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ABSTRAK 

Luhita, Eryza Shandra. 2017. Keefektifan Metode Ekspresi Bebas terhadap 

Aktivitas dan Hasil Belajar Membuat Montase pada Kelas V SD Negeri 3 

Sokanegara Kabupaten Banyumas. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: I. Drs. Sigit Yulianto, M.Pd., II. Ika Ratnaningrum, S.Pd, 

M.Pd  

 

Kata Kunci: Aktivitas, Ekspresi Bebas, Hasil Belajar, Montase.  

 

Kegiatan menggambar merupakan kegiatan awal dari anak dalam berkarya 

seni rupa. Pembelajaran menggambar selama ini masih menerapkan metode 

konvensional menggambar bebas, sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran 

seni rupa relatif rendah. Metode Ekspresi Bebas dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif dalam pembelajaran. Metode Ekspresi Bebas adalah metode dimana siswa 

diberi keleluasaan untuk mengekspresikan perasaannya ke dalam penciptaan karya 

seni. Metode ini dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam 

menggambar ilustrasi. Membuat karya seni juga tidak hanya sebatas pada 

menggambar dan mewarnai diatas kertas, tapi juga bisa dalam bentuk montase, 

yaitu kegiatan menggunting dan menempel suatu gambar menjadi gambar baru.   

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan metode Ekspresi Bebas 

terhadap aktivitas dan hasil belajar SBK membuat montase pada siswa kelas V SD 

Negeri 3 Sokanegara Kabupaten Banyumas.  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan dengan 

desain quasi experimental design berbentuk nonequivalent control group design. 

Populasi dalam penelitian ini ialah siswa kelas V pararel di SD Negeri 3 Sokanegara 

yang terdiri dari kelas V A berjumlah 37 siswa dan kelas V B berjumlah 34 siswa. 

Jenis teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, di mana semua 

anggota populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Teknik pengumpulan 

data meliputi observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu uji prasyarat analisis dan analisis akhir. Analisis akhir pada 

penelitian ini menggunakan uji-t dengan independent samples t-test dan uji pihak 

kanan dengan uji one sample t-test.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis perbedaan aktivitas belajar diperoleh 

3,373>1,995(thitung > ttabel) artinya Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Perbedaan hasil 

belajar diperoleh 2,731>1,995(thitung > ttabel) artinya Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. 

Selanjutnya hasil uji keefektifan metode Ekspresi Bebas terhadap aktivitas belajar 

diperoleh 4,017>1,688 (thitung > ttabel) artinya Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. 

Keefektifan metode Ekspresi Bebas terhadap hasil belajar diperoleh 4,848 >1,68 

(thitung > ttabel) artinya Ho4 ditolak dan Ha4 diterima. Dari hasil analisis data tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa metode Ekspresi Bebas lebih efektif terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa membuat montase pada kelas V SD Negeri 3 

Sokanegara Kabupatem Banyumas. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian. Pendahuluan memuat 

tentang (1) latar belakang masalah, (2) identifikasi masalah, (3) pembatasan 

masalah, (4) rumusan masalah, (5) tujuan penelitian, dan (6)  manfaat penelitian. 

Pembahasan lebih mendalam mengenai bab pendahuluan akan diuraikan dalam 

penjelasan dibawah ini. 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup suatu 

bangsa. Melalui pendidikan, generasi penerus bangsa yang berkualitas akan 

lahir dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Menurut Hamalik (2016: 

79), pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa  agar 

dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya, dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya 

untuk berfungsi dengan baik di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Bab 1 pasal 1  tentang 

Sistem Pendidikan Nasional  yaitu sebagai berikut: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 
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Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan mempunyai prioritas 

utama dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Salah satu mata pelajaran 

yang wajib diberikan di sekolah dasar ialah Seni Budaya dan Keterampilan 

(SBK).  Di dalam mata pelajaran SBK terdapat pembelajaran seni seperti Seni 

Rupa, Seni Musik, Seni Tari dan Ketrampilan. Pembelajaran Seni Rupa di 

dalam mata pelajaran SBK termasuk dalam kelompok mata pelajaran estetika. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, cakupan kelompok mata pelajaran estetika, tertulis sebagai berikut: 

Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk 

meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan 

kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan 

mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni 

mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual 

sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam 

kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan 

kebersamaan yang harmonis. 

 

Pembelajaran Seni Rupa di Sekolah Dasar tidak dapat lepas dari kegiatan 

berkreasi. SD Negeri 3 Sokanegara masih menggunakan kurikulum KTSP 

dengan sumber belajar SBK yang digunakan yaitu buku Kreasi Seni Budaya 

dan Keterampilan tahun 2006. Sesuai dengan kurikulum seni rupa yang 

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) didalamnya 

berisi Standar Kompetensi (SK) mengapresiasi karya seni rupa (apresiasi) dan 

mengekspresikan diri melalui karya seni rupa (kreasi). Kegiatan berkarya seni 

rupa pada mata pelajaran SBK di SD salah satunya melalui kegiatan 

menggambar. Sesuai dengan Standar Kompetensi mengekspresikan diri melalui 

karya seni rupa di jenjang SD kelas V terdapat sejumlah Kompetensi Dasar 

yang berkaitan dengan kegiatan menggambar. Adapun Kompetensi Dasar 
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tersebut mencakup kegiatan menggambar ilustrasi salah satunya yang tertuang 

pada semester gasal yang berbunyi “mengekspresikan diri melalui gambar 

ilustrasi dengan tema manusia  dan kehidupannya”..   

Ilustrasi diartikan sebagai penggambaran objek yang difungsikan untuk 

menerangkan sebuah cerita atau kejadian. Menurut Sumanto (2006: 58), gambar 

ilustrasi adalah jenis gambar yang dibuat untuk menjelaskan atau menerangkan 

suatu naskah tertulis berupa bacaan, cerita, berita dan lainnya agar lebih mudah 

dimengerti maksud atau isinya. Muharam dan Sundaryati (1993: 107) juga 

berpendapat bahwa gambar ilustrasi harus dapat menyampaikan pesan yang 

komunikatif. Artinya gambar yang dibuat harus dapat dipahami orang lain.  

Gambar ilustrasi mempunyai ciri-ciri yaitu berbentuk datar, wujud 

bentuknya kasar, dan warna-warna yang ceria. Gambar ilustrasi sesuai untuk 

siswa SD karena anak di rentang usia 7-12 tahun  memiliki ciri-ciri yang 

menonjol dalam menciptakan karya seni. Karya seni yang diciptakan 

merupakan suatu ungkapan yang kuat, jujur, langsung dan berasal dari dalam 

diri siswa tanpa ada yang disembunyikan. Begitu pula dalam menggambar 

ilustrasi, siswa dapat mencurahkan pikirannya dalam sebuah gambar. Oleh 

karena itu, pembelajaran seni rupa di sekolah hendaknya dipersiapkan dan 

dirancang sedemikian rupa agar dapat mengoptimalkan kreativitas dan 

pengalaman belajar yang baru bagi siswa.  

Kurangnya persiapan guru dalam  pembelajaran seni rupa khususnya 

menggambar, seringkali membuat siswa menghasilkan gambar yang stereotype 

atau bentuknya tidak bervariasi (Tarjo, 2004: 134). Berdasarkan observasi awal 
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yang dilakukan peneliti pada bulan Januari di kelas VA SD Negeri 3 

Sokanegara Kabupaten Banyumas, penulis mendapati bahwa pembelajaran seni 

rupa saat itu, hanya berupa intruksi dari guru kepada siswa untuk melakukan 

aktivitas menggambar tanpa arahan. Akibatnya, gambar yang dihasilkan antar 

siswa cenderung sama, padahal kemampuan siswa dalam menggambar dan 

mewarnai cukup bagus, karena dapat menggunakan alat pewarna dengan baik. 

 Kemampuan siswa dalam menggambar membuat penulis tertarik untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam membuat karya seni, karena membuat 

gambar seharusnya tidak berbatas pada menggambar di atas kertas lalu diberi 

warna. Penulis akan melakukan penelitian mengenai menggambar  illustrasi 

dalam bentuk montase. Menurut Susanto (2012)  dalam Muharrar dan Verayanti 

(2013: 44) montase merupakan sebuah karya yang dibuat dengan cara 

memotong objek-objek gambar dari berbagai sumber kemudian ditempelkan 

pada suatu bidang, sehingga menjadi satu kesatuan karya dan tema. Karya seni 

montase membutuhkan potongan-potongan gambar yang kemudian dipadukan 

dengan gambar-gambar lain diatas kertas, sehingga membentuk montase dua 

dimensi. Potongan gambar untuk membuat montase berasal dari media cetak 

seperti majalah, buku, dan koran.  

Pemilihan media berkarya seni montase diprioritaskan pada benda-benda 

di lingkungan sekitar siswa. Media cetak berupa majalah bekas yang terdapat di 

perpustakaan SD Negeri 3 Sokanegara Kabupaten Banyumas menjadi salah satu 

alasan penulis untuk melakukan penelitian mengenai menggambar ilustrasi 

dalam bentuk montase. Majalah bekas yang sudah tidak terpakai dapat 
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dimanfaatkan siswa untuk memilih potongan-potongan gambar yang nantinya 

akan dipadukan, sehingga membentuk gambar baru. Selain itu, membuat 

montase juga berarti membuat aktivitas pembelajaran menjadi tidak monoton, 

dimana siswa hanya menggambar dan mewarnai, tapi juga menggunting dan 

menempel. Jadi, hasil karya siswa merupakan montase dua dimensi, dimana 

dikerjakan diatas kertas dengan perpaduan menggunting, menempel, 

menggambar dan mewarnai. Hal tersebut diharapkan membuat siswa antusias 

dalam mengikuti pembelajaran seni rupa dengan Kompetensi Dasar 

menggambar ilustrasi.  

Saefudin (2013), mahasiswa Universitas Negeri Semarang juga pernah 

melakukan penelitian yang serupa tentang membuat montase dengan 

memanfaatkan media cetak bekas, dengan judul “Menggambar Karikatur 

dengan Teknik Montase dalam Pembelajaran Kelas V SD Pringsari 1” dengan 

hasil sebagai berikut: (1) proses pembelajaran menggambar karikatur dengan 

teknik montase berjalan sesuai dengan prosedur melalui pendekatan 

demonstrasi, penugasan, dan pendampingan individual dan kelompok, (2) hasil 

yang diperoleh siswa dalam menggambar karikatur menunjukkan kategori baik 

dengan rician pada pengamatan terfokus 1 memperoleh rata-rata nilai 75,83 

sementara itu pada pengamatan terfokus 2 siswa memperoleh nilai rata-rata 

82,31, (3) faktor yang mendukung adalah kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, antusias siswa dalam mengikuti pelajaran, kemampuan siswa dalam 

menggambar, keterampilan siswa dalam menggunakan crayon, dan kesiapan 

guru. Sementara itu, faktor yang menghambat adalah kondisi pembelajaran 
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yang kurang kondusif, kemampuan dalam menggunakan pensil 

warna,pengetahuan tentang seni rupa yang masih rendah, dan alokasi waktu 

pembelajaran yang terbatas. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Desmareza (2012), mahasiswi 

Universitas Negeri Padang menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) 

dengan judul “Peningkatan Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui 

Permainan Montase di RA Darul ‘Ulum PGAI Padang”. Data perkembangan 

sosial emosional anak dalam pembelajaran diperoleh dari observasi dan 

dokumentasi yang dianalisis dengan persentase. Penelitian dilakukan dua 

siklus, pelaksanaan siklus satu dan dua tiga kali pertemuan. Hasil penelitian 

disimpulkan melalui permainan montase dapat meningkatkan perkembangan 

sosial emosional anak B1 RA Darul ‘Ulum PGAI Padang. 

