian rupa sehingga hasil karya seni 

menyatu dengan pengetahuan arsitektur. Teknik ini adalah teknik yang 

paling umum dalam melukis. 

(Sumber: kantinilmu.com) 

2.4 Seni Lukis Sebagai Hasil Pembelajaran 

Menurut Sudjana (2004: 22), hasil belajar merupakan kemampuan yang 

diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan 

perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan 

siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dipertegas pendapat 

Hamalik (1995: 48), yang mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku subjek yang meliputi kemampuan Kognitif, Afektif, Psikomotorik 

dalam situasi tertentu berkat pengalamannya berulang-ulang.  

Djamarah (2000: 25) mengungkapkan bahwa salah satu indikator tercapai 

atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa. Hasil belajar merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau 

pencapaian tujuan dari proses belajar yang telah dilaksanakan yang pada 

puncaknya diakhiri dengan suatu evaluasi. Hasil belajar diartikan sebagai hasil 

akhir pengambilan keputusan tentang tinggi rendahnya nilai siswa selama 

mengikuti proses belajar mengajar, pembelajaran dikatakan berhasil jika tingkat 

pengetahuan siswa bertambah dari hasil sebelumnya. Djamarah (2000: 25) 

mengungkapkan bahwa salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses 

pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil 
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belajar merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan dari 

proses belajar yang telah dilaksanakan yang pada puncaknya diakhiri dengan 

suatu evaluasi. Hasil belajar diartikan sebagai hasil akhir pengambilan keputusan 

tentang tinggi rendahnya nilai siswa selama mengikuti proses belajar 

mengajar,pembelajaran dikatakan berhasil jika tingkat pengetahuan siswa 

bertambah dari hasil sebelumnya. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu 

pencapaian yang diperoleh oleh siswa dalam proses pembelajaran yang 

dituangkan dengan angka maupun dalam pengaplikasian pada kehidupan sehari-

hari atas ilmu yang didapat, tinggi rendahnya hasil belajar menunjukkan 

keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dalam proses 

pembelajaran. 

Lukisan sebagai hasil pembelajaran merupakan produk ekspresi yang 

tercipta melalui proses kreatif. Tahapan dalam proses kreatif menurut Robert 

Witkin (dalam Rondhi, 2002:30) yaitu (1) konsepsi (conception) yang terisri atas 

dorongan, perasaan, dan gagasan; (2) operasi (operation) yang berkaitan dengan 

media, material dan teknik, serta (3) sintesis (synthesis) merupakan persepsi dari 

bentuk visual. Tiga tahapan tersebut saling berkaitan dan membentuk hubungan 

sirkuler.

Pembelajaran seni lukis di sekolah memiliki tujuan yang harus dicapai yang 

telah tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pencapaian 

hasil belajar dapat diketahui dengan adanya evaluasi belajar, hal ini sesuai dengan 

pendapat Hamalik (2003: 170-171) yang menyebutkan bahwa pengukuran 



38

terhadap hasil belajar dapat dilaksanakan dengan cara tertentu yang disebut 

dengan model desain evaluasi. 

Penilaian berlangsung sejalan dengan kegiatan pembelajaran serta kegiatan 

yang menyertainya setelah berakhirnya proses pembelajaran. Pembelajaran seni 

lukis merupakan pembelajaran kreasi yang dalam pelaksanaannya siswa diberikan 

kesempatan untuk mengekspresikan gagasannya dalam bentuk lukisan. Penilaian 

terhadap kompetensi ekspresi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penilaian 

proses ekspresi dan penilaian produk ekspresi (BSNP, 2007: 13-24). 

Penilaian proses dilakukan dengan mengamati siswa saat melakukan tugas 

yang diberikan dalam proses pembelajaran maupun setelah berakhirnya proses 

pembelajaran. Agar pengamatan guru terarah, sistematis, dan komprehensif, guru 

memerlukan instrumen misalnya daftar cek atau skala rentang yang berisi 

indikator yang esensial pada kegiatan ekspresi seni yang dilakukan oleh siswa. 

Penilaian terhadap produk ekspresi dilakukan dengan pemberian nilai 

berupa skor. Guru memfokuskan perhatiannya pada karya Seni Rupa yang telah 

diciptakan oleh siswa terlepas dari proses penciptaannya. Indikator untuk setiap 

kegiatan yang dicantumkan pada Kompetensi Dasar (KD) dikembangkan oleh 

guru dengan mengacu pada referensi atau buku sumber yang tersedia. 

