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MOTTO 
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lawan, tapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya 

di kala ia marah”. 

(Juwandi Afrianto) 
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Pemanfaatan logam bekas merupakan salah satu bahan yang dapat 
digunakan siswa dalam mengembangkan kreativitas dalam berkarya. Siswa SMK 
Palapa Semarang khususnya program keahlian otomotif dapat berkreasi dengan 
barang logam bekas seperti busi, stang seker atau lainnya. Oleh karena hal 
tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti proses pembelajaran seni kriya dengan 
memanfaatkan bahan logam bekas di SMK Palapa Semarang. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran yang efektif dan hasil 
pembelajaran seni kriya logam bekas dari setiap siklus kegiatan pembelajaran. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolaborasi 
kualitatif dan kuantitatif, dengan metode penelitian tindakan kelas. Adapun 
prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu kegiatan pra tindakan, siklus 
I dan siklus II. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah siswa kelas X 
TKR 2 SMK Palapa yang terdiri dari 41 siswa. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data 
yang terkumpul dari awal penelitian hingga akhir dianalisis dengan menggunakan 
analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai tes antar siklus dengan 
indikator proses. 

Hasil penelitian menunjukkan proses pembelajaran pemanfaatan logam 
bekas sebagi bahan seni kriya di SMK Palapa Semarang efektif dan efisien 
dengan menggunakan metode penugasan kelompok, demonstrasi dan ceramah. 
Proses pembelajaran tersebut dilakukan melalui tiga proses kegiatan yaitu 
kegiatan pra tindakan, kegiatan siklus 1 dan kegiatan siklus 2. Berdasarkan 
kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kreativitas siswa 
meningkat dari proses tiap siklus yaitu dari pra tindakan kelompok siswa 
memperoleh nilai dengan kriteria cukup 50 %  dan kriteria baik 50 %. Selanjutnya 
pada kegiatan siklus 1 kelompok siswa memperoleh peningkatan nilai dari kriteria 
cukup 50 % menjadi kriteria baik, sehingga pada siklus 1 tersebut 10 kelompok 
siswa  memperoleh nilai dengan kriteria baik 100 %, selanjutnya hasil kreativitas 
kelompok dalam membuat karya juga meningkat pada siklus 2 yaitu dari  kriteria 
baik 100 % menjadi kriteria amat baik 100 %.  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada guru seni 
budaya untuk memberikan kebebasan dalam menentukan karya yang akan dibuat 
sehingga siswa dapat berekspresi dengan baik dan guru diharapkan lebih banyak 
memakai metode demonstrasi dan memberikan beragam referensi gambar-gambar 
karya sehingga siswa dapat mempraktekan bermacam-macam bentuk karya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak manusia beralih dari zaman batu ke zaman besi manusia telah 

memanfaatkan paduan logam sebagai bahan pembuatan keris, tombak, kapak, dan 

perhiasan. Logam mempunyai sifat-sifat fisik seperti ketahanan leleh, kehilangan 

panas yang sedikit, konduktivitas panas dan listrik yang baik, ketahanan gesek, 

dan ketahanan lentur yang baik dan berbeda-beda satu sama lain (Suharto, 1995: 

117). Saat ini, logam banyak dimanfaatkan dalam segala aspek kehidupan 

manusia. Misalnya jenis logam yang dibuat menjadi perlengkapan makan seperti 

sendok makan sampai mesin bermotor. Logam yang telah mengalami kerusakan 

dan telah kehilangan fungsinya, oleh kebanyakan orang akan dibuang, sehingga 

menjadi barang bekas. Logam yang telah menjadi barang bekas jika ditangani 

dengan tepat, dapat dijadikan sebagai barang yang memiliki nilai fungsional 

kembali, bahkan terkadang akan memiliki nilai ekonomi. 

Seiring dengan berkembangnya jaman, dunia telah berubah menjadi 

sebuah mesin industri sehingga efek dari hal tersebut berdampak munculnya 

limbah industri yang melonjak. Hal ini adalah hukum sebab akibat yang tidak 

dapat dipungkiri. Logam bekas sebagai barang yang masih mungkin untuk 

dimanfaatkan, akhir-akhir ini banyak dijadikan sebagai barang jadi yang bernilai 

ekonomis tinggi. Di antara logam-logam bekas tersebut misalnya besi, baja, seng 
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dan alumunium. Dalam dunia industri kreatif, beberapa orang berusaha 

mewujudkan imajinasi mereka dengan menjadikan logam bekas tersebut menjadi 

barang yang berguna bagi masyarakat, baik menjadi barang fungsional kembali 

maupun sebagai barang yang memiliki nilai seni tinggi. 

Salah satu jenis logam yang masih dapat diolah kembali adalah besi. Besi 

sebagai salah satu jenis logam banyak dimanfaatkan manusia dengan berbagai 

ragam fungsinya. Mulai dari bahan bangunan hingga karya kerajinan semuanya 

menggunakan bahan dasar logam jenis ini. 

Pemanfaatan logam bekas jenis besi, baja, alumunium, dan seng ini 

sebagai bahan kerajinan mulai dikembangkan manusia berdasarkan jenis 

kepentingannya. Bukan hanya digunakan untuk kerajinan yang bersifat terapan 

saja tetapi juga sebagai karya kerajinan yang memiliki nilai-nilai keindahan 

dengan memperhatikan bentuknya. 

Pendidikan di sekolah memiliki tugas yang tidak ringan. Di zaman yang 

sudah sedemikian maju, teknologi canggih telah menjadi kebutuhan bagi semua 

pihak, baik siswa maupun guru. Hal ini demi keberhasilan pendidikan yang 

menjadi tujuan pendidikan nasional¸ yakni membentuk manusia dewasa 

seutuhnya. Oleh karena itulah SMK yang merupakan satu-satunya lembaga 

pendidikan formal yang mengajarkan kapada siswa didiknya, untuk siap 

menghadapai tantangan zaman dengan memberi bekal sebuah keterampilan. 

Keterampilan yang dimaksud adalah ketrampilan sesuai dengan jurusan yang 

dibuka pada SMK tersebut. Misalkan jurusan teknik mesin, teknik industri, 

akuntansi, administrasi dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga mata 
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pelajaran yang mampu mengasah katerampilan bagi siswa yaitu Mata Pelajaran 

Seni Budaya termasuk di dalamnya seni rupa, seni musik, seni tari dan seni teater. 

Dalam berkarya seni rupa, siswa dituntut untuk mampu menggali potensi 

kreatifnya guna menciptakan karya yang menarik. Tersedianya bahan juga turut 

serta menentukan daya kreatif siswa dalam berkarya. Bahan yang akan digunakan 

siswa dalam berkarya adalah salah satu hal yang dapat membantu meningkatkan 

kreativitas siswa, misalnya siswa dapat memilih bahan yang ada di sekitarnya. 

Misalnya dalam berkarya tiga dimensi, siswa dapat memanfaatkan limbah 

produksi yang terdapat di lingkungan SMK. Pemanfaatan limbah produksi 

merupakan salah satu bahan yang efektif yang dapat digunakan siswa dalam 

mengembangkan kreativitasnya dalam berkarya, selain mengurangi biaya 

produksi juga dapat membantu dalam pengolahan logam bekas. Bahan-bahan  

logam bekas tersebut bukan tidak mungkin dapat tercipta karya yang unik, indah, 

dan bernilai ekonomis tinggi.  

Khusus dalam pembelajaran seni rupa di SMK, pemanfaatan logam bekas 

dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengembangkan keahlian dan pengalaman 

estetis siswa yaitu dengan membuat karya seni kriya, yang secara fungsional 

karya tersebut memiliki nilai hias. Artinya siswa dituntut untuk mengukur tingkat 

keakuratan dalam merancang suatu bentuk sekaligus melatih estetika, sehingga 

bentuk yang dihasilkan akan bernilai tepat sekaligus estetik. Kombinasi ini akan 

melatih kecerdasan otak kiri dan otak kanan sekaligus. Di lain sisi, pemanfaatan 

logam bekas ini juga menjawab tentang persoalan penanggulangan ”sampah 

industri” logam bekas agar tidak menumpuk tanpa bermanfaat sama sekali.  
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Bahan-bahan logam bekas bila dilihat dari manfaatnya cocok sekali 

apabila diaplikasikan ke dalam pembuatan karya seni di SMK karena biaya yang 

digunakan dalam membuat karya seni, tidak begitu mahal. Hal tersebut juga 

didukung dengan adanya fasilitas alat untuk merangkai besi yaitu las, dan juga 

letak SMK Palapa yang beralamat di Jln. Untung Suropati, Kedungpane, 

Semarang ini tidak jauh dari kawasan industri pengolahan barang bekas seperti 

logam dan plastik, industri tekstil serta tempat pembuangan sampah.  

SMK Palapa yang dekat dengan kawasan industri dan tersedianya banyak 

limbah merupakan faktor yang menarik bagi peneliti sebagai guru untuk 

memanfaatkan limbah khususnya logam bekas untuk membuat karya. Alasan 

pemilihan lokasi penelitian di SMK Palapa Semarang karena sekolah tersebut 

dalam kegiatan pembelajaran seni khususnya seni rupa, menurut peneliti termasuk 

dalam kategori yang cukup bagus, hal ini bisa dilihat dari kemampuan siswa 

dalam berkarya seni rupa yang didukung oleh fasilitas sekolah yang cukup 

memadai. Hal tersebut juga didukung dengan adanya apresiasi pihak sekolah 

terhadap kegiatan seni rupa yang sangat antusias. 

Penulis sebagai guru di SMK Palapa Semarang melihat ketidak berhasilan 

dalam pembelajaran seni kriya logam di kelas X TKR 2 karena dikelas tersebut 

nilainya dibawah KKM yaitu dibawah 75 sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas di kelas X TKR 2. 

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam menyusun penelitian 

ini sekaligus sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. 
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B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut.  

(1) Bagaimanakah proses pembelajaran yang efektif dalam memanfaatkan logam 

bekas sebagai bahan seni kriya di kelas X SMK Palapa Semarang? 

(2) Bagaimanakah hasil pembelajaran dengan memanfaatkan logam bekas sebagai 

bahan seni kriya di kelas X SMK Palapa Semarang? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

(1) Mengetahui dan menjelaskan proses pembelajaran yang efektif dalam  

memanfaatkan logam bekas sebagai bahan seni kriya di kelas X SMK Palapa 

Semarang? 

(2) Mengetahui dan menjelaskan hasil pembelajaran dengan memanfaatkan logam 

bekas sebagai bahan seni kriya di kelas X SMK Palapa Semarang?  

 

D.   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, manfaat yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

(1) Bagi guru Seni Rupa, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

pembelajaran seni kriya pada SMK Palapa Semarang. 
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(2) Bagi pihak sekolah, penelitian ini sebagai masukan untuk memperhatikan 

sarana dalam aktivitas belajar mengajar seni rupa lebih khusus pada 

pembelajaran seni kriya.  

(3) Bagi pemerintah khususnya instansi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam mengembangkan sistem pelaksanaan pendidikan 

seni rupa di lapangan maupun dalam perencanaan pembelajaran. 

(4) Bagi mahasiswa khususnya Jurusan Seni Rupa, penelitian ini dapat dijadikan 

referensi atau bahan pertimbangan kajian ilmiah tentang pembelajaran seni 

kriya. 

(5) Bagi para pembaca, khususnya di kalangan peneliti, penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya khasanah berfikir tentang 

pembelajaran seni kriya. 

 

E.   Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian, 

antara lain: bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian akhir skripsi. Bagian 

demi bagian tersebut berisi: 

1. Bagian Pendahualuan berisi :Judul Skripsi, Sari, Pengesahan, Motto, 

Persembahan, Prakata, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar table, Daftar 

Lampiran. 

2. Bagian isi skripsi berisi bab-bab sebagai berikut 
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Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II Landasan teori, yang berisi tentang konsep logam, teknik 

pengelasan logam, pembelajaran dan seni rupa, seni kriya. 

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metode penentuan objek 

dan teknik analisis data, yang secara rinci membahas pendekatan 

penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi implementasi tindakan tiap siklus dan 

hasil peningkatan kreativitas siswa tiap siklus. 

Bab V Penutup yaitu mengemukakan simpulan hasil penelitian, 

dan saran yang diberikan berdasarkan simpulan pada penelitian yang 

terjadi di lapangan. 

3. Bagian akhir laporan penelitian berisi tentang daftar pustaka serta 

lampiran-lampiran yang dapat mendukung jalannya proses penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Konsep Logam 

1. Pengertian Logam 

Menurut Suharto (1995: 117) logam adalah bahan yang mempunyai sifat-

sifat fisik seperti ketahanan leleh, kehilangan panas yang sedikit, konduktivitas 

panas dan listrik yang baik, ketahanan gesek, dan ketahanan lentur yang baik yang 

berbeda-beda satu sama lain. Dalam ilmu kimia, sebuah logam (bahasa Yunani: 

Metallon) adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion (kation) dan 

memiliki ikatan logam, dan kadangkala dikatakan mirip dengan kation di awan 

elektron (http://id.wikipedia.org/wiki/Logam). 

Melihat bentuk dan kemampuan setiap logam memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut: 

a. Memiliki kemampuan yang baik sebagai penghantar daya listrik (konduktor). 

b. Memiliki kemampuan sebagai penghantar panas yang baik. 

c. Memiliki rapatan yang tinggi. 

d. Dapat membentuk alloy dengan logam lainnya. 

e. Untuk logam yang padat, dapat ditempa dan dibentuk 

Logam banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat aneka jenis barang 

kebutuhan masyarakat. Mulai dari peralatan masak hingga kontruksi bangunan 

dan kendaraan menggunakan bahan logam.  
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2. Macam-macam Logam 

Berdasarkan unsur-unsur dasar yang banyak terdapat dalam logam, maka 

logam menurut Amanto (2003 : 2-3) terdapat dua golongan utama yaitu: logam 

ferro dan logam non ferro. 

a. Logam Ferro adalah suatu logam panduan yang terdiri dari campuran unsur 

karbon dan besi. Untuk menghasilkan suatu logam panduan yang mempunyai 

sifat yang berbeda dengan besi dan karbon maka dicampur dengan bermacam-

macam logam lainnya. Jenis dari logam ferro adalah besi tuang, besi tempa, 

baja lunak, baja karbon sedang, baja karbon tinggi, baja karbon tinggi dengan 

campuran. 

b. Logam non ferro adalah logam yang tidak mengandung unsur besi (Fe) dan 

carbon (C). Jenis logam non ferro di antaranya alumanium (Al), magnesium 

(Mg), tembaga (Cu), seng (Zn), timbel atau timah hitam (Pb), timah atau 

timah putih (Sn), nikkel (Ni), dan logam-logam mulia seperti emas, perak 

serta perunggu). Selain hal tersebut, terdapat juga logam non ferro seperti 

titalium, antimonium, wolfram, molibden, chroom, kobalt dan vanadium. 

Menurut Amanto (2003 : 117) dikemukakan bahwa logam dibedakan 

menjadi logam ringan (aluminium dan magnesium) dan logam berat (tembaga, 

perunggu, perunggu bebas seng, perunggu bebas seng panduan kepal, perunggu 

seng, perunggu aluminium, perunggu silikon, perunggu timbel, loyang, seng, 

timbel atau timah hitam, timah putih dan kuningan). 

Logam berat (heavy metal) adalah logam dengan massa jenis lima atau 

lebih. Logam berat dianggap berbahaya bagi kesehatan bila terakumulasi secara 
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berlebihan di dalam tubuh. Beberapa di antaranya bersifat membangkitkan kanker 

(karsinogen). Demikian pula dengan bahan pangan yang mengandung logam berat 

tinggi dianggap tidak layak konsumsi. (http://wapedia.mobi/id/Logam#1).  

3. Logam sebagai Bahan Seni Kriya 

Berikut di bawah ini merupakan karakteristik logam yang dimanfaatkan 

dalam pembuatan karya seni kriya dalam penelitian ini. 

a. Besi  

Menurut Amanto (1996: 6), besi adalah unsur dalam jadual berkala yang 

mempunyai simbol Fe dan nombor atom 26. Besi merupakan logam yang berada 

dalam kumpulan 8 dan kala (period) 4. http://ms.wikipedia.org/wiki/Besi. Besi 

merupakan logam yang paling banyak terdapat di alam. Besi juga diketahui 

sebagai unsur yang paling banyak membentuk bumi, yaitu kira-kira 4,7 - 5 % pada 

kerak bumi. Besi adalah logam yang dihasilkan dari bijih besi dan jarang dijumpai 

dalam keadaan bebas, kebanyakan besi terdapat dalam batuan dan tanah sebagai 

oksida besi, seperti oksida besi magnetit ( Fe3O4) mengandung besi 65 %, 

hematite ( Fe2O3 ) mengandung 60 – 75 % besi, limonet ( Fe2O3 . H2O ) 

mengandung besi 20 % dan siderit (Fe2CO3). Dalam kehidupan, besi merupakan 

logam paling biasa digunakan dari pada logam-logam yang lain. Hal ini 

disebabkan karena harga yang murah dan kekuatannya yang baik sreta 

penggunaannya yang luas. 

Bijih besi yang dapat diolah harus mengandung senyawa besi yang besar. 

Bijih besi adalah suatu zat mineral yang mengandung cukup kadar besi untuk 

dileburkan kira-kira 20 %. Komposisi dan bentuk bijih besi berbeda-beda, jika besi 
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dipanaskan bersama-sama karbon pada suhu 1420oK – 1470oK maka akan terbentuk 

suatu alloy. Baja adalah campuran karbon dan besi namun demikian perlu diingat 

masih banyak unsur lain yang terdapat didalamnya (Sumanto, 1996: 6). 

Komposisi besi terdiri dari 99 % besi murni, sifat dapat ditempa, liat dan 

tidak dapat dituang. Besi tempa antara lain dapat digunakan untuk membuat rantai 

jangkar, kait keran dan landasan kerja pelat. 

Besi merupakan logam paling biasa digunakan di antara semua logam, 

yaitu merangkumi sebanyak 95 peratus dari pada semua logam yang dihasilkan di 

seluruh dunia. Gabungan harganya yang murah dengan kekuatannya menjadikan 

ia amat diperlukan, terutamanya dalam penggunaan seperti kereta, badan kapal 

bagi kapal besar, dan komponen struktur bagi bangunan. Menurut Amanto ( 1996: 

8), besi baja merupakan aloi besi paling dikenali, dan sebagian dari bentuk yang 

dibentuk oleh besi termasuk: 

• Besi mentah atau Pig iron yang mengandungi 4% – 5% karbon dengan 

sejumlah bendasing seperti belerang, silikon dan fosforus. Kepentingannya 

adalah ia merupakan perantaraan daripada bijih besi kepada besi tuang dan 

besi waja. 

• Besi tuang (Cast iron) mengandungi 2% – 3.5% karbon dan sejumlah kecil 

mangan. Bendasing yang terdapat di dalam besi mentah yang dapat 

memberikan kesan buruk kepada sifat bahan, seperti belerang dan fosforus, 

telah dikurangkan kepada tahap boleh diterima. Ia mempunyai takat lebur 

pada julat 1420–1470 K, yang lebih rendah berbanding dua komponen 

utamanya, dan menjadikannya hasil pertama yang melebur apabila karbon dan 
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besi dipanaskan serentak. Sifat mekanikalnya berubah-ubah, bergantung 

kepada bentuk karbon yang diterap ke dalam aloi. Besi tuang 'putih' 

mengandungi karbon dalam bentuk cementite, atau besi karbida. Sebatian 

keras dan rapuh ini mendominasi sifat-sifat utama besi tuang 'putih', 

menyebabkannya keras, tetapi tidak tahan kejutan. Dalam besi tuang 'kelabu', 

karbon hadir dalam bentuk serpihan halus grafit, dan ini juga menyebabkan 

bahan menjadi rapuh kerana ciri-ciri grafit yang mempunyai pinggir-pinggir 

tajam yang merupakan kawasan tegasan tinggi. Jenis besi kelabu yang baru, 

yang dinamakan 'besi mulur', adalah dicampur dengan kandungan surih 

magnesium untuk mengubah bentuk grafit menjadi sferoid, atau nodul, lantas 

meningkatkan ketegaran dan kekuatan besi. 

• Besi karbon mengandungi antara 0.5% dan 1.5% karbon, dengan sejumlah 

kecil mangan, belerang, fosforus, dan silikon. 

• Besi tempa (Wrought iron) mengandungi kurang daripada 0.5% karbon. Ia 

keras, mudah lentur, dan tidak mudah dilakurkan berbanding dengan besi 

mentah. Ia mempunyai sejumlah kecil karbon, beberapa persepuluh peratus. 

Jika ditajamkan menjadi tirus, ia cepat kehilangan ketajamannya. 

• Besi aloi (Alloy steel) mengandungi kandungan karbon yang berubah-ubah 

dan juga logam-logam lain, seperti kromium, vanadium, molibdenum, nikel, 

tungsten dan sebagainya. 

• Besi oksida (III) digunakan dalam pembuatan komponen dalam komputer. Ia 

sering dicampurkan dengan bahan lain, dan mengekalkan ciri-ciri mereka 

dalam larutan. 
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Besi adalah logam yang dihasilkan dari biji besi, dan jarang dijumpai 

dalam keadaan unsur bebas. Untuk mendapatkan unsur besi, campuran lain mesti 

disingkir melalui pengurangan kimia. Besi digunakan dalam penghasilan besi 

waja, yang bukannya unsur tetapi aloi, sebatian logam berlainan (dan sebahagian 

bukan-logam, terutamanya karbon). 

Nukleus besi adalah antara nukleus-nukleus yang mempunyai tenaga 

pengikat tertinggi per nukleon, dan hanya diatasi oleh isotop nikel 62Ni. Nukleid 

stabil yang paling banyak di dalam alam semesta adalah 56Fe. Ini merupakan hasil 

daripada pelakuran nuklear pada bintang. Walaupun perolehan tenaga yang lebih 

tinggi boleh didapati dengan mensintesis 62Ni, namun proses ini tidak digemari 

kerana keadaan yang kurang sesuai pada bintang-bintang. Apabila bintang gergasi 

mengecut pada penghujung hayatnya, tekanan dalaman dan suhu akan meningkat, 

membolehkan bintang seterusnya menghasilkan unsur yang lebih berat, walaupun 

keadaan ini adalah kurang stabil berbanding dengan unsur-unsur pada sekitar 

nombor jisim 60 ("kumpulan besi"). Ini menjurus kepada berlakunya supernova. 

b. Baja  

Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon 

sebagai unsur paduan utamanya (Amanto, 2003: 22). Lebih lanjut di dijelaskan 

bahwa kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0.2% hingga 2.1% berat 

sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras 

dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal (crystal lattice) atom besi. 

Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan selain karbon adalah mangan 

(manganese), krom (chromium), vanadium, dan tungsten. Dengan memvariasikan 
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kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis kualitas baja bisa 

didapatkan. Penambahan kandungan karbon pada baja dapat meningkatkan 

kekerasan (hardness) dan kekuatan tariknya (tensile strength), namun disisi lain 

membuatnya menjadi getas (brittle) serta menurunkan keuletannya (ductility). 

Menurut Amanto ( 2003:33) bahwa karakteristik logam jenis baja yang 

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

1) Baja Karbon Rendah 

Baja karbon rendah yang ditunjuk sebagai baja ringan merupakan bahan 

yang sebagian besar digunakan untuk pembuatan yang umum. Baja ini sedarhana 

karena memiliki hampir semua sifat-sifat pengerjaan yang di inginkan. Besi (ferit) 

memberi keuletan, tapi dengan mudah membentuk oksida yang mengakibatkan 

karat, dan pembentukan kerak yang tebal jika berada dalam keadaan berpijar. 

Karbon yang bukan merupakan unsur logam jika ditambahkan pada besi 

menghasilkan baja, dan bertanggung jawab terhadap bertambahnya kekerasan dan 

kekuatan tarik. Semakin banyak karbon ditambah, semakin tinggi kekuatan tarik 

dan kekerasan. Belerang dan Fosfor dijaga agar benar-benar minimum karena 

unsur tersebut menyebabkan pengurangan terhadap sifat-sifat yang diinginkan. 

 Apabila baja di kikir, baja tersebut mempunyai warna abu-abu perak yang 

terang, tapi pada waktu di keluarkan mula-mula dari mesin rol panas, baja tersebut 

ditutupi oleh kerak pengerjaan yang merah kebiru-biruan. Baja karbon rendah 

merupakan magnet hingga 770 oC diatas temperatur tersebut, kemagnetannya 

hilang karena penyusunan atom kembali tapi di peroleh kembali dengan 

pendinginan. 
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Semua asam dapat menyerang baja karbon rendah, dimana saja terdapat uap 

lembab yang dikombinasikan dengan oksigen, berlangsung pengkaratan. Garam 

biasa (Clorida Sodium) akan mempercepat korosi jika dikombinasikan dengan air.  

2) Baja Paduan Rendah 

Komposisi Maksimum C-0,20 %, Si-),50 %, maksimum M-1,5 %, Nb-0,10b %, 

maksimum S-0,05 %. Pelat-pelat dengan tebal diatas 12,5 mm dilengkapi suatu 

kondisi normalisasi untuk memperoleh kombinasi kekuatan dan keuletan takik. 

 Kekerasan baja ini tergantung pada perlakuan panas, tapi jika di celupkan 

setelah pemanasan seperti pengelasan atau pemotongan termal, terjadi beberapa 

desimal yang lebih keras dalam sekala Vickers, misalnya 446 Hv maksimum. 

Biasanya kekerasan rata-rata adalah 200 sampai 330 Hv. 

 Kekuatan tarik 500 sampai 620 N/mm2 ( 50 sampai 60 h-bar), tegangan 

mulur 320 sampai 350 N/ mm2 ( 32 sampai 35 h-bar).  

3) Baja Tahan Karat Austentik 

Komposisi khas 18 % kromium, 8 % nikel, 0,15 % karbon. Sisanya : Fe (S 

& P dijaga dibawah 0,045 %), Ti atau Nb. Nikel ditambahkan untuk memberikan 

ketanggunhan dan dapat diperbesar sampai dengan 15% untuk mencegah 

pengerasan kerja ( untuk paku-paku keling dan pengencang-pengencang). 

Kromium ditambahkan untuk memberikan tahanan terhadap korosi ( Sumanto, 

1996:40). 

c. Tembaga (Cu) 

Tembaga berasal dari bahasa Sanskrit: tàmra) atau kuprum (L.: Cuprum) 

adalah unsur kimia dalam jadual berkala yang mempunyai simbol Cu dan nomor 
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atom 29. Ia merupakan logam mulur yang mempunyai kekonduksian elektrik yang 

sangat baik, dan digunakan secara meluas sebagai pengalir elektrik dan bahan 

pembinaan (Wikipedia, ensiklopedia : 2011) 

Menurut Amanto ( 1996: 3), tembaga adalah logam kemerahan, dengan 

kekonduksian elektrik dan kekonduksian haba yang tinggi (antara semua logam-

logam tulen dalam suhu bilik, hanya perak mempunyai kekonduksian elektrik 

yang lebih tinggi dari padanya). Apabila dioksidakan, tembaga adalah besi lemah.  

Arsad Hermawan (2011) Tembaga murni digunakan secara luas pada 

industri perlistrikan, dimana salah satu sifat yang baik dari tembaga ialah 

merupakan logam konduktor yang baik (Conductor Electricity) meskipun 

tegangannya rendah. Pada jenis tertentu tembaga dipadukan dengan seng sehingga 

tegangannya menjadi kuat, paduan tembaga dan seng ini yang dikenal dengan 

nama kuningan (Brass), atau dicampur Timah (Tin) untuk menjadi Bronze. Brass 

diextrusi kedalam berbagai bentuk komponen peralatan listrik atau peralatan lain 

yang memerlukan ketahanan korosi. Produk Brass yang berbentuk lembaran 

(sheet) sangat liat,dibentuk melalui pressing dan deep-drawing. Bronze yang 

diproduksi dalam bentuk lembaran memiliki tegangan yang cukup baik dan sering 

ditambahkan unsure Phosporus yang dikenal dengan Phosphor-Bronze.Bahan ini 

sering digunakan sebagai bantalan dan dibuat dalam bentuk tuangan dimana 

bahan ini memiliki tegangan dan ketahanan korosi yang baik. 

Tembaga secara luas memiliki kegunaan sebagai berikut (Wikipedia, 

2011): 
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(1) Elektronik 

Elektromagnet, mesin elektrik, terutamanya motor elektromagnet dan 

penjana, geganti elektrik, palang bas elektrik, dan suis elektrik, tiub 

vakum, tiub sinar katod, dan magnetron dalam ketuhar gelombang mikro, 

pandu gelombang untuk sinaran gelombang mikro.  

(2) Barang keluaran rumah:  

Tembaga digunakan sebagai tombol pintu dan lekapan-lekapan lain dalam 

rumah, pengatapan, peparitan, pemancut air dalam bangunan, perkakas 

memasak, seperti kuali leper, kebanyakan kutleri (pisau, garpu, sudu) 

mengandungi sedikit tembaga (perak nikel), perak sterling. 

