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ABSTRAK 

 

Sugiarto, Arif. 2020. “Pembelajaran Ragam Hias Menggunakan Tenik Papercut 

pada Kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang”. Skripsi. Penelitian. Jurusan 

Seni Rupa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Mujiyono S.Pd, M.Sn. i-xvi.1-133 halaman. 

Kata Kunci : Pembelajaran, Ragam Hias, Teknik Papercut 

Latar belakang penelitian ini adalah pengembangan media berkarya di SMP 

N 1 Semarang masih jarang dilakukan, padahal pengembangan media berkarya 

adalah salah satu cara untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam proses 

pembelajaran seni rupa dan dapat membuat siswa bebas berekspresi. Tujuan 

penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi proses pembelajaran ragam hias 

menggunakan teknik papercut pada kelas VII F SMP N 1 Semarang dan (2) 

mengidentifikasi hasil karya pembelajaran ragam hias menggunakan teknik 

papercut pada kelas VII F SMP N 1 Semarang. Metode yang digunakan adalah 

penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif menggunakan pengamatan 

terkendali, untuk memperkuat data penelitian peneliti menggunakan wawancara 

dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data 

dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) proses 

pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut pada kelas VII F SMP 

N 1 Semarang telah berhasil dilakukan dengan menghasilkan sejumlah karya 

dengan penilaian dalam beberapa kaetgori, pembelajaran ini dilakukan dalam 

tiga tahapan yaitu pertama, tahap perencanaan adalah tahap guru membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kedua, tahap pelaksanaan yang terdiri 

dari kegiatan pendahuluan, inti, serta penutup. Ketiga adalah tahap evaluasi 

dalam pembelajaran ini menggunakan evaluasi proses dan hasil. (2) 

Pembelajaran tersebut menghasilkan sebanyak 34 karya ragam hias 

menggunakan teknik papercut dengan mencapai nilai rata-rata 81 dalam 

kategori baik. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah (1) sebagai 

penunjang pembelajaran seni rupa, sebaiknya sekolah memiliki ruang 

keterampilan dan ruang pamer untuk menampilkan hasil-hasil karya siswa, (2) 

hendaknya guru selalu melakukan perbaruan dan inovasi dalam media berkarya 

seni rupa, dan  (3) hendaknya calon peneliti mempersiapkan RPP dengan matang 

dengan mempertimbangkan estimasi waktu pengerjaan tugas. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Hal itu, karena di dalam pendidikan terdapat tujuan yang ingin dicapai, 

antar lain pendidikan memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan tata laku 

seseorang dalam mengubah pola pikir manusia melalui upaya pengajaran, 

pelatihan, dan proses pembelajaran di sekolah. Kegiatan pendidikan tentunya tak 

lepas dari kegiatan pembelajaran, karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang 

saling berkesinambungan. Pembelajaran memiliki kombinasi yang terdiri dari 

beberapa unsur-unsur, yakni unsur manusiawi, unsur material, unsur fasilitas & 

perlengkapan dan unsur prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (Hamalik 2011: 57). Komponen-komponen penunjang 

pembelajaran agar kegiatan pembelajaran di sekolah terlaksana dengan baik, 

meliputi guru, siswa, tujuan pembelajaran, metode belajar, dan media.  

SMP Negeri 1 Semarang adalah salah satu lembaga pendidikan tingkat 

menengah pertama yang terakreditasi A atau sangat baik, dengan memiliki jumlah 

45 guru profesional. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti telah lakukan. 

Peneliti memperoleh  informasi bahwa  kurikulum yang digunakan oleh SMP 

Negeri 1 Semarang adalah kurikulum 2013. Menurut Rusman (2015), kurikulum 

2013 ini, bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan 

kreatif, inovatif, dan afektif. Artinya kurikulum 2013 ialah kurikulum yang dibuat 

guna menyeimbangkan dan meningkatkan soft skills dan hard skills yang terdiri 

dari sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.  

Pembelajaran seni budaya khususnya bidang seni rupa, guru lebih menekankan 

kepada usaha memindahkan pengetahuan, kreativitas, dan ketrampilan yang tidak 

dapat diperankan oleh mata pelajaran lain untuk peserta didiknya, , hal ini sesuai 

dengan pendapat Muin (2019) yaitu pendidikan seni budaya dan keterampilan 

diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap 
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kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman 

estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi melalui 

pendekatan: “belajar dengan seni,” “belajar melalui seni” dan “belajar tentang 

seni.” Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain. Siswa akan 

mendapatkan manfaat dari pembelajaran seni budaya khususnya seni rupa secara 

optimal apabila pembelajaran tersebut dilakukan terus menerus, hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Rohman (dalam Setyaningrum, 2017: 10) yang menjelaskan 

bahwa menggambar adalah sebuah kegiatan mengembangkan kreativitas yang 

harus dilakukan secara intensif, rutin dan terus menerus. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap hasil gambar siswa yang telah 

peneliti lakukan dengan pengamatan tidak terstruktur pada pembelajaran semester 

satu yaitu pada Kompetensi Dasar menggambar flora, fauna, dan alam benda, 

terlihat beberapa kelemahan pada hasil gambar siswa SMP Negeri 1 Semarang. 