Data kompetensi ekspresi seni terutama terjaring melalui instrumen skala 

rentang atau daftar cek yang digunakan dalam penilaian proses dan produk 

ekspresi seni. Instrumen tersebut dapat menghasilkan skor sebagai sebagai hasil 

pengukuran terrhadap berbagai aspek yang mendukung tercapainya kompetensi 

ekspresi seni seperti kompetensi dalam, (1) menghasilkan karya seni dengan 
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konsep yang jelas, (2) kreatif dan inovatif berkarya, (3) penguasaan teknik 

berkarya. Skor tersebut diperoleh dari penjumlahan beberapa skor yang diberikan 

terhadap komponen pendukung (indikator) dari aspek yang diamati. (Suyatno, 

2012: 44) 

Skor bisa memiliki makna bila ditafsirkan dalam konteks ketercapaian 

kompetensi yang diharapkan. Untuk itu, skor yang diperoleh perlu dibandingkan 

dengan skor ideal atau skor minimum yang harus dicapai siswa dalam suatu 

kompetensi tertentu. 

Berikut merupakan contoh format pengamatan untuk menilai kompetensi 

ekspresi seni model skala rentang. 

No Aspek Cek Bila Sesuai

1 Antusias dalam membuat karya

2 Memahami tugas yang diberikan

3 Menggunakan alat dan bahan sebagaimana mestinya

4 Menjaga kerja sama kelompok

Tabel 2.1 Contoh format penilaian kompetensi proses ekspresi 

(Sumber : BSNP, 2007: 36). 

Pada penilaian proses guru dapat menggunakan aspek penilaian seperti pada 

tabel 2.1. Penilaian dilakukan dengan melakukan pengamatan pada proses 

pembelajaran dan memberikan ceklist pada kolom apabila sesuai. 

Pada penilaian hasil, contoh aspek penilaian adalah sebagai berikut. 

No Komponen Skor

1 Kejelasan ide (informatif dan komunikatif)



40

No Komponen Skor

2 Kekreatifan (keaslian, kekayaan ide)

3 Penguasaan media, alat, dan teknik

Tabel 2.2 contoh format penilaian kompetensi produk ekspresi 

(Sumber: BSNP, 2007:34) 

Tabel 2.1 dan 2.2 merupakan contoh format penilaian karya seni rupa. 

Format penilaian dapat dikembangkan oleh guru sesuai dengan indikator dan 

tujuan pembelajaran serta pada sumber yang tersedia. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat format pengamatan, antara 

lain: 

1) Instrumen untuk menjaring informasi tentang kompetensi ekspresi seni 

diharapkan mampu menjaring keterampilan dan kepekaan peserta didik dalam 

menghasilkan karya seni. 

2) Instrumen pengamatan yang dapat digunakan adalah daftar cek, skala rentang, 

dan format terbuka 

Tabel 2.1 dan 2.2 merupakan contoh penilaian, guru dapat mengembangkan 

format penilaian sesuai dengan tema dan kondisi pembelajaran.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran seni lukis cat air di kelas X-2 SMA Negeri 4 

Magelang terinci dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 

Simpulan dari masing-masing tahap dijabarkan sebagai berikut. 

5.1.1.1 Perencanaan pembelajaran seni lukis cat air di kelas X-2 SMA N 4 

Magelang disusun berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

dasar (KD) yang kemudian dikonsultasikan dengan Kepala Sekolah. 

Indikator yang dirumuskan yaitu membuat sket gambar sesuai dengan 

tema (Pepohonan), membuat lukisan cat air sesuai dengan prosedur 

pembuatan, dan membuat lukisan cat air dengan alokasi waktu yang telah 

disediakan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu siswa mampu melukis dengan 

cat air sesuai tema yang ditentukan denngan menggunakan berbagai 

teknik. Materi yang disampaikan oleh guru meliputi materi tentang seni 

luki secara umum dan seni  lukis cat air secara khusus. Metode yang 

digunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan pemberian 

tugas. Strategi pembelajaran yang dirumuskan meliputi tatap muka, 

terstruktur, dan mandiri. Langkah-langkah pembelajaran dirumuskan126
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5.1.1.2 untuk tiap pertemuan yang terdiri dari kegiatan apersepsi, motivasi, 

eksplorasi, dan elaborasi. Media dan sumber belajar yang digunakan 

dalam pembelajaran melukis dengan cat air tersebut diantaranya 

Kurikulum KTSP dan Perangkatnya, Pedoman Khusus Pengembangan 

Silabus KTSP SMA X – ESIS, Buku Sumber Seni Rupa SMA dan MA –

ESIS, OHP, Buku-buku yang relevan, dan Internet. Karakter yang 

diharapkan tertanam dalam diri siswa melalui pembelajaran tersebut 

adalah menghargai keberagaman, nasionalis dan menghargai karya orang 

lain, ingin, jujur, disiplin, dan demokratis. Penilaian hasil karya yang di 

rumuskan diberikan berdasarkan beberapa aspek yaitu Ide/ gagasan, 

bentuk, dan teknik. 

