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SARI 
 

Pamungkas, H.N.P. 2010. Kompetensi Kreatif Siswa SMP N 2 Pegandon 
dalam Menuangkan Cerita Rakyat Jawa Tengah melalui 
Pembelajaran Komik Strip. Skripsi. Jurusan Seni Rupa FBS 
UNNES. Pembimbing: I. Drs. Triyanto, M. A. II. Drs. Syakir, 
M.Sn. 

Kata Kunci: Kompetensi, kreatif, cerita rakyat, komik strip, pembelajaran. 
Pendidikan Seni Budaya  dan Keterampilan dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan diberikan di sekolah untuk pengembangan 
kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara 
dan media. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
pembelajaran komik strip dengan tema cerita rakyat Jawa Tengah 
dilaksanakan di SMP N 2 Pegandon? 2) Bagaimana hasil kompetensi 
kreatif siswa tersebut? 3) Faktor –faktor determinan kompetensi 
kreatifnya?  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Lokasi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini 
adalah SMP Negeri 2 Pegandon, Kendal. Sasaran penelitian ini adalah 
kompetensi kreatif siswa SMP Negeri 2 Pegandon dalam menuangkan 
cerita rakyat Jawa Tengah melalui pembelajaran komik strip. Subyek 
penelitian ini adalah kelas VIII A. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data ini meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
tes keterampilan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, 
penyajian data, interpretasi data, serta penarikan simpulan. 

Proses pembelajaran menggambar komik strip melalui penuangan cerita 
rakyat Jawa Tengah berjalan lancar. Kompetensi kreatif siswa kelas VIII A SMP 
N 2 Pegandon dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui 
pembelajaran komik strip sebagian besar mencapai nilai tinggi, baik dari aspek 
gagasan, pengolahan media, ataupun visualisasi karya. Faktor-faktor determinan 
kompetensi kreatif siswa SMP N 2 Pegandon dalam menuangkan cerita rakyat 
Jawa Tengah di antaranya adalah minat atau keinginan, motivasi, wawasan, 
sarana dan prasarana,  pengalaman, serta kemampuan guru dalam menerapkan 
metode pembelajaran.  

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada sekolah, (1)  hendaknya 
menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap untuk mendukung 
pembelajaran seni rupa agar pembelajaran seni rupa dapat lebih berkembang. 
(2) hendaknya sekolah mengadakan pameran hasil karya siswa  berdasarkan 
SKKD yang ditetapkan agar siswa lebih termotivasi dalam berkarya seni. (3) 
Guru hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih metode pembelajaran untuk 
diterapkan dalam proses belajar mengajar demi keberhasilan proses belajar 
mengajar tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mendidik sebenarnya bukan hanya sekadar melatih 

keterampilan dan sekadar mengalihkan pengetahuan kepada anak, 

melainkan juga membina watak anak agar mengenal dan menghayati 

nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Mendidik berarti pula membantu 

mengembangkan potensi yang ada untuk lebih berkembang serta 

belajar terus-menerus.  

Dewasa ini zaman mengalami perubahan yang sangat pesat. 

Perubahan tersebut bukan hanya bersifat positif, namun juga dapat 

bersifat negatif. Oleh karena itu, dalam zaman modern seperti saat ini, 

anak dituntut untuk makin kreatif, berinisiatif, inovatif, mandiri, dan 

cerdas. Adapun hal-hal yang menjadi sasaran dalam pendidikan saat 

ini adalah sesuatu yang bersifat intelektual dan keterampilan, sehingga 

masalah moral dan etika kurang tersentuh atau mungkin agak 

terlupakan oleh orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. 

Sutarto (dalam Irawan, 2007:16) memaparkan bahwa 

pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia sebagai wahana pengembang sumber daya manusia. Melalui 

pendidikan, manusia dapat melepaskan diri dari keterbelakangan. 
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Pendidikan juga mampu menanamkan kapasitas baru bagi manusia 

dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru, sehingga 

dapat diperoleh manusia yang produktif. 

Dalam interaksi individu dengan lingkungan yang berbeda-beda, 

dalam arti ekonomis, sosial dan budaya, individu tersebut meskipun 

adalah makhluk sosial dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda 

pula, namun memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. 

Dengan demikian, kesempatan pendidikan yang sama harus diberikan 

kepada setiap anak Indonesia sesuai dengan haknya selaku warga 

negara Indonesia untuk belajar, memerlukan perlakuan yang berbeda 

sesuai dengan kebutuhannya dan taraf perkembangannya. Ini berarti 

bahwa pendidikan yang demokratis harus memberlakukan beragam 

metode yang menggali kemampuan siswa untuk berperan secara aktif, 

dengan mengakui perbedaan kemampuan intelektual, kecepatan 

belajar, sifat, sikap, dan minatnya. 

Sindhunata (2000:26) mengungkapkan bahwa tugas pendidikan 

adalah membuka kemampuan yang dimiliki seseorang seoptimal 

mungkin dengan cara berbagi informasi untuk menjadi manusia yang 

bukan saja pintar, tetapi juga kreatif, kritis, dan memiliki 

ketahanmalangan yang tinggi. Pengembangan kemampuan ini 

memiliki beberapa kecenderungan. Ada dua pendekatan yang harus 

dipaparkan dalam pengembangan kemampuan manusia yang saling 

melengkapi, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan 
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pengembangan kemampuan manusia. Senada dengan hal itu, 

Martono (2009) mengungkapkan bahwa: 

Pendidikan Seni Budaya  dan keterampilan dalam 
standar isi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan 
diberikan di sekolah memiliki sifat multilingual, 
multidimensional, dan multikultural.  Multilingual yang 
dimaksud di sini adalah bahwa pendidikan seni 
bermakna untuk pengembangan kemampuan 
mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai 
cara dan media. Pengekspresian diri itu dapat berupa 
bahasa rupa yang menghasilkan goresan, ciptaan bentuk 
karya rupa yang kreatif. Ekspresi dengan bahasa bunyi 
lahirlah seni musik dan suara yang indah. Dengan 
bahasa gerak tubuh dapat mengekspresikan diri menjadi 
tarian yang khas dan indah. Ekspresi dengan peran atau 
acting menghasilkan seorang aktor yang tangguh. 
Selanjutnya memilik kreativitas dapat mengekpresikan 
diri memadukan dari semua bahasa ekspresi 
menghasilkan seni alternatif yang kreatif, inovatif yang 
harus terus dikembangkan. 

 

Peran sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 

membantu orang tua dalam mendidik anak dituntut untuk selalu 

mengikuti tuntutan perkembangan zaman yang positif. Artinya, sekolah 

harus mampu untuk selalu menyesuaikan terhadap segala kemajuan 

yang membawa perubahan untuk menjadi lebih baik pada masa-masa 

tersebut ataupun pada masa yang akan datang. Tidak terkecuali untuk 

pembelajaran seni rupa di sekolah. Di sekolah umum (SD, SLTP dan 

SMU), pendidikan seni merupakan salah satu mata pelajaran yang 

mengisi kurikulum kesekolahan. Tujuan pendidikan seni adalah 

menumbuhkan kemampuan mengapresiasi seni dan budaya bagi 

peserta didik. Melalui pendidikan seni diharapkan pula siswa dapat 
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dibantu perkembangan fisik dan psikisnya secara seimbang. Selain itu, 

diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, tumbuh sikap 

apresiatif terhadap segala sesuatu mengenai seni dan budaya 

Indonesia.  

Bertolak dari paparan di atas, diperlukan pendidikan seni yang 

mampu membina dan mengembangkan daya cipta anak-anak dengan 

jalan menyalurkan idenya, imajinasinya, serta fantasinya melalui auto 

aktivitas dalam mengungkapkan perasaan dalam bentuk yang kreatif 

(Garha, 1979:8). Ide, imajinasi, serta fantasi tersebut diungkapkan 

dalam bentuk karya seni rupa yang memiliki nilai estetik. 

Salah satu bentuk pembelajaran seni rupa adalah menggambar 

ilustrasi. Sebagai salah satu bentuk pembelajaran seni rupa, 

menggambar ilustrasi meliputi ilustrasi karikatur, ilustrasi kartun, 

ilustrasi komik, ilustrasi iklan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, 

penulis memilih komik strip sebagai media untuk menuangkan cerita 

Timun Mas. Menurut Pranata (dalam Waluyanto, 2005), komik 

merupakan alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. 

Sebagai sebuah media, pesan yang disampaikan lewat komik 

biasanya jelas, runtut dan menyenangkan.  

Selain dari paparan yang telah dikemukakan di atas, dalam 

membuat komik, seseorang tidak hanya dituntut mengekspresikan diri, 

namun juga dituntut agar mampu mengkomunikasikan gagasan secara 

lebih jelas, memudahkan dan menyenangkan. Dengan berlatih 
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membuat komik, siswa lebih kreatif dan berani menuangkan idenya 

secara variatif, sekaligus dapat memperkaya pengetahuan siswa 

mengenai cerita rakyat Jawa Tengah yang sebenarnya sarat akan nilai 

kebudayaan dan moral. 

Pendidikan seni rupa di SMP secara umum dimungkinkan 

memiliki karakteristik yang sama. Menurut Syafii (2006:17) 

pembelajaran seni rupa memungkinkan siswa dapat memperoleh 

pengalaman belajar yang sama akan tetapi produknya berbeda. Jadi 

dalam pembelajaran seni rupa anak dilatih untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam berkarya seni dan menghasilkan produk atau 

karya yang berbeda.  

Bertolak dari paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang “kompetensi kreatif siswa SMP Negeri 2 

Pegandon dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui 

komik strip”. Pemilihan “kompetensi kreatif siswa SMP Negeri 2 

Pegandon dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui 

komik strip” sebagai obyek penelitian,  karena sekolah ini merupakan 

sekolah yang pada Sub Mata Pelajaran Seni Rupa belum pernah 

diteliti oleh peneliti lain. Selain itu, guru yang mengampu mata 

pelajaran seni rupa merupakan lulusan pendidikan seni rupa. Selain 

itu, siswa di sekolah ini melaksanakan kegiatan pengembangan diri di 

bidang seni rupa yang di laksanakan setiap hari Jumat sehingga 
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sangat mendukung untuk meningkatkan kompetensi kreatif  siswa 

dalam pengajaran seni rupa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka 

permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pembelajaran komik strip melalui penuangan cerita 

rakyat Jawa Tengah dilaksanakan dalam mengembangkan 

kompetensi kreatif siswa SMP N 2 Pegandon? 

2. Bagaimana hasil kompetensi kreatif siswa SMP N 2 Pegandon 

dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip?  

3. Faktor –faktor apakah yang menjadi pendukung atau penghambat 

perkembangan kompetensi kreatif siswa SMP N 2 Pegandon dalam 

menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Mengetahui dan menjelaskan proses pembelajaran komik strip 

melalui penuangan cerita rakyat Jawa Tengah dalam 

mengembangkan kompetensi kreatif siswa SMP N 2 Pegandon. 

2. Mengetahui dan menjelaskan hasil kompetensi kreatif siswa SMP N 

2 Pegandon dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui 

pembelajaran komik strip. 
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3. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat kompetensi kreatif siswa SMP N 2 

Pegandon dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui 

pembelajaran komik strip. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat teoretis 

maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah manfaat pada 

khasanah pendidikan seni rupa terutama dalam pengembangan 

kreativitas dan sensitivitas siswa, khususnya untuk pengembangan 

kompetensi kreatif siswa dalam menuangkan cerita rakyat Jawa 

Tengah melalui komik strip. 

2. Manfaat Praktis 

Informasi tentang hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru 

seni rupa untuk membimbing anak didik dalam meningkatkan 

kreativitas anak melalui pembelajaran ilustrasi. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara umum dan menyeluruh, skripsi ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 
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Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, 

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

2. Bagian Isi 

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

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

BAB I Pendahuluan yang berisi: latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II Kajian Pustaka yang membahas mengenai: pembelajaran 

menggambar ilustrasi, komik strip sebagai media dalam 

menuangkan cerita rakyat, kompetensi kreatif dan aspek-

aspeknya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kreatif 

siswa dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui 

komik strip. 

BAB III Metode penelitian yang berisi: uraian pendekatan penelitian, lokasi 

dan sasaran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

BAB IV Hasil dan pembahasan penelitian yang berisi: Gambaran umum 

lokasi penelitian, proses pembelajaran komik strip melalui 

penuangan cerita rakyat Jawa Tengah dalam mengembangkan 

kompetensi kreatif siswa SMP N 2 Pegandon, pembentukkan 

kompetensi kreatif siswa SMP N 2 Pegandon dalam menuangkan 
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cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip, dan faktor-faktor 

yang menjadi pendukung atau penghambat   kompetensi kreatif 

siswa dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui 

komik strip. 

BAB V Penutup berisi: simpulan dan saran. 

3. Bagian akhir  

Bagian akhir berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Menggambar Ilustrasi  

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar bukan suatu  

tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan, yakni 

berbentuk perubahan tingkah laku, sikap, wawasan dan keterampilan 

yang terjadi pada seseorang sebagai hasil dari interaksinya dengan 

lingkungan.  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:18), belajar merupakan 

proses internal yang kompleks. Proses internal tersebut mencakupi 

seluruh mental, baik ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik.  

Sementara itu, Hamalik (2001:27) mengungkapkan bahwa belajar 

adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 

Senada dengan itu, Lefrancois (dalam Mappa dan Basleman, 1994:7) 

menyatakan gagasannya tentang belajar sebagai suatu perubahan 

dalam tingkah laku yang dihasilkan dari pengalaman. Lain dengan 

Borton dan Lefrancois, Gagne (dalam Mappa dan Basleman, 1994:6) 

memaparkan definisi belajar lebih spesifik lagi, yaitu suatu perubahan 

dalam disposisi (watak) atau kapabilitas (kemampuan) manusia yang 
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berlangsung selama suatu jangka waktu dan tidak sekedar 

menganggapnya proses pertumbuhan. 

Dari beberapa konsep tentang belajar yang telah dikemukakan 

oleh para pakar psikologi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

tidak sekadar mengubah seseorang yang tidak pandai menjadi pandai, 

atau sekadar menghafal materi pelajaran. Belajar merupakan proses 

mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik, mencakupi perubahan 

tingkah laku, watak, kemampuan, sikap, keterampilan dan wawasan 

sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. 

Penting sekali bagi setiap guru untuk memahami dengan 

sebaik-baiknya tentang proses belajar siswa, agar dapat memberikan 

bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi 

bagi siswa. Proses belajar memegang peranan yang sangat penting 

dalam suatu pembelajaran, karena suatu pembelajaran tidak akan 

bermakna tanpa adanya proses belajar siswa. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk 

membelajarkan. Menurut Smith (dalam Mappa dan Basleman, 

1994:11), istilah pembelajaran dapat digunakan untuk banyak hal, di 

antaranya: 1) pemerolehan dan penguasaan tentang apa yang telah 

diketahui mengenai sesuatu, 2) penyuluhan dan penjelasan mengenai 

arti pengalaman seseorang, 3) suatu proses pengujian gagasan yang 

terorganisasi relevan dengan masalah. Sedangkan menurut Hamalik 

(1994:57), pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 
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meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Sementara itu, Anni (2006:15) mendefinisikan tentang pembelajaran 

sebagai berikut: 

 Pembelajaran bukan berarti proses transmisi 
pengetahuan kepada siswa, sebab kalau demikian, buku 
ajar ini tidak akan ada gunanya. Pembelajaran yang 
efektif menuntut kemampuan guru: (a) merancang bahan 
belajar (stimulus) yang mampu menarik dan memotivasi 
siswa untuk belajar; (b) menggunakan pelbagai strategi 
pembelajaran; (c) mengelola kelas agar tertib dan teratur; 
(d) memberitahu siswa tentang perilaku yang diharapkan 
untuk dimiliki oleh siswa; (e) menjadi nara sumber, 
fasilitator, dan motivator yang handal; (f) 
memperhitungkan karakteristik intelektual, sosial, dan 
kultural siswa; (g) terampil memberikan pertanyaan dan 
balikan; dan (h) mereview pelajaran bersama siswa. 
 
Berdasarkan beberapa pernyataan tentang pembelajaran di 

atas, dapat disimpulkankan bahwa pembelajaran merupakan proses 

membelajarkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kaitannya 

dengan pembelajaran siswa di sekolah, peranan pendidik (guru) 

sangat penting demi keberhasilan siswa dalam belajar. 

 

2. Pengertian Gambar Ilustrasi 

Mayer (dalam Syakir, 2006:2) mendefinisikan ilustrasi sebagai 

“gambar” yang secara khusus dibuat untuk menyertai teks seperti pada 

buku atau iklan untuk memperdalam pengaruh dari teks tersebut. 

Mayer juga berpendapat bahwa ilustrasi secara tradisional digunakan 
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untuk menggambar benda, suasana, adegan, atau yang diangkat dari 

teks buku atau lembaran-lembaran kertas. 

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2005:425) dikemukakan pengertian ilustrasi, di antaranya 1. gambar 

(foto, lukisan) untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. 

2. Gambar, desain, atau diagram untuk menghias (halaman sampul, 

dan sebagainya). 3. (Penjelasan) tambahan berupa contoh, 

bandingan, dan sebagainya, untuk lebih memperjelas paparan (tulisan 

tersebut). Ilustrasi secara tradisional telah digunakan untuk 

menggambarkan benda, suasana, adegan atau ide yang diangkat dari 

teks buku atau lembaran-lembaran kertas (Salam dalam Noviearto, 

2007:5). 

Berdasarkan beberapa pernyataan gambar ilustrasi di atas, 

dapat disimpulkan bahwa gambar ilustrasi adalah gambar yang secara 

visual berfungsi untuk memperjelas suatu teks atau cerita. Selain itu 

gambar ilustrasi juga difungsikan untuk mengisi halaman kosong agar 

terlihat terisi, menarik, dan tidak membosankan. 