Pembelajaran seni rupa tanpa metode yang  sesuai akan menimbulkan 

permasalahan yang dapat menghambat aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Berdasakan hasil pengamatan dan wawancara, permasalahan yang terjadi di 

kelas V SD Negeri 3 Sokanegara ketika pembelajaran seni rupa yaitu kurangnya 

perencanaan yang matang mengenai penggunaan metode, model ataupun media 

pada proses pembelajaran menyebabkan siswa bingung dalam proses 

menggambar.  

Dari hasil wawancara penulis dengan guru kelas V SD Negeri 3 

Sokanegara, diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran seni rupa 

khususnya menggambar hanya menggunakan metode menggambar bebas. 

Pembelajaran seni rupa dengan menggunakan metode menggambar bebas juga 
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akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa, seperti yang dikemukakan 

oleh Sardiman (2014: 96) bahwa aktivitas itu sendiri merupakan prinsip atau 

asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Jadi, semakin 

banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam proses belajar, maka akan 

semakin banyak pula hasil belajar yang siswa dapatkan. Oleh karena itu, dalam 

proses pembelajaran guru hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam 

menciptakan suatu pembelajaran khususnya pada kegiatan menggambar 

ilustrasi. Metode pembelajaran seni rupa yang sesuai, salah satunya ialah 

metode ekspresi bebas. Menurut Tarjo (2004: 134) metode ekspresi bebas pada 

dasarnya adalah suatu cara untuk membelajarkan siswa agar dapat mencurahkan 

isi hatinya dalam bentuk karya seni rupa.  Pelaksanaan metode ekspresi bebas 

memerlukan peran guru untuk menciptakan pembelajaran yang dapat 

mengembangkan segala potensi dan kemampuan siswa secara seimbang dan 

optimal agar siswa dapat mengembangkan bakat dan kreativitas siswa dalam 

berkarya. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh guru, diantaranya 

dengan memberikan apersepsi yang menarik, menentukan tema dalam 

menggambar ilustrasi, dan menemani proses pembelajaran.  

Metode ekspresi bebas pernah digunakan sebagai bahan penelitian 

skripsi oleh mahasiswi Universitas Negeri Semarang bernama Septiandri 

(2016) dengan judul “Keefektifan Penerapan Metode Ekspresi Bebas Terhadap 

Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Menggambar Imajinatif Kelas III SD Negeri 

Jembayat 4 Kabupaten Tegal”. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

eksperimen dan dilaksanakan dengan desain quasi experimental design 
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berbentuk nonequivalent control group design hasil analisis data tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa metode Ekspresi Bebas lebih efektif terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III materi Menggambar Imajinatif. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan 

mengadakan penelitian eksperimen dengan menerapkan metode ekspresi bebas 

dalam membuat montase pada pembelajaran seni rupa kelas V di SD Negeri 3 

Sokanegara Kabupaten Banyumas.  Penulis memilih judul “Keefektifan Metode 

Ekspresi Bebas terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Montase pada 

Siswa Kelas V SD Negeri 3 Sokanegara Kabupaten Banyumas”. Penulis 

berharap dapat membandingkan aktivitas dan hasil belajar siswa antara 

pembelajaran yang menerapkan metode ekspresi bebas dan pembelajaran yang 

menggunakan metode menggambar bebas. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan dalam pembelajaran seni rupa. Permasalahan tersebut 

antara lain: 

(1) Kurangnya perencanaan dalam menyiapkan pembelajaran. 

(2) Guru belum variatif dalam menerapkan metode yang digunakan untuk 

pembelajaran.  

(3) Hasil karya antar siswa dalam menggambar cenderung sama. 

(4) Aktivitas siswa dalam pembelajaran SBK seni rupa kurang optimal. 

(5) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran SBK seni rupa kurang optimal. 
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(6) Pembelajaran SBK seni rupa hanya menggambar. 

(7) Kurangnya pengetahuan guru dalam mengembangkan kompetensi dasar 

seni rupa khususnya menggambar.  

 

1.3   Pembatasan Masalah  

Berdasarkan indentifikasi masalah dapat diketahui bahwa masalah yang 

ada bersifat umum dan terlalu luas, sehingga perlu dibatasi untuk memperoleh 

kajian yang efektif dan mendalam. Penulis membatasi permasalahan sebagai 

berikut: 

(1) Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan metode Ekspresi Bebas 

(2) Pembelajaran di kelas kontrol menggunakan metode menggambar bebas. 

(3) Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 3 Sokanegara 

Kabupaten Banyumas 

(4) Karakteristik yang akan diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar SBK seni 

rupa membuat montase. 

(5) Penelitian ini memfokuskan pada keefektifan penggunaan metode ekspresi 

bebas  dalam pembelajaran seni rupa membuat montase. 

(6) Metode yang digunakan sebagai pembanding dalam mengukur keefektifan 

metode ekspresi bebas adalah metode menggambar bebas. 

 

1.4   Rumusan Masalah  

Keberhasilan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran sangat 

tergantung pada metode yang diterapkan oleh guru dalam melaksanakan 
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pembelajaran. Hal itu juga berlaku pada pembelajaran seni rupa. Oleh karena 

itu, timbul masalah sebagai berikut: 

(1) Apakah terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran seni 

rupa di kelas V SD Negeri 3 Sokanegara Kabupaten Banyumas membuat 

montase antara pembelajaran yang menggunakan metode ekspresi bebas 

dengan pembelajaran yang menggunakan metode menggambar bebas? 

(2)  Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran seni rupa 

di kelas V SD Negeri 3 Sokanegara Kabupaten Banyumas membuat 

montase antara pembelajaran yang menggunakan metode ekspresi bebas 

dengan pembelajaran yang menggunakan metode menggambar bebas? 

(3) Apakah penerapan metode ekspresi bebas di kelas V SD Negeri 3 

Sokanegara Kabupaten Banyumas lebih efektif meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dibandingkan dengan menggunakan metode menggambar 

bebas? 

(4) Apakah penerapan metode ekspresi bebas lebih efektif di kelas V SD Negeri 

3 Sokanegara Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa dibandingkan dengan menggunakan metode menggambar bebas? 

 

1.5   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Uraian mengenai tujuan umum dan tujuan khusus 

penelitan ini adalah sebagai berikut: 

 



 

11 

 

 

 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan metode 

ekspresi bebas dibandingkan dengan metode menggambar bebas dalam 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

1.5.2 Tujuan Khusus  

(1) Mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan aktivitas belajar siswa kelas 

V di SD Negeri 3 Sokanegara Kabupaten Banyumas pada pembelajaran seni 

rupa membuat montase antara pembelajaran yang menggunakan metode 

ekspresi bebas dengan pembelajaran yang menggunakan metode 

menggambar bebas. 

(2) Mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan hasil belajar kelas V di SD 

Negeri 3 Sokanegara Kabupaten Banyumas pada pembelajaran seni rupa 

membuat montase antara pembelajaran yang menggunakan metode ekspresi 

bebas  dengan pembelajaran yang menggunakan metode menggambar 

bebas. 

(3)  Mendeskripsikan dan menganalisis bahwa penerapan metode ekspresi bebas 

lebih efektif meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V di SD Negeri 3 

Sokanegara Kabupaten Banyumas, dibandingkan dengan menggunakan 

metode menggambar bebas dalam membuat montase. 

(4) Mendeskripsikan dan menganalisis bahwa penerapan metode ekspresi bebas 

lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri 3 

Sokanegara Kabupaten, dibandingkan dengan menggunakan metode 

menggambar bebas dalam membuat montase. 
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1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat dalam 

bentuk hasil pemikiran yang berkaitan dengan teori yang digunakan, 

sedangkan manfaat praktis yaitu manfaat dalam bentuk praktik yang ditujukan 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Berikut ini adalah uraian 

manfaat teoritis dan manfaat praktis : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan 

dalam pembelajaran seni rupa, khususnya membuat montase menggunakan 

metode ekspresi bebas pada siswa kelas V Sekolah Dasar. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak yaitu penulis, siswa, guru, dan sekolah tempat penelitian 

dilaksanakan. Berikut uraian mengenai manfaat praktis dari penelitian ini. 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

                      (1)  Meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan khususnya seni rupa membuat montase. 

          (2)  Siswa semakin tertarik dalam proses pembelajaran seni rupa. 

          (3)  Memudahkan siswa dalam mempelajari seni rupa dengan metode yang 

bervariasi. 

1.6.2.2 Bagi guru  

(1) Menambah wawasan dan pengalaman tentang mengajar menggunakan 

metode ekspresi bebas 
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       (2) Guru tertarik untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ekspresi bebas. 

       (3) Memotivasi guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah  

Bagi SD Negeri 3 Sokanegara Kabupaten Banyumas sebagai subjek 

penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan alat evaluasi dan koreksi, 

terutama dalam meningkatkan keefektifan proses pembelajaran, sehingga 

tercapai prestasi belajar yang optimal dan meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

1.6.2.4 Bagi Penulis 

              Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

mengenai pembelajaran khususnya dalam pembelajaran seni rupa membuat 

montase pada siswa kelas V SD 3 Negeri Sokanegara Kabupaten Banyumas.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka akan memuat tentang: (1) kajian teori, (2) kajian empiris, (3) 

kerangka berpikir, dan (4) hipotesis penelitian. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori akan memuat teori-teori yang mendasari pelaksanakan 

penelitian. Teori yang mendasari penelitian ini yaitu : Hakikat Belajar, Hakikat 

Pembelajaran, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar, Seni Budaya dan Ketrampilan, Seni 

Rupa, Pembelajaran Seni Rupa di SD, Menggambar Ilustrasi, Montase, Metode 

Pembelajaran, Metode Pembelajaran Seni Rupa di SD dan Metode Pembelajaran 

Ekspresi Bebas. Berikut ini akan dijelaskan mengenai penjabaran tentang teori-teori 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar merupakan kebutuhan perorangan maupun kebutuhan masyarakat. 

Sebagai perorangan/ individu, manusia dalam berbagai posisinya perlu belajar demi 

eksistensi dirinya serta untuk dapat meningkatkan kehidupannya. Istilah belajar 

juga bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan, namun masing-masing 

ahli memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda mengenai hakikat belajar.  

Hilgrad (1962) dalam Susanto (2016:3) berpendapat bahwa belajar adalah 

suatu kegiatan perubahan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan yang 
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dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan,tingkah laku dan hal tersebut 

diperoleh melalui latihan atau pengalaman. Hamalik (2016: 27) juga mengatakan 

hal serupa jika belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungannya. Tujuan belajar pada prinsipnya sama, yaitu 

perubahan tingkah laku, hanya berbeda cara atau usaha pencapaiannya. Di dalam 

interaksi inilah terjadi serangkaian pengalam-pengalaman belajar. Perubahan 

tingkah laku mencakup perubahan dalam kebiasaan (habit), sikap (afektif), dan 

keterampilan (psikomotorik). Perubahan tingkah laku dalam kegiatan belajar 

disebabkan oleh pengalaman atau latihan.  

Menurut Gagne (1989) dalam Susanto (2016:1), belajar dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman karena belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh 

motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku. 

Pengetahuan dan ketrampilan dalam belajar diperoleh dari melalui instruksi. 