(3) Penggunaan dalam bidang kedokteran  

Kuprum(II) sulfat digunakan sebagai racun kulat dan pengawal alga dalam 

tasik dan kolam perumahan. Ia digunakan dalam serbuk dan semburan 

kebun untuk membunuh kulapuk.  

d. Seng 

Pemurnian diperoleh secara elektrolitis dari bahan oksida seng (ZnO). 

Penemuan mencapai kadar 97, 75 % Zn, warnanya abu-abu muda dengan titik cair 

419 oC dan titik didih 906 oC dengan daya mekanis tidak kuat ( Sumanto, 

1996:41). 

Menurut Arshad Hermawan (2011) seng (Zinc) dipadukan dengan 

tembaga akan menghasilkan kuningan (Brass). Dengan menambah berbagai unsur 

bahan ini sering digunakan sebagai cetakan dalam pengecoran komponen 
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Automotive. Seng (Zinc) digunakan pula untuk tuangan sell battery serta bahan 

galvanis untuk 

Seng dipakai sebagai pelindung dari karat, karena lebih tahan terhadap 

karat dari pada besi. Pelapisan seng dilakukan secara galvanis (penyepuhan atau 

pelapisan dng arus listrik permukaan benda dari besi atau baja dng logam seng 

agar tahan korosi) seperti pada tembaga. Seng juga mudah dituang dan sering 

dipakai sebagai pencampur bahan lain yang sukar dituang, misalnya tembaga.   

4. Teknik Pengelasan Logam 

a. Alat-Alat Las 

1) Las Listrik  

Las gas tungsten (las TIG) adalah proses pengelasan dimana busur nyala 

listrik ditimbulkan oleh elektroda tungsten (elektroda tak terumpan) dengan benda 

kerja logam ( Purnomo, 2007:13). Daerah pengelasan dilindungi oleh gas lindung 

(gas tidak aktif) agar tidak berkontaminasi dengan udara luar. Kawat las dapat 

ditambahkan atau tidak tergantung dari bentuk sambungan dan ketebalan benda 

kerja yang akan dilas. Menurut Hery Sonawan ( 2004:3), perangkat yang dipakai 

dalam pengelasan gas tungsen adalah: 

(a) Mesin  

Mesin las AC/DC merupakan mesin las pembangkit arus AC/DC yang 

digunakan di dalam pengelasan las gas tungsten. Pemilihan arus AC atau DC 

biasanya tergantung pada jenis logam yang akan dilas. 

(b) Tabung Gas lindung, adalah tabung tempat penyimpanan gas lindung seperti 

argon dan helium yang digunakan di dalam mengelas gas tungsten. 
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(c) Regulator gas lindung adalah adalah pengatur tekanan gas yang akan 

digunakan di dalam pengelasan gas tungsten. Pada regulator ini biasanya 

ditunjukkan tekanan kerja dan tekanan gas di dalam tabung. 

(d) Flowmeter untuk gas dipakai untuk menunjukkan besarnya aliran gas lindung 

yang dipakai di dalam pengelasan gas tungsten 

(e) Selang gas dan perlengkapan pengikatnya berfungsi sebagai penghubung gas 

dari tabung menuju pembakar las. Sedangkan perangkat pengikat berfungsi 

mengikat selang dari tabung menuju mesin las dan dari mesin las menuju 

pembakar las. 

(f) Kabel elektroda dan selang berfungsi menghantarkan arus dari mesin las 

menuju stang las, begitu juga aliran gas dari mesin las menuju stang las.Kabel 

masa berfungsi untuk penghantar arus ke benda kerja.  

(g) Stang las (welding torch) berfungsi untuk menyatukan sistem las yang berupa 

penyalaan busur dan perlindungan gas lindung selama dilakukan proses 

pengelasan. 

(h) Elektroda tungsten berfungsi sebagai pembangkit busur nyala selama 

dilakukan pengelasan.Elektroda ini tidak berfungsi sebagai bahan tambah. 

(i) Kawat las berfungsi sebagai bahan tambah. Tambahkan kawat las jika bahan 

dasar yang dipanasi dengan busur tungsten sudah mendekati cair. 

(j) Assesories pilihan dapat berupa sistem pendinginan air untuk pekerjaan 

pengelasan berat, rheostat kaki, dan pengatur waktu busur. 

2)  Las Karbit/ Las Oksi Asetilen (Oxy- acetylene Welding) 
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Menurut Hery Sonawan (2004) menyatakan bahwa proses lain yang 

termasuk pengelasan mencair adalah las oksi- asetilen. Las Oksi- Asetilen atau las 

karbit memanfaatkan campuran gas Oksigen dan gas Asetilen untuk menghasilkan 

panas. Panas yang dihasilkan sebenarnya berasal dari nyala api yang keluar dari 

nosel las (torch). Nyala api ini dipakai dipakai untuk mencairkan logam induk dan 

logam pengisi selama pengelasan. Alat-alat pada pengelasan karbit ini meliputi 

regulator gas, selang gas, tabung Oksigen, tabung Asetilen, katup pengatur gas, 

torch dan nyala Api. 

b. Teknik Las 

Pengelasan terhadap bermacam-macam logam menggunakan teknik yang 

berbeda-beda seperti contoh di bawah ini: 

1. Besi 

Besi termasuk kategori logam yang dapat dilas. Besi dapat dilas dengan baik 

apabila sebelumnya diberi pemanasan awal (preheat). Pemanasan awal dalam 

pengelasan besi ditujukan untuk menurunkan laju pendinginan daerah yang dilas. 

Artinya jika sebuah besi dilas tanpa diberi pemanasan awal terlebih dahulu, maka 

laju pendinginan yang terjadi relatif cepat ( Hery Sonawan, 2004:121). 

Dalam berbagai kasus pengelasan besi, diinginkan ketangguhan logam las 

melebihi ketangguhan logam besi induk/ logam besi yang dilas sehingga 

pemilihan kawat las (logam yang ditambahkan dari luar untuk mengisi kampuh las 

sehingga berfungsi sebagai elektroda) yang memiliki ketangguhan lebih tinggi 

sangat disarankan dalam mengelas besi misalnya paduan nikel atau baja lunak ( 

Hery Sonawan, 2004:121). 
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2. Baja 

Menurut Hery Sonawan ( 2004: 38), baja merupakan material yang masih 

banyak digunakan di industri konstruksi, perkapalan, otomotif dan lain-lain. Pada 

umumnya baja dapat dilas dengan pengelasan baik las listrik, las karbit maupun 

las lainnya namun kualitas yang dihasilkan dari masing-masing proses pengelasan 

tidak sama. Karena kualitas yang berbeda-beda maka setiap proses pengelasan 

hanya cocok diterapkan untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya untuk mengelas 

pelat yang relatif tebal maka proses pengelasan busur listrik lebih efisien dari pada 

proses las karbit. 

Baja yang sulit dilas adalah baja tahan karat karena  hasil dari lasan sangat 

keras dan juga daerah yang terpengaruh panas juga ikut mengeras. Tingginya 

kekerasan pada daerah yang terkena panas membuat baja tahan karat sangat rentan 

terjadi retakan. Resiko retakan umumnya meningkat sebanding dengan 

meningkatnya kandungan karbon sehingga untuk meminimalkan resiko tersebut 

maka perlu diusahakan menggunakan proses pengelasan berhidrogen rendah, 

menerapkan pemanasan awal dan pemanasan antar lapisan las dengan temperatur 

sekitar 200- 3000C. Selain itu untuk mencegah retak juga dengan memberikan 

pemanasan setelah pengelasan sebesar 650-7500C dan diikuti pendinginan yang 

lambat (Hery Sonawan, 2004:85). 

3. Tembaga 

Menurut W. Kenyon (1984: 25) bahwa tembaga dan paduan-paduannya 

dengan mudah dilas lebur menggunakan m.m.a dan elektoda-elektroda timah-

tembaga atau di las TIG(tungsten inert gas) dengan elektroda polaritas negatif 
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arus searah dengan gas perisai argon/ helium dan bahan-bahan pengisi lainnya. 

Selain itu pengelasan juga dapat dilakukan dengan metode MIG ( pengelasan di 

lindungi gas busur api logam).  

 

B.   Pembelajaran 

1. Belajar 

Hilgard (dalam Pasaribu,1980 : 59) mengatakan bahwa “Belajar adalah 

suatu proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap lingkungan, perubahan tersebut 

tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan pertumbuhan atau keadaan 

sementara seseorang seperti kelelahan atau disebabkan obat – obatan”. 

Menurut Dimyati Mahmud (dalam Rumini, 1993: 59) menyatakan bahwa 

”Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku, baik yang dapat diamati maupun 

yang tidak secara langsung, dan terjadi dalam diri seseorang karena pengalaman”. 

Perubahan yang dimaksud  mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah 

laku. Perubahan itu diperoleh melalui latihan (pengalaman) bukan perubahan yang 

dengan sendirinya karena pertumbuhan kematangan atau karena keadaan 

sementara. (Pasaribu, 1980 : 59). 

Banyak definisi tentang belajar yang dikemukakan oleh para ahli, hal ini 

mengakibatkan munculnya pengertian belajar yang memiliki persamaan dan 

perbedaan. Gunarso (1982 : 23) merumuskan bahwa belajar sebagai perubahan 

yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai suatu akibat (hasil) dari 

pengalaman yang lalu. Menurut Jamaludin (2003: 10) belajar adalah setiap 

perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku, sebagai suatu hasil latihan dan 
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pengalaman. Yang dimaksud dengan pengalaman dalam proses belajar tidak lain 

adalah interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dengan demikian belajar 

pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman.  

Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti, perubahan pengetahuan, pemahaman sikap dan tingkah 

laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan dan perubahan aspek-aspek lain yang 

ada pada individu peserta didik. Belajar sebagai perubahan di dalam kepribadian 

yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, 

sikap, kebiasaan, kepandaian/ suatu pengertian, (Witherington dalam Jamaludin, 

2003: 11). 

Jamaludin (2003: 10) mengemukakan bahwa belajar merupakan proses 

penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan dan belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, kenyakinan, 

tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Lebih jauh Anni (2004: 9) 

memaparkan definisi belajar menurut beberapa pakar atau ahli, yakni pengertiaan 

belajar yang didasarkan pendapat para ahli psikologi tentang belajar secara umum, 

sebagai berikut : (a) belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman (b) belajar adalah perubahaan relatif 

permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman (c) belajar 

merupakan perubahan yang disebabkan pengalaman, (d) belajar adalah perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu 

tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 
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Bertolak beberapa definisi di atas, dapat kiranya disebutkan beberapa 

unsur yang terkandung di dalam pengertian belajar tersebut : (a) adanya 

perubahan tingkah laku yang semakin maju, (b) perubahan perilaku itu terjadi 

karena didahului oleh proses pengalaman, (c) perubahan perilaku karena belajar 

relatif permanen Anni (2004: 9) 

Pendapat-pendapat tentang belajar tersebut, dapat diketahui bahwa belajar 

itu suatu proses kegiatan atau aktivitas yang mepunyai tujuan untuk memperoleh 

sesuatu yang baru, suatu perubahan (tingkah laku) dalam individu, dan sesuatu 

yang baru itu pada suatu saat dapat ditampilkan kembali. 

Perubahan yang maksud dapat dinyatakan dalam suatu kecakapan, sikap 

dan pengertian dan sebagainya. Karena perubahan dikarenakan pertumbuhan dan 

kematangan fisik, seperti tinggi badan dan berat badan, dan kekuatan fisik, tidak 

disebut sebagai hasil belajar. Perubahaan ini dapat meliputi pengetahuan atau apa 

saja yang dilakukan. Misalnya setelah seorang mengalami perubahan belajar, 

mungkin ia merasa bahagia, menjadi lebih senang, dan pandai melakukan sesuatu. 

Kecakapan dalam pengertian belajar di atas mengandung unsur-unsur 

praktik, sedangkan sikap adalah hal-hal yang berhubungan dengan cara-cara 

berpikir dan merasakan, terhadap masalah-masalah yang mengandung nilai-nilai 

dan pengertiannya adalah hal-hal yang mempunyai kaitan dengan pengalaman-

pangalaman rasional (menurut akal pikiran). 

Dalam proses belajar juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi.  

Menurut Anni (2004: 11) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan 

menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan 
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kodisi fisik seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis seperti kemampuan 

intelektual, kondisi emosional, dan kondisi sosial seperti kemampuan 

bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor eksternal merupakan faktor yang 

bersumber dari luar, seperti variasi dan derajat kesulitan materi (stimulus) yang 

dipelajari, tempat belajar, lingkungan, budaya belajar masyarakat dan iklim. 

Dengan demikian, maka guna mencapai prestasi belajar yang baik setiap 

siswa ditutut untuk bisa mengetahui secara jelas apa yang menjadi maksud dan 

tujuan belajarnya. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah faktor yang 

ada dalam dirinya maupun di luar diri siswa tersebut. 

Dalam melaksanakan pembelajaran, pengetahuan tentang prinsip-prinsip 

belajar dapat membantu guru dalam memilih tindakan-tindakan yang baik untuk 

meningkatkan proses belajar siswa. Banyak prinsip-prinsip yang dikemukakan 

oleh para ahli yang satu dengan yang lain memiliki persamaan dan juga 

perbedaan. Dari prinsip belajar tersebut terdapat beberapa prinsip yang relatif 

berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajar, baik 

bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun guru dalam upaya 

meningkatkan mengajarnya. Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994:41), dalam 

bukunya belajar dan pembelajaran prinsip-prinsip belajar itu berkaitan dengan : 

perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlihatan langsung/pengalaman, 

pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan perbedaan individual.  

2. Pembelajaran 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran 

merupakan aktivitas yang paling utama. Pembelajaran merupakan terjemahan dari 
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kata “instruction” yang memiliki arti pembelajaran. Sugandi dan Haryanto (2004: 

9) memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses 

yang bersifat individual, yang berupa stimulus dari lingkungan seseorang ke 

dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Surya (2004: 7), menjelaskan 

pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu yang memperoleh 

suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan oleh individu, sebagai 

hasil dari pengalaman individu itu tersendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Menurut Jamaludin (2003: 9) pembelajaran pada hakikatnya merupakan 

suatu upaya yang disengaja dan direncanakan sedemikian rupa oleh pihak guru 

sehingga memungkinkan terciptanya suasana dan aktivitas belajar yang kondusif 

bagi para siswanya. Sugandi (2004: 9) menambahkan bahwa pembelajaran  

berdasarkan teori belajar sebagai berikut : 

a. Pembelajaran menurut pandangan behavioristik, usaha guru membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi 

hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah  laku si belajar. 

b. Pembelajaran menurut pandangan kognitivisme, cara guru memberikan 

kesempatan kepada si belajar untuk berpikir agar memahami apa yang 

dipelajari.  

c. Pembelajaran menurut pandangan humanistik, memberikan kebebasan kepada 

si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai 

dengan minat dan kemampuannya.  
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Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses timbal balik antara guru dan murid yang terjadi dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 

Proses pembelajaran merupakan interaksi semua komponen atau unsur 

yang terdapat dalam belajar mengajar yang satu dengan yang lainnya saling 

berhubungan dalam ikatan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Surya (2004 : 

13) proses pembelajaran adalah proses individu untuk mengubah perilaku dalam 

upaya memenuhi kebutuhannya. 

Eggen & Kauchak (dalam http://blog.persimpangan.com/blog/2007) 

menjelaskan bahwa ada enam ciri pembelajaran yang efektif, yaitu: (1) siswa 

menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui mengobservasi, 

membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan 

serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang 

ditemukan, (2) guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi 

dalam pelajaran, (3) aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada 

pengkajian, (4) guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan 

kepada siswa dalam menganalisis informasi, (5) orientasi pembelajaran 

penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir, serta (6) guru 

menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya 

mengajar guru. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran merupakan interaksi yang menghasilkan sesuatu, karena terdapat 

hubungan komponen atau unsur antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu 
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pemberi (guru) dan penerima (siswa). Namun dalam proses pembelajaran harus 

betumpu ke siswa sebagai subyek belajar. 

3. Tujuan Pembelajaran 

Salah satu sumbangan terbesar dari aliran psikologi behaviorisme terhadap 

pembelajaran bahwa pembelajaran seyogyanya memiliki tujuan. Gagasan 

perlunya tujuan dalam pembelajaran pertama kali dikemukakan oleh B.F. Skinner 

pada tahun 1950. Kemudian diikuti oleh Robert Mager pada tahun 1962 yang 

dituangkan dalam bukunya yang berjudul Preparing Instruction Objective. Sejak 

pada tahun 1970 hingga sekarang penerapannya semakin meluas  hampir  di 

seluruh lembaga pendidikan di dunia, termasuk di Indonesia  (Uno, 2006: 32). 

Tujuan pembelajaran merupakan rumusan tingkah laku dan kemampuan 

yang harus dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan belajar. 

Tujuan pembelajaran merupakan langkah awal yang harus ditetapkan dalam 

proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran, sebab segala kegiatan 

pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut (Uno, 2006: 34) 

Tujuan pembelajaran dibedakan menjadi tujuan pembelajaran umum dan 

tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran umum adalah tujuan yang 

hendak dicapai oleh suatu kesatuan kegiatan pembelajaran, sedangkan tujuan 

pembelajaran khusus merupakan indikator kemampuan hasil belajar yang 

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran umum (Sugandi, 2003: 22). 

Merujuk pada tulisan Uno (2008) berikut ini dikemukakan beberapa 

pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Hamalik (2005) menyebutkan 
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bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang 

diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran . 

Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, 

tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa : (1) tujuan 

pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) tujuan dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan atau deskripsi yang spesifik.   

 Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat 

tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Sukmadinata (2002) mengidentifikasi 4 

(empat) manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu: (1) memudahkan dalam 

mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga 

siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara  lebih mandiri; (2) 

memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar; (3) membantu 

memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran; (4) 

memudahkan guru mengadakan penilaian. 

Uno (2006: 33-39) menjelaskan tujuan pembelajaran dikategorikan 

menjadi tiga kawasan, yakni kawasan (1) kognitif, (2) afektif), dan (3) 

psikomotorik. 

1. Kawasan Kognitif 

Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai 

tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan kognitif terdiri dari enam 

tingkatan yang secara hierarkis berurut dari yang paling rendah (pengetahuan) 
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sampai yang paling tinggi (evaluasi). Tingkatan tersebut adalah : (1) pengetahuan, 

(2) pemahaman, (3) penerapan, (4) analisis, (5) sintesis, dan (6) evaluasi. 

Tingkat pengetahuan artinya kemampuan seseorang dalam menghafal atau 

mengingat kembali pengetahuan yang pernah diterimanya. Tingkat pemahaman 

artinya kemampuan sesorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan 

atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah 

diterimanya. Tingkat penerapan artinya kemampuan seseorang dalam 

menggunakan pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul 

dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat analisis artinya kemampuan seseorang 

dalam menggunakan pengetahuan dalam menganalisis . Tingkat sintesis artinya 

kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan 

unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang menyeluruh, dan 

tingkat evaluasi artinya kemampuan seseorang dalam membuat perkiraan atau 

keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau pengetahuan yang dimilikinya. 

 

2. Kawasan Afektif 

Kawasan afektif adalah satu dominan yang berkaitan dengan sikap, nilai-

nilai interes, apresiasi (penghargaan) dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan 

afektif  ada lima, antara lain : kemampuan menerima, kemampuan menanggapi 

berkeyakinan, penerapan karya, ketekunaan dan ketelitian. 

Menurut Rumini, dkk (1993:47) kawasan afektif memiliki faktor-faktor 

sebagai berikut; 
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a. Menerima atau memperhatikan ialah kepekaan terhadap kehadiran gejala dan 

perangsang tertentu. 

b. Merspon ialah mereaksi peransang atau gejala tertentu. 

c. Menghargai, pengertian ialah bahwa suatu hal, gejala atau tingkah laku 

mempunyai harga dan nilai tertentu. 

d. Mengorganisasi nilai, mencakup mengatur nilai-nilai menjadi suatu sistem 

niali, menyusun jalinan nailai-nilai itu dan menetapkan berlakunya nilai-nilai 

yang dominan dan merusak. 

e. Mewatak yaitu suatu kondisi dimana nilai-nilai dari sistem nilai yang telah 

diyakini merasuk di dalam probadi seseorang.  

3. Kawasan Psikomotorik 

Kawasan psikomotorik  mencakupi tujuan yang berkaiatan dengan 

keterampilan (skill) bersifat manual atau motorik. Kawasan psikomotorik juga 

mempunyai tingkatan, tingkatan tersebut adalah persepsi, kesiapan melakukan 

suatu kegiatan, mekanisme, respon terbimbing, kemahiran, adaptasi dan originasi 

(penciptaan pola gerakan baru untuk disesuaikan dengan situasi atau masalah 

tertentu). 

Faktor ketrampilan psikomotorik menurut Rumini, dkk (1993:47) dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mengindra, ialah kegiatan ketrampilan psikomotor yang dilakukan dengan alat 

indra 

b. Menyiagakan diri, ialah mengatur kesiapan diri sebelum melakukan sesuatu 

tindakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. 
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c. Bertindak secara terpimpin, ialah melakukan tindakan-tindakan dengan 

mengikuti prosedur tertentu. 

d. Bertindak secara mekanik, ialah bertindak mengikuti prosedur baku. 

e. Bertindak secara komplek, ialah bertindak secara teknologi yang di dukung 

oleh kompetensi. Didalamnya mencakup tindakan keahlian dari berbagai 

bidang profesi.  

4. Materi Pembelajaran  

Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada 

keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi Pembelajaran pada 

hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari Silabus, yakni perencanaan, 

prediksi dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat Kegiatan 

Pembelajaran.  

Menurut Sugandi (2004: 29) materi pelajaran juga merupakan komponen 

utama dalam proses pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberikan 

warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang 

komprehensif, terorganisasi secara sistematis dan di deskripsikan secara jelas akan 

berpengaruh juga terhadap intensitas proses pembelajaran.  

Materi pembelajaran yang berisi tentang standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dari suatu mata pelajaran dibuat untuk setiap tujuan 

pembelajaraan yang ditentukan. Menurut Bastomi (2005: 3) materi pelajaran 

adalah isi pelajaran yang terorganisasi dalam satu proses pembelajaran yang 

dipilih dan disampaikan oleh guru kepada siswa untuk mencapai hasil 
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pembelajaran yang telah diterapkan. Slameto (1991 : 99) menjelaskan bahwa 

materi pembelajaran adalah bahan yang disajikan dalam pembelajaraan. 

Menurut Sudjana (1988: 67) ada beberapa sifat yang perlu diperhatikan 

dalam menetapkan materi atau bahan pelajaran, yaitu: fakta, konsep, prinsip, dan 

ketrampilan. Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, yang mewujudkan 

dapat ditangkap oleh panca indra manusia. Konsep yaitu serangkaian perangsang 

yang mempunyai sifat yang sama. Prinsip adalah pola antar hubungan fungsional 

diantara konsep. Keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang 

memerlukan manipulasi dan koordinasi manipulasi dan koordinasi informasi yang 

dipelajari. Menetapkan bahan pelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya 

tujuan instruksional. Setelah bahan ditetapkan langkah selanjutnya adalah 

menetapkan kegiatan belajar mengajar artinya bagaimana bahan itu dipelajari oleh 

siswa. Soelaeman (1979: 70) menambahkan, bahan pelajaran merupakan isi 

pengajaran yang mengandung nilai-nilai, informasi, fakta dan pengetahuan. Untuk 

keperluan pelaksanaan pengajaran bahan yang diajarkan haruslah yang berguna 

atau relevan dengan keperluan dan masyarakat sekitarnya. 

Jadi penyampaian materi pembelajaran harus memperhatikan 

keterkaitanya dengan evaluasi sebagai tahap akhir penilaian, sebab pada dasarnya 

materi mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Dengan 

memberikan materi yang sesuai akan siswa lebih memudahkan siswa dalam 

belajar karena bahan pengajaran yang digunakan haruslah yang berguna atau 

relevan dengan keperluan murid, guru perlu mengembangkan materi pelajaran, 
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akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan anak, kebutuhan anak, serta waktu 

dan sarana yang tersedia. 

Materi pelajaran yang merupakan bahan yang akan disajikan dalam proses 

pembelajaran, dalam sistem pembelajaran berada dalam GBPP, SP, RP, dan buku 

sumber (Sugandi, 2004: 29). Oleh karena itu, guru hendaknya dapat memilih dan 

mengorganisasikan materi pelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung 

dengan lancar. 

Ditjen Mandikdasmen (www.sman6-bjm.sch.id/dl_jump.php?id=2) 

mengemukakan bahwa  Materi pembelajaran (instructional materials) adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam 

rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Dan materi pembelajaran 

diklasifikasikan menjadi lima yaitu: 

1. Fakta yaitu segala hal yang bewujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-

nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian 

atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contoh dalam mata pelajaran 

Sejarah: Peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan 

Pemerintahan Indonesia. 

2. Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa 

timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, 

inti /isi  dan sebagainya. Contoh, dalam mata pelajaran Biologi: Hutan hujan 

tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nutfah, Usaha-usaha pelestarian 

keanekargaman hayati Indonesia secara in-situ dan ex-situ, dsb. 
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3. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, 

meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan 

antarkonsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contoh, dalam mata 

pelajaran Fisika: Hukum Newton tentang gerak, Hukum 1 Newton, Hukum 2 

Newton, Hukum 3 Newton, Gesekan Statis dan Gesekan Kinetis, dsb. 

4. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam 

mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh, dalam mata 

pelajaran TIK: Langkah-langkah mengakses internet, trik dan strategi penggunaan 

Web Browser dan Search Engine, dsb. 

5. Sikap atau Nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya  nilai 

kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar dan 

bekerja, dsb. Contoh, dalam mata pelajaran Geografi:  Pemanfaatan lingkungan 

hidup dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengertian lingkungan, komponen 

ekosistem, lingkungan hidup sebagai sumberdaya, pembangunan berkelanjutan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, materi pembelajaran 

adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik 

dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan yang dipilih dan 

disampaikan oleh guru kepada siswa untuk mencapai tujuan dari pembejaran. 

5. Metode Pembelajaran 

Dharma (2008 : 14) menjelaskan mengenai metode pembelajaran sebagai 

berikut:  

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 
yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 
tercapai secara optimal. Ini berarti, metode digunakan untuk merealisasikan 
strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian 
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sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan 
implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru 
menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya 
mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran.  
 

Berikut ini disajikan beberapa metode pembelajaran yang biasa digunakan 

oleh guru untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Menurut Dharma 

(2008 : 14) metode tersebut antara lain: 

 

(a) Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode 

ini senantiasa bagus bila pengunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, 

didukung alat dan media  serta memperhatikan batas-batas kemungkinan 

penggunannya. Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering 

digunakan oleh setiap guru atau instruktur.  

Ada beberapa kelebihan sebagai alasan mengapa ceramah sering 

digunakan. 

a. Ceramah merupakan metode yang ’murah’ dan ’mudah’ untuk dilakukan. 

Murah dalam arti proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang 

lengkap, berbeda dengan metode yang lain seperti demonstrasi atau peragaan. 

Sedangkan mudah, memang ceramah hanya mengandalkan suara guru, dengan 

demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. 

b. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya, materi 

pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh 

guru dalam waktu yang singkat. 
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c. Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. 

Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu 

ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. 

d. Melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas, oleh karena 

sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan 

ceramah. 

e. Organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih 

sederhana. Ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam, atau tidak 

memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Asal siswa dapat menempati 

tempat duduk untuk  mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat 

dilakukan.  

Di samping beberapa kelebihan di atas, ceramah juga memiliki beberapa 

kelemahan, di antaranya: 

a. Materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbata pada 

apa yang dikuasai guru. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling 

dominan, sebab apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasainya, 

sehingga apa yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang dikuasai 

guru. 

b. Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya 

verbalisme. 

c. Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah sering 

dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi, walau pun 

secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali 
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tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran; pikirannya melayang ke mana-

mana, atau siswa mengantuk, oleh karena gaya bertutur guru tidak menarik. 

d. Melalui ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah 

mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Walaupun ketika siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya, dan tidak ada seorang pun yang bertanya, semua 

itu tidak menjamin siswa seluruhnya sudah paham. 

 

(b) Metode Demonstrasi 

Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif, sebab membantu 

siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data 

yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi 

atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan. Sebagai metode 

penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. 

Walaupun dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekadar memerhatikan, 

akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Dalam 

strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung 

keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inkuiri. 

Sebagai suatu metode pembelajaran demonstrasi memiliki beberapa 

kelebihan di antaranya: 

a. Melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, sebab 

siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. 
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b. Proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa tak hanya mendengar, 

tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. 

c. Dengan cara mengamati secara langsung siswa akan memiliki kesempatan 

untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian siswa 

akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. 

Di samping beberapa kelebihan, metode demonstrasi juga memiliki 

beberapa 

kelemahan, di antarannya: 

a. Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa 

persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan 

metode ini tidak efektif lagi. Bahkan sering terjadi untuk menghasilkan 

pertunjukan suatu proses tertentu, guru harus beberapa kali mencobanya 

terlebih dahulu, sehingga dapat memakan waktu yang banyak. 

b. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai 

yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih 

mahal dibandingkan dengan ceramah. 

c. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, 

sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di samping itu 

demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk 

keberhasilan proses pembelajaran siswa. 