 

3. Pembelajaran Menggambar Ilustrasi di Sekolah 

Suatu proses pembelajaran selalu mengacu pada kurikulum 

yang berlaku. Kurikulum dianggap sebagai salah satu aspek yang 

paling penting dalam Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Loyd dan 

Miller (dalam Ismiyanto, 2006:2), kurikulum adalah serangkaian 
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komponen metode belajar-mengajar, cara mengevaluasi kemajuan 

siswa dan seluruh perubahan pada guru, bimbingan dan penyuluhan, 

supervisi, administrasi, waktu, jumlah ruang, dana serta pilihan 

pelajaran. Sedangkan Ismiyanto (2006:2-3) menyatakan bahwa: 

Kurikulum adalah rancangan pendidikan dan/atau 
pembelajaran yang mencakupi komponen-komponen 
tujuan, bahan ajar, metode, dan evaluasi; baik 
disusunkembangkan oleh pemerintah pusat, 
sekolah/guru, atau lembaga lainnya, dalam rangka 
membelajarkan peserta didik yang mempertimbangkan 
dan/atau menyesuaikan dengan perubahan, tuntutan, 
dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan 
IPTEKS. 
 
Dari beberapa definisi tentang kurikulum di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu rancangan pembelajaran 

yang disusun oleh suatu lembaga pendidikan mengenai tujuan, bahan 

ajar, metode, evaluasi, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Kurikulum hendaknya disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap satuan 

pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan kompetensi 

daerah setempat. Atas dasar itu, mulai tahun 2006 diberlakukan 

kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan, 

atau dikenal dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

Sesuai dengan KTSP SMP Negeri 2 Pegandon (2006/2007:41), 

pendidikan seni budaya memiliki peranan dalam pembentukan pribadi 

peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan 

perkembangan anak untuk mencapai multikecerdasan yang terdiri atas 

kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual-spasial, musikal, 
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linguistik, logik-matematik, naturalis serta kecerdasan adversitas (AQ), 

kreativitas (CQ), spiritual dan moral (SQ).  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

seni budaya termasuk materi-materi yang ada di dalamnya dapat 

memberikan pengaruh positif bagi siswa, salah satunya adalah materi 

menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi adalah salah satu sub 

pokok bahasan seni rupa yang mampu membawa dampak positif 

terhadap perkembangan hidupnya, baik sensitivitas maupun 

kreativitas. Hal ini senada dengan pendapat Soehardjo (dalam Nurani, 

2008) bahwa dengan menggambar ilustrasi di sekolah diharapkan 

siswa mampu mempengaruhi diri dengan cara-cara berpikir positif, 

misalnya berpikir tentang hidup, tentang mana yang baik dan buruk 

atau cara-cara hidup manusia sendiri terhadap sesamanya. 

Sedangkan tujuan menggambar ilustrasi adalah agar siswa mampu 

mengenali lingkungan dengan baik. Terampil menyatakan pesan-

pesan lewat gambar yang mudah untuk dipahami orang lain, tetapi 

juga memiliki perwujudan artistik. Perwujudan artistik yang dimaksud 

adalah yang memenuhi kaidah. Akhirnya siswa mampu 

mengembangkan budaya seperti yang dikehendaki oleh tujuan 

kurikuler. 

Ilustrasi adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi 

penjelasan suatu maksud atau tujuan secara visual (Susanto, 

2003:53). Sedangkan menurut Banumangun (2008), gambar ilustrasi 
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merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang bertujuan memperjelas 

suatu pengertian. Misalnya terdapat dalam majalah, koran, tabloid dan 

lain-lain yang bentuknya bermacam-macam seperti karya seni sketsa, 

lukis, grafis, desain,  kartun atau lainnya. 

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

siswa dalam menggambar ilustrasi dapat memberikan manfaat 

terhadap siswa. Bukan hanya bermanfaat dalam mengembangkan 

kreativitas siswa tetapi juga mengembangkan wawasan/pengetahuan 

siswa tentang gambar ilustrasi serta melatih siswa dalam menghayati 

isi cerita yang akan dibuat gambar ilustrasi. 

Pernyataan tersebut dipertegas oleh pendapat yang 

dikemukakan oleh Nurani (2008:36) bahwa pembelajaran siswa dalam 

menggambar ilustrasi sangat berpotensi dalam menyeimbangkan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada diri siswa, yaitu dengan 

pemahaman konseptual tentang prinsip-prinsip menggambar ilustrasi 

maka anak akan memperoleh pengetahuan (aspek kognitif). Dari 

aktivitas tersebut, anak akan melakukan analisis terhadap bentuk 

cerita yang hendak digambarkannya dalam bentuk gambar ilustrasi. 

Proses analisis disertai dengan proses penghayatan terhadap isi, 

maksud dan tujuan cerita atau tulisan dalam rangka menemukan ide 

dan gagasan (aspek afektif), setelah itu baru siswa menuangkan ide 

dan gagasannya dalam bentuk gambar ilustrasi sesuai kreativitas 

masing-masing (aspek psikomotorik). 



17 

 

B. Komik Strip  

1. Pengertian Komik Strip 

Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-

gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan 

dilengkapi dengan teks (Wikipedia, 2009). Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2005:583), komik adalah cerita bergambar 

(di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku) yang umumnya mudah 

dicerna dan lucu. 

Di tahun 1996, Will Eisner menerbitkan buku Graphic 

Storytelling, yang di dalamnya mendefinisikan komik sebagai tatanan 

gambar dan balon kata yang berurutan, dalam sebuah buku komik. 

Sebelumnya, di tahun 1986, dalam buku Comics and Sequential Art, 

Eisner mendefinisikan teknis dan struktur komik sebagai sequential art, 

"susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau 

mendramatisasi suatu ide" (Wikipedia, 2009). 

Shadely (dalam Mariyanah, 2005) mengungkapkan bahwa 

komik berbentuk rangkaian gambar-gambar sedangkan masing-

masing dalam kotak yang keseluruhannya merupakan rentetan suatu 

cerita. Gambar-gambar itu dilengkapi balon-balon ucapan (speak 

baloons) adakalanya masih dilengkapi narasi sebagai penjelasan. 

Pendapat lain menyebutkan, komik adalah gambar-gambar serta 

lambang-lambang lain yang terjukstaposisi dalam urutan tertentu, 
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untuk menyampaikan informasi dan/atau mencapai tanggapan estetis 

dari pembacanya (McCloud, 2001 : 9). 

Selanjutnya Masdiono (dalam Syakir, 2006) mengartikan komik 

sebagai tutur gambar, suatu rentetan gambar yang bertutur 

menceritakan suatu kisah. Dalam membaca gambar ini nilainya kira-

kira sama dengan membaca peta, simbol-simbol, diagram dan 

sebagainya. Jadi komik bukanlah cergam (cerita bergambar) seperti 

yang dikenal selama ini. Dalam cergam gambar berperan sebagai 

ilustrasi, pelengkap tulisan, sehingga sebetulnya tanpa hadirnya 

gambarpun cerita masih bisa dinikmati pembacanya. Namun dalam 

komik yang terjadi adalah sebaliknya, teks atau tulisan berperan 

sebagai pelengkap gambar, misalnya: memberi dialog, narasi, dan 

sebagainya. Jadi lebih tepatnya komik adalah GAMCER (gambar 

bercerita) (Syakir, 2006 : 23). 

Dari beberapa definisi komik yang telah dipaparkan, maka dapat 

diambil simpulan bahwa komik adalah suatu susunan gambar yang 

beralur dan memiliki jalan cerita yang runtut serta menggunakan teks 

sebagai pelengkapnya. Teks ini digunakan sebagai dialog dan narasi. 

Secara garis besar menurut Trimo (dalam Mariyanah, 2005) 

komik dibedakan menjadi dua yaitu komik strip dan buku komik. Komik 

strip adalah suatu bentuk komik yang terdiri dari beberapa lembar 

bingkai kolom yang dimuat dalam suatu harian atau majalah, biasanya 

disambung ceritanya, sedangkan yang dimaksud buku komik adalah 
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komik yang berbentuk buku. Senada dengan pendapat di atas, Rofian 

(2010:11) mengungkapkan pendapatnya tentang komik strip, sebagai 

berikut: 

Penggalan-penggalan gambar yang disusun atau 
dirangkai menjadi sebuah alur cerita pendek. Namun isi 
ceritanya tidak terpaku harus selesai disitu bahkan bisa 
juga dijadikan suatu cerita bersambung/berseri. Biasanya 
terdiri dari 3 hingga 6 panel atau sekitarnya. Komik 
potongan (Strip Comic) ini biasanya disodorkan dalam 
harian atau mingguan disuatu surat kabar, majalah, 
maupun tabloid/buletin. Penyajian isi cerita juga dapat 
berupa humor, banyolan atau cerita yang serius dan asik 
untuk disimak setiap periodenya hingga tamat. 

 

 Wikipeda (2009) mendefinisikan komik strip sebagai sebuah 

gambar atau rangkaian gambar yang berisi cerita. Komik strip ditulis 

dan digambar oleh seorang kartunis, dan diterbitkan secara teratur 

(biasanya harian atau mingguan) di surat kabar dan di internet. Di 

Britania Raya dan Eropa,  komik strip juga diterbitkan secara berseri 

dalam majalah-majalah komik, sementara kisah sebuah  komik strip 

kadang-kadang bersambung hingga tiga halaman atau lebih. Komik 

strip juga telah muncul dalam majalah-majalah AS, seperti misalnya 

Boy's Life. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa komik 

strip adalah suatu susunan gambar yang beralur dan memiliki jalan 

cerita yang runtut serta menggunakan teks sebagai pelengkapnya 

(baik sebagai dialog maupun sebagai narasi), yang biasanya di 

terbitkan secara berseri dalam suatu harian atau majalah, dan bukan 
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dalam bentuk buku. Menurut Masdiono (dalam Rofian, 2010:19), ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan komik, yaitu:  

1) Proporsi yaitu pertimbangan, perbandingan, 
kepatutan bentuk, idealisasi rupa. 

2) Aksi (action) yaitu ekspresi tubuh atau gerak gerik 
anggota badan. 

3) Ekspresi wajah, yaitu mimik, emosi wajah. 
4) Perspektif, yaitu cara melukiskan suatu benda pada 

permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat 
oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, 
tinggi). 

5) Bayangan dan siluet, yaitu gambar bayangan. 
6) Balon kata atau balon ucapan. 
7) Frame yaitu garis batas panel-panel adegan komik. 
8) Kemampuan menggambar dan menggambar segala 

hal. 
9) Gaya (style) yaitu ragam cara, rupa, bentuk, dan 

sebagainya. 
10)  Ukuran komik. 
11) Timing, yaitu suatu jarak, langkah yang dibutuhkan 

pembaca untuk masuk suatu rentetan adegan. 
12) Skenario, yaitu rencana lakon, sandiwara yang 

berupa adegan-adegan yang tertulis secara 
terperinci. 

13) Sketsa yaitu gambaran sketsa atau rancangan 
gambar. 

14) Sampul komik. 
 
 

2. Komik Strip sebagai Gambar Ilustrasi 

Komik merupakan cabang seni rupa yang masuk kategori 

gambar ilustrasi yang menurut jenisnya termasuk karya seni rupa dua 

dimensi. Gambar ilustrasi menurut Muharrar (dalam Rofian, 2010:6) 

secara lebih luas didefinisikan sebagai gambar yang bercerita dan 

sebagai gambar atau alat bantu lain yang membuat sesuatu seperti 

ceramah menjadi lebih jelas, lebih bermanfaat dan lebih menarik. 

Sebagai gambar ilustrasi, komik strip dapat menjadi media untuk 
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menyampaikan ide atau gagasan seseorang tentang berbagai hal 

melalui koran, majalah, dan lain sebagainya. Komik sering kali 

diistilahkan dengan gambar berangkai, yang menggambarkan 

rangkaian peristiwa, gerak, proses, alur cerita, dan sebagainya (Syakir, 

2006:27). Komik strip merupakan salah satu gambar ilustrasi yang 

menampilkan gambar dalam alur suatu cerita dari awal hingga akhir. 

Komik diterjemahkan sebagai cergam (cerita bergambar), artinya 

seluruh cerita dari bagian awal hingga akhir ditampilkan dalam bentuk 

gambar yang saling berkesinambungan.Dalam membuat komik strip, 

kesesuaian tema cerita juga perlu diperhatikan. Tema yang diangkat 

dalam pembuatan komik tidak hanya berupa cerita wayang, roman 

remaja, ataupun cerita humor, namun dapat juga diangkat dari cerita 

rakyat.  

 

C. Kompetensi Kreatif  

1. Pengertian Kompetensi Kreatif 

Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia (2005: 584) , 

disebutkan bahwa kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk 

menentukan (memutuskan sesuatu). Longman Dictionary of 

Contemporary English (dalam Purnamasari, 2009:6) menyatakan 

bahwa kompetensi secara umum dapat didefinisikan sebagai: ”Having 

enough skill or knowledge to do something to a satisfactory standard” 

(Mempunyai keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk 
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melakukan sesuatu yang sesuai dengan standar yang memuaskan). 

Pendapat lain menyebutkan, kompetensi adalah gambaran 

karekteristik individu yang menunjukkan kebutuhan atas kemampuan 

untuk memanfaatkan organisasi sebagai alat dalam mewujudkan minat 

sebagai pendorong menggerakkkan kekuatan pikiran dalam 

pemahaman untuk mengaktualisasikan empati kedalam tantangan 

dalam menanggapi emosi, nilai, sikap dan integritas (suaraatr2025, 

2008). 

Ruky (dalam Akang, 2009) mengutip pendapat Spencer & 

Spencer dari kelompok konsultan Hay & Mac Ber bahwa kompetensi 

adalah karakteristik dasar seseorang yang mempengaruhi cara berpikir 

dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang 

dihadapi, serta bertahan cukup lama dalam diri manusia. Selanjutnya, 

Susanto (Akang, 2009) memberikan definisi bahwa kompetensi adalah 

segala bentuk perwujudan, ekspresi, dan representasi dari motif, 

pengetahuan, sikap, perilaku utama agar mampu melaksanakan 

pekerjaan dengan sangat baik atau yang membedakan antara kinerja 

rata-rata dengan kinerja superior. Pendekatan ini dilihat dari sudut 

pandang individual.  

Menurut Depdiknas (dalam Purnamasari, 2009:7) kompetensi 

merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Senada dengan 

itu, Uno (2006:125) mengungkapkan pendapatnya tentang 
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kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat dilakukan peserta didik 

yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi dalam kaitannya dengan proses belajar adalah 

kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh siswa dalam menerima 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan (kognitif), nilai sikap (afektif) 

dan keterampilan yang diperoleh dalam proses belajar mengajar 

(psikomotorik). Kompetensi merupakan suatu desain kurikulum yang 

bertolak dari kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa 

dan menjadikan kompetensi tersebut sebagai acuan pelaksanaan 

pendidikan dengan menempatkan siswa sebagai subjek pedidikan dan 

pelaksanaan penilaian pada hasil dan proses, sehingga diharapkan 

dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten dan berkualitas. 

Menurut Nurhadi (dalam Kusumawardani, 2008:8) kompetensi 

dalam konteks kurikulum didasarkan atas pemikiran sebagai berikut: 

a. Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa 
melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. 
Pemikiran ini merupakan suatu pengakuan bahwa 
setiap siswa memiliki perbedaan dalam hal 
kemampuan atau potensi. Kemampuan ini akan dapat 
berkembang secara optimal jika mendapatkan 
rangsangan atau stimulus yang tepat dari luar 
maupun berasal dari dalam. 

b. Kompetensi atau kemampuan merupakan hasil 
belajar yang menjelaskan hal-hal yang dilalui siswa 
melalui proses pembelajaran. 

c. Kemampuan siswa melakukan sesuatu harus 
didefinisikan secara jelas dalam suatu standar, 
sehingga kemampuan siswa yang sebenarnya dapat 
terukur atau dapat diketahui dengan jelas. 
Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang 
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telah dilalui siswa sebagai sarana siswa menjadi 
kompeten. 
 

Kreativitas siswa berkaitan erat dengan kompetensi, khususnya 

kompetensi keterampilan seni rupa, karena kreativitas ditunjukkan dari 

kompetensi yang dimiliki siswa. Pernyataan tersebut didukung oleh 

pendapat Munandar (1999:33) yang menyatakan bahwa kreativitas 

merupakan kemampuan umum untuk mencipta sesuatu yang baru, 

sebagai kemampuan untuk memberi gagasan-gagasan baru yang 

dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai 

kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-

unsur yang sudah ada sebelumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005:599), kreativitas juga dapat diartikan sebagai 1. 

Kemampuan untuk menciptakan; daya cipta. 2. Perihal berkreasi atau 

kekreatifan.  

Sehubungan dengan pengembangan kreativitas siswa, 

Munandar (1999:68) menggunakan strategi 4P yaitu kreativitas ditinjau 

dari aspek pribadi, pendorong, proses dan produk. Keempat aspek 

tersebut secara lebih lanjut akan dijelaskan pada uraian berikut:  

(1) Pribadi 

Kreativitas adalah ungkapan dari keunikan undividu dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Dari ungkapan pribadi yang unik 

inilah dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk 

yang inovatif. Oleh karena itu, pendidik hendaknya dapat menghargai 

keunikan pribadi dan bakat-bakat siswanya dan jangan mengharapkan 
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semua melakukan dan menghasilkan hal-hal yang sama atau 

mempunyai minat yang sama.  

(2) Pendorong 

Untuk meningkatkan kreativitas siswa diperlukan dorongan dan 

dukungan dari lingkungan (motivasi eksternal) yang berupa apresiasi, 

dukungan, pujian, dan lain sebagainya, dan dorongan dalam siswa itu 

sendiri (motivasi internal). 

(3) Proses  

Untuk mengembangkan kreativitas anak, perlu diberi 

kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif. Pendidik hendaknya 

dapat merangsang anak untuk melibatkan dirinya dalam berbagai 

kegiatan kreatif. Dalam hal ini yang penting adalah memberikan 

kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif. 

(4) Produk  

Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk 

kreatif yang bermakna adalah kondisi pribadi dan lingkungan, yaitu 

sejauh mana keduanya mendorong seseorang  untuk melibatkan 

dirinya dalam proses (kesibukan, kegiatan) kreatif. 