Pada gambar flora, gambar yang dihasilkan masih mempunyai kelemahan pada 

kesan akhir dan pewarnaan, cara mewarnai beberapa anak cenderung memiliki 

goresan yang terlalu tipis dan ada juga yang terlalu tebal. Sehingga, membuat 

gambar yang dihasilkan menjadi kurang maksimal dan membuat pengamat sulit 

mendefinisikan jenis flora apa yang dibuat. Pada gambar fauna juga memiliki 

kelemahan, anak cenderung terpacu dengan sumber gambar di internet, yang mana 

gambar yang dihasilkan siswa memiliki karakter kartun atau animasi, hal tersebut 

tentu membuat gambar tidak menyerupai hewan realistis pada umumnya. 

Sementara itu, berdasarkan hasil penilaian guru seni rupa SMP Negeri 1 Semarang 

yaitu Bapak Haris Wibisono S.Sn, pada semester satu, tahun akademik 2019/2020, 

untuk nilai harian siswa pada KD 3.1 yaitu memahami konsep, unsur, prinsip dan 

prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda, dari total 295 siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Semarang terdapat sebanyak 45% siswa belum memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal pada mata pelajaran seni seni rupa. Artinya, hampir setengah 

dari populasi kelas VII di SMP Negeri 1 Semarang belum memahami betul terkait 

materi yang disampaikan guru. Alasan peneliti menghubungkan nilai pada materi 

pokok menggambar flora dan fauna adalah karena materi tersebut nantinya akan 

diimplementasikan pada KD 3.3 yaitu menggambar ragam hias, atau bentuk 

penggubahan dari menggambar flora dan fauna tersebut. 
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Berkaitan dengan masalah tersebut, peneliti akan mencoba melakukan inovasi 

baru terhadap pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 1 Semarang. Pada materi 

pokok KD 3.3 yaitu memahami konsep, prinsip, dan prosedur menggambar ragam 

hias geometris, flora, dan fauna pada bahan buatan dan 4.3 membuat karya dengan 

berbagai motif ragam hias pada bahan buatan, yaitu dengan mengembangkan media 

dalam berkarya gambar ragam hias. Penulis memilih untuk mengembangkan media 

berkarya seni rupa karena hal tersebut dapat meningkatkan minat siswa terhadap 

pembelajaran dan juga membuat siswa bebas berekspresi menuangkan ide yang 

dimiliki menggunakan berbagai media dan teknik tertentu. Menurut Iswidayati 

(2010: 1) media mempunyai pengertian segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan informasi dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk 

memperjelas materi atau mencapai tujuan pembelajaran. 

Media dalam berkarya seni rupa terdiri atas tiga komponen yaitu alat, bahan, 

dan teknik. Teknik yang digunakan dalam berkarya seni rupa tentunya 

menyesuaikan dengan alat dan bahan yang digunakan. Teknik yang akan digunakan 

peneliti untuk pembelajaran ragam hias kali ini adalah teknik papercut. Teknik 

papercut merupakan salah satu jenis seni memotong kertas yang berasal dari China. 

Teknik papercut membutuhkan alat dan bahan seperti kertas, pensil, alat pemotong 

atau cutter, dan lem, yang memiliki manfaat tidak hanya untuk mengembangkan 

kemampuan di bidang seni saja namun juga dapat meningkatkan kemampuan 

konsentrasi anak.  

Teknik papercut dipilih oleh peneliti karena berdasarkan fakta di lapangan 

peneliti menemukan bahwa media yang selama ini digunakan dalam berkarya seni 

rupa di SMP Negeri 1 Semarang adalah media konvensional, yaitu hanya sebatas 

menggunakan kertas dan juga pensil. Penggunaan media konvensional tersebut juga 

dapat berpengaruh terhadap minat siswa dalam pembelajaran seni rupa di sekolah, 

karena siswa akan cenderung bosan dan tidak termotivasi dengan penggunaan 

media yang monoton tersebut. Penggunaan teknik papercut tentu saja akan menjadi 

hal yang baru bagi siswa di SMP Negeri 1 Semarang, karena pada pembelajaran 

sebelumnya belum pernah diterapkan teknik papercut pada pembelajaran seni rupa. 