Instruksi yang dimaksud adalah perinah atau arahan dan bimbingan dari seorang 

pendidik atau guru. 

      Teori yang disebut The Domains of Learning, Gagne (1988) dalam Tarjo 

(2004: 71) menyimpulkan ada lima macam kemampuan belajar, yaitu : (1) 

informasi verbal, yaitu kemampuan mempelajari ciri-ciri suatu objek, peristiwa atau 

benda, (2) keterampilan intelektual, yaitu keterampilan yang menggambarkan suatu 

peristiwa dan analisis suatu proses, (3) keterampilan motorik, yaitu keterampilan 

yang menggunakan alat atau menguasai gerakan tertentu sesuai dengan tujuannya, 

(4) sikap, yaitu daat memilih jenis kegiatan, orang, objek atau peristiwa, dan (5) 



 

16 

 

 

 

strategi kognitif, yaitu kemampuan seseorang dalam mengumpulkan data dan 

melalukan penggeneralisasian.  

Daryanto dan Rahardjo (2012:16) berpendapat bahwa belajar adalah 

perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola 

respon yang berupa ketrampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan atau pemahaman. Hal 

tersebut serupa dengan pendapat Wingkel (2002) dalam Susanto (2016: 4) jika 

belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara 

seseorang dengan lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif 

konstan dan berbekas.  

Berdasarkan definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya 

belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan keadaan sadar. 

Belajar dilakukan untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan 

baru, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku seseorang yang relatif 

tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak.  

2.1.2 Hakikat Pembelajaran  

Kata atau istilah pembelajaran dan penggunaanya masih tergolong baru, 

yang mulai populer semenjak lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Menurut undang-undang, pembelajaran diartikan 

sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Jadi pengertian pembelajaran menurut undang-undang 

yaitu bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penugasan, kemahiran, tabiat serta pembentukan sikap dan keyakinan 
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pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Hal tersebut serupa dengan pendapat 

Mudjiono (1999) dalam Sobandi (2007: 152) bahwa pembelajaran sebagai kegiatan 

guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar 

secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.  

Menurut Susanto (2016: 18) Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua 

aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung 

lebih dominan pada siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh 

guru. Sedangkan Knirk dan Gustafson (2003) dalam Sobandi (2007: 152) 

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses sistematis melalui 

tahapan rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

Kegiatan pembelajaran sebagai suatu sistem akan terlaksana dengan baik bila 

terjadi adanya interaksi antara berbagai komponen dalam pembelajaran. 

Pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem yang saling berhubungan antar 

komponen, hal ini ditegaskan oleh Hamalik(1999) dalam Sobandi (2007: 153) 

bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi supaya mencapai tujuan pembelajaran. Pemahaman guru mengenai 

pengertian pembelajaran akan mempengaruhi cara guru mengajar. Hal ini 

ditegaskan oleh Surya (2000) dalam Sobandi (2007: 153) bahwa pembelajaran ialah 

suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan 

perilaku secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.  
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Daryanto dan Rahardjo (2012: 19) mengatakan bahwa pembelajaran 

(instruction) merupakan akumulasi dari konsep mengajar (teaching) dan konsep 

belajar (learning). Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni 

kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Semua pembelajaran manusia pada 

hakikatnya memunyai empat unsur, yaitu persiapan (preparation), penyampaian 

(presentation), pelatihan (practice), dan penampilan hasil (performance). 

Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 157) berpendapat bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Sedangkan 

menurut Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 158) pembelajaran diartikan 

sebagai serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar. Jihad dan Haris (2012: 11) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu 

belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan siswa dan mengajar berorientasi 

pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran.  

Secara etimologis keefektifan berasal dari kata dasar efektif. Pembelajaran 

dikatakan efektif apabila hasil belajar dan aktivitas belajar siswa yang belajar 

dengan pendekatan pemecahan masalah lebih baik dari siswa yang belajar dengan 

pembelajaran konvensional pada tingkat ketuntasan tertentu. Ketuntasan belajar 

siswa hendaknya disesuaikan dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan di sekolah. Untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang efektif 

diperlukan beberapa aspek, yaitu guru membuat persiapan mengajar yang 

sistematis, proses pembelajaran harus berkualitas tinggi, waktu selama proses 
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pembelajaran berlangsung secara efektif, motivasi guru dan siswa dalam 

pembelajaran cukup tinggi, dan hubungan interaktif antara guru dan siswa terjalin 

sangat baik (Susanto 2016: 53) 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dapat berlangsung jika ada interaksi antara guru dengan siswa. 

Pembelajaran yang efektif dapat tercipta apabila adanya interaksi antara guru 

dengan siswa dengan menggunakan prosedur yang tepat sehingga lebih berpusat 

pada siswa (student centered). 

2.1.3Aktivitas Belajar 

Aktivitas diperlukan dalam proses belajar karena belajar pada prinsipnya 

adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah perilaku, sehingga dengan belajar dapat 

melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang 

mengarah pada proses belajar yang meliputi pertanyaan, mengajukan pendapat, 

mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru, dapat bekerjasama 

dengan teman, dan bertanggung jawab atas tugas yang diperoleh. Dengan adanya 

aktivitas maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Anitah ( 2008: 1.12) 

menyatakan bahwa belajar adalah aktivitas mental dan emosional, karena jika ada 

siswa duduk di kelas saat pelajaran berlangsung tapi mental dan emosionalnya tidak 

terlibat aktif dalam situasi pembelajaran maka siswa tersebut tidak ikut belajar. 

Djamarah (2014: 61) menegaskan bahwa aktivitas belajar peserta didik dipengaruhi 

oleh penggunaan metode dan pendekatan belajar serta orientasi belajar. 

Montessori (2010) dalam Sardiman (2014: 96) menegaskan bahwa anak-anak 

memiliki tenaga untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri, dan pendidik akan 
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berperan sebagai pembimbing dan mengamati perkembangan anak didiknya. 

Sementara Rousseau (1986) dalam Sardiman (2014: 96) berpendapat bahwa segala 

pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, 

penyidikan sendiri, bekerja sendiri dengan fasilitas yang diciptakan sendiri baik 

secara rohani maupun teknis. Dari dua ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 

lebih banyak melakukan aktivitas di dalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri 

dan tanpa aktivitas proses belaja tidak mungkin terjadi.  

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar, dengan demikian sekolah 

merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas. Aktivitas siswa di sekolah tidak 

cukup hanya mendengarkan dan mencatat. Diedrich (1979) dalam Sardiman (2014: 

101) mengklasifikasikan aktivitas dalam belajar, yaitu (1) visual activites, seperti 

membaca dan memperhatikan gambar demonstrasi, (2) listening activites, seperti 

mendengarkan percakapan,diskusi, pidato,dan musik, (3) oral activities, seperti 

mengadakan wawancara,memberi saran dan mengeluarkan pendapat, (4) writing 

activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan dan angket, (5) drawing 

activities seperti menggambar dan membuat grafik, (6) motor activities seperti 

melakukan percobaan, menggunting, menempel, (7) mental activities seperti 

mengingat, menganalisis, mengambil keputusan, dan yang terakhir (8) emotional 

activites seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, berani, dan 

tenang.  

Berdasarkan penjelasan para ahli,  dapat disimpulkan jika aktivitas 

merupakan proses belajar yang melibatkan raga siswa. Jika guru dapat 

menggunakan metode dan model pembelajaran yang sesuai, maka aktivitas siswa 
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akan meningkat sehingga pembelajaran di sekolah tidak membosankan dan benar-

benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal.  

2.1.4 Hasil Belajar 

Belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai  

tujuan. Salah satu tujuan belajar adalah tercapainya hasil belajar yang maksimal. 

Brahim (2007) dalam Susanto (2016: 5) mengungkapkan bahwa hasil belajar 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes suatu materi 

pelajaran tertentu. Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki dapat dilakukan evaluasi hasil belajar. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sunal (1993) dalam Susanto (2016: 5), bahwa 

evaluasi adalah penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa 

efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Berarti, penilaian hasil 

belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang 

diberikan kepada siswa. 

Bloom (1956) dalam Daryanto dan Rahardjo (2012: 27), mengatakan bahwa 

ada tiga aspek hasil belajar yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Aspek kognitif 

disebut juga sebagai pemahaman konsep. Bloom (1979) dalam Susanto (2016 : 6) 

menjelaskan bahwa pemahaman diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti 

dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman menurut Bloom ini adalah 

seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang 

diberikan guru kepada siswa atau sejauh mana siswa dapat memahami atau 
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mengerti apa yang dibaca, dilihat dan dialami siswa berupa hasil penelitian atau 

observasi langsung. 

Aspek yang kedua dalam hasil belajar yaitu afektif, afektif diartikan juga 

sebagai sikap. Sardiman (1996) dalam Susanto (2016: 11) mengemukakan bahwa 

sikap merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan metode, pola, 

dan teknik tertentu terhadap dunia sekitarnya baik berupa individu-individu 

maupun objek-objek tertentu. Sikap merujuk pada perbuatan atau tindakan 

seseorang. 

Aspek yang terakhir yaitu psikomotor atau keterampilan proses. Usman dan 

Setiawati (1993) dalam Susanto (2016: 9) mengatakan bahwa keterampilan proses 

merupakan keterampilan yang mengarah pada pembangunan kemampuan 

mental,fisik dan sosial yang mendasar sebagai kemampuan yang lebih tinggi dari 

dalam individu siswa.  

Hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Serupa dengan 

pernyataan Wasliman (2007) dalam Susanto (2016: 12) jika hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor 

yang bersumer dari dalam diri peserta didik, yang mempengauhi belajarnya. Faktor 

internal meliputi; kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, 

sikap, kebiasaaan belajar serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi 

hasil belajar.  Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.  
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Menurut Anitah (2008: 2.19), hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu 

proses yang telah dilakukan dalam belajar. Sependapat dengan Abdurrahman 

(1999) dalam Jihad dan Haris ( 2012: 14) jika hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Rifa’i dan Anni (2012: 69) 

berpendapat bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Sedangkan menurut Suprijono (2010: 7), 

hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya satu aspek 

potensi kemanusiaan saja.  

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. 

Perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor adalah sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar 

yang difokuskan dalam penelitian ini adalah hasil belajar pada tingkatan domain 

psikomotor. 

2.1.5 Seni Budaya dan Keterampilan 

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) pada dasarnya merupakan 

pendidikan seni yang berbasis budaya yang aspek-aspeknya meliputi seni rupa, seni 

musik, seni tari,dan keterampilan. Pendidikan kesenian menurut Ki Hajar 

Dewantara (1993) dalam Susanto (2016: 261) merupakan faktor penentu dalam 

membentuk kepribadian anak. Pendidikan seni di sekolah dapat dijadikan sebagai 

dasar pendidikan dalam membentuk jiwa dan kepribadian yang berakhlak mulia.  

Pendidikan seni terbentuk dari kata pendidikan dan seni. Hal ini membawa 

implikasi bahwa proses pendidikan seni tidak hanya difungsikan untuk melatih 
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anak agar mampu penguasai proses dan teknik berkarya seni saja, namun melalui 

proses ini juga difungsikan sebagai alat pendidikan dalam mengembangkan peserta 

didik agar menjadi optimal. Sobandi (2007: 44) menyatakan bahwa substansi materi 

yang dipelajari dari pendidikan seni mencakup bidang konsepsi, kreasi, dan 

apresiasi. Pembelajaran konsepsi dilakukan untuk membekali siswa mengetahui 

materi tentang ilmu seni, sedangkan kegiatan berolah seni (berkreasi) duilakukan 

untuk memberikan pengalaman dan kemahiran mencipta seni, dan berapresiasi seni 

dilakukan untuk memberi pengalaman dalam proses menghargai  karya seni.  