(c) Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok mengandung 

pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan 
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(kelompok) tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil (sub-sub 

kelompok). Kelompok bisa dibuat berdasarkan: 

a. Perbedaan individual dalam kemampuan belajar, terutama bila kelas itu 

sifatnya heterogin dalam belajar. 

b. Perbedaan minat belajar, dibuat kelompok yang terdiri atas siswa yang punya 

minat yang sama. 

c. Pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan kita berikan. 

d. Pengelompokan atas dasar wilayah tempat tinggal siswa yang tinggal dalam 

satu wilayah yang dikelompokkan dalam satu kelompokan sehingga 

memudahkan koordinasi kerja. 

e. Pengelompokan secara random atau dilotre, tidak melihat faktor-faktor lain. 

f. Pengelompokan atas dasar jenis kelamin, ada kelompok pria dan kelompok 

wanita. 

Sebaiknya kelompok menggambarkan yang heterogin, baik dari segi 

kemapuan belajar maupun jenis kelamin. Hal ini dimaksudkan agar 

kelompokkelompok tersebut tidak berat sebelah (ada kelompok yang baik dan ada 

kelompok yang kurang baik) .  

Untuk mencapai hasil yang baik, maka faktor yang harus diperhatikan 

dalam kerja kelompok adalah: 

1) Perlu adanya motif (dorongan) yang kuat untuk bekerja pada setiap anggota. 

2) Pemecahan masalah dapat dipandang sebagai satu unit dipecahkan bersama, 

atau masalah dibagi-bagi untuk dikerjakan masing-masing secara individual. 

Hal ini bergantung kepada kompleks tidaknya masalah yang akan dipecahkan 
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3) Persaingan yang sehat antarkelompok biasanya mendorongsiswa untuk 

belajar. 

4) Situasi yang menyenangkan antar anggota banyak menentukan berhasil 

tidaknya kerja kelompok. 

6. Evaluasi Pembelajaran 

Menurut Suharno ,dkk ( 1999:67) bahwa penilaian atau evaluasi adalah 

suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi dari kegiatan 

pengukuran dengan membandingkan hasil pengukuran dengan suatu pembanding 

sebagai kriteria. Pengertian tentang evaluasi tersebut adalah sesuai dengan 

pendapat yang menyatakan bahwa semua usaha membandingkan hasil 

pengukuran itu terhadap suatu bahan pembanding atau patokan (Dirjen Dikti 

Depdikbud, 1987:7)  

Senada dengan pendapat tersebut menurut Gilbert Sax dalam Suharno, dkk 

( 1999:68) menyatakan bahwa “Evaluation is a process through which a value 

judgment or dicision is made from a variety of observation and from the back 

ground and training of the evaluator”. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

atau penilaian adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi hasil 

pengukuran untuk menentukan seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan belajar.  

a. Fungsi dan Tujuan Evaluasi Hasil Belajar 

Salah satu sasaran evaluasi yang harus dilakukan oleh guru adalah evaluasi 

hasil belajar, dilihat dari fungsi dan tujuannya maka menurut Suharno, dkk (1999: 

91) evaluasi belajar memiliki fungsi sebagai berikut: 



42 

 

1) Untuk Diagnostik dan Pengembangan/ Remidi 

Salah satu cara untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa terhadap 

bagian-bagian pelajaran yang telah diberikan maka guru dapat menggunakan “tes 

diagnostik”. Tes ini harus dibuat oleh guru, karena guru yang mengetahui tentang 

hal yang diajarkan. Dengan demikian tes diagnostik bertujuan untuk mengetahui 

kesulitan atau hal-hal yang belum dikuasi oleh siswa.  Informasi tentang berbagai 

kesulitan yang diperoleh melalui tes diagnostik ini dapat digunakan oleh guru 

untuk melakukan ”remidiasi” atau pembinaan.  

(4) Untuk Seleksi (selection) 

Sekolah terkadang harus mengambil keputusan ketika menghadapi suatu 

pilihan seperti penerimaan siswa baru, pemberian bea siswa, pemilihan siswa 

teladan dan lain-lain maka harus dilakukan tes seleksi. Oleh karena itu tes seleksi 

harus mampu membedakan atau memiliki daya beda yang tinggi, sehingga dapat 

membedakan, mereka yang potensial dan mereka yang kurang potensial. 

(5) Untuk Kenaikan Kelas (promotion) 

Tes hasil balajar merupakan faktor penentu dalam hal penentuan siswa 

untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Salah satu hal penting bagi siswa dan bagi 

guru adalah maslah kenaikan kelas. Penentuan apakah seseorang layak untuk naik 

atau tinggal kelas adalah melalui tes hasil belajar yang tertuang dalam bentuk 

raport. Nilai raport juga merupakan laporan sekolah yang disampaikan kepada 

orang tua, dengan demikian akan terjalin hubungan kerjasama yang saling 

menguntungkan demi kemajuan belajar siswa.  

(6) Untuk Penempatan (placement) 
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Dalam suatu program pembelajaran sering ditemui adanya variasi 

kemampuan siswa terhadap suatau mata pelajaran. Agar dapat memberikan 

pelayanan yang sebaik-bainya kepada siswa, guru dapat mengadakan 

pengelompokan siswa berdasarkan kemampuannya, yang dilihat dari tes hasil 

belajar mereka. 

Dengan adanya kelompok-kelompok tersebut maka guru akan dapat 

memberikan pelayanan sesui dengan kemampuan anak, sehingga akan diperoleh 

hasil yang lebih baik. 

b. Prosedur Evaluasi Hasil Belajar 

Untuk dapat memperoleh informasi hasil belajar yang valid maka 

diperlukan serangkaian langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan 

evaluasi hasil belajar. Menurut Suharno (1999:80) menyatakan bahawa prosedur 

evaluasi hasil belajar meliputi: persiapan, penyusunan alat ukur, pelaksanaan 

pengukuran, pengolahan hasil, penafsiran hasil secara umum, pelaporan dan 

penggunaan hasil penelitian. Untuk dapat memperoleh informasi hasil belajar 

yang valid maka diperlukan serangkaian langkah yang perlu dilakukan dalam 

melaksanakan evaluasi hasil belajar. Menurut Suharno,dkk (1999:80) menyatakan 

bahawa prosedur evaluasi hasil belajar meliputi: 

1) Persiapan 

Pada tahap persiapan guru harus menentukan tujuan diadakannya tes hasil 

belajar misalnya ulangan umum, ulangan harian, seleksi dan lain sebagainya. 

2) Penyusunan alat ukur 
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Hasil belajar siswa dapat diukur baik dengan tes maupun non tes. Pada 

saat pembuatan alat ukur tes seorang guru harus menetapkan jenis tes yang akan 

di gunakan, membuat kisi-kisi tes dan menulis butir soal. Sedangkan alat ukur non 

tes biasanya menggunakan check list, rating scale, dan skala sikap 

3) Pelaksanaan pengukuran 

Pelaksanaan pengukuran merupakan aspek penting karena sangat besar 

pengaruhnya terhadap hasil yang diperoleh. 

4) Pengolahan Hasil 

Hasil tes yang diperoleh setelah tes diperiksa dan diberi skor sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Skor tersebut selanjutnya diproses dan kegiatan ini di sebut 

penilaian, sehingga lebih bermakna 

5) Penafsiran hasil secara umum 

Penafsiran hasil pengukuran dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu 

penilaian acuan patokan (PAP) dan penilaian acuan norma (PAN). Penilaian 

acuan patokan (PAP) merupakan penentuan kelulusan yang di dadarkan pada 

kriteria yang telah di tetapkan sedangkan penilaian acuan norma (PAN) 

merupakan pendekatan kelulusan yang ditentukan oleh tingkat penguasaan 

kelompok. 

6) Pelaporan dan penggunaan hasil penelitian 

Setelah skor di olah dan di peroleh nilai maka nilai tersebut dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu guru perlu membuat laporan 

nilai untuk masing-masing pihak yang memrlukan. 
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7. Pembelajaran Efektif  

Proses pembelajaran yang Efektif adalah pembelajaran yang dapat 

merangsang peserta didik untuk dapat mengungkapkan segala potensi dirinya 

untuk dapat meraih sekian kompetensi sesuai dengan bakat dan minatnya, bukan 

sebaliknya hanya disuapi oleh guru dengan segala macam pengetahuan (Rachmad 

Widodo, 2010). Pembelajaran yang bermakna juga demikian, mengedepankan 

pengembangan potensi peserta didik, sehingga pembelajaran bukan bersumber 

atau terfokus pada guru, melainkan berfokus dan terpusat pada peserta didik.  

Proses pembelajaran yang demikian idealnya dilakukan dengan cara yang 

santun dan menyenangkan. Bukan dengan doktrinisasi dan intimidasi/tekanan. 

Sehingga dapat dikatakan pembelajaran tersebut adalah pembelajaran ramah anak 

atau dengan prinsip asah, asih, asuh. Menurut Rachmad Widodo (2010) ada 

sebelas indikator/tolok ukur bahwa pembelajaran dapat dikategorikan sudah 

efektif yaitu : 

a) . Metode Pembelajaran  

• Kegiatan belajar siswa menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi (wawancara, pengamatan, bermain peran, penelitian, 

berlangsung di luar dan di dalam kelas) sesuai dengan mata pelajaran. 

Idealnya lebih dari 3 jenis. 

• Kegiatan belajar siswa menggunakan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan spesifikasi bahan ajar. 

• Penggunaan metode dalam kegiatan belajar siswa sesuai dengan RPP. 
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b) Pengelolaan Kelas : 

• Kegiatan belajar siswa variatif (individual, berpasangan , kelompok, 

klasikal). Idealnya lebih dari 3 jenis. 

• Kelompok belajar siswa beragam (gender, sosial-ekonomi, intelegensi). 

Idealnya lebih dari 3 variabel. 

• Keanggotaan kelompok belajar berubah-ubah sesuai kebutuhan belajar 

(sesuai KD, materi, metode, dan alat bantu belajar). 

• Kegiatan pembelajaran menggunakan tata tempat duduk (meja/kursi) yang 

memudahkan siswa berinteraksi dengan guru maupun dengan siswa 

lainnya. Idealnya lebih dari 3 variasi tata tempat duduk. 

• Tata tertib kelas dibuat (dan disepakati) bersama antara siswa dan guru. 

Idealnya murni inisiatif siswa (khusus kelas tinggi). 

c) Ketrampilan Bertanya : 

• Pertanyaan yang diajukan guru dapat memancing/mendukung siswa dalam 

membangun konsep/gagasannya secara mandiri. 

• Guru mengajukan pertanyaan selalu memberikan jeda (waktu tunggu) 

yang memberikan keleluasaan seluruh siswa untuk berfikir, lalu menunjuk 

siswa yang harus menjawab tanpa pilih kasih secara acak. 

• Guru juga mendorong siswa untuk bertanya, berpendapat dan/atau 

mempertanyakan gagasan guru/siswa lain. 

• Siswa menjawab pertanyaan guru dengan lebih dulu mengacungkan 

tangan tanpa suasana gaduh. 
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• Siswa berani bertanya, berpendapat dan/atau mempertanyakan pendapat 

baik secara lisan/tulisan. 

d) Pelayanan Individual : 

• Terdapat program kegiatan belajar mandiri siswa yang terencana dan 

dilaksanakan dengan baik. 

• Siswa dapat menyelesaikan tugas /permasalahannya dengan membaca, 

bertanya atau melakukan pengamatan dan percobaan. 

• Guru melakukan identifikasi, merancang, melaksanakan, mengevaluasi 

dan menindaklanjuti Program Pembelajaran Individual (PPI) sebagai 

respon adanya kebutuhan khusus (hiperaktif, autis, lamban, dsb). 

• Kegiatan pembelajaran melayani perbedaan individual ( tipe belajar, 

siswa: audio, visual, motorik, audio-visual, audio-visual-motorik) 

menggunakan multimedia. 

• Siswa melakukan kegiatan membaca dan menulis atas keinginan sendiri 

dan didokumentasikan. 

e) Sumber Belajar dan Alat Bantu Pembelajaran 

• Guru menggunakan berbagai sumber belajar (sudut baca, perpustakaan, 

lingkungan sekitar) yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. 

• Guru membuat alat bantu pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang 

dikembangkan sendiri dan /atau bersama siswa/orangtua siswa. 

• Guru trampil/menguasai alat bantu pembelajaranyang tersedia dan sesuai 

dengan materi yang diajarkan. 
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• Lembar kerja mendorong siswa dalam menemukan 

konsep/gagasan/rumus/cara (tidak hanya mengerjakan perintah) dan dapat 

menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata sehari-hari. 

f)  Umpan Balik dan Evaluasi 

• Guru memberikan umpan balik yang menantang (mendorong siswa untuk 

berpikir lebih lanjut) sesuai dengan kebutuhan siswa. 

• Guru memberikan umpan balik (lisan/tulisan) secara individual. 

• Guru menggunakan berbagai  jenis penilaian (tes dan non tes) dan 

memanfaatkannya untuk kegiatan tindak lanjut. 

• Setiap proses dan hasil pembelajaran disertai dengan reward /penghargaan 

dan pengakuan secara verbal  dan/atau non verbal. 

g)  Komunikasi dan Interaksi 

• Bantuan guru kepada siswa dalam pembelajaran bersifat mendorong untuk 

berfikir (misalnya dengan mengajukan pertanyaan kembali). 

• Setiap pembelajaran terbebas dari ancaman dan intimidasi (yang ditandai : 

tidak ada rasa takut, labelling, bulliying, anak menikmati, guru ramah). 

• Setiap proses pembelajaran bebas dari perlakuan kekerasan (emosional, 

fisik, pelecehan seksual). 

• Perilaku warga kelas (siswa dan guru) sesuai dengan tata tertib yang dibuat 

bersama dan etika yang berlaku. 

• Siswa mendengarkan dengan baik ketika guru atau siswa lain berbicara. 

• Komunikasi terjalin dengan baik antara guru-siswa dan siswa-siswa. 

 



49 

 

h)  Keterlibatan Siswa 

• Siswa aktif dan asyik berbuat /bekerja dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

• Guru selalu meberikan kesempatan kepada siswa untuk tampil di depan 

kelas untuk menyajikan/mengemukakan /melakukan sesuatu. 

• Dalam setiap kerja kelompok ada kejelasan peran masing-masing siswa 

dan terlaksana secara bergilir. 

i) Refleksi 

• Setiap usai pembelajaran guru meminta siswa menuliskan/mengungkapkan 

kesan  dan keterpahaman siswa tentang apa yang telah dipelajari. 

• Guru melaksanakan refleksi/perenungan tentang kekuatan dan kelemahan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

j) Hasil Karya Siswa 

• Berbagai hasil karya siswa dipajangkan, ditata rapi dan diganti secara 

teratur sesuai perkembangan penyampaian materi pembelajaran. 

• Hasil karya siswa adalah murni karya /buatan siswa sendiri. 

k) Hasil Belajar 

• Hasil belajar siswa memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

• Siswa mengalami peningkatan kompetensi personal/sosial sesuai dengan 

potensinya (kerjasama, toleransi, menyelesaikan konflik secara sehat, 

bertanggung jawab dan kepemimpinan). 

• Siswa mengelami peningkatan rasa percaya diri (kemampuan bertanya, 

menjawab dan tampil di depan kelas). 
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C. Seni Rupa 

1. Pengertian Seni Rupa 

Bila akan mendefinisikan arti kata ”seni”, akan ditemukan banyak sekali 

referensi dan bahkan mungkin juga kita akan terjebak dalam konteks pemaknaan 

tersebut karena definisi kata ”seni” terus berubah seiring perkembangan zaman.  

Seni dapat diartikan kecil, indah, dan segala hal yang mengandung unsur 

estetik. Syawir (www.senirupa.net) menyatakan bahwa ”seni” berasal dari kata 

”sani” yang berarti ”jiwa yang luhur / ketulusan jiwa”. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh gambaran kondisi dahulu saat seniman akan membuat karya yang 

biasanya harus melakukan ritual tertentu untuk menenangkan batin dan 

mendapatkan inspirasi. Bila ditinjau dari kata ”art” yang dalam bahasa Indonesia 

juga berarti seni, maka makna yang muncul akan menjadi barang atau karya dari 

sebuah kegiatan. 

  Menurut Bastomi (1990:1) dijelaskan bahwa seni melekat hampir pada 

seluruh aspek kehidupan manusia. Istilah seni berasal dari kata “art” yang berasal 

dari kata lain “ars” yang berarti kemahiran. Secara etimologi, art dapat diartikan 

sebagai suatu kemahiran dalam membuat barang-barang atau membuat sesuatu. 

  Seni atau kesenian itu meliputi penciptaan dari segala hal benda yang 

karena keindahan bentuknya orang senang melihatnya, atau mendengarnya. 

Maksudnya adalah segala sesuatu yang ada dan dapat ditangkap oleh indera kita, 

akan menjadi karya seni bila dikenang indahnya, dan dituangkan dengan bentuk 

yang menarik perhatian. Dalam perkembangannya seni hadir pada setiap periode 
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sejarah manusia yang tak terhitung dalam jumlah serta keanekaragaman dalam 

ekspresi. 

  Mengutip pendapat Dewantara (dalam Bastomi, 1992:20) seni merupakan 

segala perbuatan manusia yang muncul dari permukaannya dan bersifat indah, 

sehingga mampu menggerakkan jiwa serta perasaan manusia. Seni dapat 

dikatakan sebagai proses, baik proses dalam pembentukan gagasan maupun proses 

dalam pengungkapan, dan juga merupakan aktivitas kreatif. Sebab dalam 

berlangsungnya proses pembentukan gagasan maupun proses ungkap, 

berlangsung pula proses kreatif. Seni dapat berhubungan dengan pengamat 

sekaligus, sehingga seni merupakan alat komunikasi dari pencipta seni kepada 

orang lain. 

  Menurut Sahman (1993:1) seni adalah suatu komunikasi yang di dalamnya 

dapat dijumpai adanya seniman dan kegiatan mencipta, penghayat, dan kegiatan 

berapresiasi, serta karya seni. Mengenai batasan seni yang telah banyak 

dikemukakan pakar seni dan para filsuf telah disederhanakan dan disimpulkan 

oleh Sahman (1993:187) bahwa seni sebagai kemampuan, kemahiran, 

keterampilan, teknik atau cara membuat sesuatu, seni juga sebagai perbuatan atau 

kegiatan dalam berbagai perumusan, ekspresi, komunikasi, imitasi, substansi atau 

simbolisasi. Seniman dalam membuat karya seni, juga harus memikirkan 

fungsinya. 

  Dalam jenisnya seni digolongkan dalam dua jenis, yaitu seni terapan dan 

seni murni. Yang dimaksud dengan seni terapan atau seni pakai adalah seni yang 
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dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan seni murni adalah seni yang 

berfungsi untuk kepentingan kepuasan penciptaan (seniman) (Soedarso, 1976:11).  

  Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seni 

merupakan kegiatan kreatif manusia dalam mengekspbersihan ide atau 

gagasannya dengan kemahiran atau kemampuan yang dimiliki melalui karya yang 

konkret. Seni merupakan media dalam mentransformasikan pengalaman batin 

yang merupakan ekspresi jiwa seniman yang disajikan secara indah untuk 

kenikmatan dan kemewahan yang menimbulkan pengalaman batin pada 

apresiator. Selain itu fungsi seni ada dua yakni: (1) seni murni, yang tidak 

memiliki nilai fungsi atau nilai guna, hanya untuk kepentingan keindahan semata. 

(2) seni pakai, yang memiliki nilai fungsi atau nilai guna, yang bisa dipakai.  

Perlu ditegaskan kembali bahwa kata ”seni” adalah hasil temuan pikiran 

manusia modern saat ini yang bebas mengelompokkan berbagai wujud menjadi 

sebuah objek yang layak disebut dengan ”seni”. Manusia zaman prasejarah pada 

saat membuat suatu wujud, yang kita sepakati saat ini sebagai sebuah seni 

khususnya seni rupa, sebenarnya lebih difungsikan sebagai kebutuhan sosial dan 

religi. Hal ini akan terasa berbeda jika dikaitkan dengan alasan dalam membuat 

karya seni pada manusia moderen yang diperuntukkan sebagai ekspresi untuk 

kepuasan pribadi dan kadang-kadang didasarkan pada reaksi atas lingkungan 

sekitarnya. Syawir (www.senirupa.net), menyatakan bahwa manusia purba 

membuat karya seni hanya untuk kepentingan sosio – religi sedangkan manusia 

moderen membuat karya seni sebagai kepuasan pribadi dan gambaran atas 

lingkungannya. Hal ini menimbulkan suatu dampak yaitu seni sebelum zaman 
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moderen adalah milik bersama, dan tidak bersifat individualistis, tidak seperti 

zaman moderen. Salah satu cabang seni yang memiliki peranan yang cukup 

penting di dalam kehidupan manusia adalah seni rupa.  

Pada awalnya kata ”seni rupa” memang hanya terbatas pada seni yang 

dapat dilihat dan diraba. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni 

dengan media yang dapat ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan 

(Constable, 2007). Seni rupa adalah seni yang dapat dinikmati dengan indera 

penglihatan, yang unsur-unsurnya meliputi garis, raut, warna, tekstur, volume, dan 

ruang (Yudoseputro, 1993:38). Selain itu, Rondhi (2002:13) menyatakan bahwa 

seni rupa adalah sebuah konsep atau cabang seni yang bentuknya terdiri atas 

unsur-unsur rupa yaitu: bidang, garis, ruang, warna, dan tekstur yang tersusun 

dalam sebuah pola tertentu. Bentuk keseluruhan karya seni rupa terdiri dari unsur-

unsur yang tersusun menjadi satu dalam sebuah pola tertentu. Unsur rupa tersebut 

bukan sekedar kumpulan dari bagian-bagian yang tidak bermakna tetapi 

merupakan sebuah susunan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu. 

 Menurut Soedarso (1976:8) seni rupa adalah cabang seni yang 

mengekspbersihan pengalaman artistik manusia, lewat objek-objek dua dimensi 

dan tiga dimensi yang memakan tempat dan tahan akan waktu. Oleh karena itu 

seni rupa ini merupakan bagian dari jenis seni yang memiliki wujud nyata yang 

dapat dilihat oleh mata, dan diraba, seni rupa bisa juga disebut seni visual. 

 Karya seni rupa termasuk jenis kesenian yang memiliki bermacam produk 

karya, baik itu karya dua dimensi maupun tiga dimensi. Seperti yang diungkapkan 

Undarto (1990:3) bahwa seni rupa adalah bentuk ungkapan yang dicurahkan 
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seniman melalui media rupa visual dengan dua dimensi atau tiga dimensi. Lebih 

lanjut Rondhi (2002:13) seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya  

memiliki panjang dan lebar yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang. 

Sedangkan karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang dapat dilihat 

dari segala arah yang berwujud garis, warna, bentuk, dan volume. Wujud dari dua 

dimensi ataupun karya tiga dimensi tersebut termasuk dalam cabang-cabang seni 

rupa, diantaranya adalah: seni lukis, seni pahat, seni grafik, dan lain-lain.  

 Menurut Sahman (1993:55) cabang-cabang seni rupa dikelompokkan 

menjadi tiga bagian, yaitu: (a) seni lukis, (b) seni pahat, dan (c) seni grafik. (a) 

Seni lukis yaitu suatu daya cipta manusia yang diekspbersihan dalam bentuk 

media garis, warna, tekstur, media, bidang ,dan bentuk ke dalam dua dimensi.(b) 

Seni pahat, yaitu daya cipta manusia yang diekspbersihan dalam bentuk karya dua 

dimensi dan tiga dimensi. Seni ini selain memiliki garis, tekstur dan bidang, juga 

memiliki massa, ruang, dan isi. (c) Seni grafik, yaitu daya cipta manusia dengan 

memindahkan suatu pola dengan cara dicetak dalam jumlah tertentu. Rokhmat 

(2002:8) menyatakan bahwa seni grafis adalah kegiatan seni yang dilakukan 

dengan memperbanyak gambar dengan cara cetak.  

 Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diambil suatu pengertian, bahwa 

seni rupa adalah cabang seni yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia 

lewat objek dua dimensi dan tiga dimensi. Penikmatannya dengan indera 

penglihatan, yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa yaitu: garis, raut, ruang, 

warna, tekstur, dan gelap terang yang tersusun dalam pola tertentu. Bentuk 

keseluruhan karya seni rupa terdiri dari unsur-unsur yang tersusun menjadi satu 
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dalam sebuah pola tertentu. Unsur rupa tersebut bukan sekadar kumpulan dari 

bagian-bagian yang tidak bermakna, tetapi merupakan susunan yang dibuat sesuai 

dengan prinsip tertentu. Wujud dari karya seni dua dimensi dan karya seni tiga 

dimensi tersebut yang termasuk dalam cabang-cabang seni rupa di antaranya; seni 

lukis, seni pahat, seni grafik dan lain-lain. 

2. Seni Kriya 

Istilah ‘seni kriya’ berasal dari akar kata ‘kr’ (bahasa Sanskrta) yang 

berarti ‘mengerjakan’; dari akar kata tersebut kemudian menjadi kata : karya, 

kriya, kerja. Dalam arti khusus adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan 

benda atau obyek. Dalam pengertian berikutnya semua hasil pekerjaan termasuk 

berbagai ragam keteknikannya disebut ‘seni kriya’ (Haryono,2002). 

Kata ‘kriya’ dalam bahasa Indonesia berarti pekerjaan (kerajinan tangan). 

Di dalam bahasa Inggris disebut craft yang mengandung arti: energi atau 

kekuatan, arti lain suatu keterampilan mengerjakan atau membuat sesuatu 

(http://www.answers.com/topic/craft). Istilah itu diartikan sebagai ketrampilan 

yang dikaitkan dengan profesi seperti yang terlihat dalam craftsworker 

(pengrajin). Pada kenyataannya seni kriya sering dimaksudkan sebagai karya yang 

dihasilkan karena skill atau ketrampilan seseorang; sebagaimana diketahui bahwa 

semua kerja dan ekspresi seni membutuhkan ketrampilan. 

Dalam persepsi kesenian yang berakar pada tradisi Jawa, dikenal sebutan 

kagunan. Di dalam Kamus Bausastra Jawa, kagunan adalah Kapinteran/ Yeyasan 

ingkang adipeni/Wudharing pambudi ngsiswaake kaendahan-gegambaran, 

kidung ngukir-ukir. Penjelasan itu menunjukan posisi dan pentingnya ketrampilan 
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dalam membuat (mengubah) benda sehari-hari, di samping pengetahuan dan 

kepekaan (akan keindahan). Oleh sebab itu, sebuah karya (seni) dalam proses 

penggarapannya tidak berdasarkan pada kepekaan dan ketrampilan yang baik 

(mumpuni), maka tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk menikmati karya 

tersebut sebagai karya seni (Bandem, 2002 ). 

Perkembangan dalam dunia seni rupa, adalah munculnya kriya sebagai 

bagian tersendiri yang terpisah dari seni rupa murni. Jika sebelumnya kita 

mengenal istilah seni kriya sebagai bagian dari seni murni, kita mengenal istilah 

kriya atau ada pula yang menyebutnya kriya seni. Kriya merupakan 

pengindonesiaan dari istilah Inggris craft, yaitu kemahiran membuat produk yang 

bernilai artistik dengan keterampilan tangan, produk yang dihasilkan umumnya 

eksklusif dan dibuat tunggal, baik atas pesanan ataupun kegiatan kreatif 

individual. Ciri karya kriya adalah produk yang memiliki nilai keadiluhungan baik 

dalam segi estetik maupun guna. Sedangkan karya kriya yang kemudian dibuat 

misal umumnya dikenal sebagai barang kerajinan. 

Kehadiran seni kriya dapat dinyatakan sangat erat dengan peri kehidupan itu 

sendiri, seni kriya berasal dari masyarakat dan kembali untuk kepentingan 

mereka. Seni kriya berada di tengah masyarakat sebagai cabang seni yang 

membumi dan merakyat. Hal ini bukanlah sejenis slogan semata, tetapi hal itu 

adalah suatu kenyataan. Seperti diketahui,seni kriya hadir pada semua jenjang 

kehidupan masyarakat, baik di kalangan ekonomi lemah, ekonomi menengah, 

maupun ekonomi kuat (Bandem, 2002). 
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Keberadaan seni kriya di tengah-tengah masyarakat terus mengalami 

perkembangan dan perubahan fungsi. Kepentingan-kepentingan ekonomi menjadi 

faktor utama penyebab terjadinya perubahan. Produk seni kriya Indonesia yang 

sangat variatif, dapat dijumpai di setiap daerah yang memiliki gaya seni yang 

berbeda dengan ciri dan karakter khusus 

(http://mazgun.wordpress.com/2008/09/23/apresiasi-seni-kriya-nusantara/). Gaya 

seni kriya, kemudian memperlihatkan wajah wilayah lokal maupun regional dan 

mempresentasikan komunitas masyarakatnya.  Seni kriya yang ada di dalam 

masyarakat  memiliki jenis-jenis sebagai berikut: 

 

1. Seni Kerajinan Kulit  

 Seni kerajianan kulit menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah 

dimasak, kulit mentah atau kulit sintetis. Contohnya: tas, sepatu, wayang dan lain-

lain.  