Berdasarkan beberapa pernyataan tentang kompetensi dan 

kreativitas di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kompetensi kreatif 

adalah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang (siswa) untuk 

menuangkan gagasannya dalam suatu karya, serta memiliki nilai yang 

baru.  
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Pembelajaran seni rupa tidak terlepas dari proses berkarya seni, 

karena pembelajaran seni rupa lebih diorientasikan pada 

pengembangan kompetensi kreatif peserta didik. Hal ini senada 

dengan yang diungkapkan oleh Syafii (2006:17) bahwa pembelajaran 

seni rupa memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang 

sama, akan tetapi produknya berbeda. Jadi, pembelajaran seni rupa 

merupakan suatu pengembangan kemampuan siswa dalam berkarya 

seni yang bersifat visual. Pembelajaran seni rupa juga melatih siswa 

untuk kreatif dalam menghasilkan suatu karya. Hal ini dapat melatih 

siswa untuk menghargai dan menerima perbedaan. 

 

2. Faktor-faktor Determinan Kompetensi Kreatif Siswa 

Terdapat beberapa faktor detrminan kompetensi kreatif siswa,  

faktor-faktor tersebut di antaranya minat, bakat, motivasi, dukungan 

dari orang tua, sarana yang memadai, dan lain sebagainya. 

Sedangkan menurut Munandar (dalam Purnamasari 2009, 35), ada 

dua faktor determinan kompetensi kreatif siswa yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal 

dari diri pribadi siswa, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 

berada di luar diri pribadi siswa. 
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a. Faktor Internal 

1) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis anak merupakan karakteristik psikologi anak 

yang meliputi minat, bakat, motivasi, dukungan orang tua dan lain 

sebagainya. Sedangkan menurut Mappa dan Basleman (1994:32), 

faktor psikologis yang mempengaruhi proses interaksi belajar siswa 

pada garis besarnya dikelompokkan atas aspek: kecerdasan/bakat, 

motivasi, perhatian, berpikir, ingatan/lupa dan sebagainya. 

Banyak faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas 

dan kuantitas pembelajaran siswa. Adapun faktor-faktor rohaniah 

siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial yaitu: (1) tingkat 

kecerdasan/intelegensi siswa, (2) sikap siswa, (3) bakat siswa, (4) 

minat siswa, dan (5) motivasi siswa (Syah dalam Purnamasari, 

2009:39). 

(1) Kecerdasan/Intelegensi Siswa 

Kecerdasan merupakan salah satu faktor penting yang ikut 

menentukan berhasil atau gagalnya seseorang dalam mengikuti suatu 

kegiatan belajar. Setiap orang memiliki potensi kecerdasan yang 

berbeda satu sama lain, terdapat perbedaan individual diantara siswa 

dilihat dari kecepatan belajarnya dan kemampuan dalam mempelajari 

suatu bahan pelajaran. 
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(2) Sikap Siswa 

Sikap adalah perbuatan/perlakuan seseorang sebagai respon 

dari apa yang dirasakannya. Purnamasari (2009:39) mendefinisikan 

bahwa sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (response tendency) 

dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan 

sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sikap siswa yang 

positif, terutama pada guru dan mata pelajaran yang disajikan oleh 

guru merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar siswa 

tersebut. Sebaliknya, sikap negatif siswa terhadap guru dan mata 

pelajaran siswa yang disampaikan guru, apalagi jika diiringi kebencian 

pada guru atau pada mata pelajaran dapat menimbulkan kesulitan 

siswa belajar tersebut. 

(3) Bakat Siswa 

Bakat merupakan kemampuan dasar yang dimiliki seseorang. 

Bakat yang dimiliki seseorang perlu dikembangkan seoptimal mungkin 

untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Namun 

terlalu memaksakan seseorang pada usia dini untuk mengembangkan 

bakatnya seoptimal mungkin tidaklah berdampak baik bagi 

perkembangan psikisnya. Hilgard (dalam Mappa dan Basleman 

1994:33) menyatakan bahwa bahayanya anak usia muda dipaksakan 

untuk mempelajari sesuatu pengetahuan diluar jangkauan kematangan 

psikis mentalnya. Dengan potensi kecerdasan yang sama, anak yang 
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lebih tua usia, belajarnya lebih cepat daripada yang berusia lebih 

muda. Karena anak yang lebih muda usia kurang percaya pada 

kemampuan dirinya sendiri dan kurang teliti dalam melakukan suatu 

pekerjaan. 

(4) Minat Siswa 

Minat dapat diartikan sebagai kegairahan/keinginan seseorang 

dalam melakukan sesuatu. Menurut Reber (dalam Purnamasari 

2009:40), minat tidak termasuk istilah populer dalam psikologi karena 

ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya 

seperti: pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. 

(5) Motivasi Siswa 

Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi yang tinggi dapat menumbuhkan 

spirit/semangat seseorang untuk melakukan sesuatu. Mappa dan 

Basleman (1994:36) mengatakan bahwa motivasi berasal dari kata 

motif yaitu keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

bertindak melakukan suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. 

Dalam psikologi, motivasi diartikan sebagai suatu kekuatan yang 

terdapat dalam diri manusia yang dapat mempengaruhi tingkah 

lakunya untuk melakukan kegitan. Motivasi seseorang ditentukan oleh 

kuat lemahnya intensitas motif seseorang untuk melakukan kegiatan. 
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2) Faktor Fisiologis 

Faktor-faktor  fisiologis yang dapat mempengaruhi 

berlangsungnya pembelajaran siswa dalam sub mata pelajaran seni 

rupa di antaranya kesegaran jasmani, keletihan, jenis kelamin, postur 

tubuh, berat badan, tinggi badan, keletihan, kekurangan gizi, atau 

kesakitan yang dideritanya. Untuk itu perlu dipertimbangkan juga 

strategi pembelajaran yang akan diterapkan. 

b. Faktor Eksternal 

Karakter lingkungan asal siswa juga perlu dipahami oleh Guru 

Mata Pelajaran Seni Budaya (Sub  Mata Pelajaran Seni Rupa). 

Karakteristik ini meliputi: kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat 

sekitar. Kondisi lingkungan keluarga antara lain: pendidikan, 

penghasilan, agama yang dianut, dan status serta peran orang tua di 

masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat antara lain: pendidikan, 

agama, kondisi ekonomi, interaksi sosial, dan iklim budaya masyarakat 

(Syafii dalam Purnamasari 2009:41). 

Kasmawi (dalam Purnamasari 2009:41) membagi faktor 

lingkungan sosial menjadi 3 (tiga) yakni: lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

(1) Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga adalah lingkungan sosial yang paling 

banyak berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Sikap dan sifat 

orang tua, keharmonisan keluarga, dukungan serta bimbingan orang 
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tua merupakan beberapa faktor yang dapat membawa pengaruh bagi 

kegiatan belajar siswa, baik pengaruh positif maupun negatif. 

(2) Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah meliputi: para guru, para staf administrasi 

dan para teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar 

seseorang. Pada umumnya para guru selalu menunjukkan sikap dan 

perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik 

dan rajin khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan 

berdiskusi, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan 

belajar siswa. 

(3) Faktor Lingkungan Masyarakat 

Faktor lingkungan masyarakat yang dapat membawa pengaruh 

bagi kegiatan belajar siswa diantaranya para tetangga, teman-teman 

sepermainan serta kondisi lingkungan masyarakat sekitar. 

 

D. Cerita Rakyat 

1. Pengertian Cerita Rakyat 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:210) disebutkan 

bahwa cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup 

dikalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Menurut Danandjaja 

(dalam Susilowati, 2007) cerita rakyat sebagai bahan dari folklore 

mempunyai beberapa ciri pengenal yang membedakannya dengan 

kesusastraan tertulis, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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a. penyebaran dan pewarisnya dilakukan secara lisan, 
yaitu disebarkan atau diwariskan melalui kata-kata 
dari mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi 
berikutnya, 

b. ada dalam versi yang berbeda-beda hal ini 
diakibatkan oleh cara penyebaran dari mulut ke 
mulut, bukan melalui tulisan atau rekaman. Walaupun 
demikian perbedaannya pada umumnya hanya 
terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk 
dasarnya masih tetap bertahan,  

c. biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola, 
yakni menggunakan kata-kata klise, ungkapan-
ungkapan tradisional, ulangan-ulangan, dan kalimat-
kalimatnya atau kata pembukaan dan penutup yang 
baku,  

d. menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini 
disebabkan karena penciptanya sudah tidak diketahui 
lagi oleh orang, sehingga setiap anggota kolektif 
merasa memilikinya, 

e. mempunyai kegunaan atau fungsi dalam kehidupan 
kolektifnya, antara lain mempunyai kegunaan sebagai 
alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi, 

f. pada umumnya bersifat polos dan lugu. 
 

Dari beberapa paparan tentang cerita rakyat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa cerita rakyat merupakan cerita pada suatu daerah 

yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi 

berikutnya, baik melalui lisan maupun tertulis, dan mempunyai 

kegunaan atau fungsi sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, 

dan proyeksi. 

Cerita rakyat pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori yaitu mite, legenda, dan dongeng (Bascom dalam 

Susilowati, 2007). Menurut Pudentia (Wikipedia, 2010) , legenda 

adalah cerita yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat 

benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci atau sakral yang juga 
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membedakannya dengan mite. Dalam KBBI (2005:651), legenda 

adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya 

dengan peristiwa sejarah. Menurut Emeis (Wikipedia, 2010), legenda 

adalah cerita kuno yang setengah berdasarkan sejarah dan yang 

setengah lagi berdasarkan angan-angan. Menurut Bascom (dalam 

Wikipedia, 2010), legenda adalah cerita yang mempunyai ciri-ciri yang 

mirip dengan mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak 

dianggap suci. Menurut Hooykaas (Wikipedia 2010), legenda adalah 

dongeng tentang hal-hal yang berdasarkan sejarah yang mengandung 

sesuatu hal yang ajaib atau kejadian yang menandakan kesaktian. 

Mitos atau mite (myth) adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya para 

dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada 

masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi (Liliskurniasih, 2010). 

Mitos pada umumnya menceritakan tentang terjadinya alam semesta, 

dunia, bentuk khas binatang, bentuk topografi, petualangan para dewa, 

kisah percintaan mereka dan sebagainya. Mitos itu sendiri, ada yang 

berasal dari indonesia dan ada juga yang berasal dari luar negeri. 

Sedangkan dongeng adalah cerita yang tidak mungkin terjadi. 

Misalnya tentang manusia yang bisa terbang, atau binatang yang 

mempunyai rumah dan dapat berbicara (Prastowo, 2010). Dalam KBBI 

(2005:274), dongeng berarti cerita yang tidak benar-benar terjadi.  

Dari beberapa pengertian tentang dongeng, legenda, dan mite 

di atas, dapat disimpulkan bahwa dongeng adalah cerita yang tidak 
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benar-benar terjadi, biasanya berfungsi untuk menghibur anak-anak. 

Legenda adalah  cerita rakyat yang dianggap sebagai sesuatu yang 

benar-benar terjadi pada suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, 

legenda sering kali dianggap sebagai sejarah kolektif. Sedangkan mite 

adalah cerita yang mengandung penafsiran tentang semesta alam 

yang diungkapkan dengan cara yang gaib. 

 

2. Cerita Rakyat Jawa Tengah 

Cerita rakyat Jawa Tengah merupakan cerita rakyat yang 

diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi 

berikutnya, baik melalui lisan maupun tertulis, dan mempunyai 

kegunaan atau fungsi sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, 

dan proyeksi serta berkembang di provinsi Jawa Tengah. Cerita 

tersebut ada yang dalam bentuk legenda, dongeng, dan mite. Contoh 

cerita rakyat Jawa Tengah yang termasuk legenda adalah Asal Usul 

Rawa Pening, Asal Mula Batur Raden, dan lain sebagainya. 

Sedangkan cerita rakyat Jawa Tengah yang termasuk dongeng di 

antaranya Timun Mas, Jaka Tarub, Manusia Penangkap Petir, dan lain 

sebagainya. Cerita rakyat Jawa Tengah yang termasuk mite di 

antaranya Cerita Candi Prambanan, dan lain sebagainya. 
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E. Karakteristik Siswa SMP 

1. Karakteristik Umum Siswa SMP 

Secara umum siswa SMP sedang mengalami masa puber dan 

berada pada periode tumpang tindih karena kedudukan remaja berada 

di antara akhir masa kanak-kanak dan awal masa remaja. Pada masa 

ini, terjadi pertumbuhan dan perubahan yang sangat pesat. 

Pertumbuhan dan perubahan yang pesat meliputi perubahan dalam 

tubuh, perubahan dalam status termasuk penampilan, pakaian, sikap 

terhadap seks dan lawan jenis. Perubahan ini sering menimbulkan 

keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman, serta menimbulkan 

perilaku yang kurang baik.  

Anak pada usia ini juga mengalami fase negatif, individu 

mengambil sikap anti terhadap kehidupan dan kehilangan sifat-sifat 

baik yang sebelumnya sudah berkembang. Walaupun pada fase ini 

perilaku remaja mendadak menjadi sulit diduga dan seringkali  

melawan norma sosial yang berlaku, namun terdapat fase dimana 

anak mengalami perkembangan yang bersifat positif. Seperti yang 

dikemukakan oleh Piaget (dalam Woolfolk dan Nicholic, 1983:53) 

bahwa tahap perkembangan kognitif anak dibagi menjadi empat, yaitu 

tahap sensorimotor (0-2 tahun), tahap preoperasional (2-7 tahun), 

tahap operasional konkrit (7-11 tahun), dan tahap operasional formal 

(11-15 tahun).  
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Berdasarkan uraian di atas, berarti anak usia SMP termasuk 

dalam tahap operasional formal. Pada tahap ini anak mengalami 

perkembangan yang bersifat positif. Perkembangan tersebut di 

antaranya, anak dapat menyelesaikan masalah abstrak dengan logika, 

berpikir menjadi lebih ilmiah, dan mengembangkan perhatian tentang 

isu-isu sosial dan kepribadian. 

Semua karakteristik yang melekat pada diri siswa sebagai 

peserta didik dapat dianggap sebagai variabel yang dapat menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran khususnya pembelajaran seni rupa. 

Oleh karena itu, karakteristik siswa dalam pembelajaran seni rupa 

senantiasa penting untuk dipahami oleh guru sub mata pelajaran seni 

rupa dalam proses pembelajarannya. 

 

2. Karakteristik Siswa SMP dalam Menggambar 

Siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah kelompok 

anak berusia sekitar 12-14 tahun. Anak dalam usia ini memiliki karya 

seni rupa yang bersifat khas sebagai cerminan dari tingkat 

kemampuannya. Sifat karya seni rupa anak dapat diidentifikasikan 

berkat adanya berbagai studi yang dilakukan oleh para ilmuwan 

khususnya dalam bidang pendidikan dan psikologi. Studi tentang 

kemampuan anak dalam bidang seni rupa terutama dilakukan dalam 

kaitannya dengan kemampuan anak dalam menggambar.  
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Gambar anak dari seluruh dunia menunjukkan adanya 

kesamaan. Kesamaan  tersebut tercermin pada sifat ekspresif, 

melebih-lebihkan, naratif, dan mengikuti suatu pola perkembangan 

(Salam, 2001:33). Secara lebih lanjut akan dijelaskan pada uraian 

berikut: 

1. Ekspresif  

Sifat ekspresif gambar anak tercermin pada kejujuran anak 

untuk menggambarkan ide atau hasil pengamatannya berdasarkan 

sudut pandang anak sendiri. Bentuk dan warna digoreskan secara 

spontan tanpa banyak pertimbangan. Sifat ekspresif ini terutama 

tampak pada gambar anak usia TK serta di kelas bawah Sekolah 

Dasar. 

2. Melebih-lebihkan  

Anak usia 4-10 tahun cenderung untuk menggambarkan secara 

berlebih-lebihan dari obyek yang dianggapnya penting. Bagian dari 

obyek yang dianggapnya penting digambarkan secara lebih menonjol 

dari segi ukuran dibandingkan dengan bagian obyek lainnya. Sehingga 

gambar anak terlihat tidak proporsional. 

3. Naratif  

Gambar anak pada dasarnya adalah ceritera anak tentang diri 

dan lingkungannya. Anak akan cenderung menggambarkan tema yang 

disukainya. Secara umum anak laki-laki senang menggambarkan hal-

hal heroik semacam perang dan semacamnya, sementara anak 
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perempuan senang menggambarkan hal-hal yang mencerminkan 

kelembutan seperti bunga-bungaan dan semacamnya. 

4. Mengikuti suatu pola perkembangan 

Secara umum gambar yang dihasilkan oleh anak-anak 

menunjukkan adanya perkembangan yang tetap dan berpola dalam 

kaitannya dengan pertambahan usia anak. Viktor Lowenfeld dan 

Lambert Brittain membagi pola perkembangan gambar anak menjadi 

lima periode yaitu periode coreng-moreng (2-4 tahun), periode 

prabagan (4-7 tahun), periode bagan (7-9 tahun), periode permulaan 

realisme (9-12 tahun), dan periode realisme semu (12-14 tahun) 

(Salam, 2001: 36-42). 

Usia anak SMP berkisar 12-14 tahun dan pada usia tersebut 

anak tergolong dalam periode realisme semu. Periode ini merupakan 

transisi antara periode anak-anak dengan periode orang dewasa. Pada  

periode ini anak laki-laki dan perempuan menjadi lebih kritis terhadap 

gambarnya. Menggambar bagi mereka bukan lagi sekedar kegiatan 

spontan.  

Pada periode realisme semu terdapat dua tipe ekspresi yaitu 

tipe visual dan tipe non visual (tipe haptik). Gambar anak bertipe visual 

cenderung untuk menggambarkan obyek sebagaimana penampakan 

obyek tersebut. Sedangkan anak yang bertipe non visual 

menggambarkan obyek sebagaimana yang dilihat oleh mata. 

Gambarnya bersifat khas, pribadi, dan subyektif. Pada kenyataannya 
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terdapat tipe campuran antara tipe visual dan non visual. Tipe inilah 

yang paling umum (Salam, 2001: 41). 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik siswa SMP dalam menggambar pada umumnya sudah 

mengalami perkembangan yang lebih baik. Siswa tidak lagi 

menggambar dengan spontan, melainkan gagasan yang 

divisualisasikannya sudah terarah dan cenderung bernarasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin menggali mengenai  

kompetensi kreatif siswa SMP N 2 Pegandon dalam menuangkan 

cerita rakyat Jawa Tengah melaui pembelajaran komik strip. Seperti 

yang telah dikemukakan oleh Bogdan dan Tylor (dalam Margono 

1996:36), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, Kirk dan 

Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

dalam peristiwanya (Margono, 1996:36). 

Hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif tersebut kemudian 

dilaporkan dalam bentuk uraian naratif, bukan berupa bilangan atau 

angka. Pernyataan di atas sesuai dengan salah satu ciri pokok 

penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Biklen; Lincoln dan Guba; 

Nana Sudjana dan Ibrahim; H.B.Sutopo (dalam Margono 1996:39), 
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bahwa data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak 

dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan 

tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar 

angka atau frekuensi. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditegaskan bahwa 

pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta 

dan sifat populasi atau daerah atau bidang-bidang tertentu (Ismiyanto, 

2003:MP/III/3). 

 

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah SMP 

Negeri 2 Pegandon, yang beralamat di Jl.Sunan Ampel No.41 Ds. 

Rejosari, Ngampel-Kendal 51357. Alasan pemilihan lokasi penelitian 

ini, karena sekolah ini merupakan sekolah yang pada Sub Mata 

Pelajaran Seni Rupa belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Selain itu, 

guru yang mengampu mata pelajaran seni rupa merupakan lulusan 

pendidikan seni rupa. Ditambah lagi siswa di sekolah ini melaksanakan 

kegiatan pengembangan diri dibidang seni rupa yang dilaksanakan 

setiap hari jumat sehingga sangat mendukung untuk meningkatkan 

kompetensi kreatif  siswa dalam pengajaran seni rupa. 
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2. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah kompetensi kreatif siswa SMP N 

02 Pegandon dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui 

komik strip. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1.) Proses pembelajaran menggambar komik strip melalui penuangan 

cerita rakyat Jawa Tengah dalam mengembangkan kompetensi 

kreatif siswa SMP Negeri 2 Pegandon. 

2.) Hasil kompetensi kreatif siswa SMP Negeri 2 Pegandon dalam 

menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip. 

3.) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

kompetensi kreatif siswa SMP Negeri 2 Pegandon dalam 

menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui pembelajaran 

komik strip. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh siswa, guru 

seni rupa, kepala sekolah, serta sarana dan prasarana dalam proses 

pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 2 Pegandon. Keseluruhan 

sumber data penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran siswa dalam menggambar komik strip melalui 

penuangan cerita rakyat Jawa Tengah dalam mengembangkan 

kompetensi kreatif siswa, potensi pembelajaran siswa dalam 

menggambar komik strip melalui penuangan cerita rakyat Jawa 
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Tengah terhadap pengembangan kompetensi kreatif siswa, 

kompetensi kreatif siswa dalam menuangkan cerita rakyat Jawa 

Tengah melalui komik strip serta faktor yang mempengaruhi 

kompetensi siswa dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah 

melaui komik strip. 

Subyek yang diambil dalam penelitian ini adalah kelas VIII A. 

Penentuan subyek penelitian ini dilakukan secara acak dikarenakan 

seluruh siswa memiliki karakter yang sama dan memiliki kesempatan 

yang sama pula. Dan penentuan obyek penelitian tersebut dipilih 

dengan alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan kesempatan, serta 

fokus. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini 

meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes keterampilan. 

Secara lebih rinci, teknik yang digunakan dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Teknik Observasi  

Teknik observasi yang digunakan berupa teknik observasi 

langsung. Teknik observasi langsung diperoleh dari pengamatan 

secara langsung oleh peneliti dan menggunakan alat bantu berupa 

kamera. 

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa : 
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a. Letak gedung sekolah. 

b. Keadaan gedung sekolah meliputi: jumlah ruang, fungsi ruang, 

serta kelayakan ruang. 

c. Sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran (khususnya 

pembelajaran seni rupa). 

d. Pelaksanaan pembelajaran seni rupa, khususnya berkaitan dengan 

kompetensi siswa dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah 

melalui komik strip. 

e. Hasil karya siswa 

 

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

wawancara bebas terpimpin, dan ditujukan kepada beberapa sumber 

data, diantaranya: 

a. Wawancara dengan Kepala Sekolah untuk mengetahui gambaran 

secara global mengenai keadaan sekolah, pelaksanaan 

pembelajaran seni rupa, dan prestasi yang dicapai siswa berkaitan 

dengan pendidikan seni rupa. 

b. Wawancara dengan guru bidang studi seni rupa untuk mengetahui 

tentang kreativitas yang dimiliki oleh siswa SMP N 02 Pegandon 

dalam pembelajaran seni rupa, perilaku siswa selama proses 

pembelajaran seni rupa, hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

seni rupa. 
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c. Wawancara dengan siswa SMP N 02 Pegandon untuk mengetahui 

kreativitas yang dimiliki siswa tersebut dalam pembelajaran seni 

rupa, terutama dalam menuangkan cerita rakyat melalui komik strip, 

serta keahlian guru dalam mengajar sub mata pelajaran seni rupa. 

 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data-data yang ada di sekolah. Data tersebut meliputi: 

a. Latar belakang sejarah SMP N 02 Pegandon. 

b. Jumlah guru serta siswa SMP N 02 Pegandon. 

c. Perangkat pembelajaran seni rupa di SMP N 02 Pegandon. 

d. Daftar nilai hasil belajar siswa SMP N 02 Pegandon. 

e. Hasil karya siswa. 

 

4. Teknik Tes Keterampilan 

Tes adalah salah satu teknik pengumpulan data penelitian 

dengan cara memberikan tes/ujian kepada responden (Ismiyanto, 

2003:MP/X/10). Sedangkan pada pengertian yang lain disebutkan 

bahwa tes diartikan sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh siswa 

untuk menampilkan kemampuannya (Syafii, 2008:12). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik tes non verbal (tes 

keterampilan, penampilan atau perbuatan). Tes perbuatan adalah 

pengumpulan data dengan cara memberikan tugas/persoalan yang 
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harus dilakukan atau dipecahkan oleh responden (Ismiyanto, 

2003:MP/X/10).  

Dalam penelitian ini tes keterampilan dilakukan untuk 

mengamati kegiatan peserta didik dalam menuangkan cerita rakyat 

Jawa Tengah melalui pembelajaran komik strip. Tema cerita rakyat 

yang diambil adalah Timun Mas. Tes yang digunakan dalam 

pengukuran praktik atau  kreatif dalam berkarya seni dapat meliputi: 

penampilan dengan kertas dan pensil, tes identifikasi, penampilan 

simulasi, dan contoh pekerjaan atau karya (Syafii, 2008:16).  

Penilaian yang digunakan yaitu penilaian unjuk kerja yang 

dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. Penelitian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, 

misalnya menggambar suatu objek serta mengolah bahan atau 

menggunakan alat dalam berkarya seni rupa (Syafii dalam 

Purnamasari, 2009:48).  

Menurut Arikunto (dalam Purnamasari, 2009:49), hasil penilaian 

diklasifikasikann menjadi 5 (lima), yaitu 80-100 (sangat tinggi), 66-79    

(tinggi), 56-65 (sedang), 40-55 (rendah), dan 30-39 (sangat rendah). 

Dari paparan tentang teknik tes dan penilaian di atas, dapat ditegaskan 

bahwa pengumpulan data dengan teknik tes keterampilan 

dilaksanakan untuk mengetahui kompetensi kreatif yang dimiliki siswa 

dalam berkarya seni rupa. Sedangkan penilaian unjuk kerja digunakan 
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untuk menilai tingkat kompetensi kreatif siswa, mulai dari tingkat 

kompetensi kreatif siswa yang sangat rendah sampai ke tingkat 

kompetensi kreatif siswa yang sangat tinggi. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dilakukan 

melalui langkah-langkah: (1) mereduksi data, (2) menyajikan data, (3) 

menginterpretasi data, serta (4) menarik kesimpulan. Langkah- 

langkah tersebut dapat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Reduksi Data 

Reduksi adalah mengangkat sesuatu tanpa mengakui atau 

memungkirinya, artinya segala fenomena yang ada hanya fenomena 

yang menjelaskan eksistensinya (Afifuddin dan Saebani, 2009:28). 

Menurut Husserl (dalam Afifudin dan Saebani, 2009:28), reduksi juga 

dapat diartikan penyaringan atau pengecilan. 

Kegiatan mereduksi data dalam penelitian ini meliputi pemilihan 

data dengan memilah bagian-bagian yang dinyatakan sebagai data 

pendukung serta membuang data yang dianggap tidak mendukung 

atau tidak sesuai dengan sasaran penelitian. 

(2) Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menguraikan data yang telah dipilah dan dianggap sesuai dengan 
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sasaran penelitian. Penyajian data dalam bentuk tulisan rancangan 

yang disusun secara sistematis. 

(3) Interpretasi Data 

Interpretasi merupakan suatu usaha untuk menafsirkan secara 

keseluruhan dari data. Hal tersebut dilakukan untuk membuat 

simpulan-simpulan dari keseluruhan data yang diperoleh selama 

proses penelitian. 

(4) Menarik Simpulan 

Langkah ini merupakan suatu usaha untuk mengungkapkan 

hasil utama atau pokok selama proses pelaksanaan penelitian, yaitu 

mengungkapkan pikiran tertentu yang didasari data empirik. 

Keterkaitan komponen analisis data tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

      

Gambar 1. Komponen-komponen analisis data: model interaktif 
Dikutip dari Milles dan Huberman (1992:20) 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi SMP Negeri 2 Pegandon 

Gedung SMP Negeri 2 Pegandon didirikan pada tahun 1991 dan bisa 

ditempati serta disahkan oleh Pemerintah pada tahun 1992 sebagai sekolah 

negeri dengan status bangunan milik pemerintah yang bernomor statistik sekolah 

201032410060. Sekolah ini memiliki luas bangunan 5.030 m2 dan berdiri diatas 

tanah seluas 10.180 m2. Pada tahun 1991, penerimaan siswa baru masih 

bergabung dengan SMP 1 Pegandon. Baru setelah disahkan oleh pemerintah, 

penerimaan siswa baru dilaksanakan di SMP N 2 Pegandon sendiri. 

SMP Negeri 2 Pegandon berlokasi di Jalan Sunan Ampel No.41 Desa 

Rejosari Ngampel  Kendal. SMP Negeri 2 Pegandon kira-kira berjarak 1 km dari 

kecamatan Ngampel dan kurang lebih berjarak 7 km dari Kota Kendal.  SMP 

Negeri 2 Pegandon berada di dekat jalan tetapi suara bising kendaraan yang 

berlalu-lalang tidak begitu terdengar sampai sekolah sehingga para siswa tidak 

terganggu pada saat proses belajar mengajar berlangsung.  

Letak geografis SMP Negeri 2 Pegandon tidak begitu strategis, karena 

jalan yang dilalui untuk menuju sekolah bukanlah jalan utama, melainkan jalan 

umum yang hanya dilalui kendaraan tertentu saja, misalnya sepeda motor, mobil 

pribadi, dan angkutan desa. Di belakang sekolah berupa ladang persawahan, di 

sisi kanan sekolah merupakan Taman Kanak-kanak dan pemukiman penduduk, 
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di sisi kiri sekolah berupa Sekolah Dasar dan pemukiman pemukiman penduduk, 

dan di depan sekolah terdapat jalan umum. Jumlah angkutan desa yang berlalu-

lalang pun terbatas. Jadi cukup sulit bagi seseorang dari daerah lain untuk 

menuju sekolah tersebut, kecuali memiliki kendaraan pribadi. Mayoritas siswa 

SMP Negeri 2 Pegandon mengendarai sepeda untuk menuju ke sekolah, jadi 

siswa tidak merasa kesulitan dengan alat transportasi untuk menuju sekolah.  

Letak geografis SMP Negeri 2 Pegandon yang kurang strategis tersebut 

dapat memberikan keuntungan dan kerugian bagi siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran. Keuntungannya, dengan letak geografis SMP Negeri 2 Pegandon 

yang jauh dari kebisingan dapat mendukung proses belajar mengajar yang 

berlangsung di SMP Negeri 2 Pegandon. Sedangkan kerugian atau 

kelemahannya, dengan letak SMP Negeri 2 Pegandon yang jauh dari pusat 

keramaian maka cukup sulit bagi siswa untuk memiliki sarana belajar yang 

lengkap. Terutama sarana khusus untuk pembelajaran seni rupa.  

Secara lebih rinci, letak lokasi SMP Negeri 2 Pegandon akan ditampilkan 

dalam peta lokasi berikut ini. 
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Gambar 2. Peta Lokasi SMP Negeri 2 Pegandon 
          (Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

2. Sarana dan Prasarana SMP Negeri 2 Pegandon 

SMP Negeri 2 Pegandon memiliki beberapa ruang yang digunakan 

sebagai fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Pembagian ruang di SMP Negeri 2 Pegandon meliputi: 

a. Ruang Kelas 

Ruang kelas merupakan ruang khusus yang digunakan untuk 

melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas di SMP Negeri 2 

Pegandon berjumlah 15 (lima belas) ruangan, yang terdiri dari lima ruang kelas 

VII, lima ruang kelas VIII, dan lima ruang kelas IX. Di dalam ruang kelas terdapat 
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meja dan kursi yang disediakan untuk siswa dan guru. Pada sore hari, ruangan 

kelas di SMP Negeri 2 Pegandon digunakan untuk pembelajaran siswa sekolah 

terbuka. 

b. Ruang Kepala Sekolah 

Ruang kepala sekolah terletak bersebelahan dengan ruang tata usaha 

dan ruang guru. Secara fisik ruang kepala sekolah ini tidak terlalu besar, tetapi 

keadaannya tertata dan terawat. 

Dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah memanfaatkan ruang ini 

untuk merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan 

dengan kegiatan sekolah. Ruangan ini juga sering dimanfaatkan kepala sekolah 

untuk menemui tamu-tamunya yang bersifat perorangan. 

c. Ruang Guru 

Dalam menjalankan tugasnya, guru telah disediakan ruangan khusus 

yang biasanya digunakan ketika tidak sedang mengajar di ruang kelas. Di dalam 

ruangan ini telah disediakan meja kerja untuk masing-masing guru. Selain untuk 

beristirahat ketika tidak sedang mengajar di kelas, meja kerja ini juga sebagai 

tempat guru dalam mengatur dan merencanakan proses pembelajaran yang 

akan diajarkan di kelas. 

Ruangan ini juga dimanfaatkan untuk rapat-rapat rutin yang dilakukan 

oleh guru dan kepala sekolah mengenai kegiatan belajar mengajar dan informasi 

lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Fasilitas lain yang ada dalam 

ruang guru antara lain TV dan Komputer yang diharapkan dapat membantu dan 

menunjang semua kegiatan guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. 



53 

 

d. Ruang Tata Usaha 

Ruang Tata Usaha SMP Negeri 2 Pegandon terletak di samping ruang 

kepala sekolah. Peran Tata Usaha (TU) di sekolah ini sebagai pengelola 

administrasi sekolah. Unit tata usaha ini dipimpin seorang kepala TU yang 

langsung di bawah koordinasi kepala sekolah. Kepala TU dalam menjalankan 

tugasnya dibantu oleh beberapa staf yang memiliki bidang yang berbeda-beda. 

Sarana pendukung pekerjaan TU sudah memadai misalnya dalam 

menjalankan tugas administrasi sudah menggunakan komputer dan sarana-

sarana penunjang lainnya. 

e. Ruang OSIS dan Seni Musik 

Ruang OSIS SMP Negeri 2 Pegandon terletak di sebelah ruang kelas IX 

D. Ruang OSIS ini juga dipergunakan untuk ruang musik. Kegiatan Organisasi  

Siswa Intra Sekolah atau yang biasa disingkat OSIS merupakan organisasi yang 

penting di sekolah menengah. OSIS merupakan organisasi yang berperan 

sebagai wadah bagi anggotanya (siswa) untuk menyalurkan aspirasi dan 

bakatnya dalam berorganisasi. 

Seperti organisasi-organisasi yang lain, OSIS memiliki struktur organisasi 

yang teratur. Dari susunan pengurus yang dimulai dari pengurus inti yaitu ketua, 

sekretaris dan bendahara beserta wakil-wakilnya sampai dengan seksi-seksi 

yang semuanya mempunyai tugas masing-masing. OSIS tidaklah berjalan 

sendiri, tetapi ada guru pembina yang membimbing dan mengarahkan pengurus 

OSIS dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Pelaksanaan reorganisasi OSIS dilaksanakan setiap tahun dengan cara 

mencari anak-anak yang berbakat dan berminat dalam berorganisasi. 
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Ruang ini menjadi satu dengan ruang seni musik yang sering digunakan oleh 

siswa untuk berlatih musik dan band untuk menyalurkan bakat dan kemampuan 

mereka dalam bidang seni musik. 

f. Perpustakaan dan Laboratorium 

Perpustakaan SMP Negeri 2 Pegandon memiliki ruang yang cukup luas 

bila dibandingkan dengan ruang yang lainnya. Bagi semua siswa, guru dan 

karyawan SMP Negeri 2 Pegandon berhak menjadi anggota perpustakaan. 

Koleksi buku yang dimiliki kurang lebih berjumlah 8156 eksemplar, yang terdiri 

dari buku fiksi dan non fiksi. Dalam pengelolaannya dibentuk koordinator 

perpustakaan yang dibantu oleh tiga tenaga layanan sirkulasi dan dua tenaga 

layanan administrasi. 

Laboratorium SMP Negeri 2 Pegandon sampai saat ini masih dalam 

tahap pengembangan. Laboratorium yang dimiliki adalah satu ruang laboratorium 

IPA dan ruang komputer. Untuk memenuhi dan menambah peralatan-peralatan 

laboratorium biasanya dilakukan pengajuan oleh guru mata pelajaran kepada 

kepala sekolah yang kemudian diajukan pada rapat komite untuk pendanaan.  

g. Ruang Bimbingan dan Konseling (BK) 

Ruang Bimbingan dan Konseling (BK) SMP Negeri 2 Pegandon letaknya 

berdekatan dengan ruang UKS sekolah. BK merupakan salah satu komponen 

penting di lingkungan sekolah. BK memiliki visi membantu melaksanakan masa 

depan siswa. Tidak hanya masa depan secara luas tetapi masa depan secara 

sempit seperti menuntun siswa merencanakan apa yang dilakukan tahun depan, 

bulan depan, bahkan minggu depan atau setelah hari ini. 

h. Mushola 
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Mushola SMP N 2 Pegandon ini letaknya berdekatan dengan kantin 

sekolah. Mushola ini dimanfaatkan warga sekolah sebagai tempat beribadah dan 

sebagai tempat praktikum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Terkadang mushola ini juga digunakan oleh para siswa untuk latihan alat musik 

rebana pada saat melaksanakan kegiatan pengembangan diri. 