Proses pendidikan seni memiliki tujuan untuk mengembangkan peserta didik. 

Sependapat dengan Soehardjo (2005) dalam Sobandi (2007: 44) yang menyatakan 

bahwa pendidikan seni ialah upaya sadar untuk mempersiapkan peserta didik 

melalui bimbingan, pengajaran dan atau latihan agar menguasai kemampuan 

kesenian sesuai dengan peran yang harus dimainkan. Implikasinya ialah pendidikan 

seni diharapkan akan menghasilkan kemampuan peserta didik dalam berekspresi 

dan mengapresiasi karya seni rupa.  

Muatan mata pelajaran SBK sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar 

Nasional Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya 

itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajaran SBK, aspek 

budaya tidak dibahas secara tesendiri tapi terintegrasi dengan seni. Sehingga mata 

pelajaran SBK pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya.  

Pembelajaran SBK di sekolah dasar terdiri dari pembelajaran keterampilan, 

seni musik, seni tari, dan seni rupa. Pembelajaran keterampilan berfungsi untuk 
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mengembangkan pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan siswa dalam hal 

desain dan pembuatan barang-barang yang berhubungan dengan teknologi maupun 

budaya. Pembelajaran seni musik lebih ditekankan pada pengetahuan musik dan 

ekspresi melalui lagu. Seni tari merupakan pengungkapan ekspresi yang 

diwujudkan melalui gerak yang biasanya diiringi musik. Seni rupa menurut Tarjo 

(2004: 16) merupakan salah satu cabang seni yang mengungkapkan karyanya 

melalui media rupa (garis,bidang/bentuk,warna) dan dapat diklasifikasikan dengan 

cara tertentu pula.  

Sumanto (2006: 17) mengatakan bahwa Pendidikan SBK sebagai mata 

pelajaran di sekolah sangat penting karena bersifat multilingual, multidimensional, 

dan multikultural. Multilingual berarti mengembangkan kemampuan untuk 

mengekspresikan diri dengan berbagai cara. Multidimensional berarti 

mengembangkan kemampuan dasar siswa yang mencakup persepsi, pengetahuan, 

pemahaman, analisis, evaluasi, apresiasi, dan produktivitas dalam 

menyeimbangkan fungsi otak kanan kiri, dengan memadukan unsur logika, etika, 

dan estetika. Multikultural bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan 

kemampuan berapresiasi terhadap keragaman budaya lokal dan global sebagai 

pembentukan sikap hidup rukun dalam masyarakat yang majemuk.  

Mata pelajaran SBK bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan 

siswa agar bisa berkreasi, beraktivitas, dan menghargai kerajinan atau keterampilan 

seseorang. Pembelajaran SBK yang materinya terdiri dari seni rupa, seni tari, seni 

musik dan kerajinan mempunyai karakteristik masing-masing. Susanto (2016: 265) 

mengatakan bahwa pembelajaran SBK memiliki peran penting diantaranya untuk 
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membantu siswa mengekspresikan dirinya secara bebas. Hal tersebut selaras 

dengan pernyataan Rohidi (2003) dalam Susanto (2016: 265) yang mengungkapkan 

bahwa seni sebagai media dalam pendidikan untuk meningkatkan kreativitas siswa.  

Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan adalah pembelajaran yang 

menyuguhkan beberapa jenis seni, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari dan 

keterampilan.  Setiap jenis seni mempunyai penekanan dan tujuan masing-masing 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Penelitian ini akan membahas tentang 

pembelajaran SBK di Sekolah Dasar khususnya pembelajaran Seni Rupa. 

2.1.6 Seni Rupa  

Seni adalah kecakapan batin (akal) yang luar biasa dapat menciptakan sesuatu 

yang luar biasa, yang elok-elok atau indah. (Purwadarminta (1993) dalam Tarjo, 

2004: 14). Seni rupa menurut pendapat Sofyan (2001) dalam Sumanto (2006: 7) 

adalah kegiatan dan hasil pernyataan keindahan manusia melalui media 

garis,warna,tekstur, bidang, volume, dan ruang. Menurut pendapat Sumanto  (2006: 

7), seni rupa adalah cabang seni yang diciptakan dengan menggunakan elemen atau 

unsur rupa dan dapat diapresiasi melalui indera mata. Unsur rupa adalah segala 

sesuatu yang berwujud nyata sehingga dapat dilihat, dihayati, melalui indera mata. 

Elemen atau unsur seni rupa meliputi titik, garis, bentuk, bangun, warna, tekstur, 

isi, ruang, dan cahaya.  

Menurut pendapat Pamadhi (2009: 2.61), ada enam prinsip seni rupa, yaitu: 

(1) kesatuan, merupakan terbentuknya berbagai unsur yang saling menunjang satu 

sama lain dalam membentuk komposisi yang serasi, (2) keseimbangan, adalah 
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upaya untuk menyeimbangkan proporsi agar terlihat simetris. (3) irama, merupakan 

susunan atau perulangan dari unsur-unsur rupa yang diatur, (4) penekanan, 

merupakan unsur penekanan pada objek tertentu, (5) proporsi, merupakan 

perbandingan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian secara keseluruhan, 

(6) keselarasan, merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan beberapa 

unsur rupa.  

Seni rupa berdasarkan fungsi/tujuan penciptaannya dibedakan menjadi dua, 

yaitu seni rupa murni dan terapan. Sumanto (2006: 8) menjelaskan bahwa seni rupa 

murni (fine art) adalah jenis karya seni rupa yang dalam proses penciptaannya lebih 

mengutamakan ungkapan ide/gagasan, perasaan nilai estetik artistik dan tidak 

dimaksudkan sebagai benda fungsional prkatis. Seni rupa terapan (applied art) 

adalah karya seni rupa yang proses penciptaannya lebih mempertimbangkan  nilai 

fungsi/kegunaan praktis. 

Dilihat dari wujud karya seni rupa, Sumanto (2006: 10) berpendapat bahwa 

karya seni rupa dapat dibedakan menjadi seni rupa dua dimensi (dwimatra) dan seni 

rupa tiga dimensi (trimatra). Seni rupa dua dimensi adalah wujud karya seni rupa 

yang lebih mengutamakan kesan estetis dan artistik di atas bidang datar/rata, hanya 

dapat diparesiasi/dilihat dari arah yang terbatas dan ditentukan oleh ukuran panjang 

dan lebar. Contoh seni rupa dua dimensi yaitu seni gambar, seni lukis, seni cekat 

dan sejenisnya. Sedangkan seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang 

karakteristik wujudnya lebih mengutamakan kesan estetik dan artistik secara 

keseluruhan, karena dapat diapresiasi lebih dari satu arah dan ditentukan oleh 

ukuran panjang, lebar, tebal/tinggi. Contoh karya seni rupa tiga dimensi ialah 
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patung. Dilihat dari media/bahan yang digunakan dalam proses penciptaannya, 

karya seni rupa dapaat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut Sumanto (2006: 

11) ketujuh jenis karya seni rupa tersebut adalah seni lukis, seni gambar, seni 

patung, seni dekorasi, seni kerajinan, seni bangunan, dan seni cetak/grafis. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa seni rupa 

adalah salah satu cabang seni yang dalam pembuatan karyanya memerlukan unsur, 

media, prinsip dan fungsi yang sesuai. Penelitian ini akan menggunakan media/ 

bahan yang tergolong dalam seni gambar berwujud dwimatra.  

2.1.7 Pembelajaran Seni Rupa di SD 

Pembelajaran Seni Rupa dipadukan dalam mata pelajaran SBK dimana 

berkaitan dengan pembelajaran Seni yang lain diantaranya yaitu seni tari, seni 

musik, dan keterampilan.  Peranan utama pembelajaran seni rupa menurut Wickiser 

(1974) dalam Tarjo (2004: 82) adalah sebagai pengalaman seni yang dapat 

diperoleh dari bermacam kegiatan yang luas meliputi perolehan pengetahuan, 

penikmatan (apresiasi) dan berkarya di bidang seni rupa.  

Sejalan dengan pandangan di atas, dalam hubungannya dalam peranan 

kegiatan belajar seni rupa, Read (1953) dalam Tarjo (2004: 83) menyatakan bahwa 

seni tidak dapat diajarkan dengan cara sebagaimana lazimnya atau prosedur 

baku,karena seni menjalar dari batin ke batin. Berdasarkan pemikiran Read, dapat 

disimpulkan peranan pembelajaran seni di sekolah hendaknya difokuskan pada 

penciptaan suasana kondusif untuk menumbuhkembangkan kepekaan estetis dan 

kreativitas siswa.  



 

29 

 

 

 

Sumanto (2006: 21) menjelaskan bahwa seni rupa memiliki fungsi didik 

dalam pembelajaran di SD, fungsi didik yang dimaksud adalah sebagai (1) media 

ekspresi,  (2) media komunikasi, (3) media bermain, (4) media pengembangan 

bakat seni, (5) media untuk mengembangkan kemampuan berpikir, (6) dan media 

untuk memperoleh pengalaman estetis. Sedangkan Salam (2001) dalam Sumanto 

(2006: 22) mengatakan bahwa ada beberapa manfaat pembelajaran seni rupa di SD, 

yaitu sebagai (1) memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan 

dirinya sendiri, (2) mengembangkan potensi kreatif siswa, (3) mempertajam siswa 

akan nilai-nilai keindahan, (4) memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal 

bahan dan alat berkarya seni rupa, (5) dan agar siswa dapat menghasilkan sesuatu 

yang baru.  