2. Seni Kerajinan Logam 

Seni kriya logam adalah kerajinan yang menggunakan bahan logam seperti 

besi, perunggu, emas, perak. Sedangkan teknik yang digunakan biasanya 

menggunakan sistem cor, ukir, tempa, rakit, las atau sesuai dengan bentuk yang 

diinginkan. Contohnya pisau, barang aksesoris, miniatur alat transportasi, alat-alat 

berat, alat tempur dan lain-lain.  

3. Seni Ukir Kayu 

Kerajinan yang menggunakan bahan dari kayu yang dikerjakan atau 

dibentuk menggunakan tatah ukir. Kayu yang biasanya digunakan adalah: kayu 
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jati, mahoni, waru, sawo, nangka dan lain-lain. Contohnya mebel, relief dan lain-

lain (http://mazgun.wordpress.com/2008/09/23/apresiasi-seni-kriya-nusantara/). 

Sebagian orang juga mengelompokkan seni kriya berdasarkan tekniknya, 

yaitu: kriya tempelan atau aplikasi, seni kriya konstruksi, seni kriya anyam, seni 

kriya ukir dan lain-lain.Sedangkan berdasarkan bahan pembuatannya antara lain 

ada yang disebut kriya tanah liat, kriya kriya plastik, kriya logam dan lain-lain. 

Berdasarkan alat yang digunakan pada proses pembuatannya kriya dibedakan pula 

menjadi kriya pahatan, kriya bubutan, kriya cetakan dan sebagainya. Sementara 

berdasarkan tujuan pembuatannya kriya digolongkan ke dalam kriya terapan, 

kriya untuk hiasan dan lain-lain.  

 

3. Hasil Pembelajaran Seni Kriya dan Nilai Estetis 

Hasil belajar atau pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Oleh kerena itu, apabila 

pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku 

yang diperoleh adalah berupa penguasaaan konsep (Catharina Tri Anni, 2006:5). 

Hasil belajar dalam pendididkan formal dinyatakan pada sebuah laporan 

yang berbentuk buku rapor, dimana didalamnya memuat hasil yang diperoleh 

siswa setelah melalui proses belajar selama setengah maupun satu tahun. hasil 

yang dicatat dalam rapor meliputi nilai akademik, kepribadian dan karajinan. 

Apabila nilai akademik dinyatakan dengan angka, kepribadian dinyatakan dengan 

abjad atau huruf. 
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Pembelajaran seni kriya di sekolah mengembangkan kemampuan siswa 

dalam berkarya seni yang bersifat visual dan rabaan. Pembelajaran seni kriya 

memberikan kemampuan bagi siswa untuk memahami dan memperoleh kepuasan 

dalam menanggapi karya seni ciptaan siswa sendiri maupun karya seni ciptaan 

orang lain. 

Seni kriya menekankan pada keterampilan teknik pembuatan karya dalam 

pembelajarannya, dengan hasil berupa karya kriya fungsional dan nonfungsional. 

Seni kriya menggunakan berbagai teknik dan media tertentu, misalnya kriya kayu, 

kriya logam, dan kriya tekstil. Desain menunjukkan proses pembuatan karya yang 

maksud dan tujuannya telah ditentukan lebih dahulu. Karya desain merupakan 

rancangan gambar, benda, atau lingkungan yang didasarkan pada persyaratan-

persyaratan tertentu.  

Melalui pengalaman berkarya, siswa memperoleh pemahaman tentang 

berbagai penggunaan media, baik media untuk seni rupa dwimatra maupun seni 

rupa trimatra. Dalam berkarya seni rupa, siswa belajar menggunakan berbagai 

teknik tradisional dan modern untuk mengeksploitasi sifat-sifat dan potensi estetik 

media. Melalui seni kriya siswa belajar berkomunikasi melalui gambar dan 

bentuk, serta mengembangkan rasa kebanggaan dalam menciptakan ungkapan 

pikiran dan perasaannya atas keindahan dalam sebuah karya seni. 

Persoalan keindahan sampai sekarang masih memiliki arti dan maksud 

yang sangat kompleks, bila diterjemahkan secara tersurat. Keindahan memiliki 

sudut pandang yang sangat banyak dan hampir setiap ahli seni memberi arti yang 

kadang sangat sepihak/subjektif. Namun hampir semua pendapat mengarah pada 
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persoalan pemberian makna dan estetik karya bagi penikmat keindahan (Susanto, 

2002:55) 

Estetika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai hal-hal 

yang bisa ditangkap dengan panca indera serta ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang struktur dan nilai keindahan suatu benda dengan 

menempatkan keindahan sebagai sasaran utamanya. Selain itu estetika juga 

bersifat subyektif dan objektif serta deskriptif dan normatif. Adapun ukuran nilai 

karya seni bisa dikatakan indah atau  menarik, yaitu ditentukan oleh sikap 

seniman dalam berkarya seni. 

Menurut Volkelt (dalam The Liang Gie, 1976:48), mengemukakan tentang 

ukuran yang menjadikan pengenal suatu karya seni dianggap secara estetis, yaitu 

sebuah karya seni itu harus: (1) mengungkapkan keselarasan antara, bentuk 

dengan isinya. (2) menarik menurut perasaan serta perenungan terhadapnya yang 

diliputi dengan rasa puas. (3) menunjukkan kekaryaannya akan hal-hal yang 

menyangkut manusia. (4) memperbesar kehidupan perasaan. (5) membawa masuk 

ke dalam dunia khayal yang dicita-cita. (6) membebaskan dari ketegangan atau 

suasana realita sehari-hari. (7) menyajikan suatu kebulatan yang utuh. (8) 

mendorong pikiran pada perpaduan mental. 

Dapat dirumuskan nilai estetika adalah kualitas yang memang telah 

melekat pada benda indah yang bersangkutan, terlepas dari orang yang 

mengamatinya. Pada umumnya estetika diterima sebagai cabang filsafat, yang 

cenderung berbicara tentang filsafat keindahan, oleh karena itu estetika 

mempelajari tentang garis besar karya seni. Bentuk estetis karya seni dapat 
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dicapai melalui proses penciptaan karya seni yang harus dikerjakan dengan 

sungguh-sungguh sehingga tercipta bentuk yang sempurna, tidak dibuat dengan 

bentuk yang sederhana, dan memilki makna yang terkandung di dalamnya. 

Sehingga menimbulkan perasaan akan kepuasan menurut seniman dan apresiator 

terhadap hasil karya seni.  

Karya seni relief merupakan salah satu benda seni, oleh sebab itu untuk 

dapat dikatakan benda yang mempunyai nilai estetis dapat dilihat dari desainnya. 

Desain adalah salah satu diantara hasil karya tangan yang terbilang ‘berat’ dan 

dapat menciptakan kenikmatan pada manusia (Sachari dalam Purnomo, 2008:16). 

Jadi desain adalah hasil karya manusia yang berupa ide atau gambaran yang 

belum dituangkan dalam bentuk sebenarnya, dapat dikatakan ‘sulit’ dan ‘berat’ 

tetapi dapat memberikan kenikmatan pada penciptanya. Dalam membuat desain 

yang baik harus memperhatikan unsur-unsur seni rupa dan prinsip desain. Ada 

enam unsur yang perlu diperhatikan oleh para desainer dalam mendesain sesuatu 

yaitu: garis, raut, tekstur, ruang, warna dan gelap terang (Kartika, 2007:41). 

(a) Unsur-unsur Visual 

   Hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam berkarya seni adalah unsur-

unsur rupa sehingga tercipta suatu karya seni yang bernilai tinggi dan memiliki 

kualitas. Unsur-unsur seni rupa merupakan aspek-aspek bentuk yang terlihat, 

konkret, yang kenyataannya jalin-menjalin dan tidak mudah diceraikan satu 

dengan yang lain (Sunaryo, 2003:5). Adapun unsur-unsur visual tersebut adalah 

garis, raut atau bentuk, ruang, tekstur, warna, cahaya (gelap terang) (Sunaryo, 

2000/2001:1). Sedangkan Kartika (2007:70-79) unsur-unsur rupa yaitu garis, 
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shape (bangun), texture (rasa permukaan bahan), warna, ruang dan waktu. Namun 

secara umum, unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya seni relief terdiri dari: 

1) Garis 

Menurut Nursantara (2007:11) garis merupakan barisan titik yang 

memiliki dimensi memanjang dan arah tertentu dengan kedua ujung terpisah. Ia 

bisa panjang, pendek, tebal, halus, lurus, lengkung, patah, berombak, horizontal, 

vertikal, diagonal, dan sebagainya. Lebih lanjut dikatakan bahwa menurut 

wujudnya, garis bisa berupa nyata dan semu. Garis nyata adalah garis yang 

dihasilkan dari coretan atau goresan langsung. Garis semu adalah garis yang 

muncul karena adanya kesan kesan batas (kontur) dari suatu bidang, warna, atau 

ruang. Bastomi (1985: 29) mengatakan bahwa garis adalah alur yang paling 

lembut yang dihasilkan dengan ujung alat seperti pena, pensil, kapur pastel, atau 

kuas. Ia memiliki dimensi memanjang dan punya arah, bisa pendek, panjang, 

halus, tebal, berombak, melengkung, lurus, dan lain-lain. 

Garis merupakan tanda atau markah yang memanjang, yang membekas 

pada suatu permukaan dan mempunyai arah. Perwujudan garis juga sangat 

dipengaruhi oleh karakter senimannya (Sunaryo, 2003:5). Menurut Kartika 

(2004:41), goresan atau garis yang dibuat oleh seorang seniman akan memberikan 

kesan psikologis yang berbeda pada setiap garis yang hadir. Selain itu alat dan 

bahan yang digunakan dalam pembuatan karya seni juga sangat menentukan 

perbentukan garis yang dihasilkan. 

2) Raut 
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Raut atau shape adalah suatu bidang kecil yang terjadi karena dibatasi oleh 

sebuah kontur (garis) dan atau dibatasi oleh adanya warna yang berbeda atau 

gelap terang pada arsiran atau karena adanya tekstur (Kartika, 2007:41). Menurut 

Sunaryo (2000:4), berawal dari kata shape yang secara umum bermakna 

perwujudan yang dikelilingi oleh kontur dan sapuan-sapuan warna, untuk 

menyatakan suatu bidang maupun sesuatu yang bervolume atau bermassa. 

Sedangkan menurut Kartika (2007:71) raut adalah bidang kecil yang terjadi 

karena karena dibatasi oleh garis atau warna berbeda atau gelap terang atau karena 

adanya tekstur. 

3) Ruang 

Bila didefinisikan lebih mendalam, unsur rupa ruang sebenarnya 

merupakan sesuatu yang bersifat khayal (Yudoseputro, 1993:98). Artinya, ruang 

hanya akan tercipta bila terdapat garis atau bidang yang membatasi. Menurut 

Nursantara (2007:13), mengatakan bahwa wawasan tentang ruang berguna pada 

saat merancang desain interior. Ruang yang diisi atau ditempati oleh wujud 

bentuk disebut ruang positif. Ruang yang mengelilingi wujud bentuk disebut 

ruang negatif. Semakin besar ruang negatif, wujud bentuk berkesan semakin kecil, 

dan sebaliknya. Menurut Kartika (2007:79) menjelaskan bahwa  ruang merupakan 

wujud tiga matra yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Ruang diciptakan 

melalui kesan kedalaman. 

Ruang dikaitkan dengan bidang dan keluasan, yang kemudian muncul 

istilah dwimatra dan trimatra. Dalam seni rupa, orang sering mengaitkannya 
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dengan bidang yang memiliki batas atau limit, walaupun kadang-kadang ruang 

bersifat tidak terbatas dan tidak terjamah.  

4) Tekstur 

Menurut Sunaryo (2000:11), tekstur adalah sifat permukaan yang memiliki 

karakter halus, licin, polos, kasap, mengkilap, berkerut, dan sebagainya. Sesuai 

dengan Kartika (2007:47-48), tekstur (texture) unsur rupa yang menunjukkan rasa 

permukaan bahan, sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai 

bentuk rupa, sebagai usaha untuk mememberikan rasa tertentu pada permukaan 

bidang pada perwajahan bentuk pada karya seni rupa secara nyata atau semu. 

Selain itu tekstur dapat diperoleh dari serat kayu. 

Menurut Nursantara (2007:15), tekstur adalah nilai raba dari suatu 

permukaan, bisa halus, kasar, licin, dan lain-lain. Berdasarkan hubungannya 

dengan indera penglihatan, tekstur dibagi dua: (a) tekstur nyata bila diraba 

maupun dilihat, secara fisik terasa kasar-halusnya, (b) tekstur semu tidak memiliki 

kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Tekstur ini bisa terbentuk 

karena kesan perspektif dan gelap terang. 

5) Warna  

Belum ada definisi yang pasti mengenai warna, namun warna diposisikan 

sebagai pembeda antar objek atau bentuk yang identik dengan raut, ukuran, dan 

nilai gelap terang (Sunaryo, 2000:8). Menurut Kartika (2004:48) warna 

merupakan kesan yang ditimbulkan cahaya pada mata. Warna pada benda-benda 

tersebut tidak mutlak, melainkan setiap warna akan dipengaruhi oleh kepentingan 

penggunaannya. Sama halnya Nursantara (2007:11) yang mengatakan bahwa 
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warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. 

Selanjutnya Bastomi (1985:36), warna adalah elemen visual yang paling 

menyenangkan. Warna tidak bergantung pada warna pigmen atau cat, tetapi dapat 

berasal dari bahan itu sendiri. Misalnya warna coklat karena bahan kayu, warna 

abu-abu karena bahan batu, dan sebagainya.  

6) Cahaya (gelap terang) 

Hubungan antara gelap terang dan pencahayaan menghasilkan suatu 

bayangan sehingga menimbulkan suatu gradasi. Gradasi inilah yang nantinya 

membentuk efek pada mata sehingga mengakibatkan adanya perbedaan gelap dan 

terangnya pada suatu benda (Sunaryo, 2000:14). Menurut Nursantara (2007:15), 

gelap terang terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh 

suatu objek. Sehingga gelap terang akan menimbulkan kesan tekstur dan 

kedalaman. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan 

hasil karya seni yang bernilai estetis tidak dapat lepas dari unsur-unsur visual yng 

menyusunnya. Garis, raut, ruang, tekstur, warna dan gelap terang adalah bahasa 

visual yang dapat mengungkapkan emosi, sama persis seperti nada-nada dalam 

musik yang langsung menyentuh dan menggetarkan hati. Nada-nada tersebut 

adalah ungkapan dari apa-apa yang ada di dalam. Garis hadir sebagai terwujudnya 

suatu raut atau bidang, bidang sebagai penggambaran suatu objek dengan torehan 

warna dan tekstur untuk mengekspbersihan jiwa. Sedangkan hadirnya sebuah 

objek maka akan tercipta sebuah ruang dengan gelap terang yang terjadi karena 

adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. 
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Penyusunan atau komposisi dari unsur-unsur estetik merupakan prinsip 

pengorganisasian unsur dalam desain. Untuk menambah nilai lebih dalam karya 

seni, selain unsur-unsur visual, dalam berkarya seni juga harus memperhatikan 

prinsip-prinsip desain.  

(b) Prinsip-prinsip Desain 

Karya merupakan wujud organisasi dari unsur-unsur seni rupa. Unsur-

unsur seni rupa tersebut diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga terciptalah 

sebuah bentuk yang memiliki makna. Dalam proses pengorganisasiannya, unsur-

unsur tersebut ditata dengan memperhatikan aturan-aturan tertentu. Sehingga 

diperoleh suatu karya yang bernilai estetis. Cara atau asas yang mempedomani 

bagaimana mengatur, menata, unsur-unsur rupa dan mengkombinasikannya dalam 

menciptakan bentuk karya. Sehingga mengandung nilai estetis atau dapat 

membangkitkan pengalaman rupa yang menarik disebut dengan prinsip-prinsip 

desain (Sunaryo, 2002: 6). Prinsip-prinsip desain disebut juga kaidah-kaidah yang 

menjadi pedoman dalam berkarya seni rupa. Prinsip-prinsip desain, antara lain 

adalah: 

1) Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan dalam penyusunan adalah keadaan atau kesamaan antara 

kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang 

secara visual ataupun secara intensitas kekaryaan (Kartika, 2007:83). 

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan pengaturan 

“bobot” akibat “gaya berat” dan letak kedudukan bagian-bagian, sehingga 

susunan dalam keadaan seimbang. Keseimbangan bentuk yang berdasarkan berat 
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ringannya serta letak kedudukannya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: (1) 

keseimbangan setangkup, merupakan keseimbangan yang diperoleh bila bagian di 

belahan kiri dan kanan suatu susunan terdapat kesamaan atau kemiripan wujud, 

ukuran, dan jarak penempatannya, (2) keseimbangan senjang, merupakan 

keseimbangan yang memiliki bagian antara belahan kiri dan kanan tidak sama, 

tetapi dalam keadaan tidak berat sebelah, (3) keseimbangan memancar, 

merupakan keseimbangan yang diperoleh melalui penempatan bagian-bagian 

susunan diseputar pusat sumbu gaya berat (Sunaryo, 2002:39). 

 Menurut Edi Siswanto (2010) keseimbangan adalah berkenaan dengan kualitas 

bobot atau kesan berat ringannya suatu karya. Keseimbangan dapat dibuat secara 

formal atau dengan istilah yang lazim disebut setangkep (jawa) atau simetris. 

2) Irama (rhythm) 

Kartika (2007:82) mengatakan bahwa irama merupakan pengulangan 

unsur-unsur karya seni. Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus 

menerus.  Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dari bentuk 

–bentuk unsur rupa ( Admin, 2009). 

Menurut Sunaryo (2002:35), Irama merupakan pengaturan unsur-unsur 

atau unsur-unsur rupa secara berulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang 

tercipta memiliki kesatuan arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan 

bagian-bagiannya. Repetisi merupakan perulangan unsur-unsur pendukung karya 

seni. Repetisi atau ulang merupakan selisih antara wujud yang terletak pada ruang 

dan waktu. Irama dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu: (1) repetitif, 

merupakan irama yang diperoleh dengan mengulang unsur, menghasilkan irama 
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total yang sangat tertib, monoton dan menjemukan, sebagai akibat pengaturan 

unsur-unsur yang sama baik bentuk, ukuran maupun warnanya, (2) alternatif, 

merupakan bentuk irama yang tercipta dengan cara perulangan unsur-unsur rupa 

secara bergantian, (3) progresif, merupakan irama yang diperoleh dengan 

menunjukkan pengulangan dalam perubahan dan perkembangan secara berangsur-

angsur atau bertingkat, dan yang ke (4) flowing, merupakan irama yang mengalun 

yang terjadi karena pengaturan garis-garis berombak, berkelok, dan mengalir 

berkesinambungan. 

3) Dominasi (dominance) 

Dominasi atau penonjolan mempunyai maksud mengarahkan perhatian 

orang yang menikmati suatu karya seni yang dipandang lebih penting daripada  

hal-hal yang lain. Penonjolan atau penekanan dilakukan dengan cara memberi 

intensitas, pemakaian warna kontras, dan ukuran yang berlawanan.  

Menurut Sunaryo (2003:36-37) dominasi adalah penonjolan peran atau 

penonjolan bagian, atas bagian lainnya dalam suatu keseluruhan. Dengan adanya 

dominasi, unsur-unsur tidak akan tampil seragam, setara atau sama kuat 

melainkan justru memperkuat keseutuhan dan kesatuan bentuk. Lebih lanjut 

Bastomi (1992:70), mengataan bahwa dominasi merupakan upaya untuk 

menonjolkan inti seni atau puncak seni, sehingga dominasi pada suatu karya seni 

sangat dibutuhkan karena akan menjadikan karya menarik dan menjadi pusat 

perhatian. Karya yang baik mempunyai titik berat untuk menarik perhatian (center 

of interest). Ada beberapa cara untuk menarik perhatian kepada titik berat 
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tersebut, yaitu dicapai dengan melalui perulangan ukuran dan kontras antara 

tekstur, nada warna, garis, ruang , bentuk (Kartika, 2007:63). 

4) Kesebandingan (proportion) 

Menurut Sunaryo (2002:31), kesebandingan merupakan pengaturan 

hubungan antar bagian atau antara bagian terhadap keseluruhan. Pengaturan 

bagian yang dimaksud bertalian dengan ukuran, yaitu besar kecilnya bagian, luas 

sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. 

Tujuan pengaturan pengaturan kesebandingan adalah agar dicapai kesesuaian dan 

keseimbangan, sehingga diperoleh kesatuan yang memuaskan. 

5) Kesatuan (unity) 

Sunaryo (2002:31), mengatakan bahwa kesatuan (unity) merupakan 

prinsip pengorganisasian unsur rupa yang paling mendasar. Kesatuan diperoleh 

dengan terpenuhinya prinsip-prinsip yang lain maka kesatuan merupakan prinsip-

prinsip desain yang paling berperan dan menentukan. Sebagai prinsip induk untuk 

membawahkan prinsip-prinsip desain yang lain. Dengan kata lain, dalam kesatuan 

terdapat pertalian yang erat antar unsur-unsurnya sehingga tidak dapat terpisahkan 

satu dengan yang lain, serta tidak perlu ada penambahan lagi maupun dikurangkan 

daripadanya (Kartika, 2007:59) 

Berdasarkan paparan di atas, prinsip desain pada dasarnya merupakan 

tolak ukur yang digunakan untuk menilai suatu karya yang baik khususnya dalam 

pengorganisasian tiap unsur sehingga membentuk perpaduan yang menarik. Karya 

seni dapat dikatakan memiliki nilai esteis apabila dalam penciptaannya dapat 

dilihat dari bagaimana cara mendesain. Adapun desain yang baik adalah desain 
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yang dibuat sesuai dengan prinsip desain. Ada enam unsur desain yang perlu 

diperhatikan oleh para seniman dalam mendesain karya seni, yaitu garis, raut, 

ruang, tekstur, warna dan gelap terang. Sedangkan yang perlu diperhatikan 

mendesain adalah mengorganisasikan unsur-unsur desain dalam prinsip-prinsip 

desain yang terdiri dari keseimbangan, irama, dominasi, kesebandingan dan 

kesatuan.  

Dengan demikian karya seni dapat dikatakan karya yang yang memiliki 

nilai keindahan, apabila seniman sudah menerapkan unsur seni dengan pengaturan 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip desain. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Untuk mendapatkan suatu kebenaran dari proses penelitian, maka perlu 

adanya suatu metodologi. Narbuko dan Achmadi (2002:1) menyatakan bahwa 

”Metodologi penelitian berasal dari kata metodos yang artinya cara yang tepat 

untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu atau penjelasan”. Sehingga 

metodologi dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan 

pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 

Metode penelitian adalah cara-cara yang ditempuh oleh seseorang yang 

akan mengadakan penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang 

dilakukan dalam penelitian aini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya 

(sekolah) tempat ia mengajar dengan penekanan pasda penyempurnaan atau 

peningkatan proses dan praktis pembelajaran (Aqib, 2006).  

Penelitian tindakan kelas dapat memperbaiki praktek-praktek 

pembelajaran menjadi lebih efektif, karena jenis penelitian ini mampu 

menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan 

profesionalisme guru dalam proses pembelajaran dengan melihat berbagai 

indikator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa. 

Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian reflektif yang dilakukan guru yang 



72 

 

hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, 

pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar dan sebagainya 

(Depdikbud, 1999). 

Dalam penelitian tindakan kelas, guru dapat melihat, merasakan dan 

menghayati apakah praktek-praktek pembelajaran yang dilakukan selama ini 

memiliki efektivitas yang tinggi atau justru sangat rendah. Penelitian tindakan 

kelas dilakukan secara bertahap mulai dari membuat perencanaan, pelaksanaan, 

analisis, dan refleksi serta melalui beberapa siklus sampai mendapatkan hasil yang 

diharapkan. 

  

B. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini 

dillaksanakan dalam bentuk pra tindakan dan dua kali siklus tindakan sebagai 

perbaikan.   

Berikut di bawah ini merupakan perencanaan pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas yang dimaksudkan dalam skripsi ini. 

1. Proses Penelitian Pra Tindakan Siklus 1 

Pelaksanaan proses pra tindakan siklus 1 ini merupakan uji kemampuan 

awal bagi siswa sebelum dilakukan proses tindakan, siklus 1 dan 2. Melalui 

kegiatan pra tindakan, peneliti dapat mengetahui karakteristik jenis karya siswa 

dalam menuangkan ide dan kreativitasnya dalam membuat karya seni kriya dari 

bahan logam bekas.  
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Sampel yang peneliti gunakan sebagai sampel penelitian adalah kelas X 

TKR 2, yang jumlah keseluruhan sebanyak 41 siswa putra. Di kelas X TKR 2 

semua siswa adalah putra semua, tidak ada siswa putri. Pretes yang dilakukan 

adalah pemberian tugas membuat seni kriya dengan tema “transportasi darat 

khususnya sepeda motor ” sebelum pelaksanaan tindakan siklus 1. Hal ini 

merupakan langkah awal bagi peneliti yang harus dilakukan dengan tujuan, 

peneliti ingin mengetahui sejauhmana kemampuan dan perkembangan hasil 

belajar siswa dalam mengikuti sub mata pelajaran seni rupa dengan materi seni 

kriya. 

Berkaitan dengan penugasan awal pra siklus atau pretes ini akan dapat 

diketahui sejauhmana kemampuan, pengalaman estetis, dan kreativitas siswa, baik 

dari faktor intern maupun ekstern serta kepekaan rasa dalam menanggapi 

lingkungan serta pengalaman belajar yang telah didapatkan sebelumnya. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, baik melalui pengamatan maupun 

wawancara serta hasil karya pretes tersebut setelah dianalisis, maka hasil 

direfleksikan dan dinyatakan masih belum mencapai hasil yang diinginkan. Oleh 

karena itu perlu adanya perencanaan tindakan selanjutnya pada tahap siklus 1 

menggunakan media logam bekas dalam pembelajaran seni kriya dengan harapan 

dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, hasil analisis tersebut 

dapat dijadikan bahan pembanding untuk menentukan langkah-langkah pada 

proses tindakan tahap selanjutnya. 
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2. Proses Penelitian Tindakan Siklus 1 

Proses penelitian tindakan siklus 1 merupakan kelanjutan dari proses 

penelitian pra tindakan siklus yang telah dilakukan. Proses penelitian tindakan 

siklus 1 meliputi kegiatan perencanaan, implementasi tindakan, perekaman data 

serta analisis dan refleksi 

a. Perencanaan 

Pada awal tahap perlakuan pada tindakan siklus 1 ini dilakukan melalui 

proses pembelajaran tentang seni kriya yakni guru menjelaskan tentang konsep 

seni kriya, jenis-jenis dan contoh karya seni kriya, teknik, dan media berkarya 

seni kriya dengan logam bekas. Setelah itu, guru mendemonstrasikan teknik-

teknik berkarya seni kriya dengan logam bekas. Pelaksanaan pembelajaran 

berkarya seni kriya siklus 1 ini bertujuan untuk melatih siswa menuangkan daya 

imajinasinya dalam bentuk karya seni kriya dengan bahan logam bekas 

berdasarkan kreatifitas siswa masing-masing.   

b. Implementasi Tindakan 

Pelaksanaan praktik tindakan kelas pada siklus 1 ini dilaksanakan tidak 

jauh berbeda dengan proses pembelajaran pada umumnya. Adapun langkah-

langkah pembelajarannya meliputi siswa memperhatikan penjelasan dan 

demonstrasi guru di depan kelas, dilanjutkan kegiatan praktik lansung oleh 

masing-masing siswa dengan membuat karya seni kriya dengan bahan logam 

bekas. 

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan di antaranya ide/gagasan serta 

prinsip-prinsip visual. Ide/gagasan mencakup kreativitas dan kemampuan 
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menunjukkan karakteristik karyanya dalam menunjukkan orisinilitasnya. 

Sedangkan prinsip-prinsip visual yang dimaksud adalah kemampuan menyatukan 

unsur-unsur visual menjadi satu-kesatuan yang menarik dipandang mata.  

Kegiatan inti dari tindakan siklus 1 adalah pemberian tugas kepada para 

siswa untuk menuangkan ide/gagasanya ke dalam bentuk seni kriya dengan bahan 

yang berasal dari logam bekas yang terdapat dilingkuangan sekitar SMK Palapa 

Semarang. 

c. Perekaman data 

Proses perekaman data dilaksanakan secara terpadu di dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Proses ini dilakukan melalui pengamatan (observasi), 

proses berkarya siswa dan wawancara tidak bersrtuktur. Teknik observasi 

dilakukan melalui proses pengamatan terhadap pengerjaan dan hasil karya siswa 

dengan kriteria ide kreatif, penguasaan media, maupun kesesuaian dengan tema. 