Beberapa sarana dan prasarana yang telah dijelaskan di atas, akan 

diperjelas dengan gambar denah SMP N 2 Pegandon di bawah ini: 
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Gambar 3. Denah SMP Negeri 2 Pegandon 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

3. Keadaan Lingkungan Sekolah 
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SMP Negeri 2 Pegandon sangat menjunjung tinggi kedisiplinan, hal ini 

tercermin pada lingkungan sekolah yang tertata rapi dengan tingkat kebersihan 

yang baik, sehingga menambah motivasi belajar siswa dan apabila ada yang 

dengan sengaja membuang sampah di sembarang tempat akan mendapat 

peringatan dan sanksi dari guru. SMP Negeri 2 Pegandon berada di dekat jalan 

tetapi suara bising kendaraan yang berlalu-lalang tidak terdengar sampai sekolah 

sehingga para siswa tidak terganggu pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung.  

SMP Negeri 2 Pegandon yang bersemboyan 3S (tiga S) senyum, sapa 

dan salam telah terjalin dengan harmonis. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 

kebiasaan berjabat tangan dengan setiap guru yang lebih dulu datang pada pagi 

hari dan sebelum pulang dari sekolah. 

 

Gambar 4. Suasana SMP N 2 Pegandon yang bersih 

(sumber: melalui observasi) 
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4. Penggunaan Sekolah 

Ruang kelas SMP Negeri 2 Pegandon digunakan untuk kegiatan belajar 

mengajar pada pagi hari dan sore hari. Pada pagi hari, ruang kelas SMP N 2 

Pegandon digunakan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi siswa 

SMP N 2 Pegandon, sedangkan pada sore hari ruang kelas digunakan untuk 

pembelajaran siswa SMP Terbuka. Sivitas akademika SMP Negeri 2 Pegandon 

menggunakan seluruh bangunan sekolah untuk melaksanakan kegiatan kurikuler 

di pagi hari dan ekstrakurikuler di sore hari. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada sore hari tidak hanya 

menggunakan ruangan-ruangan saja, tetapi juga menggunakan lapangan 

olahraga. Kegiatan di luar ruangan misalnya di lapangan yang digunakan untuk 

kegiatan paskibra, pramuka, PMR, dan kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya 

olahraga. 

SMP Negeri 2 Pegandon menyelenggarakan semua kegiatan belajar 

mengajar dimulai pada pagi hari, dimana pada hari Senin sampai Kamis dimulai 

pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.05 WIB. Pada hari Jumat kegiatan 

dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 10.35 WIB. Khusus pada hari Jumat 

semua siswa dibebaskan dari kegiatan belajar mengajar seperti pada hari 

biasanya, namun diwajibkan mengikuti kegiatan pengembangan diri. Setiap 

siswa wajib mengikuti minimal satu kegiatan pengembangan diri yang paling 

disukainya. Kegiatan pengembangan diri ini meliputi voli, basket, rebana, musik, 

puisi, tata boga, dan seni rupa.  Pada hari Sabtu kegiatan dimulai pukul 07.00 

WIB dan berakhir pada pukul 11.30 WIB. Kesemuannya itu dilakukan secara 

rutin kecuali apabila ada kegiatan yang lain (seperti rapat guru, dan lain 

sebagainya) sewaktu-waktu ada perubahan jam pelajaran. 
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Gambar 5. Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka yang dilaksanakan  

di Lapangan SMP N 2 Pegandon 

(Sumber: melalui observasi) 
 

5. Kondisi Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Pegandon 

SMP Negeri 2 Pegandon memiliki 30 guru dan 12 karyawan.Setiap 

guru mengampu mata pelajaran masing-masing, yang terdiri atas tiga 

orang guru BK, satu orang guru Fisika, dua orang guru Biologi, tiga orang 

guru Bahasa Indonesia, empat orang guru Matematika, tiga orang guru 

PKn, dua orang guru IPS Ekonomi, satu orang guru IPS Geografi, satu 

orang guru IPS Sejarah, empat orang guru Bahasa Inggris, dua orang 

guru TIK, dua orang guru Seni Budaya, dua orang guru Olah Raga, dua 

orang guru PAI, dua orang guru Bahasa Jawa, satu orang guru PKK. 

Sedangkan karyawan SMP N 2 Pegandon terdiri dari satu orang ketua 

bendahara BOS, satu orang bendahara gaji, satu orang bendahara 

komite, dua orang pengelola perpus, tiga orang staf TU, satu orang 

laboran, tiga orang penjaga sekolah, dan satu orang di bagian keamanan. 

Semua guru dan staf karyawan dapat bekerjasama dengan baik. 



60 

 

Hubungan antar guru berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari kerja 

sama antar guru dalam peningkatan kegiatan belajar mengajar dan 

hubungan sosial yang terjalin dengan baik. 
Tabel 1 

             Daftar Guru SMP N 2 Pegandon 
NO NAMA JABATAN 
1 Drs. Tri Widodo Kepsek/Guru Matematika 
2 Drs. Nur Badri Guru PAI 
3 Baedhowi Guru IPA Fisika 
4 Erni Mudiarti, S. Pd. Guru Olah Raga/BK 
5 S. Wening Widayati, S. Pd. Guru IPS Sejarah 
6 Sri Murtini, S. Pd. Guru Matematika 
7 Empi Muzaitin, S. Pd.  Guru PKn/Bahasa Jawa 
8 Drs. Sawali, S. Pd. Guru Bahasa Indonesia 
9 Mustaghfirin Guru Bahasa Indonesia 
10 Bambang Wiyono Guru Seni Budaya 
11 Riadloh, S.Pd. Guru PKK/BK 
12 Teguh Isworo, S. Pd. Wakasek/Guru Matematika 
13 Sariyati, S. Pd. Guru IPS Ekonomi 
14 Abdul Azis Guru IPS Ekonomi 
15 Sudarmadi, S. Pd. Guru Matematika 
16 Budiana, S. Ag. Guru PAI 
17 Dra. Siti Maizun Guru PKn/Bahasa Jawa 
18 Sri Wahyuningsih, S. Pd. Guru Bahasa Inggris 
19 Dra. Dewi Lunawati Guru PKn 
20 Teguh Yusdyantoro, S. Pd. Guru IPS Ekonomi/ Seni 

Budaya 
21 Muslikhan, SS. Guru Bahasa Indonesia 
22 Sukajiyah, S.KM Guru IPA Biologi 
23 Dra. Jumiati Guru Olah Raga 
24 Hasworini, S. Pd. Guru IPA Biologi 
25 Sri Sulastri, S. Pd. Guru BK 
26 Akhmad Nasikhin, S. Pd. Guru Bahasa Inggris 
27 Tudjutami, S. Pd. Guru Bahasa Inggris 
28 Eko Kurniawan, S. Pd. Guru TIK 
29 Dwi Wijayanto, S. Kom. Guru TIK 
30 Rispitawati, S. Pd. Guru Bahasa Inggris 

Sumber: Data Statistika SMP N 2 Pegandon 
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        Tabel 2 
           Daftar Karyawan SMP N 2 Pegandon 

NO NAMA JABATAN 
1 Mokh. Ansori KTU Bendahara BOS 
2 Ribut Tegowati Bendahara Gaji 
3 Kusyanti Bendahara Komite 
4 Sumardiyono Pengelola Perpus 
5 Sri Kundi Astuti Staf TU 
6 Hesti Wulandari, A. Md. Staf TU 
7 Siti Ulfah Fajriah Laboran 
8 Galuh Candra Puspita S. Staf TU/Pengelola Perpus 
9 Sarwono Penjaga 
10 Khaeron Penjaga 
11 Mujiono Penjaga 
12 Sulaiman Keamanan 

Sumber: Data Statistika SMP N 2 Pegandon 
 

Tabel 3 
                 Latar Belakang Pendidikan Guru SMP N 2 Pegandon 

 
NO Nama Latar Belakang Pendidikan 
1 Drs. Tri Widodo Sarjana Pendidikan 
2 Drs. Nur Badri Sarjana Pendidikan 
3 Baedhowi D3 
4 Erni Mudiarti, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
5 S. Wening Widayati, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
6 Sri Murtini, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
7 Empi Muzaitin, S. Pd.  Sarjana Pendidikan 
8 Drs. Sawali, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
9 Mustaghfirin D3 
10 Bambang Wiyono D1 
11 Riadloh, S.Pd. Sarjana Pendidikan 
12 Teguh Isworo, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
13 Sariyati, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
14 Abdul Azis D2 
15 Sudarmadi, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
16 Budiana, S. Ag. Sarjana Agama 
17 Dra. Siti Maizun Sarjana Pendidikan 
18 Sri Wahyuningsih, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
19 Dra. Dewi Lunawati Sarjana Pendidikan 
20 Teguh Yusdyantoro, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
21 Muslikhan, SS. Sarjana Sastra 
22 Sukajiyah, S.KM Sarjana Kesehatan Masyarakat 
23 Dra. Jumiati Sarjana Pendidikan 
24 Hasworini, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
25 Sri Sulastri, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
26 Akhmad Nasikhin, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
27 Tudjutami, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
28 Eko Kurniawan, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
29 Dwi Wijayanto, S. Kom. Sarjana Komputer 
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30 Rispitawati, S. Pd. Sarjana Pendidikan 
Sumber: Data Statistika SMP N 2 Pegandon 
Pada tabel di atas, ditunjukkan bahwa sebagian besar guru SMP N 

2 Pegandon memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Secara 

keseluruhan, perbandingan jumlah guru yang memiliki latar belakang 

kependidikan dan non kependidikan akan dijelaskan pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4 
Persentase Guru Menurut Tingkat Pendidikan 

di SMP N 2 Pegandon 
 

No Kualifikasi 
Pendidikan Jumlah 

Jumlah (orang) Jumlah (Persentase) 

Kependidikan Non 
Kependidikan Kependidikan Non 

Kependidikan
1 D1 1 1 - 3.33% - 
2 D2 1 1 - 3.33% - 
3 D3 2 2 - 6.66% - 
4 S1 26 22 4 73.33% 13.33% 
 Jumlah 30 26 4 86.66% 13.33% 

Sumber: Data statistika SMP N 2 Pegandon 

Berdasarkan persentase guru menurut kualifikasi pendidikan di atas, 

sejumlah 26 orang atau 86.66% berasal dari kependidikan dan selebihnya 

berjumlah 4 orang atau 13.33% berasal dari non kependidikan. Artinya sebagian 

besar tenaga pengajar di SMP N 2 Pegandon memiliki keterampilan mengajar 

yang baik, sehingga mendukung untuk pengembangan pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan. 

6. Kondisi Siswa SMP Negeri 2 Pegandon 

Siswa SMP Negeri 2 Pegandon pada tahun ajaran 2009/2010 berjumlah 

663 orang anak didik, yang terdiri dari 291 siswa laki-laki dan 372 siswa 

perempuan. Kelas VII A sebanyak 42 siswa, kelas VII B sebanyak 42 siswa, 

kelas VII C sebanyak 44 siswa, kelas VII D sebanyak 44 siswa, kelas VII E 
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sebanyak 44 siswa, kelas VIII A sebanyak 44 siswa, kelas VIII B sebanyak 43 

siswa, kelas VIII C sebanyak 44 siswa, kelas VIII D sebanyak 42 siswa, kelas VIII 

E sebanyak 43 siswa, kelas IX A sebanyak 45 siswa, kelas IX B sebanyak 46 

siswa, kelas IX C sebanyak 46 siswa, kelas IX D sebanyak 46 siswa, kelas IX E 

sebanyak 48 siswa. 

Berkaitan dengan jenis kelamin siswa, jumlah siswa SMP N 2 Pegandon 

pada tahun ajaran 2009/2010 yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak 

daripada jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Di SMP N 2 Pegandon, 

perbedaan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan tidak berpengaruh 

terhadap proses belajar mengajar. Hanya saja, siswa perempuan lebih rajin 

dibandingkan dengan siswa laki-laki. Misalnya pada saat menggambar komik 

strip, sebagian besar siswa yang mendapatkan nilai baik adalah siswa 

perempuan. Hal ini karena siswa perempuan lebih tekun dan bersungguh-

sungguh dalam mengerjakan tugasnya dibanding siswa laki-laki. 

Mata pencaharian orang tua siswa SMP N 2 Pegandon sebagian besar 

sebagai petani, TKI dan TKW. Berdasarkan mata pencaharian yang dimiliki, 

sebagian besar orang tua siswa SMP N 2 Pegandon tergolong dalam ekonomi 

menengah ke bawah. Hal ini berpengaruh pada kelengkapan sumber belajar 

yang dimiliki siswa misalnya buku pegangan siswa maupun peralatan 

menggambar, sehingga berpengaruh juga terhadap pelaksanaan proses belajar 

mengajar. 

Dari beberapa penjelasan tentang gambaran umum sekolah di atas, 

dapat disimpulkan bahwa SMP N 2 Pegandon merupakan sekolah yang secara 

geografis letaknya kurang strategis. Secara umum sarana dan prasarana yang 
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tersedia di sekolah tersebut cukup memadai, namun khusus untuk pembelajaran 

seni rupa, sarana dan prasarana tersebut masih terbilang kurang. Untuk 

mendukung pelaksanaan pembelajaran seni rupa seharusnya sekolah ini 

menyediakan ruang khusus seni rupa, agar dapat meningkatkan kreativitas siswa 

dalam berkarya seni.  

SMP N 2 Pegandon menjunjung tinggi kebersihan, terbukti dengan 

lingkungan sekolah yang bersih dan rapi. Selain itu, hubungan sosial antar warga 

sekolah terjalin dengan harmonis. Hal ini ditandai dengan kebiasaan berjabat 

tangan antar guru pada saat datang dan pulang sekolah, serta antara siswa 

dengan guru pada saat masuk kelas untuk memulai pelajaran dan keluar kelas 

setelah kegiatan pembelajaran berakhir. 

SMP N 2 Pegandon memiliki tenaga pengajar yang cukup baik, karena 

sebagian besar tenaga pengajar di sekolah ini adalah sarjana pendidikan. Guru 

pengampu sub mata pelajaran seni rupa di SMP N 2 Pegandon juga lulusan D3 

pendidikan seni rupa. Artinya guru tersebut memang memiliki keahlian mengajar 

dan berkompeten dibidang seni rupa. Hal ini tentu saja berdampak pada hasil 

belajar siswa, karena guru merupakan komponen yang pengaruhnya paling 

besar terhadap keberhasilan belajar siswa. Selain guru, kelengkapan sarana 

belajar yang dimiliki siswa juga berpengaruh terhadap perkembangan kreativitas 

siswa. Mayoritas orang tua dari siswa SMP N 2 Pegandon berada dalam tingkat 

ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini menjadi kendala bagi siswa SMP N 2 

Pegandon untuk memiliki sarana yang lengkap dalam pelaksanaan 

pembelajaran, dan tidak menutup kemungkinan untuk pembelajaran seni rupa.  
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B. Proses Pembelajaran Menggambar Komik Strip melalui Penuangan 
Cerita Rakyat Jawa Tengah dalam Mengembangkan Kompetensi Kreatif 
Siswa SMP N 2 Pegandon 
 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, proses 

pembelajaran menggambar komik strip melalui penuangan cerita rakyat Jawa 

Tengah di SMP Negeri 2 Pegandon ini berjalan dengan lancar. Proses 

pembelajaran siswa dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah dalam 

mengembangkan kompetensi kreatif siswa SMP Negeri 2 Pegandon tersebut 

akan diuraikan secara lebih rinci dalam tahapan-tahapan berikut. 

1. Tahap Perencanaan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diperoleh 

data tentang kegiatan guru dalam melakukan persiapan pembelajaran. Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang dilakukan sebagai persiapan 

pembelajaran mengacu pada KTSP yang ditetapkan pemerintah. Persiapan 

tersebut kemudian disusun dalam sebuah perangkat mengajar. Kegiatan guru 

tersebut yang berhasil diamati berupa mempersiapkan kalender pendidikan, 

program tahunan, program semester, perhitungan alokasi waktu, pengembangan 

silabus, penentuan kriteria ketuntasan minimal, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Perangkat mengajar di SMP Negeri 2 Pegandon disusun secara 

urut sesuai dengan KTSP, dimulai dari Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar, silabus, program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

Perangkat mengajar pertama yang disusun oleh guru pengampu sub 

mata pelajaran seni rupa SMP Negeri 2 Pegandon adalah pengembangan 

silabus. Pengembangan silabus ini dilakukan sebagai pedoman dalam 



66 

 

penyusunan perangkat mengajar yang lainnya, diantaranya program tahunan, 

program semester, perhitungan alokasi waktu, rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan penentuan kriteria ketuntasan minimal. Program tahunan 

tersebut terdiri dari 4 (empat) kolom dengan rincian kolom pertama adalah kolom 

semester. Kolom ini berisi tentang semester yang dijalani. Kolom kedua adalah 

standar kompetensi, berisi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar 

sub mata pelajaran seni rupa. Sedangkan kolom ketiga adalah alokasi waktu, 

berisi tentang banyaknya jam pelajaran yang ditempuh dalam mengajar setiap 

kompetensi dasar. Kolom terakhir adalah kolom keterangan. 

Berdasarkan perhitungan alokasi waktu kelas VIII yang dilakukan oleh 

guru pengampu sub mata pelajaran seni rupa, dapat diketahui pada semester 1 

(satu) banyaknya minggu secara keseluruhan adalah 27 minggu yang terdiri dari 

18 (delapan belas) minggu efektif dan 9 (sembilan) minggu tidak efektif. 