Pengalaman seni harus dapat diperoleh melalui serangkaian kegatan yang 

jelas dan terukur. Oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan khusus atau indikator 

yang mengacu pada kompetensi yang diharapkan.  Salah satu kompetensi dalam 

Pembelajaran Seni Rupa adalah menggambar dan penelitian ini akan mengulas 

karya seni rupa menggambar ilustrasi dalam bentuk montase. Sumanto (2006: 11) 

mengatakan bahwa seni gambar ialah jenis karya seni rupa dwimatra yang dibuat 

dengan maksud untuk menjelaskan, menghias, menampilkan kesan mirip dengan 

objek atau nyata (realistis). Seperti halnya melukis, menggambar dapat 

menggunakan berbagai macam bahan dan alat yaitu pensil, pena, spidol, tinta, 

bolpoint, cat air, crayon dan sebagainya.  
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Menggambar menurut Sumanto (2006: 47) adalah proses mengungkapkan 

ide, angan-angan, perasaan, pengalaman, dengan menggunakan jenis peralatan 

menggambar tertentu. Sedangkan menurut Pamadhi (2009: 8.6), menggambar 

adalah memindahkan objek dengan mencoret dalam medium dua dimensi, berupa 

kertas, kanvas atau media yang datar. Jadi pada dasarnya menggambar ialah 

kegiatan manusia untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialaminya baik 

mental maupun visual dalam bentuk garis dan warna.  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap karya gambar anak yang dilakukan 

oleh para ahli antara lain Kerchensteiner, Cyril Burt, Victor Lowenfeld (1975) 

dalam Sumanto (2006: 30) menunjukkan bahwa setiap anak mengalami masa-masa 

perkembangan menggambar. Menurut Victor Lowenfeld, periodisasi menggambar 

anak dibedakan yaitu: (1) masa goresan sekitar usia 2-4 tahun, (2) masa prabagan 

sekitar usia 4-7 tahun, (3) masa bagan sekitar umur 7-9 tahun, (4) masa permulaan 

realis umur 9-11 tahun dan (5) masa realisme semu umur 11-13 tahun. Ada 

pengembangan kreativitas dalam menggambar menurut Sumanto (2006: 75) 

diantaranya yaitu 

2.1.7.1 Menggambar Bentuk 

“Menggambar bentuk adalah kegiatan untuk menunjukkan kesan dari suatu 

bentuk benda yang dilihat atau yang diamati” (Sumanto, 2006: 53)  Contoh 

menggambar bentuk dapat dilihat di bawah ini 
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2.1.7.2  Menggambar Ornamen atau Dekorasi 

Gambar ornamen biasa pula disebut gambar hias.Ornamen disebut sebagai 

gambar hias karena gambar itu dibuat sengaja untuk difungsikan sebagai hiasan 

pada suatu gambar atau rencana hiasan pada karya tiga dimensional, misaInya 

sebagai hiasan tepi, hiasan sudut baik karya dua maupun tiga dimensional. Sumanto 

(2006: 55) menyatakan bahwa tujuan menggambar ornamen atau dekoratif ialah 

untuk memperindah bidang yang dihias agar tampak lebih menarik.  Contoh 

menggambar dekorasi dapat dilihat di bawah ini 

 

                                                        

2.1.7.3 Menggambar Ekspresi 

Gambar ekspresif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menyampaikan 

atau mengungkapkan perasaan (ekspresi) atau gagasan si penggambar dengan 

sebebas-bebasnya. Sumanto (2006: 70) menyatakan bahwa gambar ekspresi dapat 

dibuat secara bebas, tidak selalu terikat pada ketentuan-ketentuan bentuk alami, 

Gambar 2.1 Contoh Gambar Bentuk 

Bentuk 

Gambar 2.2 Contoh Gambar Ornamen atau Dekorasi 
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baik mengenai warna, proporsi, perspektif dan lainnya. Contoh gambar ekspresi 

dapat dilihat dibawah ini 

    

 

2.1.7.4 Menggambar Ilustrasi   

Sumanto (2006: 58) menjelaskan bahwa menggambar ilustrasi merupakan 

salah satu materi pembelajaran seni rupa di SD dan bertujuan untuk mengenalkan 

dan mendidik daya kreasi dan keterampilan seni melalui visualisasi gambar ceritera 

atau gambar yang menjelaskan tentang situasi. Contoh gambar ilustrasi yaitu: 

     

2.1.7.5 Menggambar Imajinatif 

Menggambar imajinatif menurut Sumanto (2006: 64) adalah kegiatan 

menggambar dengan jari, menggambar dengan tiupan, menggambar dengan tarikan 

benang dan menggambar dengan teknik inkblot. Contoh gambar imajinatif dengan 

tarikan benang dapat dilihat di bawah ini 

Gambar 2.3 Contoh Gambar Ekspresi 

Gambar 2.4 Contoh Gambar Ilustrasi 
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Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa salah satu 

kompetensi dalam pembelajaran seni rupa di SD adalah kegiatan menggambar. 

Menggambar dapat diklasifikasikan sesuai perkembangan usia siswa, dan hasil dari 

kegiatan menggambar adalah karya seni rupa dwimatra atau gambar dua dimensi 

diatas kertas. Penelitian ini akan menitikberatkan pada salah satu pengembangan 

kreativitas menggambar yaitu gambar ilustrasi.             

2.1.8 Menggambar Ilustrasi  

Menurut Pamadhi (2009: 8.14), Gambar ilustrasi merupakan gambar 

tematik karena mempunyai tema dan cerita yang penuh. Selain itu, gambar ilustrasi 

disebut sebagai gambar penjelas karena berfungsi untuk memberi keterangan isi 

atau tema yang diminta. Contohnya yaitu gambar penjelas dalam denah atau 

gambar yang menerangkan cerita. Sebagai karya seni yang difungsikan untuk 

menjelaskan/ menerangkan,  gambar ilustrasi memiliki karakteristik tertentu. 

Muharam dan Sundariyati (1993: 107) menjelaskan bahwa menggambar ilustrasi 

merupakan kegiatan menggambar yang memiliki fungsi tertentu dan dapat 

menyampaikan pesan secara komunikatif. Hal tersebut serupa dengan pendapat 

Sumanto (2006: 58) bahwa karakteristik gambar ilustrasi yaitu (1) menampilkan 

Gambar 2.5 Contoh Gambar Imajinatif 
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bentuk gambar yang jelas, (2) dapat berupa gambar seri atau bersambung, (3)bentuk 

gambarnya sederhana agar mudah dimengerti, (4)bersifat komunikatif. Contoh 

gambar ilustrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

      

 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa gambar ilustrasi 

merupakan gambar yang dapat menjelaskan suatu peristiwa atau situasi. Penulis 

akan menggunakan kompetensi gambar ilustrasi dalam membuat montase.  

2.1.9 Montase  

Karya montase sangat identik dengan guntingan gambar atau biasa juga 

disebut sebagai karya guntung tempel (cut and paste).  Menurut Muhharar dan 

Verayanti  (2013: 44), montase adalah sebuah rakitan gambar. Montase menurut 

Suharso dan Retnoningsih (2013: 236), adalah komposisi gambar yang dihasilkan 

dengan mencampurkan unsur-unsur dari beberapa sumber. 

Sumber gambar dalam montase berasal dari guntingan gambar jadi, yang 

artinya gambar tersebut sudah ada atau sudah tercetak di foto, koran, majalah, buku 

dan media cetak lain kemudian digunting hingga terlepas dari lembaran aslinya. 

Gambar yang tersedia dari berbagai sumber tersebut dipilih dan dan hanya 

digunting sesuai dengan objek yang dikehendaki menurut tema yang akan dibuat. 

Gambar 2.6 Contoh Gambar Ilustrasi  
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Kemudian gabungan dari potongan-potongan gambar akan ditempel dalam suatu 

komposisi yang diinginkan menjadi gambar baru.  

Perkembangan montase yang semula terbatas pada karya dua dimensi 

sekarang telah merambah kepada karya tiga dimensi. Menurut Pamadhi dan Sukardi 

(2008: 5.6) karya montase kurang dikenal di kalangan umum karena bentuk 

karyanya masih mempunyai kemiripan dengan seni lukis, seni kriya, seni gambar 

dan seni patung, sehingga montase dianggap sebagai salah satu dari jenis karya 

tersebut. 

Montase dua dimensi dianggap seperti karya lukisan karena materialnya 

terdiri dari gambar-gambar yang sudah jadi hanya karena dipotong dan dipadukan 

sehingga menjadi satu kesatuan, seperti sebuah karya ilustrasi (Pamadhi dan 

Sukardi, 2008: 5.8). Montase memiliki kemiripan dengan kolase dan mozaik karena 

sama-sama menggabungkan beberapa objek menjadi satu komposisi yang baru 

sehingga menghasilkan karya baru.  

Paduan gambar dari berbagai media, misalnya gambar orang, pohon, dan 

hewan yang telah dipotong-potong akan ditempelkan kembali diatas kertas 

sehingga menjadikan gambar ilustrasi tentang kebun binatang. Siswa juga bisa 

menambahkan gambar matahari dan awan dengan alat pewarna seperti pensil warna 

atau crayon sehingga dapat menambah keindahan pada gambar. Contoh montase 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini 
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Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan jika montase ialah hasil karya seni 

rupa yang dibuat dengan potongan-potongan gambar dari media cetak yang 

kemudian digabungkan menjadi suatu karya baru dengan tema yang berbeda. 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggambar ilustrasi dalam bentuk 

montase.  Siswa akan memilih salah satu tema yang diberikan dan mencari gambar 

yang berkaitan dengan tema tersebut.  

2.1.10 Metode Pembelajaran 

Menggambar ilustrasi dalam bentuk montase tidak akan berjalan baik jika 

guru tidak bisa menyampaikan materi dengan baik. Oleh karena itu, guru harus 

kreatif dalam memilih metode yang digunakan dalam pembelajaran. Pemilihan 

metode yang tepat akan mampu menumbuhkan dan mengembangkan seluruh 

potensi yang dimiliki siswa agar dapat menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan 

daya pikir atau kemampuannya.  

Menurut Sudjana (1999) dalam Susanto (2016: 266), metode adalah cara yang 

digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsunnya pembelajaran. Hamdani (2011: 80) juga memberikan pernyataan 

yang serupa, jika metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk 

menyampaikan pelajaran kepada siswa. Anitah (2008: 1.24) menyatakan bahwa 

Gambar 2.7 Contoh Montase  
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metode adalah cara yang digunakan guru dalam membelajarkan siswa.  Sedangkan 

menurut Sobandi (2007: 157), metode merupakan kegiatan menata dan mengelola 

pelaksanaan pengajaran yang efektif, yang melibatkan segala bentuk interaksi 

antara siswa, guru, dan sumber belajar.   Menurut Susanto (2016: 266),  metode 

ditetapkan oleh pengajar dengan berpedoman kepada tujuan pengajaran dan atas 

pertimbangan terhadap bahan pelajaran yang akan diberikan, karena metode 

berperan sebagai alat bantu untuk membantu efisiensi dalam proses mengajar.  

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran ialah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran 

kepada siswa. Metode pembelajaran sangat berpengaruh pada proses pembelajaran, 

karena berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran dipengaruhi oleh metode. 

Semakin menarik metode, maka siswa akan semakin tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran, dan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

2.1.11 Metode Pembelajaran Seni Rupa 

Metode pembelajaran sangat beragam, begitu pula dengan metode 

pembelajaran dalam SBK Seni Rupa. Metode pembelajaran seni rupa menurut 

Tocharman, Sobandi dan Soeteja (2006: 158) sangat beragam, namun secara garis 

besar dari ragam metode yang ada dibagi menjadi dua, yaitu metode untuk 

pembelajaran teoretik dan metode untuk pembelajaran praktek.  

Pembelajaran SBK seni rupa kususnya menggambar di SD Negeri 3 

Sokanegara, guru lebih sering menerapkan metode menggambar bebas. 

Penggunaan metode tersebut kurang sesuai karena membuat siswa menggambar 

sesuka hati tanpa arahan dan mengakibatkan gambar siswa cenderung sama. 
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Menurut Djamarah (1995) dalam Tarjo (2004: 126) metode pembelajaran seni rupa 

seharusnya memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat motivasi intrinsik, strategi 

pembelajaran dan alat mencapai tujuan belajar siswa.  

Fransesco (1958) dalam Tarjo (2004: 126), menyatakan bahwa penggunaan 

metode dalam pembelajaran seni rupa hendaknya: 

1) Menekankan kemungkinan pertumbuhan sepenuhnya dan utuh dari siswa 

2) Menyadari dan memahami hakikat peranan individu dalam kelompok 

3) Memanfaatkan segala pengalaman, bahan pelajaran, peralatan, dan berbagai 

macam sumber yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. 

4) Standar yang digunakan untuk memperlakukan atau mengukur keberhasilan 

tetap luwes. 

5) Mengungkap gaya ekspresi yang sesuai dengan kondisi psikologis dan 

tingkat pertumbuhan siswa. 