Teknik wawancara tidak berstruktur dilakukan pada saat siswa 

mengerjakan tugas di kelas maupun pada saat setelah kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepekaan 

siswa dalam menyerap dan memahami penjelasan dari guru. Dengan demikian, 

peneliti dapat mengetahui hasil karya siswa dan dapat membandingkannya dengan 

hasil karya seni kriya sebelumnya. 

d. Analisis dan Refleksi 

Data yang masuk melalui proses pengamatan (observasi), wawancara, 

maupun dari hasil karya seni kriya siswa pada kegiatan proses tindakan siklus 1 

yaitu melalui pemanfaatan logam bekas. Apabila hasil karya dirasa masih kurang 
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memuaskan perlu dilakukan pengulangan tindakan lanjutan (proses tindakan 

siklus 2). 

3. Proses Penelitian Tindakan Siklus 2 

Proses penelitian tindakan siklus 2 merupakan kelanjutan dari penelitian 

tindakan pada siklus 1 yang dirasa hasilnya kurang memuaskan. Proses 

pelaksanaannya meliputi perencanaan, implementasi tindakan, perekaman data 

serta analisis dan refleksi. 

a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil analisis data pada siklus 1 maka sudah dapat ditentukan 

perlu adanya tindakan lanjutan yaitu untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam 

berkarya seni kriya melalui bahan logam bekas dengan menggunakan teknik 

pembelajaran yang berbeda. 

Dengan memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada siswa dalam 

menuangkan ide/gagasan kedalam karya seni kriya dengan bahan logam bekas, 

berimajinasi, berkreasi dan bereksplorasi media sesuai bakat dan krativitasnya 

masing-masing, maka siswa akan benar-benar menemukan corak baru, unik dan 

inovatif yang cocok dengan dunia siswa muda. 

Adapun kegiatan pembelajarannya dilakukan dengan kegiatan guru 

menunjukkan hasil karya seni kriya pada siklus 1 untuk kemudian diapresiasi 

(aspek afektif), setelah itu guru menunjukkan beberapa karya seni kriya yang 

paling baik dan menjelaskan keunggulan dari karya tersebut (kognitif). Kemudian 

guru akan mendemonstrasikan teknik pembuatanya (aspek psikomotorik). Setelah 

itu guru mengajak para siswa untuk segera membuat karya seni kriya berdasarkan 



77 

 

bahan logam bekas yang siswa siapkan dari rumah, maupun yang terdapat 

dilingkungan SMK Palapa Semarang. 

b. Implementasi Tindakan 

Praktik tindakan kelas pada siklus 2 ini dilaksanakan di ruang las yaitu 

siswa dihadapkan pada sejumlah hasil karya pada siklus 1, setelah diadakan dialog 

tanya jawab mengenai karya yang diamati. Kemudian guru menunjukkan karya 

sebuah karya dari pemanfaatan logam dan menjelaskan maksud dari karya 

tersebut, serta mendemonstrasikan cara pembuatannya. Setelah itu, guru 

menjelaskan beberapa jenis logam yang akan dimanfaatkan pada kegiatan siklus 2 

sehingga siswa dapat mempelajari dan memahami kemudian guru memberi tugas 

untuk membuat karya dari logam tersebut. 

c. Perekaman Data 

Proses perekaman data dilaksanakan saat proses pembuatan karya 

berlangsung dan hasil karya siswa. Untuk perekaman data dilakukan dengan 

camera digital, pengambilan data dilakukan pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran dan juga pada tahap penilaian hasil karya siswa. 

d. Analisis dan Refeleksi 

Data yang masuk melalui pengamatan dan tindakan kelas pada siklus 2 ini 

dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang telah ditentukan. Hasil analisis 

kemudian direfleksikan untuk menentukan tindakan lanjutan sekaligus diolah 

sebagai acuan untuk menarik kesimpulan pelaksanaan tindakan kelas. 

 

 



78 

 

C. Latar Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kolaboratif, yaitu bersifat praktis 

berdasarkan permasalahan riil dalam pembelajaran seni kriya dalam sub mata 

pelajaran seni rupa di SMK Palapa Semarang.  Pelaku tindakan adalah peneliti 

sendiri yang di SMK tersebut bertugas sebagai tenaga pengajar guru seni rupa. 

Subjek penerima tindakan adalah 41 siswa kelas X TKR 2 Tahun Pelajaran 

2009/2010. 

 

D. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel, dan 

Pengolahan Data 

(1) Populasi Penelitian  

Menurut Arikunto (2006: 130) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Dapat dijelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan unit 

penelitian yang terdiri dari keseluruhan unit yang melingkupi proses penelitian 

baik berbentuk benda hidup dan benda mati yang diambil sebagai sumber data 

yang mempunyai karakteristik tertentu. Dengan demikian, dalam penelitian ini 

sebagai subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas X TKR 2 SMK Palapa 

Semarang. 

(2) Sample dan Teknik pengambilan Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:131) bahwa sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang  diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini sebagian 

sampel adalah siswa kelas X TKR 2 SMK Palapa yang terdiri dari 41 siswa. 

Alasan digunakan penelitian sampel adalah sebagai berikut: 
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a. Keadaan subjek dalam populasi adalah homogen yaitu seluruh siswa kelas X 

SMK Palapa Semarang. Di SMK ini pembagian kelas dilakukan tidak sesuai 

dengan pengelompokan/ tingkatan prestasi siswa di tiap-tiap kelas merata. 

Untuk itu peneliti mengambil sampel secara acak yaitu memilih kelas X TKR 

2 sebagai sampel untuk mewakili seluruh siswa kelas X SMK Palapa 

Semarang. 

b. Subjek sampel dalam proses penelitian ini lebih sedikit dibandingkan 

keseluruhan populasi sehingga kerepotan prosesnya lebih sedikit. 

c. Kecermatan akan berkurang bila populasi terlalu besar. 

d. Dengan penelitian sampel akan lebih efisien 

(3) Variabel Penelitian 

Poerwati (dalam Toha, 2003) menjelaskan bahwa variabel adalah segala 

seesuatu objek pengamatan penelitian yang berupa faktor yang menentukan 

variasi nilai. Bertolak dari pengertian tersebut maka dalam penelitian tindakan 

kelas ini terdiri dari variabel tindakan dan variabel amatan. 

a. Variabel tindakan 

Variabel tindakan adalah variabel yang digunakan untuk memberi 

tindakan pada amatan. Di dalam penelitian ini, variabel tindakan adalah 

pembelajaran oleh guru, dalam rangka untuk menghasilkan tindakan pembelajaran 

yang lebih tepat (Toha, 2003). Dalam hal ini penelitian tindakan kelas yang 

berkenaan dengan peningkatan kompetensi Seni Kriya siswa, dapat digunakan 

logam bekas sebagai alat bantu untuk mengembangkan daya imajinasi siswa 

sehingga dapat pula meningkatkan kreativitasnya. 
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Variabel ini mempunyai indikator sebagai berikut: 

1) Memiliki motivasi dan stimuli serta kepekaan rasa dalam menggapi sebuah 

karya seni. 

2) Meningkatkan kreativitas dan sensitivitas serta menemukan kekhasan dirinya 

dalam berkarya. 

b. Variabel Amatan 

Variabel amatan adalah subjek yang diamati, yaitu kemampuan 

memanfaatkan logam Bekas dalam pembelajaran Seni Kriya. Variabel ini di ukur 

sebelum dan sesudah proses penelitian tindakan kelas dilakssiswaan. 

Variabel ini memiliki indikator sebagai berikut: 

1) Kemampuan siswa menemukan dan menciptakan ide/ gagasan yang baru 

(inovatif) yang berbeda dengan karya orang lain. 

2) Kemampuan daya kreativitas yang berkenaan dengan ekspresi, imajinasi, 

teknik dan eksplorasi penggunaan media. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara khusus  yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian yang bertujuan untuk membuktikan tentang 

kebenaran suatu peristiwa atau kegiatan. 

Untuk dapat memenuhi keabsahan data yang nantinya didapat, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi : 
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1) Teknik Tes (Tes Perbuatan) 

Arikunto (1998:139) menjelaskan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Menurut Soeharjo (dalam Toha, 2003) menyatakan bahwa alat 

penilaian dalam pelajaran seni rupa dilakukan dengan tes perbuatan (tugas 

praktek). 

2) Teknik Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap subyek dan obyek penelitian di lokasi 

penelitian sehingga diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti 

dalam melakukan observasi di lokasi penelitian, peneliti mengamati secara 

langsung segala aktivitas yang berkenaan dengan perekrutan dan seleksi sehingga 

dapat diperoleh data yang tepat. Dalam kegiatan ini dilakukan secara berulang 

agar data yang diperoleh lebih valid. Menurut Hadi (1993:136) “Sebagai metode 

ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas observasi 

sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung”.  

Hal yang sama diungkapkan oleh Sutopo (2002:60) “Observasi adalah 

mengamati kondisi benda atau lokasi tertentu, bisa merupakan usaha pemantapan 

makna mengenai pemakaian atau pemanfaatan yang berkaitan dengan peristiwa 

yang ada hubungan dengan sesuatu tersebut”. 
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Dalam penelitian ini observasi dilakukan selama proses penelitian 

tindakan kelas berlangsung, yang diamati adalah aktivitas siswa berkarya 

memanfaatkan logam bekas sebagai bahan Seni Kriya.  

3) Teknik Wawancara 

Teknik wawancara merupakan cara menyelenggarakan pemeriksaan 

dengan seksama, dengan setiap aktivitas secara bergilir serta komunikasi langsung 

dengan mengerjakan suatu rangkaian pertanyaan secara sistematis. Menurut 

Moleong (2002 : 135) menyatakan bahwa “Wawancara adalah percakapan dengan 

dengan makna tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua orang pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Wawancara  

dilakukan untuk mendapatkan informasi/gambaran yang jelas terperinci dan 

mendalam mengenai obyek penelitian. 

Sedangkan menurut Nasution (2003:113) yang menyatakan bahwa 

“Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi”. 

Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, digunakan utnuk mengukur sejauh mana kemampuan 

siswa menagkap penjelasan guru. 

4) Teknik Dokumentasi 

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode dokumentasi sebagai alat bantu dan alat penunjang. 

Menurut Arikunto (1996:234) yang dimaksud ”Metode dokumentasi yaitu 
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mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”. 

Dalam penelitian ini dokumen yang diteliti adalah variabel amatan yaitu 

karya seni kriya siswa kelas X TKR 2 SMK Palapa Semarang sebagai sampel 

penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan sejak awal sampai akhir  yang merupakan 

kesatuan yang tak terpisahkan antara tahap pengumpulan dan analisis data. 

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif 

yaitu membandingkan nilai tes antar siklus dengan indikator proses. 

Analisis data hasil tes perbuatan dilakukan dengan model deskriptif 

prosentase. Data hasil observasi dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif 

berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Profil Sekolah 

Penelitian ini dilaksanakan pada SMK Palapa Semarang yang terletak di 

jalan Untung Suropati, Kedungpane Semarang Telp. (024) 7711216 / 70787073, 

Fax (024) 7711216 Semarang.   

 

Gambar 1. Gedung SMK Palapa Semarang 

Visi SMK Palapa Semarang yaitu “Menjadi SMK Unggulan pilihan 

Masyarakat dengan tamatan: Cerdas, Terampil, Siap Kerja, dan ber Karakter serta 

mempunyai jiwa Wirausaha  yang berani bersaing di tingkal Lokal maupun 

Global”. 

Sedangkan misi SMK Palapa Semarang yaitu: 

1. Melaksanakan pendidikan pelatihan kejuruan yang profesional, fleksibel yang 

ter integrasi iman dan taqwa. 
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2. Mewujudkan lingkungan yang menjunjung tinggi etos kerja, budi pekerti 

luhur di jiwai semangat wirausaha 

3. Meningkatkan peranserta dunia industri dan masyarakat dalam 

penyelenggaran pendidikan di sekolah 

4. Melaksanakan sistem manajemen ISO 9001 : 2008 dan peraturan pemerintah 

sebagai landasan pelayanan pada masyarakat 

Sistem pendidikan SMA Palapa Semarang memiliki tiga program kejuruan 

yaitu: Teknik Mekanik Otomotif (TMO), Teknik Audio Vidio (TAV) dan 

Komputer (Rekayasa Perangkat Lunak). 

1. Sarana Prasarana 

SMK Palapa Semarang berdiri di atas tanah dengan luas + 10.150 m2 

dengan status milik yayasan.  Luas tanah yang sudah dimanfaatkan untuk 

bangunan seluas + 5.560 m2   dan yang masih dapat dimanfaatkan  + 4.590 m2 . 

SMK Palapa memiliki sarana dan prasarana yang representatif sebagai berikut: 

Tabel 1. Jenis Ruang di SMK Palapa Semarang 

No. Jenis Ruang 
Jumlah  

Ruang 
Keterangan 

1 Ruang Teori 18  Untuk KBM 

2 Ruang Praktek Otomotif 6 
Untuk Praktek jurusan 

TMO 

3 Ruang Praktek Audio Vidio 1 
Untuk praktek jurusan 

TAV 

4 Ruang Praktek Komputer RPL 2 Untuk praktek jurusan RPL 

5 Lab. Komputer KKPI 1 Untuk semua jurusan 

6 Lab. Bahasa Inggris 1 Untuk semua jurusan 
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7 Lab. IPA 1 Untuk semua jurusan 

8 Ruang Kepala Sekolah 1 Kantor kepala sekolah 

9 Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 
Kantor wakil kepala 

sekolah 

10 Ruang Guru Mapel UMUM 1 Kantor guru 

11 Ruang Guru Produktif 3 Kantor guru 

12 Ruang BP/BK 1 - 

13 Ruang UKS 1 - 

14 Ruang Prakerin 1 - 

15 TUK – Otomotif 1 
Sertifikasi LSP-TO 

Indonesia 

16 Ruang BKK 1 - 

17 Internet  Hot Spot Area 

18 Kamar Mandi/ Toilet Guru 2 - 

19 Kamar Mandi/ Toilet Siswa 7 - 

 

SMK Palapa Semarang merupakan sekolah kejuruan yang terletak jauh 

dari perkotaan mampu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup 

lengkap untuk bersaing dengan SMK lainnya, hal itu juga terbukti SMK Palapa 

Semarang merupakan satu-satunya sekolah swasta yang terpilih sebagai pelaksana 

uji kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yaitu pelaksana uji 

kompetensi otomotif di kota Semarang.  
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2. Prestasi Sekolah 

Torehan prestasi SMK Palapa Semarang dalam 2 tahun terakhir baik di 

bidang akademik maupun non akademik yaitu: 

Tabel 2. Prestasi Siswa SMK Palapa Semarang 

No Tahun Prestasi

1. Tahun 2009 1) Juara 1 Mekanik skill competition Jawa Bali ITS 

2) Juara 1 Lomba Futsal 2009 Fakultas Teknik USM 

3) Juara 1 Turnamen Futsal Fakultas Teknik UNISBANK 

4) Juara 3 Futsal SMA/SMK Kota Semarang 

5) Juara 1 lari 200m POPDA Kota Semarang 

6) Juara 1 lempar lembing pa POPDA Kota Semarang 

7) Juara 1 lari 100 m pa POPDA Kota Semarang 

8) Juara 2 tolak peluru pi POPDA Kota Semarang 

9) Juara 2 lempar lembing pa POPDA Kota Semarang 

10) Juara lari 1500 m pa POPDA Kota Semarang 

 

2. Tahun 2010 1) Juara 1 Invitasi Futsal Jawa Tengah UNNES 

2) Juara 2 Lomba Futsal INDOMARET 

3) Juara 3 Futsal SMA/SMK UNISBANK 

Prestasi yang diperoleh siswa SMK Palapa Semarang tidak hanya dalam 

lingkup semarang tetapi sudah sampai menjuarai kompetisi se Jawa- Bali untuk 

kategori mekanik skill selain itu dua tahun terakhir SMK Palapa Semarang lebih 

banyak berprestasi dalam bidang olah raga. 

3. Dukungan dari Pihak Luar Sekolah 

SMK Palapa bekerja sama dengan berbagai lembaga / perguruan tinggi 

dan dunia usaha sebagai berikut:  
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a. Dukungan lembaga / perguruan tinggi  

Dukungan dari lembaga ini berupa penyediaan tempat atau fasilitas untuk 

mengembangkan ketrampilan yang dimiliki siswa dan juga dukungan bagi siswa 

yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan jurusan di SMK. 

Berikut di bawah ini merupakan perusahaan atau perguruan tinggi yang 

bekerjasama dengan SMK Palapa; 

• BP Dikjur  Provinsi Jawa Tengah 

• Fakultas Teknik UNNES 

• Jurusan Teknik Elektro UNNES 

• Jurusan Teknik Mesin UNNES 

• Jurusan Teknik Informatika UDINUS 

• Fakultas Teknik IKIP Veteran 

• Lembaga Sertifikasi Profesi – Teknisi Otomotif (LSP-TO) Indonesia 

• Tempat Uji Kompetensi (TUK) Komputer BUDIMAN 

• Lembaga Psikologi Kartika 

b. Dukungan dari dunia usaha atau industri 

Dukungan dari dunia industri ini berupa penyediaan tempat magang/ 

praktek sesuai dengan jurusan masing-masing siswa. Industri tersebut adalah: 

• PT. Harjaya Berlian (Mitsubishi- Otomotif) 

• PT. Sun Motor Indosentra Trada (Suzuki- Otomotif) 

• PLAT – H 

• PT. Semarang Honda Centre (Otomotif) 

• Nasmoco (Toyota) 

• PT. Advent (Elektronika) 

• CV. Excelent Computer (Komputer) 

Dunia industri selain memberikan dukungan berupa penyediaan tempat 

magang juga memberikan dukungan terhadap lulusan SMK Palapa Semarang 
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yaitu dengan menyerap tenaga kerja dari lulusan SMK Palapa Semarang. Industri 

yang bekerjasama dengan sekolah untuk penempatan kerja lulusan adalah: 

• PT. Astra Honda Motor 

• PT. Astra Daihatsu Motor 

• PT. Boma Persada (Pertambangan) 

• PT. Komatsu (pertambangan) 

• PT. Media Nusantara Citra (Televisi) 

• PT. Harjaya Berlian (Mobil) 

• PT. Advant 

• PT. Yamaha Mataram Sakti 

• PT. Indofood 

 

B. Deskripsi Implementasi Tindakan Tiap Siklus 

1. Deskripsi Proses Pra Tindakan Siklus 1 

Kondisi awal atau pra tindakan merupakan kondisi dimana proses belajar 

mengajar dilakukan tanpa menggunakan demonstrasi. Untuk mengetahui 

kemampuan siswa sebelum tindakan kelas dilaksanakan, maka dilakukan 

observasi terhadap keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. Dari 

pengamatan awal pembelajaran seni kriya dengan memanfaatkan logam bekas 

masih bersifat verbal yaitu menggunakan metode ceramah dan kurang menarik 

perhatian siswa. RPP yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada proses 

pra tindakan, terdapat pada lampiran halaman 136 
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Pada proses pra tindakan yaitu pelaksanaan kegiatan seni kriya dengan 

memanfaatkan logam bekas pada siswa kelas X TKR 2 dengan jumlah 41 siswa  

dan semua siswa adalah putra yang  dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2010, 

merupakan kegiatan awal atau tes penjajagan untuk mengetahui daya kreativitas 

siswa dalam mamanfaatkan logas bekas sebagai bahan seni kriya. Pada proses pra 

tindakan ini belum menggunakan contoh karya yang sudah jadi. 

Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah di buat, 

langkah-langkah pembelajaran yang ditempuh pada proses kegiatan pra tindakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal, meliputi: 

a. Pendahuluan 

Pada kegiatan ini guru mengenalkan materi seni kriya, pemanfaatkan logam 

meliputi pengertian logam, fungsi logam dan cara pembuatan seni kriya dari 

logam, contoh-contoh seni kriya logam bekas serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

b. Apersepsi 

Kegiatan ini berupa kegiatan tanya jawab hal-hal yang terkait dengan 

pemanfaatan logam bekas. 

c. Motivasi 

Guru menyebutkan contoh-contoh seni kriya dengan memanfaatan logam 

dengan tujuan untuk menarik perhatian siswa dan meningkatkan minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 
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2. Kegiatan Inti, meliputi 

a. Guru memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan logam bekas sebagai 

bahan seni kriya. 

b. Guru menjelaskan mengenai fungsi dan cara pembuatan seni kriya dengan 

bahan logam bekas. 

c. Guru menyebutkan contoh-contoh seni kriya dari logam dan menjelaskan 

fungsi, cara pembuatannya. Misalnya karya miniatur sepeda motor, miniatur 

pesawat terbang dan lain-lain. 

d. Guru membentuk kelompok siswa untuk kegiatan praktek 

e. Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk membuat desain 

f. Guru memberikan tugas untuk membuat seni kriya dengan bahan logam 

dengan tema ”alat tansportasi kendaraan bermotor”. 

3. Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir adalah kegiatan penutup yang memuat hal-hal seperti di 

bawah ini: 

a. Guru menanyakan kesulitan siswa selama kegiatan pembelajaran  berlangsung 

b. Menyimpulkan materi dan hasil pembelajaran 

c. Evaluasi terhadap hasil karya siswa 

Setelah proses pra tindakan di laksanakan sebagai kegiatan awal untuk 

mengetahui sejauh mana daya kreativitas siswa dalam memanfaatkan logam yang 

diperoleh dari pengalaman kegiatan pembelajaran sebelumnya, dapat 

dikumpulkan data-data dari hasil observasi, wawancara dan hasil karya siswa pada 

saat proses pra tindakan sebagai berikut: 
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a. Observasi 

Guru sebagai peneliti dan sebagai observer mengamati kegiatan 

pembelajaran di kelasnya pada proses pra tindakan dari awal hingga akhir. 

Kegiatan pembelajaran pra tindakan dilakukan selama 4 kali pertemuan dapat 

diamati dengan rincian sebagai berikut: 

1). Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama, Standar Kompetensi  yang digunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah menjelaskan keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni kriya di 

wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah mampu 

menjelaskan karya seni kriya Nusantara dan Mancanegara. 

Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan indikator di atas, 

pada kegiatan pembelajaran awal ini siswa terlihat kurang semangat dan kurang 

menanggapi materi yang disampaikan oleh guru, hal ini disebabkan karena 

metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan ceramah di depan. Materi 

yang disampaikan adalah materi seni kriya secara umum dan logam. 

Kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah yang kurang mendapat 

tanggapan positif maka guru membentuk kelompok siswa yang terdiri dari 4 siswa 

sehingga dalam satu kelas ada 10 kelompok. Pembentukan kelompok berdasarkan 

urutan absen sehingga lebih mudah dan lebih cepat, masing-masing kelompok 

berkumpul menjadi satu untuk melakukan diskusi kelompok.  

Pembentukan kelompok ini mendapat tanggapan yang positif dari siswa 

yang ditunjukkan dengan antusias siswa untuk malaksanakan tugas yang akan di 
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berikan oleh guru. Setelah guru memberikan tugas kepada kelompok siswa untuk 

membuat desain atau rancangan karya dari logam bekas, siswa langsung 

melakukan diskusi untuk membuatnya. Masing-masing kelompok ada ketua 

kelompok untuk mengkoordinir teman-temannya, dari 4 orang tersebut salah 

satunya ada yang bertugas untuk menggambar desain dan yang lainnya memberi 

komentar serta memikirkan bahan-bahan untuk membuatnya. 

Pembuatan desain pada pertemuan pertama belum selesai sepenuhnya dan 

akhirnya guru mengakhiri pelajaran, pembelajaran dilanjutkan minggu depan dan 

hasil desain sementara dikumpulkan. Hal ini dilakukan untuk membandingkan 

kreativitas dan kecepatan siswa dalam mengerjakan desain dengan siklus-siklus 

selanjutnya. 

2). Pertemua Kedua 

Dalam pertemuan ini, Standar Kompetensi  yang digunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah merancang karya seni kriya dengan memanfatkan teknik dan corak di 

wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah mampu 

merancang seni kriya berbahan logam bekas dengan tema “miniatur alat 

transportasi sepeda motor”. 

 Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator di 

atas, kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua, siswa terlihat sangat 

bersemangat untuk melanjutkan membuat desain gambar. Guru langsung meminta 

siswa untuk duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk dan ketika desain 

yang sudah dibuat pada pertemuan minggu lalu siswa langsung melanjutkan 
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menyelesaikan desain yang belum selesai. Setelah desain sudah selesai siswa 

langsung menuju ke ruang praktek untuk mengumpulkan bahan-bahan yang di 

butuhkan untuk membuat seni kriya logam bekas. Masing-masing kelompok 

terlihat sibuk membuat rencana dan langkah-langkah untuk membuat karya 

setelah semua barang yang dibutuhkan terkumpul.  

 

Gambar 2. Siswa sedang mengumpulkan bahan untuk membuat karya 

Pada pertemuan yang kedua ini pembelajaran hanya cukup untuk membuat 

desain gambar dan membuat perencanaan membuatnya menjadi miniatur dengan 

tema ”kendaraan khususnya sepeda motor”. Kelompok siswa yang sudah di 

bentuk hanya bisa membayangkan model sepeda motor yang asli sehingga bisa 

mulai membuat miniaturnya dengan logam bekas. 

3). Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga, Standar Kompetensi  yang digunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan teknik dan corak di 



95 

 

wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah siswa mampu 

membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah dirancang. 

Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator di atas, 

pada pertemuan ini, siswa langsung berada di kelas praktek dan guru memberikan 

petunjuk-petunjuk untuk memulai mewujudkan desain yang sudah dibuat 

kelompok. Siswa mulai berdiskusi untuk melakukan langkah pertama yang harus 

dilakukan, dari 8 kelompok siswa semuanya terlihat bingung untuk memulai 

merangkai logam bekas menjadi miniatur sepeda motor. Seperti dibawah ini 

adalah kegiatan siswa untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan dibuat untuk 

merangkai karya yang sudah dibuat desainya. 

Diskusi kelompok berlangsung sangat lama sehingga setelah 45 menit baru 

kelompok memulai untuk mengelas bagian-bagian karya yang akan dibuat. Proses 

pengelasan memakan waktu cukup lama untuk menyambung satu bagian dengan 

bagian lain. Las yang digunkan oleh siswa adalah las listrik dan las karbit yang 

sudah tersedia di ruang praktek. Pembuatan miniatur sepeda motor masing-masing 

kelompok hanya mampu mengelas beberapa bagian saja dan masih banyak yang 

belum tersambung.  

 
Gambar 3. Kegiatan kelompok siswa saat mengelas karya miniatur 
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Pada kegiatan pengelasan siswa terlihat serius untuk menyambung bagian-

bagian logam bekas. Pengelasan dilakukan bergantian sehingga setiap orang 

dalam kelompok dapat mempraktekan kemampuan mengelasnya. 

4). Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan keempat, Standar Kompetensi  yang digunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan teknik dan corak di 

wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah siswa mampu 

membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah dirancang. 

Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator di atas, 

pada pertemuan keempat, kegiatan pembelajaran dimulai di ruang praktek dengan 

masing-masing kelompok untuk menyelesaikan menyambung bagian-bagian 

logam bekas yang sudah tersedia.  

Pada kegiatan pembelajaran ini siswa  terlihat sangat sibuk karena harus 

menyelesaikan karyanya pada tahap pengecatan atau pemberian warna untuk 

mendapatkan hasil maksimal. 

Setelah jam pelajaran kurang 10 menit, ada 6 kelompok siswa yang sudah 

menyelesaikan karyanya sampai pada tahap pengecatan atau pewarnaan. 

Kelompok yang sudah selesai terlihat sedang berdiskusi mengamati hasil 

karyanya dan terlihat puas dengan hasilnya sedangkan 4 kelompok yang terakhir 

juga mampu menyelesaikan karya. Semua karya yang sudah jadi oleh kelompok 

diberi nama siswa dan dikumpulkan untuk dinilai oleh guru. 
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b. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. Proses wawancara bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menangkap penjelasan dari guru. Selain itu, wawancara bertujuan untuk 

mengetahui berbagai macam kesulitan-kesulitan siswa selama proses 

pembelajaran maupun pada saat praktek membuat seni kriya dari logam bekas. 

 

Gambar 4. Guru sedang wawancara untuk mengetahui kesulitan-kesulitan siswa 

Dari gambar di atas dapat dilihat guru sedang mengadakan wawancara 

dengan salah satu kelompok praktek untuk mengetahui kesulitan-kesulitan pada 

saat proses pengelasan.  

c. Hasil Karya 

Berdasarkan penugasan yang telah diberikan oleh guru dalam kegiatan pra 

tindakan siklus 1, diperoleh karya kriya logam bekas yang bervariasi. Dari hasil 

karya tersebut dapat dilihat berdasarkan kategori nilai kurang baik, cukup baik, 

dan amat baik. Berikut di bawah ini contoh karya siswa pada kegiatan 

pratindakan. 
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Gambar 5. Miniatur Karya Kelompok 2  Gambar 6. Miniatur Karya Kelompok 5 

 
Gambar 7.  Miniatur Karya Kelompok 9 

Dari beberapa contoh karya siswa pada kegiatan pra tindakan di atas, dapat 

diketahui bahwa daya kreativitas siswa sangat beragam. Hasil karya kriya logam 

bekas siswa kelas X TKR 2 dapat dilihat berdasarkan ide/gagasan, penguasaan 

teknik, kesesuaian bentuk aslinya dan daya kreatifitas masing-masing siswa dalam 

kelompok. Objek bentuk miniatur yang dipilih oleh kebanyakan kelompok adalah 

alat transportasi roda dua dengan bermacam bentuknya.  