5.1.1.3 Pelaksanaan pembelajaran seni lukis cat air di SMA N 4 Magelang 

berlangsung selama lima kali pertemuan, meskipun tidak sesuai dengan 

perencanaan.

1) Pertemuan pertama, presentasi kelompok menggunakan media power 

point dengan tema seni lukis serta pemberian materi dari guru. Pertemuan 

kedua, menggambar sketsa pepohonan dengan media kertas. Pertemuan 

ketiga melanjutkan melukis gambar pepohonan yang telah dibuat 

sketsanya. Pertemuan keempat melanjutkan melukis dengan media kertas 

dan cat air. Pertemuan kelima menyelesaikan lukisan pepohonan dengan 

media cat air. 

2) Pelaksanaan pembelajaran seni lukis di  SMA N 4 Magelang mencakupi 

kegiatan awal, inti dan akhir/penutup. Kegiatan awal selalu dimulai 
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dengan salam, presensi kehadiran siswa, dan penyampaian tujuan 

pembelajaran. Kegiatan inti, dimulai dengan peresentasi dan penjelasan 

materi pembelajaran seni lukis cat air. Kemudian praktik berkarya seni 

lukis cat air berlangsung lima pertemuan, satu  pertemuan untuk presentasi 

materi oleh siswa dengan tema seni lukis, satu pertemuan membuat sketsa 

gambar, dan 3 pertemuan untuk berkarya seni lukis cat air. Guru 

memberikan tema melukis pepohonan dengan mempertimbangkan 

perspektif dalam berkarya seni lukis cat air. Metode pembelajaran yang 

digunakan adalah ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan penugasan. Pada 

kegiatan akhir/ penutup, guru selalu melakukan refleksi bersama-sama 

dengan siswa tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Guru juga 

melakukan evaluasi terhadap karya siswa.

5.1.1.4 Evaluasi hasil lukisan cat air oleh siswa kelas X-2 dilakukan oleh guru 

dengan memberikan nilai berupa skor yang mengacu pada kriteria 

penilaian yang telah dibuat oleh guru. Kategori penilaian yang dinilai 

meliputi tema, bentuk, dan penguasaan teknik berkarya seni lukis. Batas 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan yaitu  76. Hasil skor 

yang diperoleh menunjukkan semua siswa kelas X-2 tidak ada yang 

memperoleh nilai dibawah batas KKM. 

5.1.2 Hasil Karya 

Hasil karya pembelajaran seni lukis cat air di kelas X-2 menunjukkan 

keragaman sebagai berikut; (1) Jenis pohon yang digambar merupakan pohon 

berkayu dengan ukuran sedang hingga besar. (2) Orientasi karya siswa 
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menunjukkan 79% melukis dengan bidang landscape dan 21% dengan bidang 

portrait. (3) Warna yang digunakan dalam melukis batang pohon senantiasa 

menggunakan warna cokelat, dan hitam, serta satu siswa menggunakan warna 

biru kemudian warna kuning dan hijau untuk bagian daun, (4) Teknik perwarnaan 

yang digunakan yaitu 36% campuran plakat dan aquarel, 65% plakat. Hasil karya 

lukis cat air siswa kelas X-2 dalam kategori sangat baik yang dinyatakan dengan 

nilai, sejumlah 9 karya, kategori baik sejumlah 11 karya, dan kategori cukup 

sejumlah 4 karya. Pelaksanaan pembelajaran seni lukis car air di SMA N 4 

Magelang terlaksana hingga 5 pertemuan, tidak sesuai dengan RPP yang 

dirumuskan dalam 4 pertemuan. 

Sejak awal, guru tidak merumuskan rubrik penilaian yang seharusnya 

menjadi pedoman guru dalam memberikan nilai. Guru memberikan nilai secara 

langsung dengan melihat hasil karya lukis secara keseluruhan. Hal ini tidak dapat 

dibenarkan karena tidak sesuai dengan pedoman penilaian yang diharapkan dalam 

kegiatan kreasi.

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini, saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai 

berikut:

1. Guru sebaiknya lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran agar siswa 

lebih antusias dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran seni rupa, 

khususnya pembelajaran seni lukis cat air. Misalnya dengan menggunakan 

eksplorasi atau melukis on the spot di luar kelas. 
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2. Guru sebaiknya merumuskan rubrik penilaian utuk setiap evaluasi 

pembelajaran, baik proses maupun hasil. Dengan adanya rubrik penilaian, nilai 

yang diberikan akan lebih akurat dan tidak asal-asalan.
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