Sedangkan untuk semester 2 (dua) banyaknya minggu secara keseluruhan 

adalah 26 (dua puluh enam) minggu yang terdiri dari 19 (sembilan belas) minggu 

efektif dan 7 (tujuh) minggu tidak efektif. Jadi selama setahun terdapat 37 (tiga 

puluh tujuh) minggu efektif. Artinya dalam 37 (tiga puluh tujuh) minggu efektif 

tersebut sepenuhnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. 

Setelah menyusun program tahunan dan perhitungan alokasi waktu, guru 

juga menyusun program semester. Program semester merupakan 

pengembangan dari program tahunan, di dalamnya berisi program yang harus 

dijalankan untuk kegiatan belajar mengajar dalam setiap bulan selama satu 

semester. Program semester ini membantu guru untuk melaksanakan tugas 

mengajarnya agar sesuai dengan perhitungan waktu yang telah dibuat. 
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Perangkat mengajar yang disusun selanjutnya adalah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana pelaksanaan pembelajaran ini 

merupakan rancangan mengajar guru untuk setiap kali pertemuan. Dalam RPP 

berisi tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-

langkah kegiatan pembelajaran, alat dan sumber bahan, serta penilaian. Semua 

perangkat mengajar tersebut disusun sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. 

Namun pada implementasinya, tidak semua program yang dilaksanakan sesuai 

dengan perhitungan alokasi waktu yang telah dibuat. Salah satu contoh 

implementasi program mengajar yang tidak sesuai dengan rancangan yang telah 

dibuat adalah pembelajaran siswa dalam menggambar komik strip ini. Materi 

pelajaran ini sebenarnya tidak ada dalam rancangan pelaksanaan yang telah 

dibuat, namun materi ini sudah cukup mewakili standar kompetensi tentang 

mengekspresikan diri melalui karya seni rupa dan kompetensi dasar tentang 

mengekspresikan diri melalui karya seni lukis atau gambar. Hal ini tidak menjadi 

persoalan bagi guru pengampu sub mata pelajaran seni rupa di SMP N 2 

Pegandon tersebut, karena yang terpenting program yang dijalankan masih 

dalam ruang lingkup SKKD yang ditetapkan.  

2. Tahap Implementasi 

Pembelajaran menggambar komik ini dilaksanakan setiap hari Sabtu, dari 

tanggal 22 Mei sampai dengan 12 Juni 2010 pada jam pelajaran ke 3-4, dan 

kelas VIII A sebagai subyek penelitiannya. Pembelajaran ini berorientasi untuk 

mengetahui tingkat kompetensi kreatif siswa kelas VIII A dalam menuangkan 

cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip. 
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Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada 

siswa, dilanjutkan dengan melakukan presensi atas kehadiran siswa. Selanjutnya 

guru melakukan apersepsi untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan siswa 

mengenai gambar ilustrasi. Kemudian Guru langsung memulai materi pelajaran 

dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang pembagian seni rupa berdasarkan 

dimensinya, yaitu seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Lalu guru 

menerangkan tentang gambar ilustrasi, dimana gambar ilustrasi merupakan 

bagian dari karya seni rupa dua dimensi. Kemudian Guru bertanya kepada siswa 

mengenai contoh gambar ilustrasi, dan ada beberapa siswa yang menjawab 

kartun, karikatur, komik, dan lain sebagainya. Namun ada juga siswa yang diam, 

hanya mendengarkan penjelasan dari Guru. Seperti halnya siswa pada 

umumnya, dalam mengikuti pembelajaran ada beberapa siswa kelas VIII A yang 

aktif dan ada beberapa lainnya yang pasif. Siswa yang aktif selalu merespon 

pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, sedangkan siswa yang pasif 

hanya diam mendengarkan penjelasan dari guru. 

Setelah memberikan gambaran terhadap siswa mengenai gambar 

ilustrasi, guru melanjutkan menjelaskan materi tentang pengertian gambar 

ilustrasi, kemudian guru menjelaskan lebih spesifik lagi tentang komik. Siswa 

terlihat sangat antusias setelah mendengar kata komik. Terbukti dengan 

perhatian siswa yang hanya terfokus pada apa yang dipaparkan oleh Guru. 

Pernyataan  tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Sekolah 

pada saat peneliti melakukan wawancara. Kepala Sekolah berkata bahwa: 

“Berdasarkan hasil supervisi yang saya lakukan kepada Pak 
Bambang pada sub mata pelajaran seni budaya, saya dapat 
menangkap kalau Pak Bambang mampu membawa siswa untuk 
fokus mengikuti pelajaran dan mampu mengelola kelas dengan 
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baik. Selain itu, Pak Bambang juga dikenal sebagai guru yang 
menjunjung tinggi kedisiplinan, namun tetap humanis. Mungkin ini 
salah satu alasan siswa merasa betah dengan kondisi belajar 
yang ada”. 

 

Keterangan ini diperkuat oleh hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti 

pada saat proses belajar mengajar berlangsung, dan diabadikan dalam gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 6. Siswa memperhatikan dan mendengarkan materi pelajaran  

yang disampaikan oleh Guru. 

(Sumber: melalui observasi) 
 

Setelah menjelaskan tentang komik strip, Guru menunjukkan contoh 

gambar komik strip kepada siswa, tujuannya agar siswa memiliki gambaran 

tentang komik strip. Dalam mengajar, Guru tidak hanya terpaku pada metode 

ceramah saja, tetapi ada beberapa metode  lain yang digunakannya dalam 

mengajar komik strip ini, diantaranya metode demonstrasi, metode tanya jawab, 
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dan metode pemberian tugas. Selanjutnya Guru menunjukkan keahliannya 

dengan berdemonstrasi di hadapan siswa. Guru mendemonstrasikan cara 

menggambar komik, serta unsur-unsur apa saja yang perlu diperhatikan dalam 

menggambar komik. Siswa tampak tenang memperhatikan demonstrasi dari 

Guru. Seusai berdemonstrasi, Guru menyimpulkan materi pembelajaran pada 

hari itu dan mempersilakan siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang 

dipahami.  

 

Gambar 7. Guru mendemonstrasikan cara membuat komik strip. 

(Sumber: melalui observasi) 

 

Untuk satu jam selanjutnya Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

menggambar komik strip dengan tema Timun Mas dengan media kertas ukuran 

A3 dan untuk pewarnaan boleh menggunakan pensil warna, pastel, maupun 

spidol. Sebelum siswa membuat komik, guru membagikan naskah cerita Timun 

Mas terlebih dahulu kemudian memberikan pemahaman terhadap siswa tentang 

cerita Timun Mas tersebut. Selanjutnya siswa dipersilakan untuk 
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memvisualisasikan cerita tersebut ke dalam bentuk komik strip. Untuk 

menggambar komik yang baik, pemahaman terhadap jalannya peristiwa suatu 

cerita merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, karena dengan 

pemahaman terhadap cerita tersebut siswa akan lebih mudah dalam 

memvisualisasikannya baik dalam penggambaran tokoh, penggambaran 

suasana, maupun dalam penulisan teks dialognya. Dengan demikian, pembaca 

akan terbawa dalam suasana cerita yang dibacanya.  

 

Gambar 8. Guru melakukan bimbingan perorangan terhadap siswa 

(Sumber: melalui observasi) 

 

Dalam menggambar komik strip, tahap awal dimulai dengan siswa 

membuat sket dengan pensil sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing. 

Bersamaan dengan siswa membuat sket, Guru berkeliling ruangan mendekati 

satu persatu dari siswa untuk melakukan bimbingan perorangan. Bimbingan ini 

dilakukan untuk memberikan pengarahan terhadap siswa dalam membuat komik 



72 

 

strip. Kaitannya dengan alokasi waktu, pembelajaran menggambar komik strip ini 

tidak dapat selesai hanya dengan satu pertemuan. Oleh karena itu, 

pembelajaran ini dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Berhubung sebagian 

besar karya siswa belum selesai, Guru menyuruh siswa untuk menyelesaikan 

tugas menggambar sket komik strip di rumah. Namun pada kenyataannya 

sebagian besar siswa tetap melanjutkan sket tersebut di sekolah. 

 

Gambar 9. Keseriusan siswa dalam menggambar komik strip 

                                                  (Sumber: melalui observasi) 
 

Pada pertemuan berikutnya, siswa ditarget untuk menyelesaikan sket dan 

dilanjutkan pewarnaan pada sket. Sebagian besar siswa terlihat sangat 

menikmati kegiatan menggambar komik strip ini. Gambar di atas menunjukkan 

bahwa siswa tersebut menikmati kegiatan menggambar komik. Pernyataan ini 

diperkuat oleh pernyataan yang dilontarkan beberapa siswa yang menjadi 

sumber wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini merupakan 

pernyataan yang dilontarkan oleh M. Herul Hidayat pada saat wawancara 
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berlangsung: “Saya sangat suka kegiatan menggambar komik strip ini karena 

menyenangkan dan santai, beda dengan pelajaran yang lainnya”. Pernyataan 

tersebut juga menunjukkan bahwa untuk memotivasi siswa dalam mengikuti 

pelajaran, guru terlebih dahulu menciptakan suasana yang mampu 

menyenangkan siswa, sehingga siswa merasa nyaman mengikuti pembelajaran 

tersebut. 

 

Gambar 10. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu  

siswa kelas VIII A 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 Setelah proses pewarnaan gambar selesai, guru melakukan evaluasi 

hasil karya siswa dengan membandingkan beberapa hasil karya siswa di depan 

kelas. Guru dapat mengambil simpulan bahwa ada beberapa siswa yang kurang 

memahami unsur-unsur yang harus ada pada komik strip. Terbukti dengan ada 

beberapa siswa yang menggambar komik dengan cerita yang tidak runtut. Selain 

itu masih ada beberapa siswa yang belum selesai dalam menggambar komik 

tersebut. Hal ini berarti bahwa siswa masih belum memahami secara utuh 
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tentang prosedur menggambar komik, sehingga masih ada beberapa karya 

siswa yang kurang baik. Di sisi lain, ada juga beberapa siswa yang sudah 

memahami komik strip dengan baik, sehingga mampu memvisualisasikan karya 

dengan baik pula. Seusai mengevaluasi, guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

3. Tahap Evaluasi 

Evaluasi pembelajaran siswa dalam menuangkan cerita rakyat Jawa 

Tengah melalui komik strip dilaksanakan dengan tes keterampilan. Penilaian 

yang digunakan adalah penilaian unjuk kerja yang dilakukan dengan mengamati 

kegiatan peserta didik dalam menggambar komik strip tersebut.  

Kriteria yang digunakan untuk evaluasi pembelajaran siswa dalam 

menuangkan cerita rakyat melalui komik strip dengan tema timun mas khususnya 

dalam pembentukkan kompetensi kreatif siswa adalah gagasan, pengolahan 

media, dan visualisasi karya. Penilaian berdasarkan kriteria gagasan dilakukan 

dengan menilai gagasan/ide kreatif yang diungkapkan siswa dalam bentuk 

gambar yang memiliki urutan peristiwa.  

Misalnya cerita timun mas, pada bagian Timun Mas berlari sambil melemparkan 

terasi kepada Raksasa lalu dengan seketika tempat tersebut berubah menjadi 

rawa dan raksasa tenggelam. Dari penggalan cerita tersebut, siswa dituntut 

untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk gambar yang menceritakan 

peristiwa tersebut. Penilaian berdasarkan kriteria gagasan tentu saja tidak 

mudah, karena penilaian ini berdasarkan persepsi dari masing-masing penilai. 

Kelemahan penilaian ini adalah kemungkinan terjadinya subyektivitas terhadap 
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karya yang dinilai. Untuk menghindari hal tersebut, karya gambar komik tersebut 

dinilai oleh 2 (dua) guru pengampu sub mata pelajaran seni rupa. 

 Penilaian berdasarkan kriteria pengolahan media meliputi penggunaan 

alat, bahan, dan teknik. Penilaian ini  dilakukan melalui pengamatan terhadap 

kesan yang ditampilkan dari hasil karya siswa berupa unsur-unsur rupa yang 

ditampilkan. Sedangkan penilaian visualisasi karya dilakukan dengan mengamati 

secara utuh hasil karya siswa meliputi unsur rupa, prinsip desain, kesesuaian 

dengan tema, dan penggambaran tokoh dalam cerita. 

 

C. Hasil Kompetensi Kreatif Siswa SMP N 2 Pegandon dalam Penuangkan 
Cerita Rakyat Jawa Tengah melalui Komik Strip 
 

Kompetensi dalam kaitannya dengan proses belajar adalah kemampuan 

atau kecakapan yang dimiliki oleh siswa dalam menerima dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan (kognitif), nilai sikap (afektif) dan keterampilan yang diperoleh 

dalam proses belajar mengajar (psikomotorik). Penugasan menggambar komik 

strip yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi kreatif siswa kelas VIII 

A SMP N 2 Pegandon ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sampai dengan 12 

Juni 2010, setiap hari sabtu pada jam pelajaran ke 3-4. Siswa yang diberi tugas 

sebanyak 43 siswa. tugas yang diberikan adalah menggambar komik strip 

dengan tema cerita rakyat Jawa Tengah, dan tema cerita yang diangkat adalah 

cerita Timun Mas.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki 

kemampuan yang tinggi dalam menggambar komik strip, hal ini ditandai dengan: 

(1) siswa mampu menuangkan ide atau gagasannya dalam menggambarkan 
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karakter tokoh yang ada dalam cerita, (2) siswa mampu menceritakan peristiwa 

demi peristiwa secara runtut, (3) siswa mampu menggoreskan warna pada 

gambar dengan baik, (4) siswa mampu menyelesaikan tugas dengan hasil yang 

sudah memenuhi kriteria.  

Dalam mengerjakan tugas ini, ada beberapa siswa yang merasa 

kesulitan. Hal ini terbukti pada saat hari pengumpulan karya, masih saja ada 

karya yang belum selesai. Di sisi lain banyak juga siswa yang merasa senang 

dan bersungguh-sungguh mengerjakan tugas tersebut. Meskipun ada beberapa 

siswa yang merasa kesulitan, namun guru tetap memutuskan bahwa karya harus 

dikumpulkan. Berikut ini penuturan Pak Bambang berkaitan dengan penugasan 

menggambar komik tersebut: 

“Ada beberapa siswa yang kesulitan memvisualisasikan cerita ke 
dalam bentuk komik. Namun dengan kesungguhannya akhirnya 
siswa dapat menyelesaikan dengan baik. Berbeda dengan siswa 
tidak mengumpulkan tugasnya, mereka sama sekali tidak punya 
motivasi dari dalam dirinya”. 

 

Hasil karya siswa yang telah terkumpul berjumlah 41 dan sangat 

bervariasi. Hal ini terbukti dari beragamnya penggambaran urutan cerita yang 

ditampilkan. Hasil karya siswa ini dievaluasi oleh 2 (dua) orang guru seni rupa. 

Keduanya berasal dari SMP Negeri 2 Pegandon. Hal ini bertujuan agar penilaian 

yang diberikan menghindari halo effect, artinya agar tidak terjadi subyektivitas 

pada karya yang dinilai. 

Hasil penilaian karya tersebut diklasifikasikan menjadi lima kriteria, yaitu 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berikut persentase 

hasil penilaian karya siswa tersebut: 
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                                               Tabel 5 

    Format Hasil Evaluasi Karya Siswa  

    (Menurut Bapak Bambang Wiyono) 

No Aspek 
Jml 

Siswa 
ST % T % S % R % SR % 

1 Ide/gagasan 41 4 9.75% 22 53.65% 11 26.82% 1 2.43% 3 7.31% 

2 Pengolahan 
Media 

41 4 9.75% 22 53.65% 7 17.07% 5 12.19% 3 7.31% 

3 Visualisasi 
Karya 

41 4 9.75% 23 56.09% 6 14.63% 5 12.19% 3 7.31% 

 

Keterangan: 

ST : Sangat Tinggi  R : Rendah 

T : Tinggi   SR : Sangat Rendah 

S : Sedang 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil karya siswa dilihat dari 

aspek ide/gagasan yang dinilai sangat tinggi berjumlah 4 (empat) siswa atau 

9.75%, 53.65% atau 22 (dua puluh dua) siswa dinyatakan tinggi, 11(sebelas) 

siswa dengan persentase 26.82% dinyatakan sedang, siswa yang dinyatakan 

rendah berjumlah 1(satu) orang atau 2.43%, dan yang tergolong sangat rendah 

berjumlah 3 (tiga) siswa atau 7.31%. Sedangkan hasil karya siswa dinilai dari 

aspek pengolahan media, ada 4 (empat) siswa atau 9.75% yang mendapatkan 

nilai sangat tinggi, 22 siswa atau 53.65% yang dinilai tinggi, sebanyak 7 (tujuh) 

siswa atau 17.07% yang dinilai sedang, 12.19% atau 5 (lima) siswa dinilai 

rendah, dan sebanyak 3 (tiga) siswa dinilai sangat rendah. Kemudian untuk hasil 
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karya siswa dinilai dari aspek visualisasi karya, ada sebanyak 4 (empat) siswa 

yang masuk dalam kategori nilai sangat tinggi, 23 siswa atau 56.09% dinilai 

tinggi, sebanyak 14.63% atau 6 siswa mendapatkan nilai sedang, 5 (lima) siswa  

atau 12.19% dinilai rendah,  dan 3 (tiga) siswa dengan prosentase 7.31% dinilai 

sangat rendah. 