Tarjo ( 2004: 17) mengemukakan bahwa pembelajaran seni rupa dapat 

menggunakan metode-metode umum pembelajaran seperti metode ceramah, 

demonstrasi, multimedia, slides, pameran, belajar partisipasi, diskusi, demonstrasi, 

tugas resitasi, training, dan kerja kelompok.  Garha (1980: 60-77) mengemukakan 

bahwa metode pembelajaran seni rupa yang cocok digunakan untuk siswa TK dan 

SD terdiri dari empat buah metode, yaitu metode kerja kelompok, metode meniru, 

metode ekspresi bebas, dan metode global. Berikut penjelasannya: 

Metode kerja kelompok, Menurut Garha (1980: 62-64) metode kerja 

kelompok adalah suatu metode atau cara untuk menghasilkan suatu karya dengan 

cara bekerja kelompok. Sedangkan menurut pelaksanaannya metode ini terdiri dari 



 

39 

 

 

 

tiga jenis teknik yaitu : (1) group work atau teknik paduan, (2) collective painting 

atau teknik kumpulan, dan (3) kerja kelompok teknik campuran. Metode kerja 

kelompok merupakan metode yang lebih mengutamakan pengalaman 

berkelompok, sehingga dapat membina perkembangan sosial anak.  

Metode meniru, Garha (1980: 72) menyebutkan bahwa meniru ialah membuat 

gambar yang bentuknya tepat sama dengan gambar lain yang menjadi polanya. Jadi, 

metode meniru adalah suatu cara untu memproduksi gambar dengan cara meniru 

gambar yang telah ada. Cara ini biasanya dilakukan oleh mereka yang berlatih 

kecakapan teknis dalam kegiatan menggambar. Menggambar menggunakan 

metode ini dapat dilakukan dengan tiga cara, diantaranya yaitu cara langsung, 

dengan skala, dengan pantograf, dan yang paling ringan adalah dengan cara jiplak. 

Selain itu, Garha (1980: 73) mengatakan bahwa dengan menggunakan metode ini 

dirasa kurang menguntungkan karena siswa akan terikat atau bergantung dengan 

apa yang mereka tiru seperti gerak, garis-garis, serta susunan bentuknya. Sehingga 

siswa tidak dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas dalam 

menggambarnya. Tetapi jika hasil gambar tiruannya itu mirip sekali dengan contoh 

tiruannya maka keberhasilan itu akan memberikan kepuasan juga kepada si peniru.   

Metode ekspresi bebas merupakan metode di mana guru yang memberi 

keleluasaan kepada siswa untuk dapat menyalurkan ungkapan perasaan tanpa 

dibatasi oleh aturan-aturan atau norma cipta konvensional dalam menggambar. 

Kebebasan dalam metode ini, siswa bebas memilih alat dan bahan, serta kertas yang 

digunakan dalam kegiatan menggambar. Pelaksanaan metode ekspresi bebas, guru 

menyajikan berbagai tema yang sudah disepakati, kemudian siswa diberi 
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keleluasaan untuk memilih satu tema dan alat gambar sesuai minat mereka. 

Sehingga dengan metode ekspresi bebas ini siswa akan menggambar yang sesuai 

dengan tema, namun siswa tetap diberi keleluasaan untuk mengembangkan 

imajinasinya dari tema yang sudah dipilih.  

Metode global menurut Garha (1980: 77) ialah sebuah metode menggambar 

bentuk untuk belajar menangkap bentuk dari keseluruhan model yang disediakan 

dengan cara menggambar. Metode ini digunakan hanya sebagai alat untuk 

mencapai gambar yang bentuknya lebih mirip dengan keadaan model yang 

disediakan. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

dalam pembelajaran seni rupa dibutuhkan metode yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Metode pembelajaran seni rupa memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Peneliti tertarik untuk mengangkat salah satu metode pembelajaran 

seni rupa yaitu metode Ekspresi Bebas untuk bahan penelitian.  

2.1.12 Metode Pembelajaran Ekspresi Bebas  

Metode ekspresi bebas merupakan metode yang paling sesuai untuk kegiatan 

proses belajar mengajar praktek/ menggambar ilustrasi dalam bentuk montase. 

Metode ekspresi bebas digunakan untuk memberi keleluasaan kepada siswa untuk 

mengekspresikan perasaannya ke dalam penciptaan karya seni. Metode ekspresi 

bebas menurut Torchaman, Sobandi dan Soeteja (2006: 159) pada dasarnya adalah 

suatu cara untuk membelajarkan siswa agar dapat mencurahkan isi hatinya dalam 

bentuk karya seni rupa. Metode ekspresi bebas seringkali disalahartikan menjadi 

“menggambar bebas”, atau “menggambar sesuka hati”. Guru hanya 
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menginstruksikan kepada siswa untuk melakukan aktivitas tanpa arahan dan 

tuntunan. Akibat yang terjadi adalah unsur ekspresi yang menjadi tuntutan dari 

metode ini terabaikan, sehingga hasil gambar siswa sering menyimpang dari 

tuntutan menggambar ilustrasi. Oleh sebab itu, guru perlu memperhatikan beberapa 

perbedaan antara Metode Ekspresi Bebas dan menggambar bebas yang akan 

diuraikan sebagai berikut: (1) metode ekspresi bebas lebih menekankan pada 

kebebasan anak untuk memilih tema atau media yang digunakan. Seperti yang telah 

diungkapkan oleh Garha (1980: 60) bahwa Metode ekspresi bebas merupakan 

metode yang memberi keleluasaan kepada anak-anak untuk dapat menyalurkan 

ungkapan perasaan tanpa dibatasi oleh aturan-aturan atau norma cipta konvensional 

dalam membuat gambar, (2) asumsi yang mendasari metode ini adalah ekspresi 

kreatif yang harus berasal dari dalam diri siswa sendiri, karena ekspresi bebas pada 

dasarnya tidak bisa diajarkan oleh siapa pun, seperti yang dikemukakan oleh 

Muharam dan Sundariyati (1993: 57) bahwa metode ekspresi bebas menekankan 

pada spontanitas anak dalam berkarya, yang lahir dan bersumber dari dalam diri 

siswa, (3) pada pelaksanaannya tidak ada dominasi guru, seluruh kegiatan hanya 

berpusat pada gagasan anak dalam bentuk ungkapan pribadi (Muharam dan 

Sundariyati 1993: 57), (4) pembelajaran dengan menggunakan metode ekspresi 

bebas dapat dilakukan di dalam dan di luar kelas. Apabila pembelajaran di lakukan 

di luar kelas, maka guru hendaknya tetap mengawasi agar siswa tetap tertib 

walaupun di luar kelas. 

Sedangkan “menggambar bebas” atau “menggambar sesuka hati” yaitu (1) 

dalam menggambar bebas guru memberikan kebebasan secara penuh untuk 
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menggambar apa yang mereka inginkan tanpa adanya pemilihan tema, (2) dalam 

penerapannya guru hanya menyuruh siswa untuk menggambar bebas kemudian 

gambar dikumpulkan dan dinilai, selain itu dalam pelaksanaanya dilapangan guru 

sesekali meninggalkan kelas saat siswa mulai menggambar, (3) pembelajaran 

menggambar bebas biasanya hanya dilakukan di dalam kelas, (4) pada pelaksanaan 

pembelajarannya didominasi oleh guru sebagai “pentransfer ilmu”, sedangkan 

siswa lebih pasif sebagai “penerima ilmu”, (5) siswa cenderung menggambar apa 

yang biasa ia gambar, maka yang terjadi adalah kemonotonan dalam menggambar. 

  Perbedaan antara metode ekspresi bebas dan metode menggambar bebas 

harus jelas. Menurut Tarjo (2004: 134) agar metode ekspresi bebas dapat tercapai 

secara maksimal, maka guru perlu melakukan langkah-langkah berikut: 

1). Menawarkan dan menetapkan beberapa pilihan tema sebagai perangsang daya 

cipta. 

2). Menetapkan beberapa pilihan media/bahan yang cocok, misalnya cat air, oil 

pastel, tinta bak, cat plakat dan sebagainya. 

3). Menjelaskan jenis kertas serta alasan pemilihan kertas tersebut. 

4). Menjelaskan bentuk kegiatan menggambar tersebut, apakah bentuk sketsa atau 

berbentuk lukisan. 

      Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan metode ekspresi bebas 

menurut Ganda (2011: 16-17) diantaranya (1) tema, merupakan isi ungkapan yang 

akan disampaikan siswa saat siswa berkarya. Tema yang sesuai untuk siswa SD 

adalah tema yang bersumber dari kehidupan mereka sendiri. (2) media, merupakan 



 

43 

 

 

 

bahan dan alat yanng dapat diperoleh siswa untuk mewujudkan bentuk ungkapan 

yang diciptakan. (3) gaya ungkapan, merupakan goresan-goresan yang diciptakan 

siswa. Penerapan Metode Ekspresi Bebas sesuai dengan pernyataan Garha (1980: 

60-72) jika kebebasan dalam metode ini tidak hanya menyangkut kebebasan dalam 

menentukan bentuk atau tema karya yang diciptakan saja, akan tetapi menyangkut 

juga pemilihan bahan atau alat serta cara menggunakannya. 

 Berdasarkan pendapat para ahli, penulis mencoba menyimpulkan kelebihan 

dan kekurangan metode ekspresi bebas. Kelebihan metode ekspresi bebas 

diantaranya:  

1)  Memberi keleluasaan kepada anak-anak untuk dapat menyalurkan ungkapan 

perasaan tanpa dibatasi oleh aturan-aturan atau norma cipta konvensional 

dalam membuat gambar. 

2) Bebas menekankan spontanitas anak dalam berkarya, yang lahir dan bersumber 

dari dalam diri siswa. 

3) Tidak ada dominasi guru, karena seluruh kegiatan hanya berpusat pada gagasan 

anak dalam bentuk ungkapan pribadi.  

4) Pembelajaran dengan menggunakan metode ekspresi bebas dapat dilakukan di 

dalam dan di luar kelas. 

Kekurangan yang ada dalam metode ekspresi bebas yaitu : (1) sulit untuk 

siswa mengapresiasikan diri dalam pembelajaran seni rupa jika pada awal 

pembelajaran guru tidak berhasil memancing imajinasi siswa dalam menentukan 

tema, (2) peran guru yang sangat kecil sering disalahartikan siswa untuk berbuat 
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semaunya sendiri yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran, (3) 

pelaksanaan pembelajaran di luar kelas dapat membuat siswa tidak tertib jika guru 

tidak bisa membimbing siswa dengan baik. Solusi yang harus dilakukan guru ialah: 

(1) guru harus dapat memancing imajinasi siswa melalui kegiatan apersepsi dalam 

pembelajaran, (2) guru harus tetap mengawasi siswa selama proses pembelajaran, 

(3) guru harus membimbing siswa dengan baik selama proses pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat pada ahli, dapat disimpulkan bahwa Metode Ekspresi 

Bebas membantu siswa untuk dapat mengembangkan kreativitas dan meningkatkan 

aktivitas dalam pembelajaran seni rupa. Pelaksanaan Metode Ekspresi Bebas tentu 

tidak lepas dari peran guru, karena jika guru dapat mengatur dan membimbing 

siswa maka kegiatan pembelajaran diharapkan dapat berlangsung dengan baik. 