Pada kegiatan pra tindakan ini, daya kreatif siswa terlihat dengan adanya 

kemampuan siswa mengolah bahan logam bekas hingga menjadi karya yang 

menarik. Misalnya, siswa mampu membuat penggambaran bentuk roda, dengan 

memanfaatkan rantai, ger, dan laker. Namun demikian, bentuk miniatur kendaraan 

bermotor roda dua pada kegiatan pra tindakan ini belum memiliki detail yang 
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menyerupai bentuk objek aslinya. Secara umum hanya merupakan bentuk 

globalnya saja. Bahkan pada bagian tertentu hanya merupakan rangkaian dari 

berbagai logam bekas yang disatukan tanpa mengolahnya terlebih dahulu menjadi 

bentuk yang dikehendaki.  

Penguasaan teknik penyambungan khususnya pengelasan, menjadi kendala 

tersendiri bagi sebagian siswa yang belum memiliki ketrampilan pengelasan yang 

baik, sehingga hasil karyanya masih terkesan apa adanya. 

Melihat hal tersebut, akhirnya peneliti beranggapan bahwa kemampuan 

berkarnya kriya logam bekas siswa kelas X 

 TKR 2 pada kegiatan pratindakan masih rendah. Guna meningkatkan hasil 

pembelajaran yang maksimal, perlu adanya peningkatan pada proses selanjutnya 

yakni tindakan siklus 1. 

2. Deskripsi Proses Tindakan Siklus 1 

Pada proses tindakan siklus 1 merupakan tahap lanjutan dari kegiatan pra 

tindakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

perbaikan pembelajaran atas kegiatan pembelajaran sebelumnya yaitu kegiatan 

pra tindakan. Tindakan siklus 1 di laksanakan pada kelas X TKR 2 yang terdiri 

dari 41 siswa putra pada tanggal 4 Maret 2010. Adapun RPP yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran pada tindakan siklus 1, terdapat pada lampiran 

halaman 146 

Perbaikan pembelajaran dalam upaya meningkatkan kreativitas siswa 

membuat seni kriya maka guru mendemonstrasikan contah seni kriya dari logam 

bekas yang sudah dibuat pada tahap pra tindakan.  
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Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah di buat, 

langkah-langkah pembelajaran yang ditempuh pada proses kegiatan pra tindakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

1) Pendahuluan 

Dalam kegiatan ini guru membahas kembalai tentang materi pada kegiatan 

pra tindakan dan mengemukakan kekurangan-kekurangan pada kegiatan pra 

tindakan yang telah di evalusi oleh guru. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan 

tanya jawab berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran sebelumnya. 

2) Apersepsi 

Tanya jawab berbagai hal terkait wawasan dan pengetahuan siswa dalam 

seni kriya logam bekas. 

3) Motivasi 

Guru memperlihatkan contoh-contoh karya yang telah di buat siswa pada 

kegiatan pembelajaran pra tindakan siklus 1 serta menunjukan gambar-gambar 

contoh karya selain miniatur sepeda motor  yang diambil dari internet maupun 

majalah untuk meransang daya kreativitas siswa. 

b. Kegiatan inti 

1) Setelah memberikan apersepsi terhadap karya dari logam yang telah dibuat 

pada pra tindakan siklus 1. Pada tahap ini guru memberikan pengarahan pada 

siswa dalam proses apersepsi dan menunjukkan aspek-aspek yang 

diperhatikan dalam membuat karya dari logam. 
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2) Penjelasan tentang jenis-jenis logam bekas yang bisa dimanfaatkan sebagai 

bahan seni kriya. 

3) Penjelasan tentang teknik pengelasan yang baik dan benar 

4) Demonstrasi pengelasan 

5) Penugasan membuat desain karya 

6) Penugasan membuat seni kriya dengan logam bekas.  

c. Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan penutup yang meliputi: 

1) Guru menanyakan kesulitan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

2) Guru menyimpulkan materi dan hasil pembelajaran 

3) Evaluasi terhadap hasil karya 

Proses tindakan siklus 1 dilaksanakan sebagai kelanjutan dari kegiatan pra 

tindakan. Tindakan siklus 1 merupakan upaya perbaikan dalam peningkatan 

kreativitas dan untuk membandingkan daya kreativitas siswa dalam membuat seni 

kriya dengan memanfaatkan logam bekas  pada tahap sebelumnya (pra tindakan). 

Dari proses tindakan siklus 1 ini dapat dikumpulkan data-data dari hasil observasi, 

wawancara dan hasil karya (tes perbuatan) siswa sebagai berikut: 

a. Observasi 

Guru sebagai peneliti sekaligus sebagai observer mengamati jalannya 

proses kegiatan tindakan siklus 1 dari awal sampai akhir. Hasil temuan yang dapat 

dideskripsikan antara lain: 

(1) Pertemuan Pertama 
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Pada pertemuan pertama, Standar Kompetensi  yang digunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah menjelaskan keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni kriya di 

wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah mampu 

menjelaskan karya seni kriya Nusantara dan Mancanegara. 

Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator di atas, 

pada pertemuan pertama setelah pra tindakan, guru melihat daya ketertarikan yang 

tinggi setelah siswa dibagikan gambar bermacam-macam contoh miniatur karya 

logam bekas yang diambil guru dari internaet, buku maupun majalah. Hal tersebut 

dilakukan oleh guru sebagai upaya perbaikan terhadap siklus pra tindakan, 

sehingga guru dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam berkarya.  

Guru memberitahukan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam 

membuat karya logam bekas yang baik dan siswa memperhatikan penjelasan guru 

dengan seksama. Selanjutnya guru mendemonstrasikan bagaimana teknik 

menyambung antar bagian atau mengelas dan teknik mengecat dengan benar 

supaya hasilnya bisa maksimal. Langkah tersebut dilakukan guru sebagai upaya 

perbaikan pada kegiatan pra tindakan yang berkaitan dengan teknik siswa dalam 

mengelas dan mengecat atau mewarnai. Pada saat guru melakukan demontrasi, 

seluruh siswa memusatkan perhatiannya kearah guru.  

(2) Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua, Standar Kompetensi  yang gunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah merancang karya seni kriya dengan memanfatkan teknik dan corak di 
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wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah mampu 

merancang seni kriya berbahan logam bekas dengan tema “miniatur alat 

transportasi”. 

Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator di atas, 

pada pertemuan kedua siswa mendapat tugas untuk membuat desain gambar karya 

yang akan dibuat. Pada siklus 1 ini guru menyuruh semua siswa dalam kelompok 

membuat desain karya sendiri-sendiri dengan tema yang ditentukan oleh 

kelompoknya sendiri, hal ini dilakukan supaya semua siswa dapat 

mengekspresikan karyanya lewat gambar sehingga tidak seperti pada kegiatan pra 

tindakan dimana siswa yang tidak membuat desain gambar kadang hanya melihat 

bahkan ramai sendiri.  

Pembuatan desain gambar pada kegiatan siklus 1 mendapat respon yang 

lebih baik dari siswa dari pada pada tahap pra tindakan karena masing- masing 

siswa mempunyai gambar-gambar contoh miniatur maupun karya nyata dari 

berbagai buku, majalah yang diberikan oleh guru sehingga siswa bisa memadukan 

atau mendapat gagasan untuk membuat karya lagi. Semua siswa walaupaun sudah 

duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing namun membuat desain sendiri-

sendiri dengan serius. Desain karya yang sudah dibuat per siswa dalam kelompok 

selanjutnya di diskusikan dalam kelompok untuk dipilih yang terbaik dan akan 

dibuat karya miniatur dari logam bekas.  

Pada kegiatan diskusi memilih desain karya inilah banyak siswa yang 

mengusulkan pendapat untuk mulai merancang dan menuliskan bahan-bahan yang 
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dibutuhkan sehingga pada saat pembuatan karya lebih cepat dan lebih bagus dari 

pada pada saat kegiatan pra tindakan. 

(3) Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga, Standar Kompetensi  yang gunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan teknik dan corak di 

wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah siswa mampu 

membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah dirancang. 

Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator di atas, 

pada pertemuan ketiga, siswa langsung memasuki ruang praktek dengan 

membawa desain karya yang sudah dipilih untuk dibuat miniaturnya. Siswa yang 

berkelompok yang terdiri dari 4 siswa dan ada 1 kelompok yang beranggotakan 5 

orang membagi kelompoknya untuk praktek menyambung atau mengelas secara 

bergantian. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini, salah satu kelompok 

siswa sedang sibuk membuat karya . 

 

       Gambar 8. Kegiatan kelompok siswa memulai  membuat karya 
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Antar kelompok dalam ruang praktek terlihat sangat serius terlebih lagi 

ketika guru membantu untuk menunjukkan teknik-teknik pembuatan karya yang 

benar dan selanjutnya mempraktekan sendiri. Pada pertemuan ini hanya ada 3 

kelompok yang mampu menyelesaikan karya miniaturnya sedangkan yang lain 

rata-rata masih kurang 1 sampai 2 penyambungan antar bagian. Dari kelompok 

yang sudah selesai merasa sangat senang karena untuk pertemuan selanjutnya 

hanya tinggal pengecatan saja tetapi bagi kelompok yang belum selesai banyak 

siswa yang merasa menyesal karena terlalu lama mengerjakannya namun tetap 

akan diselesaikan pada pertemuan selanjutnya. 

(4) Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan keempat, Standar Kompetensi  yang gunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan teknik dan corak di 

wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah siswa mampu 

membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah dirancang. 

Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator di atas, 

pada pertemuan terakhir dari siklus 1 ini guru memberikan penjelasan tentang 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan menyampaikan rencana 

kegiatan pada pertemuan terakhir ini yaitu pengecatan, guru menjelaskan 

bagaimana memberikan warna yang baik dan benar pada karya miniatur logam 

bekas. Sebagaian siswa yang belum menyelesaikan karya merasa tidak sabar 

dengan penjelasan guru karena takut tidak sampai pada tahap pengecatan 
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sedangkan kelompok siswa yang tinggal pada tahap pengecatan terlihat tenang 

dan santai mendengarkan penjelasan dari guru. 

 
Gambar 9. Kegiatan kelompok siswa mulai mewarnai karya 

miniatur logam pada siklus 1 

 

 Kegiatan pembelajaran dilakukan di ruang praktek untuk melanjutkan 

proses pembuatan karya bagi yang belum selesai dan lanjut ke tahap pengecatan 

bagi kelompok yang sudah selesai. Setelah  8 kelompok selesai membuat karya 

langsung melaksanakan pengetan pada karyanya, selama proses pengecatan siswa 

terlihat banyak yang memberikan warna sesuai dengan imajinasinya sehingga 

siswa banyak yang terlihat senang pada tahap ini dan tahap ini dirasakan tidak 

terlalu sulit seperti pada saat pembuatan karyanya. 

Setelah semua kelompok menyelesaikan tahap pembuatan karya sampai 

pada tahap pewarnaan maka siswa memberi nama kelompok untuk dinilai oleh 

guru. Seperti yang terlihat di bawah ini, guru sedang mengadakan penilaian hasil 

karya kelompok dari siklus 1. 
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Gambar 10. Penilaian hasil karya siswa oleh guru 

b. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran dengan 

tujuan untuk mengetahui kesulitan siswa pada proses pra tindakan dan siklus 1. 

Semua siswa mempunyai kesempatan untuk mengemukakan kesulitan yang 

dihadapi. 

Guru, dalam melakukan wawancara kepada siswa dengan menanyakan 

kepada siswa perbedaan yang dirasakan antara pembelajaran sebelumnya (pra 

tindakan) dengan pembelajaran siklus 1. Setelah wawancara ternyata diketahui 

bahwa : 

(1) Siswa lebih menyukai membuat karya tanpa ditetapkan temanya seperti pada 

siklus 1, siswa cenderung bisa berkreasi jika memilih tema sesuai dengan 

kemampuan dan kesenangannya. 

(2) Siswa lebih cepat membuat desain gambar jika guru menunjukkan gambar-

gambar contoh miniatur karya logam bekas baik dari majalah maupun buku. 
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Sebaliknya, jika pada pra tindakan siswa hanya membayangkan saja benda 

yang akan dibuat sehingga membuat imajinasi siswa terbatas. 

(3) Pada proses pengecatan siswa dapat meniru pada gambar yang berikan oleh 

guru.  

c. Hasil Karya 

Hasil karya kelompok siswa pada siklus 1 lebih baik dari pada sebelumnya 

dalam hal pemilihan objek yang akan dibuat miniaturnya maupun dari bentuk 

kemiripan atau kreativitasnya. Adapun beberapa contoh miniatur karya pada 

siklus 1 sebagai berikut: 

 
Gambar 11. Miniatur karya Kelompok 10 Gambar 12. Miniatur karya Kelompok 4 

Dari hasil karya kelompok siswa pada siklus 1 dapat diamati ternyata 

siswa mempunyai daya kreasi yang cukup potensial untuk digali lebih mendalam. 

Pada kenyataannya setelah guru memberikan tugas tanpa tema untuk membuat 

karya miniatur dari logam bekas kelompok siswa mampu menemukan ide untuk 

membuat karya selain kendaraan bermotor roda dua. Akan tetapi pada hasil karya 

kelompok 10 yang membuat karya miniatur alat tempur angkatan darat masih 

sederhana dan  pada proses pengecatan masih kurang sempurna. Sedangkan karya 

miniatur kelompok 4 sudah baik, hal ini dilihat dari teknik pengecatan yang sudah 
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merata, memperhatikan bagian-bagian yang perlu dicat dan kelompok tersebut 

dapat menggabungkan berbagai bahan-bahan logam bekas yang lebih banyak dari 

pada kelompok 10 sehingga tingkat kesulitannya pun lebih tinggi. 

Hasil karya miniatur antar kelompok pada siklus 1 ini banyak kemiripan 

karena rata-rata kelompok siswa membuat karya miniatur alat- alat berat yaitu alat 

tempur angkatan darat dan angkatan udara. Hal tersebut dikarenakan penugasan 

tersebut merupakan hal yang baru bagi kelompok yaitu dengan memberikan tema 

miniatur alat transportasi. Untuk melakukan perbaikan pada siklus 1, peneliti 

melakukan tindakan siklus 2 yaitu dengan menngunakan media berupa gambar-

gambar karya dari buku, majalah, internet dan juga mendemonstrasikan contoh 

karya yang sudah jadi agar siswa dapat berimajinasi dan mengadakan perbaikan 

dari karya sebelumnya. 

3. Deskripsi Proses Tindakan Siklus 2 

Tindakan siklus 2 merupakan perbaikan pembelajaran pada siklus 1. 

Tindakan siklus 2 bertujuan untuk meningkatkan daya kreativitas siswa agar lebih 

meningkat. Pelaksanaan tindakan siklus 2 dilaksanakan pada siswa kelas X TKR 2 

yang terdiri dari 41 siswa putra pada tanggal 22 April 2010. Adapun RPP yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada tindakan siklus 2, terdapat pada 

lampiran halaman 156. 

Perbaikan pembelajaran dalam uapaya meningkatkan kreativitas siswa 

dalam membuat karya dari logam bekas, guru sudah menggunakan metode 

domonstrasi tidak hanya gambar-gambar dari majalah, buku tetapi guru sudah 
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membawa dan menunjukkan contoh karya baik hasil dari kegiatan siklus 

sebelumnya maupun karya yang dimiliki oleh guru.  

Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah dibuat, maka 

pada siklus 2 langkah-langkah pembelajaran yang ditempuh oleh guru sebagai 

berikut: 

a)  Kegiatan awal 

• Pendahuluan: Guru menunjukkan tujuan pembelajaran pada siklus 2 

• Apersepsi: tanya jawab berbagai hal yang berkaitan dengan wawasan siswa 

terhadap seni kriya logam bekas 

• Motivasi: Guru memperlihatkan contoh karya dari kegiatan pra siklus, siklus 

1, gambar-gambar dari majalah, buku dan lain-lain selain tiu guru juga 

menunjukkan contoh karya yang sudah dibawa oleh guru. 

b)  Kegiatan Inti 

• Setelah memberikan apersepsi terhadap terhadap karya miniatur dari logam 

bekas pada kegiatan pembelajaran sebelumnya (siklus 1). Pada kegiatan ini 

guru memberikan arahan pada siswa dalam proses apresiasi dan menunjukan 

aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam memunculkan kreativitas. 

• Penjelasan tentang teknik-teknik membuat karya dari logam bekas. 

• Menganalisis contoh gambar maupun contoh karya yang dibagikan oleh guru 

dengan bimbingan dari guru 

• Demonstrasi penggunaan media gambar maupun contoh karya dalam 

membuat karya dari logam bekas 
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• Penugasan membuat desain gambar karya dan membuat karya dari logam 

bekas. 

c)  Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir adalah penutup yang memuat: 

• Guru menanyakan kesulitan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

• Menyimpulkan materi dan hasil pembelajaran 

• Evaluasi terhadap hasil karya siswa. 

Dari proses tindakan siklus 2 dapat dikumpulkan data-data dari hasil 

observasi, wawancara dan hasil karya sebagai berikut: 

a. Observasi 

Guru sebagai peneliti sekaligus sebagai observer mengamati jalannya 

proses kegiatan siklus 2 dari pertemuan permata hingga pertemuan terakhir 

sehingga menemukan hasil-hasil yang dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama, Standar Kompetensi  yang gunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah menjelaskan keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni kriya di 

wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah mampu 

menjelaskan karya seni kriya Nusantara dan Mancanegara. 

Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator di atas, 

pada pertemuan pertama setelah tindakan siklus 1, guru melihat daya ketertarikan 

yang lebih tinggi setelah siswa dibagikan gambar bermacam-macam contoh 

miniatur karya logam bekas yang diambil guru dari internet, buku maupun 
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majalah dan hasil karya kelompok dibagikan untuk dianalisis oleh masing-masing 

kelompok. Hal tersebut dilakukan oleh guru sebagai upaya perbaikan terhadap 

siklus 1, sehingga guru dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam berkarya.  

Kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan pada saat guru 

memberitahukan nilai yang didapat dari kegiatan siklus 1, setelah siswa 

memperhatikan dengan serius ketika guru mendemonstrasikan contoh karya yang 

sudah disiapkan sebelumnya. Perhatian siswa terarah pada penjelasan guru 

tentang langkah-langkah membuat desainnya, menyambung antar bagian dengan 

baik dan memberi warna yang sesuai dengan benda yang dibuat. 

Pertemuan pertama siswa lebih diarahkan untuk memahami pembuatan 

seni kriya dari logam bekas supaya ketika berkarya lebih bisa meningkatkan 

kreativitasnya. 

2) Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua, Standar Kompetensi  yang gunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah merancang karya seni kriya dengan memanfatkan teknik dan corak di 

wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah mampu 

merancang seni kriya berbahan logam bekas dengan tema “miniatur alat 

transportasi”. 

Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator di atas, 

kegiatan siklus 2 pada pertemuan kedua hanya dikhususkan untuk membuat 

desain karya yang akan dibuat pada pertemuan selanjutnya. Setelah membuat 

desain siswa dianjurkan untuk menentukan bahan-bahan yang dibutuhkan dan 
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memastikan bahan-bahan tersebut ada diruang praktek sehingga bisa langsung 

dibuat pada pertemuan selanjutnya. 

Pembuatan desain gambar pada kegiatan siklus 2 mendapat respon yang 

lebih baik dari siswa dari pada pada tahap siklus 1 karena masing- masing siswa 

mempunyai gambar-gambar contoh miniatur karya dari berbagai buku, majalah 

dan melihat hasil karya yang telah dibuat dari kegiatan siklus 1 yang diberikan 

oleh guru sehingga siswa bisa memadukan atau mendapat gagasan untuk 

membuat karya lagi. Semua siswa walaupaun sudah duduk berdasarkan 

kelompoknya masing-masing namun membuat desain sendiri-sendiri dengan 

serius seperti pada siklus 1. Desain karya yang sudah dibuat per siswa dalam 

kelompok selanjutnya di diskusikan dalam kelompok untuk dipilih yang terbaik 

dan akan dibuat karya miniatur dari logam bekas. Setelah penentuan desain karya 

yang akan dibuat pada pertemuan selanjutnya siswa terlihat sibuk memperbaiki 

dan mendiskusikan dalam kelompok tentang desain tersebut. 

Pada saat jam pelajaran hampir habis, siswa diarahkan untuk ke ruang 

praktek untuk mengecek bahan-bahan yang diperlukan sehingga timbul 

kegaduhan ketika memilihnya namun kondisi masih bisa dikontrol oleh guru. 

3) Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga, Standar Kompetensi  yang gunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan teknik dan corak di 

wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah siswa mampu 

membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah dirancang. 



114 

 

Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator di atas, 

pada pertemuan ketiga, siswa langsung memasuki ruang praktek dengan 

membawa desain karya yang sudah dipilih untuk dibuat miniaturnya. Siswa yang 

berkelompok membagi kelompoknya untuk praktek menyambung atau mengelas 

secara bergantian.  

Kegiatan pembelajaran ini, siswa banyak yang meminta petunjuk dari guru 

untuk mengarahkan pada proses pengelasan supaya hasilnya lebih bagus.Masing-

masing kelompok pada saat diruang praktek dibekali dengan desain gambar, 

contoh gambar-gambar dari buku dan majalah serta hasil karya siklus 1 supaya 

siswa lebih bisa berkreasi. 

Pembuatan karya berdasarkan desain yang telah dibuat pada kegiatan 

siklus 2 selesai pada pertemuan ketiga ini. Hal ini dikarekan kesiapan siswa untuk 

menuangkan ide-ide sesuai dengan kreasinya. Di akhir pelajaran, siswa terlihat 

antusias untuk mengumpulkan karya kepada guru supaya mendapat nilai yang 

lebih baik dari pada siklus 1. 

4) Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan keempat, Standar Kompetensi  yang gunakan adalah 

 mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. Kompetensi Dasar yang digunakan 

adalah membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan teknik dan corak di 

wilayah Nusantara. Sedangkan Indikator pencapaiannya adalah siswa mampu 

membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah dirancang. 

Berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator di atas, 

pada pertemuan terakhir dari siklus 2 ini, guru memberikan penjelasan tentang 
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kegiatan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan menyampaikan rencana 

kegiatan pada pertemuan terakhir ini yaitu pengecatan, guru menjelaskan 

bagaimana memberikan warna yang baik pada karya miniatur logam bekas.  

Kegiatan pembelajaran dilakukan di ruang praktek melanjutkan ke tahap 

pengecatan. Pada proses pengecatan siswa banyak yang memperhatikan 

pewarnaan dari gambar-gambar yang diberikan oleh guru dan sesekali meminta 

pendapat, saran atas pemilihan warnanya. Setelah semua kelompok 

menyelesaikan tahap pembuatan karya sampai pada tahap pewarnaan maka siswa 

memberi nama kelompok untuk dinilai oleh guru.  

 
Gambar 13. Kegiatan kelompok siswa saat  mewarnai karya miniatur logam pada siklus 2 

Pertemuan terkahir ini siswa masih sempat mendengarkan penjelasan dari 

guru tentang proses kegiatan pembelajaran dari kegiatan pra tindakan sampai 

siklus 2 sehingga siswa dapat mengambil manfaat dari kegiatam pembelajaran 

seni kriya. 

b. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran dengan model wawancara tidak terstruktur. Wawancara tersebut 
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dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan siswa pada proses 

pembelajaran siklus 2. Dari hasil wawancara di dapatkan hasil temuan sebagai 

berikut: 

1) Siswa lebih menyukai membuat karya tanpa ditetapkan temanya seperti pada 

siklus 1, siswa cenderung bisa berkreasi jika memilih tema sesuai dengan 

kemampuan dan kesenangannya. 

2) Siswa lebih bersemangat membuat desain karya dengan menembangkan dari 

contoh karya yang didemonstrasikan oleh guru dari pada hanya 

mengembangkan dari gambar-gambar saja. 

3) Siswa lebih terarah dalam membuat karya dari proses penyambungan sampai 

proses pengecatan. 

c. Hasil Karya 

Hasil karya kelompok siswa pada siklus 2 lebih baik dari pada sebelumnya 

dalam hal pemilihan objek yang akan dibuat miniaturnya maupun dari bentuk 

kemiripan atau kreativitasnya. Adapun beberapa contoh miniatur karya pada 

siklus 2 sebagai berikut: 

 

  Gambar 14. Miniatur karya Kelompok 1 Gambar 15. Miniatur Karya kelompok 6 
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Gambar 16. Miniatur Karya Kelompok 4 

Dari sampel karya kelompok siswa di atas dapat diamati bahwa daya 

kreativitas siswa meningkat dalam membuat hasil karya pada siklus 2. Karya yang 

dibuat memiliki bentuk yang berbeda-beda atau lebih bervariasi dari pada pada 

siklus 1. Teknik pengelasan sudah lebih baik karena sudah tidak kasar dan siswa 

dapat menyambung atau mengelas banyak komponen logam bekas menjadi satu 

karya yang rumit karena memerlukan banyak bahan seperti becek, kereta 

lokomotif dan alat tempur. Dilihat dari segi pengecatan atau pewarnaan semua 

kelompok sudah mengunakan teknik dengan benar sehingga menghasilkan warna 

yang rata dan tegas dibagian-bagian yang sudah ditentukan warnanya. Dengan 

demikian pengunaan media seperti gambar-gambar karya dari buku, majalah, 

internet maupun contoh karya yang sudah dibuat pada siklus 1 yang telah 

dibagikan kepada siswa dapat mendorong daya kreativitas kelompok untuk 

mengadakan perbaikan.  
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C. Hasil Peningkatan Kreativitas Tiap Siklus 

Pada tes pra tindakan kegiatan pembelajaran seni kriya dengan 

memanfaatkan logam bekas belum menggunakan media gambar maupun hasil 

karya akan tetapi mengunakan penjelasan dari guru dan siswa hanya bisa 

berimajinasi tentang karya yang akan dibuat. Pada kegiatan pra tindakan siswa 

mendapat tugas membuat karya berdasarkan tema yang sudah ditentukan oleh 

guru yaitu ”Kendaraan bermotor khusus sepeda motor” sehingga ruang lingkup 

kreativitas siswa masih terbatas. 

Pada tes siklus 1 guru sudah mengunakan media pembelajaran contoh 

gambar-gambar karya miniatur maupun contoh gambar nyata dari buku, majalah 

maupun dari internet untuk meransang kreativitas siswa. Sedangkan pada siklus 2 

guru sudah menggunakan media berupa selain contoh gambar dari buku, majalah, 

internet tetapi juga guru mendemonstrasikan contoh karya miniatur dan 

membagikan karya-karya yang sudah dibuat kelompok pada siklus 1. hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan analisis siswa terhadap seni kriya 

logam bekas. Adapun kriteria penilaian yang digunakan seperti pada tabel berikut 

ini: 

 
Tabel 3 .  Interval Nilai Tes Praktek Membuat Seni Kriya dari Logam Bekas 

 
No. Interval Nilai KriteriaBaik 
1 1 – 40 Amat Kurang 
2 41 – 60 Kurang 
3 61 – 70 Cukup 
4 71 – 80 Baik 
5 81 – 100 Amat Baik 

Sumber: Anis (2008: 104) 
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Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan melalui tes perbuatan 

(hasil karya) dengan sistem penilaian langsung dari kegiatan pra tindakan, siklus 1 

dan siklus 2, dapat dilihat peningkatan kreativitas kelompok siswa dalam 

membuat karya contoh yang di pakai adalah pada kelompok 5 seperti di bawah 

ini:  

 
Gambar 17. Gambar Karya pra tindakan  Gambar 18. Gambar Karya Siklus 1 

 
Gambar 19. Gambar Karya Siklus 2 

Berdasarkan sampel kelompok 6 di atas, dapat dijelaskan bahwa karya 

pada kegiatan pra tindakan menunjukkan penguasaan teknik yang masih rendah, 

bentuk kurang menarik dan begitu pula dengan kesesuaian desain yang belum 

sempurna. Pada siklus 1 sudah menunjukkan adanya kemajuan yakni dalam 

penguasaan teknik, pembuatan desain yang lebih sempurna namun terlihat 

sederhana. Pada siklus 2, kelompok 6 tersebut berusaha memperbaiki hasil karya 
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dari siklus sebelumnya yaitu dengan ide membuat miniatur yang berbeda yaitu 

lokomotif kereta api. Pada silus 2 tersebut, sudah menunjukkan peningkatan yang 

lebih baik yang terlihat dari desainya yang menarik dan tingkat penguasaan teknik 

serta pewarnaan yang sempurna. 

Pengumpulan data dari kegiatan pra tindakan di peroleh nilai dari masing-

masing kelompok yang terlihat seperti di bawah ini. 

Tabel 4.  Perolehan Nilai Pada Kegiatan Pra Tindakan  

 

 Keterangan:  

1) Kelompok berdasarkan nomor urat absensi siswa. Kelompok 1 smpai 9 

beranggotakan 4 orang sedangkan kelompok ke 10 beranggotakan 5 orang 

karena jumlah siswa adalah 41 siswa. 