                                                Tabel 6 

    Format Hasil Evaluasi Karya Siswa  

    (Menurut Bapak Teguh Yusdyantoro) 

 

No Aspek 
Jml 

Siswa 
ST % T % S % R % SR % 

1 Ide/gagasan 41 4 9.75% 21 51.21% 12 29.26% 2 4.87% 2 4.87% 

2 Pengolahan 
Media 

41 4 9.75% 21 51.21% 9 21.95% 4 9.75% 3 7.31% 

3 Visualisasi 
Karya 

41 4 9.75% 25 60.97% 5 12.19% 4 9.75% 3 7.31% 

 

Keterangan: 

ST : Sangat Tinggi  R : Rendah 

T : Tinggi   SR : Sangat Rendah 

S : Sedang 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil karya siswa dilihat dari 

aspek ide/gagasan yang dinilai sangat tinggi berjumlah 4 (empat) siswa atau 

9.75%, 51.21% atau 21(dua puluh satu) siswa dinyatakan tinggi, 12 (dua belas) 

siswa dengan persentase 29.26% dinyatakan sedang, siswa yang dinyatakan 
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rendah berjumlah 2 (dua) orang atau 4.87%, dan yang tergolong sangat rendah 

berjumlah 2 (dua) siswa atau 4.87%. Sedangkan hasil karya siswa dinilai dari 

aspek pengolahan media, ada 4 siswa atau 9.75% yang mendapatkan nilai 

sangat tinggi, 21 (dua puluh satu) siswa atau 51.21% yang dinilai tinggi, 

sebanyak 9 (sembilan) siswa atau 21.95% yang dinilai sedang, 9.75% atau 4 

(empat) siswa dinilai rendah, dan sebanyak 3 (tiga) atau 7.31% siswa dinilai 

sangat rendah. Kemudian untuk hasil karya siswa dinilai dari aspek visualisasi 

karya, ada sebanyak 4 (empat) siswa yang masuk dalam kategori nilai sangat 

tinggi, 25 (dua puluh lima) siswa atau 60.97% dinilai tinggi, sebanyak 12.19% 

atau 5 siswa mendapatkan nilai sedang, 4 (empat) siswa  atau 9.75% dinilai 

rendah,  dan 3 (tiga) siswa dengan persentase 7.31% siswa dinilai sangat 

rendah. 

Tabel 7 

Hasil Penilaian Kreativitas Siswa  

            (Menurut Bapak Bambang Wiyono) 

 

Klasifikasi Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 4 9.75% 

Tinggi 22 53.65% 

Sedang 7 17.07% 

Rendah 5 12.19% 

Sangat Rendah 3 7.31% 

Jumlah 41 100% 
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Hasil kreativitas siswa yang paling banyak adalah kreativitas siswa 

dengan kriteria tinggi, yaitu berjumlah 22 (dua puluh dua) siswa atau 53.65%. 

Selanjutnya ada sebanyak 4 (empat) siswa atau 9.75% yang tergolong memiliki 

kreativitas sangat tinggi, 7 (tujuh) siswa atau 17.07% tergolong siswa yang 

memiliki kreativitas sedang, sedangkan yang tergolong memiliki kreativitas 

sangat rendah terdapat 12.19% atau 5 (lima) siswa, dan siswa yang tergolong 

memiliki kreativitas sangat rendah berjumlah 3 (tiga) siswa atau 7.31%. 

Berdasarkan tabel di atas (tabel 7), dapat diketahui bahwa sebagian 

besar siswa berkompetensi kreatif tinggi. Hal ini berarti siswa kelas VIII A 

memiliki kemampuan yang baik dalam menggambar komik.  

 

Tabel 8 

Hasil Penilaian Kreativitas Siswa  

            (Menurut Bapak Teguh Yusdyantoro) 

 

Klasifikasi Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 4 9.75% 

Tinggi 21 51.21% 

Sedang 9 21.95% 

Rendah 4 9.75% 

Sangat Rendah 3 7.31% 

Jumlah 41 100% 
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Hasil kreativitas siswa yang paling banyak adalah kreativitas siswa 

dengan kriteria tinggi, yaitu berjumlah 21 (dua puluh satu) siswa atau 51.21%. 

Selanjutnya ada sebanyak 4 (empat) siswa atau 9.75% yang tergolong memiliki 

kreativitas sangat tinggi, 9 (sembilan) siswa atau 21.95% tergolong siswa yang 

memiliki kreativitas sedang, sedangkan yang tergolong memiliki kreativitas 

sangat rendah terdapat 7.31% atau 3 (tiga) siswa, dan siswa yang tergolong 

memiliki kreativitas sangat rendah berjumlah 3 (tiga) siswa atau 7.31%. 

Dari keterangan tabel di atas (tabel 7 dan tabel 8) dapat diketahui bahwa 

kreativitas siswa kelas VIII A dalam menggambar komik strip sangat bervariasi. 

Hal ini terbukti dari gambar yang dihasilkan tiap-tiap siswa berbeda. Penilaian 

kreativitas ini dilihat dari tiga aspek, yaitu gagasan, pengolahan media, dan 

visualisasi karya. Dari ketiga aspek tersebut yang paling berperan untuk 

mengetahui kreativitas seseorang adalah aspek ide/gagasan. Seseorang 

dikatakan kreatif apabila mampu menunjukkan/memvisualisasikan ide barunya 

dan terbukti orisinalitasnya. 

Dilihat dari segi gagasan, tiap-tiap siswa memiliki gagasan yang unik, baik 

dari segi penggambaran tokoh dan suasana maupun dari segi penulisan dialog 

dalam komik. Dalam menggambarkan tokoh, beberapa siswa sudah mampu 

menggambarkan tokoh cerita dengan baik. Baik dalam hal ini berarti siswa 

mampu menggambarkan tokoh sesuai dengan karakter tokoh dalam cerita. 

Misalnya dalam menggambarkan tokoh raksasa, beberapa siswa sudah mampu 

menggambarkan tokoh raksasa sesuai dengan karakter dalam cerita yaitu besar, 

seram, dan jahat. Meskipun demikian, dalam penggambaran suasana cerita, 

beberapa siswa sudah mampu menggambarkan suasana yang ada dalam cerita. 

Misalnya pada saat Timun Mas melemparkan jarum ke arah Raksasa, dalam 
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seketika tempat tersebut berubah menjadi hutan bambu. Beberapa siswa sudah 

dapat menggambarkan suasana tempat yang dipenuhi pohon bambu. Kemudian 

dari segi penulisan dialog dalam komik, sebagian besar siswa sudah mampu 

menuliskan dialog dengan baik, artinya dialog tersebut mampu menjelaskan isi 

cerita yang digambarkan. 

Di samping itu, masih ada beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam 

memvisualisasikan gagasannya, baik dalam menggambarkan tokoh, suasana, 

maupun dalam menuliskan dialog cerita. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya 

kemampuan siswa dalam memahami isi cerita atau siswa yang bersangkutan 

memang tidak memiliki kemampuan dalam menggambar komik. Selain itu, ada 

siswa yang merasa kurang percaya diri dalam menuangkan idenya, sehingga 

terdapat beberapa kesamaan antara gambar siswa yang satu dengan siswa 

yang lain. Hal ini disebabkan oleh kekeliruan guru dalam mengaplikasikan 

metode dalam pembelajaran komik strip tersebut. Dalam proses pembelajaran 

komik strip tersebut, guru menggunakan metode demonstrasi yang sebenarnya 

kurang sesuai jika diaplikasikan dalam pembelajaran ini, karena justru membuat 

siswa tidak kreatif dan cenderung meniru gambar yang dicontohkan oleh guru. 

Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hasil kompetensi kreatif siswa tersebut. 

Karena untuk mengukur hasil kompetensi kreatif, aspek yang paling utama 

adalah orisinalitas gagasan. 

Dari segi pengolahan media, sebagian besar siswa sudah mampu 

mengolah media dengan baik. Beberapa siswa sudah mampu memberikan 

kesan warna gradasi. Meskipun baik dalam pengolahan media, namun media 

yang digunakan siswa masih terbatas. Siswa hanya menggunakan media pensil 

warna, spidol, dan crayon/pastel. Secara visual, gambar yang dihasilkan siswa 
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sudah cukup baik. Goresan yang dihasilkan setiap siswa memiliki ciri khas yang 

berbeda, ada yang goresannya tipis dan tebal. Selain itu, ada beberapa siswa 

yang kurang rapi dalam mewarnai, dan kebanyakan dilakukan oleh siswa laki-

laki.  

Demikian deskripsi hasil penelitian tentang penugasan menuangkan 

cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip. Penugasan yang diberikan 

kepada siswa berlangsung  selama tiga minggu, dan bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kompetensi kreatif siswa kelas VIII A yang dinilai dari segi afektif maupun 

psikomotorik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Bambang (guru 

seni budaya), dapat disimpulkan bahwa kreativitas siswa kelas VIII A sudah 

tergolong bagus, hanya saja penggambaran tokoh masih kaku/kurang ekspresif 

dan  pewarnaan juga belum maksimal. 

Bertolak dari paparan di atas dan hasil observasi peneliti di kelas VIII A, 

dapat dikatakan bahwa kemampuan kreatif siswa kelas VIII A dalam 

menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip sebagian besar 

masuk dalam kriteria tinggi. Karya yang dihasilkan siswa cukup kreatif dan 

imajinatif. Hasil karya siswa kelas VIII A dipilih sebanyak 5 siswa secara acak, 

dan terpilih 1 (satu) siswa dengan kategori sangat tinggi, yaitu Uswatun 

Khasanah; 1(satu) siswa dengan kategori tinggi, yaitu Mohamad Yusup; 1(satu) 

siswa dengan kategori sedang, yaitu Siti Afifah; 1(satu) siswa dengan kategori 

rendah, yaitu Lukman Hakim; dan 1(satu) siswa dengan kategori sangat rendah 

yaitu Muchammad Herul Hidayat. Adapun deskripsi karya siswa di atas sebagai 

berikut: 
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Gambar 11. Hasil Kompetensi kreatif siswa kategori sangat tinggi  

                                             oleh Uswatun Khasanah 
                                             (Sumber dokumentasi peneliti) 

 

Gambar di atas adalah komik strip karya Uswatun Khasanah dengan 

tema cerita Timun Mas. Karya tersebut termasuk salah satu karya dengan 

kompetensi kreatif siswa sangat tinggi (lihat gambar 10). Secara keseluruhan 

kreativitas penggambaran cerita dalam komik strip sudah baik. Nilai yang 

diperoleh Uswatun Khasanah adalah 85, penilaian ini berdasarkan aspek 

ide/gagasan, pengolahan media dan visualisasi karya. 

Garis atau goresan yang ditampilkan pada gambar tersebut sudah baik, 

terlihat tegas namun masih ada beberapa garis terkesan kaku. Misalnya pada 

penggambaran rumah dan sawah, keduanya masih terlihat kaku dan tidak 

menerapkan aspek perspektivitas. Berkaitan dengan pengolahan warna, siswa 

tersebut sudah mampu mengolah warna dengan baik. Warna-warna yang 

ditampilkan adalah warna-warna cerah, sehingga mampu menarik minat 

seseorang untuk membacanya. Selain itu, siswa juga mampu menampilkan 
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warna dengan gradasi, sehingga menimbulkan kesan gelap terang pada gambar 

yang ditampilkan. Goresan warna yang ditampilkan juga mampu memberikan 

kesan ruang atau kesan tiga dimensi pada gambar yang ditampilkan. 

Prinsip desain yang mendominasi pada gambar di atas adalah 

keserasian, keseimbangan, dan kesebandingan. Prinsip keserasian yang 

divisualisasikan oleh gambar di atas adalah keserasian fungsi. Keserasian fungsi 

menunjukkan adanya kesesuaian di antara obyek-obyek yang berbeda, karena 

berada dalam hubungan simbol, atau karena adanya hubungan fungsi. Gambar 

di atas menunjukkan keserasian hubungan fungsi yang digambarkan dengan 

adanya lahan persawahan, gunung, pepohonan, serta penggambaran tokoh 

dengan pakaian yang sederhana. Obyek-obyek tersebut memiliki keserasian 

fungsi karena suasana cerita yang digambarkan adalah suasana di pedesaan. 

Prinsip keseimbangan yang ada pada gambar tersebut adalah keseimbangan 

asimetris, terletak pada penggambaran tiap-tiap panel yang tidak sama antara 

bagian kiri dan kanan, tetapi tetap dalam keadaan yang tidak berat sebelah. 

Prinsip desain yang mendominasi selanjutnya adalah prinsip kesebandingan 

(proporsi). Hal yang paling menonjol dari perwujudan prinsip kesebandingan ini 

adalah penggambaran tokoh Raksasa dan Mbok Sirni. Raksasa terlihat lebih 

besar daripada Mbok Sirni, hal ini berarti bahwa prinsip kesebandingan yang 

diterapkan sudah benar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang (guru pengampu 

mata pelajaran seni budaya), secara keseluruhan hasil karya yang dibuat oleh 

Uswatun Khasanah sangat baik. Hal ini dinilai dari segi penggambaran tokoh, 

suasana, maupun teks dialog sudah dapat mewakili jalannya cerita. Tokoh yang 

digambarkan sudah mampu mewakili figur-figur dalam cerita Timun Mas. Selain 
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itu, suasana yang digambarkan juga mampu menjadikan cerita itu lebih hidup, 

ditambah lagi dengan teks yang berfungsi sebagai dialog mampu memperjelas 

pemahaman isi cerita tersebut. Penggunaan warna dalam karya tersebut sangat 

baik. Siswa sudah mampu menggunakan gradasi warna sehingga gambar lebih 

terkesan hidup.  

 

Gambar 12. Hasil Kompetensi kreatif siswa dengan kategori tinggi oleh  

  Siti Susanti 

  (Sumber: dokumentasi peneliti) 

Gambar di atas merupakan karya komik strip dengan tema Timun Mas 

dari Siti Susanti. Karya tersebut (gambar 11) termasuk dalam kategori karya 

dengan kompetensi kreatif tinggi, dengan perolehan nilai 70,3. Penilaian ini 

berdasarkan aspek ide/gagasan, pengolahan media dan visualisasi karya. 

Garis atau goresan yang ditampilkan pada gambar di atas sudah baik. 

Garis terlihat tipis, spontan, tegas, dan tidak kaku. Berkaitan dengan pengolahan 

warna, siswa tersebut sudah mampu mengkombinasikan warna dengan baik, 
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hanya saja masih terlihat tipis dalam menggoreskan warnanya. Selain itu, teknik 

mewarnai yang digunakan adalah teknik blok, sehingga tidak menimbulkan 

kesan gelap terang dan kesan ruang atau kesan tiga dimensi. 

Prinsip desain yang mendominasi pada gambar di atas adalah 

keserasian, keseimbangan, dan kesebandingan. Prinsip keserasian yang 

divisualisasikan oleh gambar di atas adalah keserasian fungsi. Gambar di atas 

menunjukkan keserasian hubungan fungsi yang digambarkan dengan adanya 

ladang mentimun,  pepohonan, serta penggambaran tokoh dengan pakaian yang 

sederhana khas penduduk desa. Obyek-obyek tersebut memiliki keserasian 

fungsi karena suasana cerita yang digambarkan adalah suasana pedesaan. 

Prinsip keseimbangan yang ada pada gambar tersebut adalah keseimbangan 

asimetris, terletak pada penggambaran tiap-tiap panel yang tidak sama antara 

bagian kiri dan kanan, tetapi tetap dalam keadaan yang tidak berat sebelah. 

Prinsip desain yang mendominasi selanjutnya adalah prinsip kesebandingan 

(proporsi). Hal yang paling menonjol dari perwujudan prinsip kesebandingan ini 

adalah penggambaran tokoh raksasa Timun Mas, dan Mbok Sirni. Raksasa 

terlihat lebih besar daripada Timun Mas dan Mbok Sirni, hal ini berarti bahwa 

prinsip kesebandingan yang diterapkan adalah benar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang (guru pengampu 

mata pelajaran seni budaya), secara keseluruhan penggambaran cerita sudah 

cukup baik. Penggambar tokoh sudah cukup baik, namun masih terkesan kaku. 

Berkaitan dengan teknik pewarnaan, goresan warna yang ditampilkan siswa 

tersebut masih tipis, hal ini terkesan bahwa siswa tersebut masih ragu-ragu 

dalam menggoreskan warna. Teks yang dituliskan dalam komik tersebut sudah 
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cukup baik, sudah terdapat teks dialog dan teks pengantar untuk menuju urutan 

cerita selanjutnya agar cerita tidak terkesan melompat-lompat. 

 

Gambar 13. Hasil Kompetensi kreatif siswa kategori sedang oleh M. Tohirin 

           (Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Gambar di atas merupakan gambar komik strip karya M. Tohirin yang 

termasuk dalam kategori sedang (lihat gambar 12). Secara keseluruhan karya 

tersebut sudah cukup baik. Nilai yang diperoleh adalah 65, penilaian ini 

berdasarkan aspek ide/gagasan, pengolahan media dan visualisasi karya. 

Unsur rupa garis yang terlihat pada gambar 12 cukup baik, namun raut 

yang terbentuk oleh garis-garis tersebut membentuk tokoh yang tidak sesuai 

dengan karakter dalam cerita. Dalam cerita Timun Mas, tokoh Raksasa 

digambarkan sebagai tikoh yang menakutkan dan jahat, namun pada gambar 

tersebut tokoh Raksasa justru terlihat lucu. Warna yang digunakan adalah warna-

warna cerah seperti merah, biru, hijau, orange, dan coklat. Teknik mewarnai 
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yang digunakan adalah teknik blok, sehingga tidak terkesan adanya gelap 

terang. 

Prinsip desain yang mendominasi pada gambar di atas adalah 

keserasian, keseimbangan, dan kesebandingan. Prinsip keserasian yang 

divisualisasikan oleh gambar di atas adalah keserasian fungsi. Gambar di atas 

kurang menunjukkan keserasian hubungan fungsi yang hanya digambarkan 

dengan adanya langit biru dan tanah yang berwarna coklat, serta penggambaran 

tokoh dengan pakaian yang sederhana ala penduduk desa. Obyek-obyek 

tersebut kurang memiliki keserasian fungsi karena suasana cerita yang 

digambarkan adalah suasana pedesaan. Prinsip keseimbangan yang ada pada 

gambar tersebut adalah keseimbangan asimetris, terletak pada penggambaran 

tiap-tiap panel yang tidak sama antara bagian kiri dan kanan, tetapi tetap dalam 

keadaan yang tidak berat sebelah. Prinsip desain yang mendominasi selanjutnya 

adalah prinsip kesebandingan (proporsi). Pada gambar ini, prinsip 

kesebandingan digambarkan dengan visualisasi tokoh Raksasa, Timun Mas, dan 

Mbok Sirni. Raksasa terlihat lebih besar daripada Timun Mas dan Mbok Sirni, hal 

ini berarti bahwa prinsip kesebandingan yang diterapkan adalah benar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang (guru pengampu 

mata pelajaran seni budaya), ide/gagasan yang ditampilkan dalam bentuk 

gambar sudah cukup mewakili isi cerita. Penggambaran tokoh pada komik strip 

tersebut masih terkesan kaku, ekspresi wajah yang ditampilkan belum 

sepenuhnya baik. Pewarnaan yang digunakan sudah cukup baik, dan cukup rapi. 