2.2 Kajian Empiris 
 
Metode Ekspresi Bebas merupakan suatu cara untuk membelajarkan siswa 

agar dapat mencurahkan isi hatinya dalam bentuk karya seni rupa. Terdapat 

beberapa penelitian yang mengkaji tentang metode Ekspresi Bebas dan Montase 

diantaranya yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhfrida (2012) mahasiswa dari PGSD 

UNNES. Jenis penelitian yang dilakukan adalah PTK dengan judul “Peningkatan 

Hasil Belajar Menggambar Ekspresi melalui Metode Ekspresi Bebas pada Siswa 

Kelas II SD Negeri 02 Pesucen Kabupaten Pemalang”. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan metode Ekspresi Bebas dapat 50% meningkatkan 

minat dan hasil belajar siswa yang sangat memuaskan dan juga juga mampu 
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meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran. Hal ini dijelaskan pada 

penelitiannya yaitu awalnya rata-rata kelas pada siklus 1 hanya 78, setelah 

melakukan siklus 2 berubah menjadi 82, dan ketuntasan belajar secara klasikal dari 

76,8% menjadi 84,5%, serta lembar pengamatan aktivitas siswa dari 69,5% 

meningkat menjadi 75%, dan nilai rata-rata kinerja guru juga meningkat dari 87,6 

menjadi 97,5 dengan kategori A. 

Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Tomi Adi Wirawan (2010) 

mahasiswa Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Malang. Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan judul “Hubungan Pengunaan Metode 

Ekspresi Bebas Dengan Metode Ekspresi Terarah Terhadap Hasi Belajar Dalam 

Pembelajaran Melukis Menggunakan Media Krayon Kelas VIII SMP Tamansiswa 

Malang”. Berdasarkan hasil analisis data tersebut,secara deskriptif menunjukan, 

hasil tes melukis dengan metode ekspresi bebas secara keseluruhan kelas VIII A 

SMP Tamansiswa Malang  47,5 %  adalah kurang , dengan rata-rata kelas 69,25%  

adalah sedang. Hasil tes melukis dengan metode ekspresi terarah secara 

keseluruhan kelas VIII B SMP Tamansiswa Malang sebagian besar adalah sangat 

baik , sebanyak 45 % dengan rata-rata kelas 75,5 % adalah baik. Hal tersebut terjadi 

karena lemahnya korelasi antara metode ekspresi bebas dan metode ekspresi 

terarah, yang ditunjukan nilai (negatif) dengan arah berlawanan maka semakin 

tinggi nilai dari ekspresi bebas maka semakin rendah nilai dari ekspresi terarah dan 

juga berlaku sebaliknya, semakin tinggi nilai dari ekspresi terarah  maka semakin 

rendah nilai dari ekspresi bebas.     
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Ratna Sari Dewi, Ni Ketut Suarni, dan Ni Ketut Widiartini juga melakukan 

penelitian yang serupa tentang metode ekspresi bebas. Penelitian tesis yang 

dilakukan tahun 2014 untuk program pasca sarjana di Universitas Pendidikan 

Ganesha berjudul “Pengaruh Metode Pembelajaran Ekspresi Bebas terhadap Hasil 

Belajar Seni Musik Ditinjau dari Minat Outdoor Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 

Semarapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dimana 

hasilnya menunjukkan bahwa: 1) terdapat perbedaan hasil belajar seni musik antara 

siswa yang menggunakan metode ekspresi bebas dengan siswa yang menggunakan 

metode pembelajaran konvensional; 2) terdapat pengaruh interaksi antara metode 

pembelajaran dan minat outdoor terhadap hasil belajar seni musik siswa; 3) pada 

siswa yang memiliki minat outdoor tinggi yang diberi metode ekspresi bebas 

memiliki hasil belajar seni musik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

metode pembelajaran konvensional; dan 4) pada siswa yang memiliki minat 

outdoor rendah tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar seni musik 

baik jika belajar dengan metode ekspresi bebas maupun dengan metode 

pembelajaran konvensional. 

Selain itu, masih ada penelitian yang relevan tentang montase. Mia Beti Salfa 

(2016) mahasiswi Universitas Lampung juga melakukan penelitian tentang 

montase yang berjudul “Pengaruh Aktivitas Permainan Montase Terhadap 

Peningkatan Keterampilan Meniru Bentuk pada Anak Usia Dini Kelompok B di TK 

Harapan Ibu Sukarame Bandar Lampung”. Metode penelitian bersifat Pre-

Eksperimental dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara 

aktivitas permainan Montase terhadap keterampilan meniru bentuk pada anak usia 
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dini kelompok B oleh sebab itu hendaknya permainan montase dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran di PAUD. 

Penelitian relevan tentang montase juga terdapat di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. Rostya Sri Lestari (2013) juga melakukan penelitian 

serupa berjudul “Meningkatkan Motorik Halus Anak melalui Kegiatan Montase 

dengan Tema Rekreasi pada Kelompok B TK Pembina Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang Semester II Tahun Ajaran 2011/2012”. Penelitian ini 

merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas dengan teknik pengumpulan data 

berupa lembar observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pada pembelajaran awal siswa yang kemampuan motorik halusnya belum 

berkembang ada 12 anak, mulai berkembang 3 anak, berkembang sesuai harapan 2 

anak, dan yang berkembang sangat baik ada 3 anak. Pada siklus l anan yang belum 

berkembang ada 7 anak, mulai berkembang ada 4 anak, berkembang sesuai harapan 

ada 4 anak dan berkembang sangat baik ada 5 anak. Sedangakan pada siklus II anak 

berkembang sesuai harapan hanya 1 anak dan yang belum berkembang 2 anak, jadi, 

dari siklus l ke siklus ll ada peningkatan 60%. Jadi kegiatan montase dapat 

meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini. Karena ada 2 anak yang 

belum berkembang maka peneliti melakukan tindak lanjut dengan mengadakan 

kunjungan kerumah anak hal ini dimaksudkan untuk memotivasi siswa. 

Penelitian lain yang relevan juga terdapat di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Indah Permata Rayawati (2015) melakukan penelitian berjudul “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak dengan Teknik Montase pada 

Kelompok B TK Pertiwi 02 Gantiwarno Tahun Ajaran 2014/2015.  Jenis penelitian 
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ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 3 (tiga) siklus, pada setiap 

siklus terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 

dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah anak kelompok B TK Pertiwi 02 

Gantiwarno Matesih yang berjumlah 13 anak. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik montase. Hasil penelitian menyatakan bahwa teknik montase 

dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok B TK Pertiwi 02 

Gantiwarno Tahun Ajaran 2014/2015. Adapun prosentase peningkatan kemampuan 

motorik halus anak dari sebelum tindakan sampai pada siklus III yakni prasiklus 

sebesar 41,6%, siklus I meningkat menjadi 58,6%, siklus II sebesar 69,4% dan 

siklus III sebesar 82,1%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan adanya 

peningkatan kemampuan motorik halus dengan teknik montase di TK Pertiwi 02 

Gantiwarno, Matesih Tahun Ajaran 2015/2016. 

Selain itu masih ada penelitian relevan yang dilakukan oleh Anis Putri Sari 

(2010) dengan judul “Penerapan ModelContextual Teaching and Learning (CTL) 

Metode Ekspresi Bebas Terarah untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Gambar Ilustrasi Pada Siswa Kelas IV di Sekolah Dasar Negeri II Canden, Boyolali 

Tahun Ajaran 2010/2011”. Dalam penerapan metode ekspresi bebas terarah dapat 

meningkatkan keaktifan peserta didik selama mengikuti pembelajaran gambar 

ilustrasi. Penerapan metode ekspresi bebas terarah dapat meningkatkan pemahaman 

peserta didik terhadap materi gambar ilustrasi yaitu mengenai pengertian dan fungsi 

gambar ilustrasi. Penerapan metode ekspresi bebas terarah dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV SDN II Canden, Boyolali tahun ajaran 2010/2011 pada 

mata pelajaran gambar ilustrasi.  
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Penelitian PTK yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Dian Lestyana 

Wulandari mahasiswa dari UNS yang berjudul “Penerapan Pendekatan Ekspresi 

Bebas untuk Meningkatkan Kreativitas dalam Menggambar Siswa Kelas 1 SD 

Negeri Madegondo III Tahun Ajaran 2011/2012”. Hasil penelitian tersebut 

menujukkan bahwa dengan penerapan metode ekspresi bebas, guru dapat 

memberikan siswa pengalaman baru yaitu secara sadar tanpa adanya istilah benar 

salah, siswa dapat bereksplor langsung dengan alam. Selain itu dengan pendekatan 

metode ekspresi bebas dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menggambar. 

Penelitian dilakukan oleh Lia Simon dan Patricia D. Stokes (2015) 

Columbia University dengan judul “Sources of Variability in Children’s 

Drawings”. Hasil penelitian sebagai berikut: 

An experiment involving 90 students in the 1st, 3rd, and 5th grades 

investigated how visual examples and grade (our surrogate for age) 

affected variability in a drawing task. The task involved using circles 

as the main element in a set of drawings. There were two examples: 

One was simple and single (a smiley face inside a circle); the other, 

complex and dual (a fishbowl extending outside a circle and a bicycle 

using two circles). There were significant effects of both example and 

grade on variability. Between-grades, 3rd and 5th graders were more 

variable than 1st graders with the complex (but not the simple) set of 

examples. Within-grades, 3rd and 5th graders were more variable with 

the complex (compared to the simple) set of examples. First graders’ 

variability levels did not change with examples. The discussion focuses 

on how examples have and should be used to inrease variability in 

drawings of both younger and older children. 

 

Petikan jurnal membahas tentang peningkatan kemampuan menggambar 

antara kelas tinggi dan kelas rendah. Sampel diambil sebanyak 90 anak, kelas 1, 

kelas 3 dan kelas 5. Hasil penelitian menunjukkan kelas 3 dan kelas 5 mengalami 

peningkatan kemampuan menggambar lebih signifikan daripada kelas 1. 
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Penelitian dilakukan oleh Gabriela Pavlovičová dan Valéria Švecová (2011) 

dari  Acta Didactica Napocencia dengan judul” Children´s Drawings – Resource 

For Development And Observation of Perception of Numbers Of Children”. Hasil 

penelitian sebagai berikut: 

Children´s drawing is one of the most appropriate approach to knowing 

children, their individuality and also their perceptions. Child is not 

always able to express their thoughts precisely, because their 

vocabulary is still incomplete and is gained just lately. In our paper we 

concentrate on drawing as a communication means, with which we can 

obtain primary numerical conceptions of children. We deal with 

observation of children’s perceptions of number. We investigate 

process in which to numerical information the conceptions of numbers 

are assigned. The numerical information is word three and the child’s 

drawing is used to mediate the numerical conceptions of children. The 

activity was realized with the children in the kindergarten. We analyzed 

draw children’s conceptions of number 3 and created concept map from 

those drawings” 

 

Petikan jurnal tersebut membahas tentang menggambar adalah salah satu 

pendekatan yang paling tepat untuk mengetahui anak-anak, individualitas mereka 

dan juga persepsi mereka. Anak tidak selalu mampu mengungkapkan pikiran 

mereka justru, karena kosa kata mereka masih belum lengkap dan diperoleh hanya 

akhir-akhir ini. 