2) Aspek yang dinilai meliputi (A) ide/ gagasan, (B) kesesuaian bentuk desain 

dan (C) kreativitas. 

3) Nilai Total merupakan nilai yang didapatkan kelompok atas karya yang telah 

dibuat. 

 

Dari tabel perolehan nilai tersebut maka dapat diketahui frekuensi siswa 

dalam kegiatan pra tindakan sebagai berikut: 

 

KELOMPOK NILAI JUMLAH RATA-
RATA A B C 

1 75 75 70 220 73.3
2 70 75 70 215 71.7
3 75 65 65 205 68.3
4 75 70 75 220 73.3
5 65 70 65 200 66.7
6 65 75 65 205 68.3
7 75 75 70 220 73.3
8 75 65 65 205 68.3
9 65 70 70 205 68.3

10 70 70 75 215 71.7
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Tabel 5. Frekuensi Kelompok Siswa dalam Perolehan Nilai  
Kegiatan Pra Tindakan 

 
No. Interval Nilai Frekuensi Prosentase Kriteria 
1 1 – 40 - - Amat Kurang 
2 41 – 60 - - Kurang 
3 61 – 70 5 50 % Cukup 
4 71 – 80 5 50 % Baik 
5 81 – 100 - - Amat Baik 

Berdasarkan tabel diatas dalam perolehan nilai kegiatan pra tindakan, 

dapat dideskripsikan bahwa jumlah kelompok dalam kelas adalah 10 kelompok 

dan rata-rata beranggotakan 4 orang dari 41 siswa secara keseluruhan. Dalam 

proses pra tindakan ini, tidak terdapat kelompok yang mendapatkan nilai berkisar 

1 – 60 dengan kriteria amat kurang dan kriteria kurang. Pada nilai 61 - 70 dengan 

kriteria cukup terdapat 5 kelompok siswa. Sedangkan yang mendapatkan nilai 

dengan kriteria baik berkisar 71 – 80, frekuensiya sebanyak 5 kelompok siswa. 

Dengan demikian, sebagian besar hasil tes praktek membuat karya dari logam 

bekas pada proses pra tindakan masih dikatakan cukup baik. 

Tabel 6. Tabel Perolehan Nilai Kelompok Siswa Pada Kegiatan Siklus 1 

Kelompok Aspek yang dinilai Jumlah Rata-rata 1 2 3 
1 80 78 73 231 77 
2 80 80 78 238 79.3 
3 80 73 78 231 77 
4 78 75 78 231 77 
5 80 73 75 228 76 
6 78 73 80 231 77 
7 78 75 73 226 75.3 
8 78 85 75 238 79.3 
9 78 70 85 233 77. 7 

10 80 78 75 233 77. 7 
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Tabel 7. Frekuensi Kelompok Siswa dalam Perolehan Nilai Kegiatan Siklus 1 
 

No. Interval Nilai Frekuensi Prosentase Kriteria 
1 1 – 40 - - Amat Kurang 
2 41 – 60 - - Kurang 
3 61 – 70 - - Cukup 
4 71 – 80 10 100% Baik 
5 81 – 100 - - Amat Baik 

 
Berdasarkan tabel frekuensi siswa dalam perolehan nilai siklus 1 diatas, 

dapat dideskripsikan bahwa jumlah keseluruhan siswa kelas X TKR 2 adalah 41 

siswa yang terdiri atas 10 kelompok siswa yang dijadikan sasaran penelitian. Pada 

siklus 1 tidak terdapat kelompok siswa dengan nilai antara 1- 70 dan semua 

kelompok siswa memperoleh nilai antara 71-80 dengan kriteria baik. Dengan 

demikian, sebagian besar hasil tes membuat karya dari logam bekas pada proses 

siklus 1 sudah baik. 

 

Tabel 8. Tabel Perolehan Nilai Pada Kegiatan Siklus 2 

 
 
 
 

 

KELOMPO
K 

NILAI JUMLA
H RATA-RATA 1 2 3 

1 90 95 90 275 91.7 
2 85 85 90 260 86. 7 
3 95 90 85 270 90 
4 95 90 85 270 90 
5 90 85 85 260 86.7 
6 95 95 90 280 93. 3 
7 90 85 90 265 88. 3 
8 95 90 85 270 90 
9 90 90 85 265 88.3 

10 85 85 90 260 86.7 
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Tabel 9.  Frekuensi Siswa dalam Perolehan Nilai Kegiatan Siklus 2 
 

No. Interval Nilai Frekuensi Prosentase Kriteria 
1 1 – 40 - - Amat Kurang 
2 41 – 60 - - Kurang 
3 61 – 70 - - Cukup 
4 71 – 80 - - Baik 

5 81 – 100 10 100% Amat Baik 

 
Berdasarkan tabel frekuensi siswa dalam perolehan nilai silus 2 di atas, 

dapat dideskripsikan bahwa jumlah keseluruhan siswa kelas X TKR 2 adalah 41 

siswa yang terdiri dari 10 kelompok siswa yang menjadi sasaran penelitian. Dari 

penelian tersebut tidak ada kelompok siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80 

dan dari 10 kelompok siswa semuanya mendapatkan nilai  antara 81 – 100 dengan 

kriteria amat baik. Dengan demikian, sebagian besar hasil tes praktek membuat 

karya dari logam bekas pada proses siklus 2 sudah sangat baik. 

Adapun untuk lebih jelasnya peningkatan hasil tes praktek membuat karya 

dari logam bekas pada siswa kelas X TKR 2 SMK Palapa Semarang dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 10.  Frekuensi Siswa dalam Perolehan Nilai Kegiatan  
pra tindakan, siklus 1 dan siklus 2 

 

No. Interval 
Nilai Kriteria 

Pra 
Tindakan Siklus 1 Siklus 2 

Frek % Frek % Frek % 
1 1 – 40 Amat Kurang - - - - - - 
2 41 – 60 Kurang - - - 
3 61 – 70 Cukup 5 50% - - 
4 71 – 80 Baik 5 50% 10 100% - - 

5 81 – 100 Amat baik - - - - 10 100%
Jumlah 10 100% 10 100% 10 100%
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Tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa prosentase hasil belajar yang 

diperoleh dari proses pra tindakan hingga siklus selanjutnya selalu mengalami 

peningkatan yang signifikan, yaitu pada proses pra tindakan terdapat 50% 

kelompok siswa dengan kriteria cukup dan 50% kelompok siswa dengan kriteria 

baik. Dari proses pra tindakan mengalami peningkatan pada siklus 1 yaitu dari 

50% dengan kriteria cukup pada kegiatan pra tindakan menjadi kriteria baik 

dengan nilai antara 71-80, sehingga dapat diketahui bahwa pada kegiatan siklus 1 

semua kelompok siswa memperoleh nilai antara 71- 80 dengan kriteria baik. Dari 

proses siklus 1 mengalami peningkatan pada siklus 2 yaitu 100% meningkat dari 

kriteria baik menjadi kriteria amat baik dengan nilai antara 81- 100. 

Untuk mengetahui perkembangan nilai kelompok siswa tiap siklus, berikut 

di bawah ini ditampilkan tabel perbandingan nilainya. 

Tabel 11. Perbandingan Nilai Kelompok Tiap Siklus 
 

Nama 
Kelompok Siklus Pra Tindakan Siklus 1 Siklus 2 

Kelompok 1 73.3 77 91.7 
Kelompok 2 71.3 79.3 86.7 
Kelompok 3 69.3 77 90 
Kelompok 4 73.3 77 90 
Kelompok 5 66.7 76 86.7 
Kelompok 6 68.3 77 93.3 
Kelompok 7 73.3 75.3 88.3 
Kelompok 8 68.3 79.3 90 
Kelompok 9 69.3 77.7 88.3 
Kelompok 10 71.7 77.7 86.7 
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Secara grafik dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 
Gambar 20. Perbandingan Nilai Kelompok Tiap Siklus 

Sedangkan untuk mengetahui perkembangan kemampuan tiap siswa baik 

siklus pra tindakan, siklus 1 maupun siklus 2 dalam pembelajaran seni kriya 

berbahan logam bekas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 167-

178 dari nilai proses, nilai kelompok, sampai pada nilai tiap siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasi penelitian yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya 

maka dapat di simpulkan penelitian “Pemanfaatan Logam Bekas Sebagai Bahan 

Seni Kriya di Kelas X SMK Palapa Semarang” sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang paling efektif digunakan pada kegiatan 

pembelajaran seni kriya dengan pemanfaatan logam bekas di kelas X TKR 2 

SMK Palapa Semarang adalah: 

a. Metode Penugasan Kelompok 

Metode penugasan kelompok di kelas X TKR 2 SMK Palapa 

Semarang merupakan metode pembelajaran yang paling efektif dengan 

dikombinasikan metode demonstrasi. Penugasan kelompok dilakukan oleh 

guru karena di SMK Palapa memiliki keterbatasan alat-alat untuk praktek 

membuat karya sehingga perlu di bentuk kelompok-kelompok supaya 

lebih efektif. 

Kelompok yang dibentuk terdiri dari 4 anggota dan juga ada satu 

kelompok yang beranggotakan 5 orang karena jumlah keseluruhan siswa 

adalah 41 siswa. Pembentukan kelompok belajar berdasarkan urutan 

absensi sehingga lebih mudah dalam pengaturannya. Kerjasama di antara 
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kelompok terlihat sangat baik dari mulai pertemuan pertama sampai pada 

saat praktek membuat karya. 

b. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi sangat efektif setelah diadakan pada siklus 1, di mana 

pada kegiatan pra tindakan yang belum menggunakan metode demonstrasi 

contoh karya, siswa masih terlihat bingung untuk menentukan desain 

karya maupun bahan yang akan digunakannya. 

 Dengan adanya metode demonstrasi yang dilaksankan oleh guru 

pada siklus 1 dan siklus 2 terlihat siswa bisa membuat karya-karya yang 

bervariasi antar kelompok dan hasilnya juga lebih baik  

c. Metode Ceramah 

Metode ceramah di SMK Palapa efektif dilakukan pada pertemuan 

pertama dan pada pertemuan / siklus selanjutnya lebih ditekankan pada 

praktek membuat karya. Ceramah yang diberikan guru hanya sebatas 

pengetahuan tentang ketrampilan membuat karya seperti teknik mengelas, 

teknik pewarnaan dan biasanya ceramah dilakukan disela-sela siswa 

melaksankan proses tersebut. 

2. Proses pembelajaran di lakukan dengan 3 tahap yaitu pra tindakan, siklus 1 

dan siklus 2. Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 4 bulan 

dengan rincian tiap siklus kurang lebih 1 bulan yaitu 4 kali pertemuan 

a. Pra tindakan adalah proses kegiatan pembelajaran yang belum 

menggunakan media contoh gambar-gambar karya maupun demonstrasi 
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karya oleh guru jadi siswa hanya membuat karya berdasarkan imajinasi 

atau ingatan akan karya nyatanya. 

b. Siklus 1 adalah proses kegiatan yang sudah menggunakan media 

pembelajaran seperti contoh gambar-gambar yang diambil dari buku, 

majalah, maupun internet, dimana siswa dapat mengamati, mempelajari 

sehingga bisa merancang daya krativitas siswa dalam membuat karya 

miniature  logam bekas. 

c. Siklus 2 adalah proses kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan 

media gambar-gambar karya nyata maupun miniature dari buku, majalah, 

internet dan juga karya yang didemonstrasikan guru dan dibagikan ke 

kolompok hasil karya pada siklus sebelumnya sehingga kelompok dapat 

membuat karya yang lebih baik dengan mempelajari kekurangan-

kekurangan pada siklus sebelumnya. 

3. Hasil pembelajaran dari tiap siklus dalam hal  kreativitas siswa meningkat dari 

proses tiap siklus yaitu dari pra tindakan kelompok siswa memperoleh nilai 

dengan kriteria cukup 50 %  dan baik 50 %. Selanjutnya pada kegiatan siklus 

2, 50% dari kelompok siswa yang memperoleh kriteria cukup meningkat 

menjadi kriteria baik sehingga dari 10 kelompok siswa yang ada semua 

memperoleh nilai dengan kriteria baik 100 %. Peningkatan hasil kreativitas 

kelompok dalam membuat karya juga meningkat pada siklus 2 yaitu dari 

kriteria baik 100 % menjadi kriteria amat baik 100% atau 10 kelompok siswa 

memperoleh kriteria amat baik.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Pembelajaran praktek membuat karya pada siswa SMK sebaiknya guru 

memberikan kebebasan untuk menentukan karya yang akan dibuat sehingga 

siswa dapat ber kreasi dengan baik karena tidak dibatasi pada tema tertentu. 

2. Guru Seni Budaya khususnya Seni Rupa sebaiknya menggunakan metode 

demonstrasi dan memberikan beragam referensi gambar-gambar karya 

sehingga siswa dapat mempraktekan bermacam-macam bentuk karya. 

3. Sekolah agar menyediakan tempat atau studio untuk praktek seni rupa maupun 

dalam kegiatan pameran dan juga sekolah menyediakan alat untuk proses 

pengecatan dan air brush 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

1. Mata Pelajaran            :   Seni Budaya / Seni Rupa 

2. Kelas/Semester           :   X / 1 (ganjil) 

3. Pertemuan ke              :   1 

4. Alokasi Waktu            :   2 x 45 menit 

5. Standar Kompetensi    :   Mengekspreskan diri melalui karya seni kriya 

Kompetensi Dasar       : Menjelaskan keunikan gagasan dan teknik dalam 

karya seni kriya di wilayah Nusantara 

Indikator                      :   Mampu menjelaskan karya seni kriya Nusantara 

dan Mancanegara 

6.  

I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat memahami dan menjelaskan teknik pembuatan karya seni kriya 

Nusantara 

II.        Materi Pelajaran 

Seni kriya dan teknik seni kriya logam 

 III.     Metode Pembelajaran 

-      Ceramah 

-      Presentasi 

-      Tanya jawab 

 IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas. 

-          Guru mengabsen siswa yang tidak hadir hari ini. 

-   Guru mengenalkan seni kriya logam 

-   Guru menanyakan seni kriya logam yang dikaitkan dengan 

lingkungan sekitar 

-     Guru memotivasi siswa dengan menunjukkan contoh- contoh karya 

seni kriya logam   

-          Guru menyampaikan kepada siswa tujuan pembelajaran hari ini. 



134 

 

B.     Kegiatan Inti 

-          Dari jawaban siswa yang bermacam-macam dari “Karya-karya seni 

logam” guru menginformasikan ke siswa apa yang dimaksud dengan 

“seni kriya dan kriya logam”. 

-          Guru menjelaskan bahan dan teknik seni kriiya logam 

-          Guru memberikan contoh-contoh gambar seni kriya logam alat 

transportasi 

-   Guru membentuk kelompok untuk bekerja sama 

-   Guru memberikan tugas untuk membuat desain karya seni kriya 

logam dengan tema “alat transportasi kendaraan bermotor” 

-   Guru memberikan tugas membuat karya seni kriya berbahan logam 

dengan tema  “miniatur alat transportasi kendaraan bermotor” 

-          Tanya jawab antara guru dan siswa. 

 C.     Kegiatan Akhir 

-          Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

-          Guru memotivasi siswa berupa pemberian tugas pekerjaan rumah 

 V.        Alat/Bahan/Sumber: 

-          Buku Seni Rupa SMK kelas X 

-          Buku catatan siswa 

VI.     Penilaian 

-          Tanya jawab siswa 

-          Tugas 

-          Ulangan harian siswa 

  

  

                    Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

7. Mata Pelajaran            :   Seni Budaya / Seni Rupa 

8. Kelas/Semester            :   X / 1 (ganjil) 

9. Pertemuan ke              :   2 

10. Alokasi Waktu            :   2 x 45 menit 

11. Standar Kompetensi    :   Mengekspreskan diri melalui karya seni 

kriya 

12. Kompetensi Dasar    :  Merancang karya seni kriya dengan 

memanfatkan teknik dan corak di wilayah Nusantara 

13. Indikator                      :   Mampu merancang seni kriya berbahan 

logam bekas dengan tema “miniatur alat transportasi sepeda 

motor” 

14.  

I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat merancang seni kriya logam dan menyediakan bahan logam 

  

II.        Materi Pelajaran 

Prinsip desain dan ilmu bahan 

  

III.     Metode Pembelajaran 

-      Ceramah 

-      Diskusi kelompok 

  

IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

-          Guru menugaskan untuk merancang desain karya seni kriya logam 

miniature motor  

B.     Kegiatan Inti 
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-          Guru menugaskan untuk merancang desain karya seni kriya logam 

miniature motor  

-          Guru menilai dan membahas hasil desain 

C.     Kegiatan Akhir 

-          Guru memotivasi siswa untuk memilih bahan-bahan logam bekas 

yang efektif untuk dimaanfaatkan dalam pembuatan karya seni kriya 

logam 

  

V.        Alat/Bahan/Sumber: 

-          Buku Seni Rupa SMA kelas X 

-          Buku catatan siswa 

  

VI.     Penilaian 

-          Tanya jawab siswa 

-          Tugas  

  

  

  

               Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Mata Pelajaran            :   Seni Budaya / Seni Rupa 

Kelas/Semester            :   X / 1 (ganjil) 

Pertemuan ke              :   3 

Alokasi Waktu            :   2 x 45 menit 

Standar Kompetensi   :   Mengekspreskan diri melalui karya seni kriya 

Kompetensi Dasar     :  Membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan 

teknik dan corak di wilayah Nusantara 

Indikator                     :   Siswa mampu membuat karya seni kriya 

berdasarkan desain yang telah dirancang 

  

I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah 

dirancang 

 

II.        Materi Pelajaran 

- Teknik pengelasan  

 

III.     Metode Pembelajaran 

-      Diskusi  

-   Ceramah. 

  

IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

-          Guru menanyakan kepada siswa tentang persiapan desain, alat dan 

bahan untuk praktek 

B.     Kegiatan Inti 
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-          Guru menugaskan untuk mempersiapkan tempat dan perangkat alat 

las 

-   Guru menugaskan untuk merangakai bahan-bahan dengan tenik las 

yang dikerjaka berkelompok secara bergantian 

  

V.        Alat/Bahan/Sumber: 

-  Buku Catatan 

-  Desain 

-   Logam 

-  Gergaji besi 

-  Gerinda 

-  Amplas  

 

VI.     Penilaian 

Nilai Proses : Desaian + Pengumpulan Bahan + Teknik Las + Teknik 

Finishing 

       4 

 

   

                Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 

NO NAMA L/P KELOMPOK 
NILAI 

JUMLAH 
RATA-

RATA 
DESAIN 

PENGUMPULAN 

BAHAN 

TEKNIK 

LAS 

TEKNIK 

FINISHING 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Mata Pelajaran            :   Seni Budaya / Seni Rupa 

Kelas/Semester            :   X / 1 (ganjil) 

Pertemuan ke              :   4 

Alokasi Waktu            :   2 x 45 menit 

Standar Kompetensi   :   Mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. 

Kompetensi Dasar     :  Membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan 

teknik dan corak di wilayah Nusantara 

Indikator                    :   Siswa mampu membuat karya seni kriya 

berdasarkan desain yang telah dirancang 

I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah 

dirancang 

II.        Materi Pelajaran 

- Teknik Las 

- Teknik Mengecat  

III.     Metode Pembelajaran 

-      Ceramah 

-      Diskusi  

IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

C.     Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

-          Guru menanyakan kepada siswa tentang persiapan alat dan bahan  

D.    Kegiatan Inti 
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-          Guru menugaskan untuk mempersiapkan tempat dan perangkat alat 

las 

-   Guru menugaskan untuk merangakai bahan-bahan dengan tenik las 

yang dikerjaka berkelompok secara bergantian  

-   Guru menugaskan untuk melanjutkan finishing dengan pengecatan  

V.        Alat/Bahan/Sumber: 

Buku Catatan 

-  Desain 

-   Logam 

-  Gergaji besi 

-  Gerinda 

-  Amplas  

-  Cat 

VI.     Penilaian 

Nilai Kelompok : Ide + Ketepatan Bentuk + Kreativitas  

          3 

 

                    

 

 

                     Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 

2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 

NO NAMA KELOMPOK 
NILAI 

JUMLAH 
RATA-

RATA 
IDE/GAGASAN 

KETEPATAN 

BENTUK KREATIVITAS 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Mata Pelajaran             :   Seni Budaya / Seni Rupa 

Kelas/Semester            :   X / 1 (ganjil) 

Pertemuan ke               :   5 

Alokasi Waktu             :   2 x 45 menit 

Standar Kompetensi     :   Mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. 

Kompetensi Dasar      :  Menjelaskan keunikan gagasan dan teknik dalam 

karya seni kriya di wilayah Nusantara 

Indikator                     :   Mampu menjelaskan karya seni kriya Nusantara 

dan Mancanegara 

 

I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat memahami dan menjelaskan teknik pembuatan karya seni kriya 

Nusantara. 

II.        Materi Pelajaran 

Seni kriya dan teknik seni kriya logam 

III.     Metode Pembelajaran 

-      Ceramah 

-      Presentasi 

-   Demonsrasi 

-      Tanya jawab 

-      Diskusi kelompok 

IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas. 

-          Guru mengabsen siswa yang tidak hadir hari ini. 

- Guru menanyakan seni kriya logam yang dikaitkan dengan hasil 

dari praktik sebelumnya 

-     Guru memotivasi siswa dengan menunjukkan contoh- contoh karya 

seni kriya logam  
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-          Guru menyampaikan kepada siswa tujuan pembelajaran hari ini. 

B.     Kegiatan Inti 

-          Guru menjelaskan bahan dan teknik seni kriiya logam 

-          Guru memberikan contoh-contoh gambar seni kriya logam alat 

transportasi 

-   Guru menugaskan untuk duduk berkelompok seperti pada 

kelompok sebelumnya untuk bekerja sama 

-   Guru memberikan tugas untuk membuat desain karya seni kriya 

logam dengan tema “alat transportasi” 

-   Guru memberikan tugas membuat karya seni kriya berbahan logam 

dengan tema  “miniatur alat transportasi” 

-          Tanya jawab antara guru dan siswa. 

  

C.     Kegiatan Akhir 

-         Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

-          Guru memotivasi siswa berupa pemberian tugas pekerjaan rumah 

V.        Alat/Bahan/Sumber: 

-          Buku Seni Rupa SMK kelas X 

-          Buku catatan siswa 

VI.     Penilaian 

-   Tanya jawab siswa 

-          Tugas 

-          Ulangan harian siswa 

  

                Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Mata Pelajaran            :   Seni Budaya / Seni Rupa 

Kelas/Semester            :   X / 1 (ganjil) 

Pertemuan ke              :   6 

Alokasi Waktu            :   2 x 45 menit 

Standar Kompetensi   :   Mengekspreskan diri melalui karya seni kriya 

Kompetensi Dasar     :  Merancang karya seni kriya dengan memanfatkan 

teknik dan corak di wilayah Nusantara 

Indikator                     :   Mampu merancang seni kriya berbahan logam 

bekas dengan tema “miniatur alat transportasi” 

  

I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat merancang seni kriya logam dan menyediakan bahan logam 

  

II.        Materi Pelajaran 

Prinsip desain dan ilmu bahan 

  

III.     Metode Pembelajaran 

-      Ceramah 

-      Diskusi kelompok 

  

IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

-          Guru menugaskan untuk merancang desain karya seni kriya logam 

miniature alat tansportasi 

  

B.     Kegiatan Inti 
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-          Guru menugaskan untuk merancang desain karya seni kriya logam 

miniature alat transportasi 

-          Guru menilai dan membahas hasil desain 

C.     Kegiatan Akhir 

-          Guru memotivasi siswa untuk memilih bahan-bahan logam bekas 

yang efektif untuk dimaanfaatkan dalam pembuatan karya seni kriya 

logam 

  

V.        Alat/Bahan/Sumber: 

-          Buku Seni Rupa SMA kelas X 

-          Buku catatan siswa 

  

VI.     Penilaian 

-          Tanya jawab siswa 

-          Tugas  

  

  

  

                    Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Mata Pelajaran            :   Seni Budaya / Seni Rupa 

Kelas/Semester            :   X / 1 (ganjil) 

Pertemuan ke              :   7 

Alokasi Waktu            :   2 x 45 menit 

Standar Kompetensi   :   Mengekspreskan diri melalui karya seni kriya 

Kompetensi Dasar     :  Membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan 

teknik dan corak di wilayah Nusantara 

Indikator                    :   Siswa mampu membuat karya seni kriya 

berdasarkan desain yang telah dirancang 

  

I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah 

dirancang  

II.        Materi Pelajaran 

- Teknik pengelasan 

  

III.     Metode Pembelajaran 

-      Diskusi  

-   Ceramah. 

  

IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

-          Guru menanyakan kepada siswa tentang persiapan desain, alat dan 

bahan untuk praktek 

B.     Kegiatan Inti 
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-          Guru menugaskan untuk mempersiapkan tempat dan perangkat alat 

las 

-   Guru menugaskan untuk merangakai bahan-bahan dengan tenik las 

yang dikerjaka berkelompok secara bergantian 

  

V.        Alat/Bahan/Sumber: 

-  Buku Catatan 

-  Desain 

-   Logam 

-  Gergaji besi 

-  Gerinda 

-  Amplas  

 

VI.     Penilaian 

Nilai Proses : Desaian + Pengumpulan Bahan + Teknik Las + Teknik 

Finishing 

       4 

 

 

 

                 Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 

 

NO NAMA L/P KELOMPOK 

NILAI 

JUMLAH 
RATA-

RATA 
DESAIN 

PENGUMPULAN 

BAHAN 

TEKNIK 

LAS 

TEKNIK 

FINISHING 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Mata Pelajaran            :   Seni Budaya / Seni Rupa 

Kelas/Semester            :   X / 1 (ganjil) 

Pertemuan ke              :   8 

Alokasi Waktu            :   2 x 45 menit 

Standar Kompetensi   :   Mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. 

Kompetensi Dasar       :  Membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan 

teknik dan corak di wilayah Nusantara 

Indikator                     :   Siswa mampu membuat karya seni kriya 

berdasarkan desain yang telah dirancang 

  

I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah 

dirancang 

II.        Materi Pelajaran 

- Teknik Las 

- Teknik Mengecat  

III.     Metode Pembelajaran 

-      Ceramah 

-      Diskusi  

IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

C.     Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

-          Guru menanyakan kepada siswa tentang persiapan alat dan bahan  

D.    Kegiatan Inti 
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-          Guru menugaskan untuk mempersiapkan tempat dan perangkat alat 

las 

-   Guru menugaskan untuk merangakai bahan-bahan dengan tenik las 

yang dikerjaka berkelompok secara bergantian  

-   Guru menugaskan untuk melanjutkan finishing dengan pengecatan  

V.        Alat/Bahan/Sumber: 

Buku Catatan 

-  Desain 

-   Logam 

-  Gergaji besi 

-  Gerinda 

-  Amplas  

-  Cat 

VI.     Penilaian 

Nilai Kelompok : Ide + Ketepatan Bentuk + Kreativitas  

          3 

 

                   

 

 

                     Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 

2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 

 

NO NAMA KELOMPOK 
NILAI 

JUMLAH 
RATA-

RATA 
IDE/GAGASAN 

KETEPATAN 

BENTUK KREATIVITAS 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Mata Pelajaran            :   Seni Budaya / Seni Rupa 

Kelas/Semester            :   X / 1 (ganjil) 

Pertemuan ke              :   9 

Alokasi Waktu            :   2 x 45 menit 

Standar Kompetensi   :   Mengekspreskan diri melalui karya seni kriya 

Kompetensi Dasar      : Menjelaskan keunikan gagasan dan teknik dalam 

karya seni kriya di wilayah Nusantara 

Indikator                    :   Mampu menjelaskan karya seni kriya Nusantara 

dan Mancanegara 

  

 I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat memahami dan menjelaskan teknik pembuatan karya seni kriya 

Nusantara 

  

II.        Materi Pelajaran 

Seni kriya dan teknik seni kriya logam 

  

III.     Metode Pembelajaran 

-      Ceramah 

-      Presentasi 

-      Tanya jawab 

  

IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas. 

-          Guru mengabsen siswa yang tidak hadir hari ini. 

-   Guru mengenalkan seni kriya logam 
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-   Guru menanyakan seni kriya logam yang dikaitkan dengan karya 

yang sudah dibuat sebelumnya 

-     Guru memotivasi siswa dengan menunjukkan contoh- contoh karya 

seni kriya logam   

-          Guru menyampaikan kepada siswa tujuan pembelajaran hari ini. 

B.     Kegiatan Inti 

-          Dari jawaban siswa yang bermacam-macam dari “Karya-karya seni 

logam” guru menginformasikan ke siswa apa yang dimaksud dengan 

“seni kriya dan kriya logam”. 

-          Guru menjelaskan bahan dan teknik seni kriiya logam 

-          Guru memberikan contoh-contoh gambar seni kriya logam alat 

transportasi 

  

-   Guru membentuk kelompok untuk bekerja sama 

-   Guru memberikan tugas untuk membuat desain karya seni kriya 

logam dengan tema “miniatur alat transportasi” 

-   Guru memberikan tugas membuat karya seni kriya berbahan logam 

dengan tema  “miniatur alat transportasi” 

-          Tanya jawab antara guru dan siswa. 