Siswa tersebut sudah mampu memadukan teks yang digunakan sebagai dialog 

dan yang digunakan sebagai narasi/pengantar, sehingga cerita lebih mudah 

untuk dipahami. 
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Gambar 14. Hasil Kompetensi kreatif siswa kategori rendah oleh Kumaidi 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

  

Foto karya pada gambar 13 di atas adalah karya komik strip dengan 

kategori rendah, karya Kumaidi. Karya di atas tergolong dalam kategori 

kompetensi kreatif rendah. Nilai yang diperoleh Kumaidi berdasarkan aspek 

ide/gagasan, pengolahan media dan visualisasi karya adalah 55. 

Pada gambar 13, unsur rupa garis yang ditampilkan sangat tipis dan tidak 

spontan, sehingga memberikan kesan ragu-ragu dalam menggoreskannya. 

Pengolahan warna sudah cukup baik, hanya saja terlalu tipis, sehingga 

kemungkinan bagi seseorang yang melihat menjadi kurang berminat untuk 

membaca komik tersebut. Sama seperti gambar sebagian besar siswa yang lain, 

teknik mewarnai yang digunakan adalah teknik blok, sehingga tidak 

menimbulkan kesan gelap terang. 
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Prinsip desain yang mendominasi pada gambar di atas adalah 

keserasian, keseimbangan, dan kesebandingan. Prinsip keserasian yang 

divisualisasikan oleh gambar di atas adalah keserasian fungsi. Keserasian fungsi 

menunjukkan adanya kesesuaian di antara obyek-obyek yang berbeda, karena 

berada dalam hubungan simbol, atau karena adanya hubungan fungsi. Gambar 

di atas menunjukkan keserasian hubungan fungsi yang digambarkan dengan 

adanya lahan persawahan, pepohonan, serta penggambaran tokoh dengan 

pakaian yang sederhana. Obyek-obyek tersebut memiliki keserasian fungsi 

karena suasana cerita yang digambarkan adalah suasana pedesaan. Prinsip 

keseimbangan yang ada pada gambar tersebut adalah keseimbangan asimetris, 

terletak pada penggambaran tiap-tiap panel yang tidak sama antara bagian kiri 

dan kanan, tetapi tetap dalam keadaan yang tidak berat sebelah. Prinsip desain 

yang mendominasi selanjutnya adalah prinsip kesebandingan (proporsi). Gambar 

ini tidak menunjukkan kesebandingan yang benar, hal ini terlihat pada panel 

terakhir pada gambar di atas. Penggambaran pohon lebih kecil daripada Timun 

Mas, seharusnya pohon terlihat lebih besar daripada Timun Mas karena Timun 

Mas berada jauh di belakang pohon tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang (guru pengampu 

mata pelajaran seni budaya), karya di atas sebenarnya sudah cukup baik, karna 

siswa sudah mampu memvisualisasikan gagasannya. Hanya saja siswa tersebut 

kurang kreatif dalam menggambarkan suasana disetiap panel-panelnya. 

Sehingga pengamat kurang bisa terbawa ke dalam suasana cerita. 

Penggambaran tokoh sudah cukup menarik, namun kurang menunjukkan 

ekspresi berkaitan dengan apa yang sedang dialami tokoh dalam cerita tersebut. 
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Selain itu, siswa kurang berani memainkan warna. Terbukti dengan jumlah warna 

yang digunakan hanya beberapa saja. 

       

Gambar 15. Hasil kompetensi kreatif siswa kategori sangat rendah  

      oleh M. Herul Hidayat 

      (Sumber dokumentasi peneliti) 

 

Karya di atas termasuk kategori kompetensi kreatif siswa yang tergolong 

sangat rendah. Berdasarkan aspek ide/gagasan, pengolahan media dan 

visualisasi karya, nilai yang diperoleh M. Herul Hidayat adalah 39.  

Unsur rupa garis pada gambar di atas membentuk raut yang tidak 

beraturan. Teknik pewarnaan yang digunakan belum bisa dikatakan baik, karena 

goresan warna yang ditampikan tidak rapi dan menutupi raut yang telah dibuat. 

Akibatnya penggambaran tokoh dan suasana cerita tidak terlihat. Kesan gelap 

terang juga tidak terlihat, karena semua background ditutup dengan warna 

coklat. 
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Prinsip desain yang mendominasi pada gambar di atas adalah 

keserasian, keseimbangan, dan kesebandingan. Gambar di atas tidak 

menunjukkan adanya keserasian fungsi, karena tidak menunjukkan adanya 

kesesuaian di antara obyek-obyek yang berbeda, karena berada dalam 

hubungan simbol, atau karena adanya hubungan fungsi. Hal ini digambarkan 

dengan kurangnya obyek-obyek yang mendukung cerita Timun Mas. Prinsip 

keseimbangan yang ada pada gambar tersebut adalah keseimbangan asimetris, 

terletak pada penggambaran tiap-tiap panel yang tidak sama antara bagian kiri 

dan kanan, tetapi tetap dalam keadaan yang tidak berat sebelah. Prinsip desain 

yang mendominasi selanjutnya adalah prinsip kesebandingan (proporsi). Hal 

yang paling menonjol dari perwujudan prinsip kesebandingan ini adalah 

penggambaran tokoh raksasa dan Mbok Sirni. Raksasa terlihat lebih besar 

daripada Mbok Sirni, hal ini berarti bahwa prinsip kesebandingan yang 

diterapkan adalah benar walaupun gambar pendukung lainnya tidak terlihat jelas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang (guru pengampu 

mata pelajaran seni budaya), karya di atas secara keseluruhan masih terdapat 

banyak kekurangan, mulai dari penggambaran tokoh, suasana, teks dialog, 

maupun pewarnaan. Goresan yang ditampilkan masih belum teratur dan siswa 

belum bisa mengkombinasikan warna dengan baik. Teks dialog yang dituliskan 

juga belum bisa mewakili isi cerita dan masih melompat-lompat. 

Hasil kajian karya di atas menunjukkan bahwa kreativitas siswa dalam 

menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip sangat bervarias, 

dan yang paling dominan adalah kompetensi kreativitas siswa dengan kategori 

tinggi. Penilaian tersebut dilakukan oleh guru pengampu sub mata pelajaran seni 

rupa. Sedangkan menurut peneliti, jika dinilai dari segi pengolahan media dan 
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visualisasi karya, gambar 11 dan gambar 12 sudah sangat baik,  serta gambar 

13, gambar 14, dan gambar 15 dinilai cukup. Dari segi gagasan, kelima gambar 

tersebut sebenarnya sudah cukup baik karena sudah mampu menambahkan 

unsur-unsur pelengkap untuk menggambarkan suasana cerita. Namun justru 

beberapa unsur pokok yang ada pada gambar komik tersebut memiliki kesamaan 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Padahal untuk mengetahui 

tingkat kompetensi seseorang unsur utama yang dinilai adalah dari segi 

orisinalitas gagasannya. Artinya, meskipun dari segi pengolahan media dan 

visualisasi karya sudah baik, namun tingkat kreatifitas siswa-siswa tersebut 

masih kurang baik. 

 

D. Faktor-faktor Determinan Kompetensi Kreatif Siswa 
dalam Penuangkan Cerita Rakyat Jawa Tengah melalui 
Komik Strip 
 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi kreatif siswa dalam 

menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip. Faktor-faktor 

tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan kompetensi kreatif. Faktor pendukung 

meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor psikologis 
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dan faktor fisiologis, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.  

Menurut guru yang mengampu sub mata pelajaran ini, faktor internalnya 

adalah keinginan atau minat siswa, pengalaman,  pengetahuan, wawasan dan 

motivasi dari siswa itu sendiri. Faktor eksternalnya adalah sarana dan prasarana 

yang tersedia serta biaya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

beberapa siswa, diantaranya seperti apa yang di kemukakan oleh Mohamad 

Yusup: “Saya suka kegiatan membuat komik ini, karena saya suka baca komik”. 

Pernyataan tersebut berarti bahwa siswa tersebut sudah punya wawasan dan 

pengalaman tentang komik sebelumnya dan memiliki minat dalam menggambar 

komik strip. Selain itu M. Herul Hidayat juga mengatakan: “Saya suka pelajaran 

ini karena bisa dibawa santai, tidak seperti pelajaran yang lain”. yang telah 

dikemukakan Herul juga dapat ditegaskan bahwa siswa tersebut sudah memiliki 

minat karena menyukai kegiatan menggambar komik strip tersebut. Lain halnya 

dengan Uswatun Khasanah yang mengatakan bahwa: “Saya suka kegiatan ini, 

karena saya suka menggambar. Saya juga pernah beberapa kali mengikuti 

lomba menggambar waktu SD, mm....tetapi belum pernah juara satu”. Dari 

pernyataan yang diungkapkan oleh Uswatun Khasanah di atas dapat juga 

disimpulkan bahwa pengalaman, wawasan, dan minat merupakan faktor yang 

menjadi pendukung perkembangan kompetensi kreatif. 

Dari penilaian karya siswa yang telah dilakukan oleh guru, hasil penilaian 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang termasuk dalam kategori 

kompetensi kreatif tinggi berasal dari siswa perempuan. Siswa perempuan lebih 

bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dari 

pada siswa laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin juga 
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mempengaruhi peningkatan kompetensi kreatif siswa. Selain itu, kelengkapan 

peralatan yang dimiliki siswa juga sangat mendukung peningkatan kompetensi 

kreatif siswa. Dengan peralatan menggambar yang lengkap, maka siswa akan 

lebih leluasa dalam menuangkan ide kreatifnya. 

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat ditegaskan lagi bahwa faktor-

faktor yang menjadi pendukung kompetensi kreatif siswa dalam menuangkan 

cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip terdiri dari faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yang menjadi pendukung kompetensi kreatif tersebut 

dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Faktor 

psikologis yang mendukung kompetensi kreatif siswa dalam menuangkan cerita 

rakyat Jawa Tengah melalui komik strip adalah pengalaman, minat, wawasan, 

dan motivasi siswa. Sedangkan faktor fisiologis yang mendukung adalah jenis 

kelamin siswa. Selanjutnya dilihat dari faktor eksternal, faktor yang mendukung 

kompetensi kreatif siswa adalah kelengkapan sarana yang dimiliki siswa. 

Kelengkapan sarana tersebut dipengaruhi oleh faktor keluarga dan faktor 

lingkungan. Faktor keluarga tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi orang tua 

siswa. Artinya jika siswa tersebut memiliki minat atau keinginan, motivasi, bakat, 

pengalaman yang cukup baik, sarana dan prasarana, serta  lingkungan keluarga 

yang mendukung, maka hal ini mendukung siswa untuk mengembangkan 

kompetensi kreatifnya. 

 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang dapat 

menghambat berkembangnya kreativitas siswa tersebut. Berdasarkan hasil 
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wawancara dengan beberapa siswa, diantaranya seperti apa yang dikemukakan 

oleh Kumaidi: “Saya sih suka-suka saja menggambar, tapi hasilnya jelek. Terus 

juga saya tidak punya alat untuk mewarnai yang lengkap, jadi mewarnai 

seadanya saja”. Pernyataan tersebut berarti bahwa siswa tersebut mempunyai 

minat, tapi tidak mempunyai kemampuan dalam menggambar, kemudian 

hambatan yang lain juga berasal dari kelengkapan sarana.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi 

penghambat kompetensi kreatif siswa SMP N 2 Pegandon dalam menuangkan 

cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip hampir sama dengan faktor-faktor 

pendukungnya. Faktor internal yang menjadi penghambat kompetensi kreatif 

tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. 

Faktor psikologis yang menghambat kompetensi kreatif siswa dalam 

menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip sama dengan faktor 

pendukung, yaitu pengalaman, minat, wawasan, dan motivasi siswa. Faktor 

fisiologis yang menghambat juga sama dengan faktor pendukung yaitu jenis 

kelamin siswa. Selanjutnya dilihat dari faktor eksternal, faktor yang menghambat  

kompetensi kreatif siswa adalah ketidaklengkapan sarana yang dimiliki siswa. 

Ketidaklengkapan sarana tersebut dipengaruhi oleh faktor keluarga dan faktor 

lingkungan. Faktor keluarga tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi orang tua 

siswa. Sedangkan faktor lingkungan dipengaruhi oleh letak geografis tempat 

tinggal siswa yang jauh dari pusat keramaian sehingga sulit untuk menemukan 

sarana belajar yang dibutuhkan. Artinya jika siswa tersebut tidak memiliki minat 

atau keinginan, motivasi, wawasan  dan pengalaman yang kurang baik, serta 

sarana dan prasarana yang ada kurang mendukung, maka hal ini menghambat 

dalam mengembangkan kompetensi kreatif siswa. Selain itu, faktor yang 
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menghambat juga berasal dari guru. Dalam proses pembelajaran komik strip, 

salah satu metode yang diterapkan adalah metode demonstrasi. Pada 

kenyataannya metode tersebut justru membuat siswa cenderung meniru gambar 

yang dicontohkan oleh guru. Jadi faktor penghambat yang berasal dari guru yaitu 

kekeliruan guru dalam menerapkan metode pembelajaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan 

sebagai berikut. 

Pertama, proses pembelajaran menggambar komik strip melalui 

penuangan cerita rakyat Jawa Tengah berjalan dengan lancar. Guru melakukan 

tugasnya sebagai pengajar dan pembimbing dengan baik. Dalam mengajar, guru 

tidak hanya terpaku pada metode ceramah saja, tetapi ada beberapa metode  

lain yang digunakannya dalam mengajar komik strip ini, diantaranya metode 

demonstrasi, metode tanya jawab, dan metode pemberian tugas. Selain itu, guru 

juga melakukan bimbingan perorangan dengan berkeliling sambil memberikan 

arahan terhadap siswa yang kurang paham. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, sebagian besar siswa terlihat bersungguh-sungguh dan 

memperhatikan penjelasan materi dari guru. 

Kedua, kompetensi kreatif siswa kelas VIII A SMP N 2 Pegandon dalam 

menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah melalui komik strip sebagian besar 

mencapai nilai yang dapat dikategorikan tinggi, baik dari aspek gagasan, 

pengolahan media, dan visualisasi karya. Hal ini ditandai oleh kemampuan siswa 

yang baik dalam menyerap penjelasan materi dari guru dan kemampuan siswa 

yang baik dalam mengungkapkan gagasan dalam bentuk visual. Kemampuan 

siswa yang baik dalam menyerap penjelasan materi dari guru ditandai dengan 
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perolehan nilai karya siswa yang baik, karena dengan perolehan nilai yang baik 

berarti siswa mampu mengaplikasikan pemahaman materi yang dijelaskan oleh 

guru. Sedangkan kemampuan siswa yang baik dalam menuangkan gagasan 

dalam bentuk visual ditandai dengan siswa mampu menuangkan ide atau 

gagasannya dalam menggambarkan karakter tokoh yang ada dalam cerita, siswa 

mampu menceritakan peristiwa demi peristiwa secara runtut dalam bentuk visual, 

siswa mampu menggoreskan warna pada gambar dengan baik, dan siswa 

mampu menyelesaikan tugas dengan hasil yang sudah memenuhi kriteria. 

Namun terdapat kelemahan dari penuangan gagasan tersebut, yaitu terdapat 

beberapa unsur pada gambar siswa yang yang memiliki kesamaan antara siswa 

yang satu dan siswa yang lain. 

Ketiga, faktor-faktor determinan kompetensi kreatif siswa SMP Negeri 2 

Pegandon dalam menuangkan cerita rakyat Jawa Tengah berasal dari siswa dan 

guru. Faktor-faktor yang berasal dari siswa di antaranya adalah minat atau 

keinginan, motivasi, wawasan, sarana dan prasarana serta pengalaman, 

sedangkan yang berasal dari guru adalah kemampuan guru dalam menerapkan 

metode pembelajaran yang sesuai. Artinya jika siswa tersebut memiliki minat 

atau keinginan, motivasi, wawasan, dan pengalaman yang cukup baik, serta 

sarana dan prasarana yang mendukung, kemudian guru juga mampu 

menerapkan metode belajara yang sesuai, maka hal ini mendukung siswa untuk 

mengembangkan kompetensi kreatifnya. Sebaliknya, jika siswa tersebut tidak 

memiliki minat atau keinginan, motivasi, wawasan, dan pengalaman yang cukup 

baik, sarana dan prasarana yang ada kurang mendukung, serta guru keliru 

dalam menerapkan metode belajar yang sesuai, maka hal ini menghambat 

pengembangan kompetensi kreatif siswa. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang dapat dikemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti berkaitan dengan sarana 

dan prasarana di SMP N 2 Pegandon, tidak ditemukan ruang khusus seni 

rupa dan peralatan untuk pembelajaran seni rupa pun terbatas jumlahnya. 

Jika dibiarkan begitu saja, hal ini dapat menghambat perkembangan 

kompetensi kreatif siswa di sekolah tersebut. Sekolah hendaknya 

menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran seni 

rupa di SMP N 2 Pegandon, misalnya ruangan khusus seni rupa dan 

peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran seni rupa agar pembelajaran 

seni rupa dan kompetensi kreatif siswa di SMP N 2 Pegandon dapat lebih 

berkembang dengan fasilitas yang ada. 

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran seni rupa di SMPN 2 Pegandon, guru 

jarang mengadakan pameran hasil karya siswa. Hal ini dapat mengakibatkan 

siswa kurang termotivasi untuk berkarya seni. Sekolah hendaknya 

mengadakan pameran hasil karya siswa  berdasarkan SKKD yang ditetapkan 

agar siswa lebih termotivasi dalam berkarya seni. 

3. Dalam pelaksanaan pembelajaran komik strip, salah satu metode yang 

diterapkan guru adalah metode demonstrasi. Walaupun metode tersebut 

sebenarnya sesuai untuk pembelajaran yang sifatnya praktikum, namun tidak 

untuk pembelajaran komik strip ini. Hal ini justru membuat siswa cenderung 

meniru apa yang dicontohkan dari guru sehingga menghambat 

berkembangnya kreativitas siswa. Guru hendaknya lebih berhati-hati dalam 
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memilih metode pembelajaran untuk diterapkan dalam proses belajar 

mengajar demi keberhasilan proses belajar mengajar tersebut. 
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