Berdasarkan kajian dari beberapa hasil penelitian terdapat  perbedaan dan 

kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terletak 

pada jenis penelitian, metode penelitian, materi penelitian, variabel penelitian, 

subjek penelitian dan tempat penelitian. Kesamaan beberapa penelitian tersebut 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu diantaranya sama-sama 

mengkaji tentang Montase dan mengkaji tentang metode Ekspresi Bebas.     
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pendidikan seni budaya dan keterampilan (SBK) pada dasarnya merupakan 

pendidikan seni yang berbasis budaya. Melalui pendidikan seni siswa dapat 

mengembangkan potensi, mengasah kecerdasan, melatih daya kreativitas, dan 

pembentukan kepribadiannya. Kegiatan menggambar pada umumnya adalah 

kegiatan yang banyak diminati oleh siswa SD. Menggambar merupakan suatu usaha 

mengungkapkan dan mengkomunikasikan pikiran, ide/gagasan, gejolak/perasaan 

maupun imajinasi dalam wujud dwimatra yang bernilai artistik dengan 

menggunakan garis dan warna.  

Kegiatan menggambar dapat dimanfaatkan guru untuk dapat 

mengoptimalkan kreatifitas anak SD dengan menyuguhkan berbagai pengalaman 

belajar yang baru dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran menggambar 

ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas suatu cerita. Biasanya 

gambar ilustrasi menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Menggambar ilustrasi 

dapat dibuat dalam bentuk montase dengan memanfaatkan media cetak majalah 

bekas untuk gambar yang akan dipotong-potong untuk kemudian dipadukan 

menjadi tema baru. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa 

menjadi menggambar, mewarnai, menggunting dan menempel.  

Pembuatan montase tidak akan terlaksana dengan baik jika guru kelas tidak 

mampu memfasilitasi pembelajaran dengan baik. Pembelajaran SBK khususnya 

seni rupa di SD memerlukan guru yang dapat menerapkan beberapa metode, bukan 

hanya metode menggambar bebas. Guru diharapkan untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa dengan memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang 
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lebih inovatif dan kreatif sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan, 

karena dengan metode pembelajaran yang variatif dapat memberikan pengalaman 

belajar yang baru bagi siswaPembelajaran seni rupa memiliki Ada berbagai macam 

metode dalam seni rupa, namun di dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode 

Ekspresi Bebas. 

Metode ekspresi bebas merupakan pemberian keleluasaan guru kepada siswa 

untuk dapat menyalurkan ungkapan perasaan tanpa dibatasi oleh aturan-aturan atau 

norma cipta konvensional dalam membuat gambar. Pada dasarnya metode ekspresi 

bebas membelajarkan siswa agar dapat mencurahkan isi hatinya ke dalam karya 

seni yang mana dalam penerapannya terdapat langkah-langkah sebagai pedoman 

pelaksanaannya, sehingga proses lebih terarah dan hasil karya siswa lebih 

maksimal. Penulis akan menerapkan metode ekspresi bebas pada kelas eksperimen 

dan metode menggambar bebas pada kelas kontrol dan membandingkan aktivitas 

dari kedua kelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas Eskperimen Kelas Kontrol 

Pembelajaran SBK Seni Rupa SD Membuat Montase  

Pembelajaran 

menggunakan 

metode Ekspresi 

Bebas 

Pembelajaran 

menggunakan 

metode 

menggambar 

bebas 

 

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa  

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa  
dibandingkan 
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           Gambar 2.8 : Bagan Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan” (Sugiyono 2014: 99). Pada penelitian ini diharapkan 

hipotesis nol (H0) ditolak atau hipotesis alternatif (Ha) diterima. Berdasarkan 

kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H01: Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran SBK 

membuat Montase antara proses pembelajaran yang menerapkan metode 

Ekspresi Bebas dengan pembelajaran yang menerapkan metode 

menggambar bebas.(µ1 = µ2). 

Ha1: Terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran SBK 

membuat Montase antara proses pembelajaran yang menerapkan metode 

1. Adakah perbedaan aktivitas belajar siswa membuat Montase 

antara pembelajaran yang menggunakan Metode Ekspresi Bebas 

dengan pembelajaran yang menggunakan Metode menggambar 

bebas? 

2. Adakah perbedaan hasil belajar siswa membuat Montase antara 

pembelajaran yang menerapkan metode Eskpresi Bebas dengan 

pembelajaran yang menerapkan metode menggambar bebas ? 

3. Apakah penerapan metode Ekspresi Bebas efektif terhadap 

aktivitas belajar siswa kelas V membuat Montase? 

4. Apakah penerapan metode Ekspresi Bebas efektif terhadap hasil 

belajar siswa kelas V membuat Montase? 
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Ekspresi Bebas dengan pembelajaran yang menerapkan metode 

menggambar bebas.(µ1 ≠ µ2). 

H02: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran SBK 

membuat Montase antara proses pembelajaran yang menerapkan metode 

Ekspresi Bebas dengan pembelajaran yang menerapkan metode 

menggambar bebas (µ1 = µ2). 

Ha2: Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran SBK membuat 

Montase antara proses pembelajaran yang menerapkan metode Ekspresi 

Bebas dengan pembelajaran yang menerapkan metode menggambar 

bebas (µ1 ≠ µ2). 

H03: Penerapan metode Ekspresi Bebas dalam pembelajaran tidak lebih efektif 

terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran SBK membuat 

Montase (µ1 ≤ µ2). 

Ha3: Penerapan metode Ekspresi Bebas dalam pembelajaran lebih efektif 

terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran SBK membuat 

Montase (µ1 ≥ µ2). 

H04: Penerapan metode Ekspresi Bebas dalam pembelajaran tidak lebih efektif 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBK membuat Montase 

(µ1 ≤ µ2). 

Ha4: Penerapan metode Ekspresi Bebas dalam pembelajaran lebih efektif 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBK membuat Montase 

(µ1 ≥ µ2). 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

Penutup dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang (1) simpulan hasil 

penelitian dan (2) saran penelitian.  

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dimana tujuan dari 

penelitian ini adalah menguji keefektifan metode Ekspresi Bebas terhadap aktivitas 

dan hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 3 Sokanegara Kabupaten 

Bnyumas pada pembelajaran SBK membuat montase. Berdasarkan hasil analisis 

data yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Hasil Uji Hipotesis Pertama 

Hasil uji hipotesis pertama mengenai perbedaan aktivitas belajar dengan 

menggunakan uji t dengan teknik Independent Samples T Test pada program SPSS 

versi 21, diperoleh nilai thitung = 3,373. Dari perhitungan tersebut diperoleh 3,373 > 

1,995 (thitung > ttabel) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,001 < 0,05. Berdasarkan 

hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan Ha1 

diterima. Artinya, terdapat perbedaan aktivitas siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

3 Sokanegara Kabupaten Banyumas pada pembelajaran SBK membuat montase. 

5.1.2 Hasil Uji Hipotesis Kedua 
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Hasil uji hipotesis kedua mengenai perbedaan hasil belajar dengan 

menggunakan uji t dengan teknik Independent Samples T Test pada program SPSS 

versi 21, diperoleh nilai thitung = 2,731. Dari perhitungan tersebut diperoleh 2,731 > 

1,995 (thitung > ttabel) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,008 < 0,05.Dari hasil 

perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak dan Ha2 diterima. 

Artinya, terdapat perbedaan  hasil belajar siswa kelas V  antara yang menggunakan 

metode pembelajaran Ekspresi Bebas  dengan yang tidak.  

5.1.3 Hasil Uji Hipotesis Ketiga  

Hasil uji hipotesis ketiga mengenai keefektifan metode Ekspresi Bebas 

terhadap aktivitas siswa menggunakan uji teknik One Simple T Test dengan SPSS 

versi 21. Dari penghitungan tersebut diperoleh 4,017 > 1,688 (thitung > ttabel) dan nilai 

signifikansi yang diperoleh 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya, penerapan 

metode Ekspresi Bebas dalam pembelajaran lebih efektif terhadap aktivitas belajar 

siswa pada mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan membuat montase pada 

siswa kelas V SD Negeri 3 Sokanegara Kabupaten Banyumas. 

5.1.4 Hasil Uji Hipotesis Keempat  

Hasil uji hipotesis keempat mengenai keefektifan metode Ekspresi Bebas 

terhadap hasil belajar siswa menggunakan uji teknik One Simple T Test dengan 

SPSS versi 21. Dari penghitungan tersebut diperoleh 4,848 > 1,688  (thitung > ttabel) 

dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil penghitungan 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H04 ditolak dan Ha4 diterima. Artinya, 

penerapan metode Ekspresi Bebas dalam pembelajaran lebih efektif terhadap hasil 
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belajar siswa pada mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan seni rupa 

membuat montase pada  kelas V SD Negeri 3 Sokanegara Kabupaten Banyumas.  

5.2 Saran 

Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  metode  Ekspresi  Bebas  efektif 

terhadap aktivitas dan hasil belajar membuat montase pada siswa kelas V di Sekolah 

Dasar Negeri 3 Sokanegara Kabupaten Banyumas. Berdasarkan simpulan tersebut, 

maka saran yang dapat diberikan penulis diantaranya adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Guru 

(1) Guru Sekolah Dasar hendaknya mencoba untuk menerapkan metode Ekspresi 

Bebas dalam proses pembelajaran di kelas khususnya dalam pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

membuktikan bahwa metode ini dapat membuat aktivitas dan hasil belajar 

siswa lebih tinggi. 

(2) Sebelum menggunakan metode Ekspresi Bebas, hendaknya guru memahami 

komponen metode Ekspresi Bebas dan merencanakan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan baik sehingga dapat berlangsung sesuai harapan. 

(3) Guru lebih kreatif dalam memancing daya imajinasi siswa, yang tujuannya 

untuk menentukan tema sebelum siswa memulai membuat montase. 

(4) Guru menjelaskan tata cara pelaksanaan metode pembelajaran Ekspresi Bebas 

secara lebih jelas dan rinci, agar siswa lebih paham  dn tidak merasa kebingungan 

dalam menjalankannya. 
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(5) Guru lebih teliti dalam membimbing kegiatan siswa dalam menggambar pada 

setiap prosesnya. Mengingat bahwa metode Ekspresi Bebas memberikan 

keleluasaan kepada siswa dalam pembelajaran namun guru harus tetap 

mengawasi siswa agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan baik.  

5.2.2 Bagi Sekolah 

(1) Sekolah memberikan motivasi berupa reward kepada guru yang menerapkan 

metode yang lebih kreatif dan inovatif pada setiap pembelajaran SBK. 

(2) Pihak sekolah melakukan pengawasan berkala terhadap metode pembelajaran 

yang diterapkan guru di kelas, sehingga guru benar-benar menerapkan metode 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif di kelas. 

(3) Pihak sekolah memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 

Misalnya berupa peralatan menggambar yang lengkap dan memadai. 

5.2.3 Bagi Siswa 

(1) Siswa harus lebih berani lagi dalam mengembangkan ide dan imajinasinya 

masing-masing untuk menciptakan karya yang bervariatif dan kreatif. 

(2) Siswa lebih meningkatkan keberanian dalam memanfaatkan media gambar 

yang ada dan lebih meningkatkan kemapuan menggambarnya agar bisa 

menggambar yang berbeda dengan temannya. 

(3) Dengan adanya penerapan metode Ekspresi Bebas, sebaiknya dimanfaatkan 

dengan baik oleh para siswa untuk lebih mengekspresikan ide dan imajinasi 

dalam dirinya dalam menggambar. 

5.2.4 Bagi Penulis 
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Selanjutnya saran bagi penulis lain yaitu untuk menjadikan hasil temuan 

dalam penelitian ini sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, 

penulis berharap agar metode ekspresi bebas dapat dijadikan rujukan atau salah satu 

metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

khususnya seni rupa. 
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