C.     Kegiatan Akhir 

-          Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

-          Guru memotivasi siswa berupa pemberian tugas pekerjaan rumah 

  

V.        Alat/Bahan/Sumber: 

-          Buku Seni Rupa SMK kelas X 

-          Buku catatan siswa 

  

 

VI.     Penilaian 

-          Tanya jawab siswa 

-          Tugas 
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-          Ulangan harian siswa 

  

  

                 Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Mata Pelajaran            :   Seni Budaya / Seni Rupa 

Kelas/Semester            :   X / 1 (ganjil) 

Pertemuan ke              :   10 

Alokasi Waktu            :   2 x 45 menit 

Standar Kompetensi   :   Mengekspreskan diri melalui karya seni kriya 

Kompetensi Dasar     :  Merancang karya seni kriya dengan memanfatkan 

teknik dan corak di wilayah Nusantara 

Indikator                     :   Mampu merancang seni kriya berbahan logam 

bekas dengan tema “miniatur alat transportasi 

sepeda motor” 

  

I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat merancang seni kriya logam dan menyediakan bahan logam 

  

II.        Materi Pelajaran 

Prinsip desain dan ilmu bahan 

  

III.     Metode Pembelajaran 

-      Ceramah 

-      Diskusi kelompok 

  

IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

-          Guru menugaskan untuk merancang desain karya seni kriya logam 

miniature motor 

  



153 

 

B.     Kegiatan Inti 

-          Guru menugaskan untuk merancang desain karya seni kriya logam 

miniature motor  

-          Guru menilai dan membahas hasil desain 

C.     Kegiatan Akhir 

-          Guru memotivasi siswa untuk memilih bahan-bahan logam bekas 

yang efektif untuk dimaanfaatkan dalam pembuatan karya seni kriya 

logam 

  

V.        Alat/Bahan/Sumber: 

-          Buku Seni Rupa SMA kelas X 

-          Buku catatan siswa 

  

VI.     Penilaian 

-          Tanya jawab siswa 

-          Tugas  

  

  

  

                    Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Mata Pelajaran            :   Seni Budaya / Seni Rupa 

Kelas/Semester            :   X / 1 (ganjil) 

Pertemuan ke              :   11 

Alokasi Waktu            :   2 x 45 menit 

Standar Kompetensi   :   Mengekspreskan diri melalui karya seni kriya 

Kompetensi Dasar     :  Membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan 

teknik dan corak di wilayah Nusantara 

Indikator                     :   Siswa mampu membuat karya seni kriya 

berdasarkan desain yang telah dirancang 

  

I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah 

dirancang  

II.        Materi Pelajaran 

- Teknik pengelasan  

III.     Metode Pembelajaran 

-      Diskusi  

-   Ceramah. 

IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

-          Guru menanyakan kepada siswa tentang persiapan desain, alat dan 

bahan untuk praktek 

B.     Kegiatan Inti 

-          Guru menugaskan untuk mempersiapkan tempat dan perangkat alat 

las 
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-   Guru menugaskan untuk merangakai bahan-bahan dengan tenik las 

yang dikerjaka berkelompok secara bergantian 

V.        Alat/Bahan/Sumber: 

-  Buku Catatan 

-  Desain 

-   Logam 

-  Gergaji besi 

-  Gerinda 

-  Amplas  

 

VI.     Penilaian 

Nilai Proses : Desaian + Pengumpulan Bahan + Teknik Las + Teknik 

Finishing 

       4 

 

  

  

                    Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 

NO NAMA L/P KELOMPOK 
NILAI 

JUMLAH 
RATA-

RATA 

DESAIN 

PENGUMPULAN 

BAHAN 

TEKNIK 

LAS 

TEKNIK 

FINISHING 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Mata Pelajaran            :   Seni Budaya / Seni Rupa 

Kelas/Semester            :   X / 1 (ganjil) 

Pertemuan ke              :   12 

Alokasi Waktu            :   2 x 45 menit 

Standar Kompetensi   :   Mengekspreskan diri melalui karya seni kriya. 

Kompetensi Dasar       :  Membuat karya seni kriya dengan memanfaatkan 

teknik dan corak di wilayah Nusantara 

Indikator                     :   Siswa mampu membuat karya seni kriya 

berdasarkan desain yang telah dirancang 

I.           Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat membuat karya seni kriya berdasarkan desain yang telah 

dirancang  

II.        Materi Pelajaran 

- Teknik Las 

- Teknik Mengecat  

III.     Metode Pembelajaran 

-      Ceramah 

-      Diskusi  

-    Demonstrasi 

IV.     Langkah-langkah Pembelajaran 

A.    Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

C.     Kegiatan Awal 

-          Persiapan kelas 

-          Absensi siswa 

-          Guru menanyakan kepada siswa tentang persiapan alat dan bahan  

D.    Kegiatan Inti 
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-          Guru menugaskan untuk mempersiapkan tempat dan perangkat alat 

las 

-   Guru menugaskan untuk merangakai bahan-bahan dengan tenik las 

yang dikerjaka berkelompok secara bergantian  

-   Guru menugaskan untuk melanjutkan finishing dengan pengecatan  

V.        Alat/Bahan/Sumber: 

Buku Catatan 

-  Desain 

-   Logam 

-  Gergaji besi 

-  Gerinda 

-  Amplas  

-  Cat 

VI.     Penilaian 

Nilai Kelompok : Ide + Ketepatan Bentuk + Kreativitas  

          3 

 

                    

 

                     Mengetahui:                                                Surabaya, 20 Agustus 

2010 

    Kepala SMK Palapa Semarang                                      Guru Mata Pelajaran 

  

  

           Moch Arifin, S.Pd                                                  Juwandi Afriyanto 

 

 

NO NAMA KELOMPOK 
NILAI 

JUMLAH 
RATA-

RATA 
IDE/GAGASAN 

KETEPATAN 

BENTUK KREATIVITAS 
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DAFTAR NILAI KEGIATAN PRA TINDAKAN 
 

   NP =  Desain + Pengumpulan Bahan + Teknik Las + Teknik Finising   
  4   
NILAI PROSES         

NO NAMA L/P KELOMPOK
NILAI 

JUMLAH RATA-
RATA 

DESAIN
PENGUMPULAN 

BAHAN 
TEKNIK 

LAS 
TEKNIK 

FINISHING 
1 ACHMAD BADRUDIN P 1 70 75 75 70 290 72.5 
2 AHMAD MUNIR P 1 75 75 75 70 295 73.75 
3 AHMAT NURUL HUDA P 1 70 70 70 70 280 70 
4 AMIN NUR FIRDAUS P 1 65 70 75 73 283 70.75 
5 ANTON ARI WIBOWO P 2 70 65 73 75 283 70.75 
6 ARI KUSUMO P 2 75 65 73 75 288 72 
7 BAGUS ARIYANTO P 2 65 70 65 70 270 67.5 
8 BAKTIAR WISMONO P 2 73 75 70 70 288 72 
9 BANGKIT DWI S. P 3 75 75 75 70 295 73.75 
10 DANANG FERI S P 3 78 73 75 75 301 75.25 
11 DAVID SETIAWAN P 3 75 70 65 73 283 70.75 
12 DEVID TRISTA W. P 3 65 70 75 70 280 70 
13 DIMAS RULY S.P. P 4 73 78 75 65 291 72.75 
14 DWI BUDIYONO P 4 70 75 73 65 283 70.75 
15 DWI HERMANTO P 4 75 75 70 70 290 72.5 
16 DWI PRASETYO P 4 73 75 75 75 298 74.5 
17 EKA SUNARJA P 5 70 75 75 70 290 72.5 
18 EKO SETIYANTO P 5 70 73 70 65 278 69.5 
19 ERDA IRAWAN P 5 78 70 65 65 278 69.5 
20 IMAM MUSTOFA P 5 75 65 70 70 280 70 
21 IMAM WALIDI P 6 65 65 70 75 275 68.75 
22 IMBANG SETIAJI P 6 65 65 75 75 280 70 
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23 IMRON ASPIYANTO P 6 70 70 75 70 285 71.25 
24 IRWAN SUTRISNO P 6 75 75 75 65 290 72.5 
25 ISANTO P 7 75 75 73 65 288 72 
26 IWAN GUNAWAN P 7 73 65 65 70 273 68.25 
27 KUSWARA P 7 70 65 70 75 280 70 
28 MARIO BUDI S. P 7 70 65 65 70 270 67.5 
29 MASROCHAN P 8 78 65 65 75 283 70.75 
30 MEI DIANTO P 8 75 70 70 75 290 72.5 
31 MUHAMAD AMSORI P 8 73 75 75 75 298 74.5 
32 MUHAMMAD ARIANTO P 8 70 70 75 65 280 70 
33 PRATIKTO P 9 70 70 65 75 280 70 
34 PRIYONO P 9 73 70 70 75 288 72 
35 PUJI SETYAWAN P 9 75 75 75 73 298 74.5 
36 SANDY SANJAYA P 9 75 70 65 75 285 71.25 
37 SIGIT PRASONGKO P 10 70 65 75 70 280 70 
38 SULEH P 10 70 73 70 75 288 72 
39 TAUFIK HIDAYAT P 10 70 70 65 70 275 68.75 
40 YUDA DWI P. P 10 75 70 65 75 285 71.25 
41 ZAINUL ANWAR P 10 75 78 70 70 293 73.25 
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NILAI KELOMPOK NK =  Ide + Ketepatan Bentuk + Kreativitas  
   4 
     

NO NAMA 
KELOMPOK 

NILAI 
JUMLAH RATA-

RATA 
IDE/GAGASAN

KETEPATAN 
BENTUK KREATIVITAS 

1 1 75 75 70 220 73.3333333
2 2 70 75 70 215 71.6666667
3 3 75 65 65 205 68.3333333
4 4 75 70 75 220 73.3333333
5 5 65 70 65 200 66.6666667
6 6 65 75 65 205 68.3333333
7 7 75 75 70 220 73.3333333
8 8 75 65 65 205 68.3333333
9 9 65 70 70 205 68.3333333

10 10 70 70 75 215 71.6666667
 
 
 
NILAI SISWA NS =  NP + NK   
   2  
     

NO NAMA L/P NILAI PROSES NILAI 
KELOMPOK JUMLAH RATA-

RATA 
1 ACHMAD BADRUDIN P 72.5 73.3 145.8 72.9 
2 AHMAD MUNIR P 73.8 73.3 147.1 73.55 
3 AHMAT NURUL HUDA P 70 73.3 143.3 71.65 
4 AMIN NUR FIRDAUS P 70.8 73.3 144.1 72.05 
5 ANTON ARI WIBOWO P 70.8 71.7 142.5 71.25 
6 ARI KUSUMO P 72 71.7 143.7 71.85 
7 BAGUS ARIYANTO P 67.5 71.7 139.2 69.6 
8 BAKTIAR WISMONO P 72 71.7 143.7 71.85 
9 BANGKIT DWI S. P 73.8 68.3 142.1 71.05 

10 DANANG FERI S P 75.3 68.3 143.6 71.8 
11 DAVID SETIAWAN P 70.8 68.3 139.1 69.55 
12 DEVID TRISTA W. P 70 68.3 138.3 69.15 
13 DIMAS RULY S.P. P 72.8 73.3 146.1 73.05 
14 DWI BUDIYONO P 70.8 73.3 144.1 72.05 
15 DWI HERMANTO P 72.5 73.3 145.8 72.9 
16 DWI PRASETYO P 74.5 73.3 147.8 73.9 
17 EKA SUNARJA P 72.5 66.7 139.2 69.6 
18 EKO SETIYANTO P 69.5 66.7 136.2 68.1 
19 ERDA IRAWAN P 69.5 66.7 136.2 68.1 
20 IMAM MUSTOFA P 70 66.7 136.7 68.35 
21 IMAM WALIDI P 68.8 68.3 137.1 68.55 
22 IMBANG SETIAJI P 70 68.3 138.3 69.15 
23 IMRON ASPIYANTO P 71.3 68.3 139.6 69.8 
24 IRWAN SUTRISNO P 72.3 68.3 140.6 70.3 
25 ISANTO P 72 73.3 145.3 72.65 
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26 IWAN GUNAWAN P 68.3 73.3 141.6 70.8 
27 KUSWARA P 70 73.3 143.3 71.65 
28 MARIO BUDI S. P 67.5 73.3 140.8 70.4 
29 MASROCHAN P 70.8 68.3 139.1 69.55 
30 MEI DIANTO P 72.5 68.3 140.8 70.4 
31 MUHAMAD AMSORI P 74.5 68.3 142.8 71.4 
32 MUHAMMAD ARIANTO P 70 68.3 138.3 69.15 
33 PRATIKTO P 70 68.3 138.3 69.15 
34 PRIYONO P 72 68.3 140.3 70.15 
35 PUJI SETYAWAN P 74.5 68.3 142.8 71.4 
36 SANDY SANJAYA P 71.3 68.3 139.6 69.8 
37 SIGIT PRASONGKO P 70 71.7 141.7 70.85 
38 SULEH P 72 71.7 143.7 71.85 
39 TAUFIK HIDAYAT P 68.8 71.7 140.5 70.25 
40 YUDA DWI P. P 71.3 71.7 143 71.5 
41 ZAINUL ANWAR P 73.3 71.7 145 72.5 
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DAFTAR NILAI KEGIATAN SIKLUS 1 
 
SIKLUS 1 NP =  Desain + Pengumpulan Bahan + Teknik Las + Teknik Finising 
   4 
NILAI PROSES      

NO NAMA L/P KELOMPOK 
NILAI 

JUMLAH RATA-
RATA DESAIN 

PENGUMPULAN 
BAHAN 

TEKNIK 
LAS 

TEKNIK 
FINISHING 

1 ACHMAD BADRUDIN P 1 78 75 80 73 306 76.5 
2 AHMAD MUNIR P 1 80 75 80 78 313 78.25 
3 AHMAT NURUL HUDA P 1 73 80 80 75 308 77 
4 AMIN NUR FIRDAUS P 1 73 80 80 73 306 76.5 
5 ANTON ARI WIBOWO P 2 80 70 73 73 296 74 
6 ARI KUSUMO P 2 80 70 73 78 301 75.25 
7 BAGUS ARIYANTO P 2 78 85 73 75 311 77.75 
8 BAKTIAR WISMONO P 2 80 80 73 73 306 76.5 
9 BANGKIT DWI S. P 3 80 75 75 73 303 75.75 
10 DANANG FERI S P 3 80 75 75 73 303 75.75 
11 DAVID SETIAWAN P 3 73 75 75 78 301 75.25 
12 DEVID TRISTA W. P 3 73 75 73 78 299 74.75 
13 DIMAS RULY S.P. P 4 73 78 73 78 302 75.5 
14 DWI BUDIYONO P 4 78 78 73 73 302 75.5 
15 DWI HERMANTO P 4 78 78 73 73 302 75.5 
16 DWI PRASETYO P 4 78 73 73 73 297 74.25 
17 EKA SUNARJA P 5 80 73 80 75 308 77 
18 EKO SETIYANTO P 5 80 73 80 73 306 76.5 
19 ERDA IRAWAN P 5 78 73 80 73 304 76 
20 IMAM MUSTOFA P 5 78 80 75 73 306 76.5 
21 IMAM WALIDI P 6 78 73 75 80 306 76.5 
22 IMBANG SETIAJI P 6 78 73 80 73 304 76 
23 IMRON ASPIYANTO P 6 78 73 80 73 304 76 
24 IRWAN SUTRISNO P 6 78 78 80 73 309 77.25 
25 ISANTO P 7 73 78 73 75 299 74.75 
26 IWAN GUNAWAN P 7 73 78 73 75 299 74.75 
27 KUSWARA P 7 78 78 73 85 314 78.5 
28 MARIO BUDI S. P 7 78 75 73 75 301 75.25 
29 MASROCHAN P 8 78 75 73 75 301 75.25 
30 MEI DIANTO P 8 78 75 73 73 299 74.75 
31 MUHAMAD AMSORI P 8 73 75 73 73 294 73.5 
32 MUHAMMAD ARIANTO P 8 73 75 80 73 301 75.25 
33 PRATIKTO P 9 73 75 80 73 301 75.25 
34 PRIYONO P 9 78 80 78 73 309 77.25 
35 PUJI SETYAWAN P 9 73 80 80 80 313 78.25 
36 SANDY SANJAYA P 9 73 78 80 80 311 77.75 
37 SIGIT PRASONGKO P 10 73 78 73 80 304 76 
38 SULEH P 10 78 80 73 73 304 76 
39 TAUFIK HIDAYAT P 10 78 80 73 73 304 76 
40 YUDA DWI P. P 10 80 75 73 73 301 75.25 
41 ZAINUL ANWAR P 10 78 75 80 73 306 73.25 
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NILAI KELOMPOK NK =  Ide + Ketepatan Bentuk + Kreativitas   
 4 

     

NO NAMA 
KELOMPOK 

NILAI
JUMLAH RATA-

RATA IDE/GAGASAN
KETEPATAN 

BENTUK KREATIVITAS 
1 1 80 78 73 231 77
2 2 80 80 78 238 79.33333
3 3 80 73 78 231 77
4 4 78 75 78 231 77
5 5 80 73 75 228 76
6 6 78 73 80 231 77
7 7 78 75 73 226 75.33333
8 8 78 85 75 238 79.33333
9 9 78 70 85 233 77.66667

10 10 80 78 75 233 77.66667
 
 
 

NILAI SISWA NS =  NP + NK     
 2    
       

NO NAMA L/P NILAI 
PROSES 

NILAI 
KELOMPOK JUMLAH RATA-

RATA 
1 ACHMAD BADRUDIN P 76.5 77 153.5 76.75 
2 AHMAD MUNIR P 78.3 77 155.3 77.65 
3 AHMAT NURUL HUDA P 77 77 154 77 
4 AMIN NUR FIRDAUS P 76.5 77 153.5 76.75 
5 ANTON ARI WIBOWO P 74 79.3 153.3 76.65 
6 ARI KUSUMO P 75.3 79.3 154.6 77.3 
7 BAGUS ARIYANTO P 77.8 79.3 157.1 78.55 
8 BAKTIAR WISMONO P 76.5 79.3 155.8 77.9 
9 BANGKIT DWI S. P 75.8 77 152.8 76.4 

10 DANANG FERI S P 78.8 77 155.8 77.9 
11 DAVID SETIAWAN P 75.3 77 152.3 76.15 
12 DEVID TRISTA W. P 74.8 77 151.8 75.9 
13 DIMAS RULY S.P. P 75.5 77 152.5 76.25 
14 DWI BUDIYONO P 75.5 77 152.5 76.25 
15 DWI HERMANTO P 75.5 77 152.5 76.25 
16 DWI PRASETYO P 74.3 77 151.3 75.65 
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17 EKA SUNARJA P 77 76 153 76.5 
18 EKO SETIYANTO P 76.5 76 152.5 76.25 
19 ERDA IRAWAN P 76 76 152 76 
20 IMAM MUSTOFA P 76.5 76 152.5 76.25 
21 IMAM WALIDI P 76.5 77 153.5 76.75 
22 IMBANG SETIAJI P 76 77 153 76.5 
23 IMRON ASPIYANTO P 76 77 153 76.5 
24 IRWAN SUTRISNO P 77.3 77 154.3 77.15 
25 ISANTO P 74.8 75.3 150.1 75.05 
26 IWAN GUNAWAN P 74.8 75.3 150.1 75.05 
27 KUSWARA P 78.5 75.3 153.8 76.9 
28 MARIO BUDI S. P 75.3 75.3 150.6 75.3 
29 MASROCHAN P 75.3 79.3 154.6 77.3 
30 MEI DIANTO P 75.3 79.3 154.6 77.3 
31 MUHAMAD AMSORI P 74.8 79.3 154.1 77.05 
32 MUHAMMAD ARIANTO P 73.5 79.3 152.8 76.4 
33 PRATIKTO P 75.3 77.7 153 76.5 
34 PRIYONO P 75.3 77.7 153 76.5 
35 PUJI SETYAWAN P 78.3 77.7 156 78 
36 SANDY SANJAYA P 77.8 77.7 155.5 77.75 
37 SIGIT PRASONGKO P 76 77.7 153.7 76.85 
38 SULEH P 76 77.7 153.7 76.85 
39 TAUFIK HIDAYAT P 76 77.7 153.7 76.85 
40 YUDA DWI P. P 75.3 77.7 153 76.5 
41 ZAINUL ANWAR P 73.3 77.7 151 75.5 
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DAFTAR NILAI KEGIATAN SIKLUS 2 
 
 
SIKLUS 2 NP =  Desain + Pengumpulan Bahan + Teknik Las + Teknik Finising  
  4  
NILAI PROSES     

NO NAMA L/P KELOMPOK 
NILAI 

JUMLAH RATA-
RATA 

DESAIN 
PENGUMPUL
AN BAHAN 

TEKNIK 
LAS 

TEKNIK 
FINISHIN

G 
1 ACHMAD BADRUDIN P 1 90 80 95 78 343 85,75 
2 AHMAD MUNIR P 1 80 95 90 80 345 86,25 
3 AHMAT NURUL HUDA P 1 78 90 85 80 333 83,25 
4 AMIN NUR FIRDAUS P 1 78 85 80 80 323 80,75 
5 ANTON ARI WIBOWO P 2 85 90 80 80 335 83,75 
6 ARI KUSUMO P 2 85 80 78 85 328 82 
7 BAGUS ARIYANTO P 2 78 90 78 90 336 84 
8 BAKTIAR WISMONO P 2 90 78 90 80 338 84,5 
9 BANGKIT DWI S. P 3 80 78 90 90 338 84,5 

10 DANANG FERI S P 3 80 90 90 78 338 84,5 
11 DAVID SETIAWAN P 3 80 78 80 78 316 79 
12 DEVID TRISTA W. P 3 80 78 80 90 328 82 
13 DIMAS RULY S.P. P 4 80 90 80 78 328 82 
14 DWI BUDIYONO P 4 90 90 78 78 336 84 
15 DWI HERMANTO P 4 90 80 80 78 328 82 
16 DWI PRASETYO P 4 85 90 80 78 333 83,25 
17 EKA SUNARJA P 5 78 80 78 90 326 81,5 
18 EKO SETIYANTO P 5 90 90 78 80 338 84,5 
19 ERDA IRAWAN P 5 80 78 90 80 328 82 
20 IMAM MUSTOFA P 5 90 78 80 78 326 81,5 
21 IMAM WALIDI P 6 85 80 80 78 323 80,75 
22 IMBANG SETIAJI P 6 80 90 78 90 338 84,5 
23 IMRON ASPIYANTO P 6 90 78 90 90 348 87 
24 IRWAN SUTRISNO P 6 80 80 90 90 340 85 
25 ISANTO P 7 78 80 90 78 326 81,5 
26 IWAN GUNAWAN P 7 78 80 78 90 326 81,5 
27 KUSWARA P 7 90 85 78 90 343 85,75 
28 MARIO BUDI S. P 7 80 90 80 90 340 85 
29 MASROCHAN P 8 95 90 78 85 348 87 
30 MEI DIANTO P 8 85 78 90 80 333 83,25 
31 MUHAMAD AMSORI P 8 78 80 85 78 321 80,25 
32 MUHAMMAD ARIANTO P 8 95 80 90 78 343 85,75 
33 PRATIKTO P 9 90 78 90 90 348 87 
34 PRIYONO P 9 78 78 80 80 316 79 
35 PUJI SETYAWAN P 9 78 90 78 90 336 84 
36 SANDY SANJAYA P 9 90 90 90 80 350 87,5 
37 SIGIT PRASONGKO P 10 85 80 90 80 335 83,75 
38 SULEH P 10 78 80 78 95 331 82,75 
39 TAUFIK HIDAYAT P 10 80 95 78 88 341 85,25 
40 YUDA DWI P. P 10 85 88 95 78 346 86,5 
41 ZAINUL ANWAR P 10 80 95 80 95 350 87,5 
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  NK =  Ide + Ketepatan Bentuk + Kreativitas   
 NILAI KELOMPOK 4  
     

NO NAMA 
KELOMPOK 

NILAI 
JUMLAH RATA-

RATA IDE/GAGASAN 
KETEPATAN 

BENTUK KREATIVITAS 
1 1 90 95 90 275 91,66667 
2 2 85 85 90 260 86,66667 
3 3 95 90 85 270 90 
4 4 95 90 85 270 90 
5 5 90 85 85 260 86,66667 
6 6 95 95 90 280 93,33333 
7 7 90 85 90 265 88,33333 
8 8 95 90 85 270 90 
9 9 90 90 85 265 88,33333 
10 10 85 85 90 260 86,66667 

 
  NS 

=  
NP + NK    

NILAI SISWA 2    
       

NO NAMA L/P NILAI 
PROSES

NILAI 
KELOMPOK JUMLAH RATA-

RATA 
1 ACHMAD BADRUDIN P 85,8 91,7 177,5 88,75 
2 AHMAD MUNIR P 86,3 91,7 178 89 
3 AHMAT NURUL HUDA P 83,3 91,7 175 87,5 
4 AMIN NUR FIRDAUS P 80,8 91,7 172,5 86,25 
5 ANTON ARI WIBOWO P 83,8 86,7 170,5 85,25 
6 ARI KUSUMO P 82 86,7 168,7 84,35 
7 BAGUS ARIYANTO P 84 86,7 170,7 85,35 
8 BAKTIAR WISMONO P 84,5 86,7 171,2 85,6 
9 BANGKIT DWI S. P 84,5 90 174,5 87,25 

10 DANANG FERI S P 84,5 90 174,5 87,25 
11 DAVID SETIAWAN P 79 90 169 84,5 
12 DEVID TRISTA W. P 82 90 172 86 
13 DIMAS RULY S.P. P 82 90 172 86 
14 DWI BUDIYONO P 84 90 174 87 
15 DWI HERMANTO P 82 90 172 86 
16 DWI PRASETYO P 83,3 90 173,3 86,65 
17 EKA SUNARJA P 81,5 86,7 168,2 84,1 
18 EKO SETIYANTO P 84,5 86,7 171,2 85,6 
19 ERDA IRAWAN P 82 86,7 168,7 84,35 
20 IMAM MUSTOFA P 81,5 86,7 168,2 84,1 
21 IMAM WALIDI P 80,8 93,3 174,1 87,05 
22 IMBANG SETIAJI P 84,5 93,3 177,8 88,9 
23 IMRON ASPIYANTO P 87 93,3 180,3 90,15 
24 IRWAN SUTRISNO P 85 93,3 178,3 89,15 
25 ISANTO P 81,5 88,3 169,8 84,9 
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26 IWAN GUNAWAN P 81,5 88,3 169,8 84,9 
27 KUSWARA P 85,8 88,3 174,1 87,05 
28 MARIO BUDI S. P 85 88,3 173,3 86,65 
29 MASROCHAN P 87 90 177 88,5 
30 MEI DIANTO P 83,3 90 173,3 86,65 
31 MUHAMAD AMSORI P 80,3 90 170,3 85,15 
32 MUHAMMAD ARIANTO P 85,8 90 175,8 87,9 
33 PRATIKTO P 87 88,3 175,3 87,65 
34 PRIYONO P 79 88,3 167,3 83,65 
35 PUJI SETYAWAN P 84 88,3 172,3 86,15 
36 SANDY SANJAYA P 87,5 88,3 175,8 87,9 
37 SIGIT PRASONGKO P 83,8 86,7 170,5 85,25 
38 SULEH P 82,8 86,7 169,5 84,75 
39 TAUFIK HIDAYAT P 85,3 86,7 172 86 
40 YUDA DWI P. P 86,5 86,7 173,2 86,6 
41 ZAINUL ANWAR P 87,5 86,7 174,2 87,1 
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HASIL KARYA KELOMPOK SISWA TIAP SIKLUS 
 

NAMA 
KELOMPOK 

KARYA SIKLUS PRA 
TINDAKAN KARYA SIKLUS 1 KARYA SIKLUS 2 

 
 

KELOMPOK 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

KELOMPOK 2 
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HASIL KARYA KELOMPOK SISWA TIAP SIKLUS 
 

NAMA 
KELOMPOK 

KARYA SIKLUS PRA 
TINDAKAN KARYA SIKLUS 1 KARYA SIKLUS 2 

 
 

KELOMPOK 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

KELOMPOK 4 
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HASIL KARYA KELOMPOK SISWA TIAP SIKLUS 
 

NAMA 
KELOMPOK 

KARYA SIKLUS PRA 
TINDAKAN KARYA SIKLUS 1 KARYA SIKLUS 2 

 
 

KELOMPOK 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 

KELOMPOK 6 
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HASIL KARYA KELOMPOK SISWA TIAP SIKLUS 
 

NAMA 
KELOMPOK 

KARYA SIKLUS PRA 
TINDAKAN KARYA SIKLUS 1 KARYA SIKLUS 2 

 
 

KELOMPOK 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

KELOMPOK 8 
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NAMA 
KELOMPOK 

KARYA SIKLUS PRA 
TINDAKAN KARYA SIKLUS 1 KARYA SIKLUS 2 

 
 

KELOMPOK 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

KELOMPOK 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