Penggunaan teknik papercut juga diharapkan mampu meningkatkan minat siswa 

terhadap pembelajaran seni rupa bukan hanya di lingkungan sekolah saja tetapi juga 
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di luar sekolah. Peneliti juga berasumsi bahwa dengan menggunakan teknik 

papercut pada pembelajaran ragam hias geometris, flora, dan fauna ini dapat 

meningkatkan minat siswa dan mengoptimalkan  tujuan dari pembelajaran seni 

rupa. Teknik papercut selain belum pernah digunakan oleh SMP Negeri 1 

Semarang, penulis juga menemukan fakta baru bahwa masih jarang penelitian yang 

meneliti hal serupa, yaitu menggunakan papercut sebagai media berkarya seni rupa 

di sekolah, dengan demikian peneliti juga berharap bahwa teknik papercut ini bisa 

menjadi sumber inspirasi bagi para guru maupun peneliti untuk menggunakan 

teknik papercut pada suatu materi pokok seni rupa tertentu. 

Peneliti berasumsi bahwa dengan menggunakan teknik papercut pada 

pembelajaran ragam hias di SMP Negeri 1 Semarang dapat membantu peserta didik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran  pada KD 3.3 dan 4.3 yaitu, memahami konsep 

dalam menggambar ragam hias seperti pengertian ragam hias, jenis-jenis ragam 

hias yang ada di Indonesia, teknik penggubahan ragam hias, dan prosedur 

menggambar ragam hias geometris, flora, dan fauna dari bentuk biasa menjadi 

ragam hias yang estetik. Dengan demikian, siswa akan menghasilkan suatu karya 

karya ragam hias yang dalam tujuannya tidak hanya meningkatkan kreativitas siswa 

saja namun juga dapat memahami proses berkarya, meningkatkan kualitas estetik 

karya dan menguasai penggunaan inovasi teknik berkarya ragam hias yaitu teknik 

papercut.  Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Pembelajaran Ragam Hias Menggunakan Teknik Papercut pada Siswa Kelas VII 

F SMP Negeri 1 Semarang”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana proses pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut 

pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang? 

1.2.2 Bagaimana hasil karya pembelajaran ragam hias menggunakan teknik 

papercut pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.3.1    Mengidentifikasi bagaimana proses pembelajaran ragam hias menggunakan 

teknik papercut pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang 

1.3.2  Mengidentifikasi hasil karya pembelajaran ragam hias menggunakan teknik 

papercut pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kontribusi dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam 

pendidikan seni rupa di tingkat menengah pertama, baik secara teoritis maupun 

praktis. 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan mengenai ragam hias dan teknik 

papercut di lembaga pendidikan menengah pertama, selain itu juga 

diharapkan mampu memberi manfaat untuk langkah awal melakukan 

penelitian berikutnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi guru seni rupa, sebagai bahan referensi untuk mengembangkan 

teknik berkarya seni rupa pada materi menggambar ragam hias di 

tingkat sekolah menengah pertama. 

2. Bagi siswa, sebagai bahan referensi siswa untuk berkarya seni 

menggunakan teknik papercut. 

3. Bagi sekolah, sebagai bahan pengetahuan dan masukan dalam 

kaitannya dengan pembinaan guru seni rupa tingkat sekolah menengah 

pertama. 

4. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi untuk berkarya seni rupa.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembelajaran dan Pembelajaran Seni Rupa 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Definisi pembelajaran menurut Rusman (2015: 21) pembelajaran hakikatnya 

merupakan proses interaksi antara guru dan siswa, baik interaksi secara langsung 

seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan 

menggunakan berbagai media pembelajaran. 

Sadiman, dkk (dalam Juniati 2017: 17) “Belajar (learning) adalah suatu proses 

yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak 

ia masih bayi sampai ke liang lahat nanti.” Belajar dapat terjadi di rumah, di 

sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan di masyarakat, serta berlangsung 

dengan cara apa saja, dari apa, bagaimana, dan siapa saja. Salah satu tanda 

seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. 

Perubahan tingkah laku tersebut meliputi perubahan pengetahuan (kognitif), 

keterampilan (psikomotor), dan perubahan sikap atau tingkah laku (afektif).  

Sedangkan menurut Sagala (dalam Sumantri 2015: 2) menjelaskan bahwa 

pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru 

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses yang dapat dilakukan di mana saja, oleh 

siapa saja dan kapan saja, yang dalam prosesnya melibatkan komponen-komponen 

pendukung seperti manusia (guru dan peserta didik), alat, bahan, dan unsur 

pendukung yang saling berkaitan yang terjadi secara disengaja dengan maksud 

untuk mempengaruhi  peserta didik agar memiliki perubahan yang lebih baik dalam 

bidang pengetahuan, tingkah laku, dan ketrampilan. 
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2.1.2 Pembelajaran Seni Rupa 

Menurut Ismiyanto (2009:8) Pembelajaran seni rupa adalah upaya dan kegiatan 

guru untuk membelajarkan peserta didik dengan menggunakan pendekatan baru, 

sehingga terjadi proses belajar (kegiatan kreasi dan apresiasi). Pengertian 

pembelajaran seni rupa dapat dikatakan sebagai kegiatan kreasi dan apresiasi 

dengan melibatkan unsur-unsur seni. Pengertian tersebut membawa pembelajaran 

seni rupa memiliki fungsi dan tujuan. 

Salam (dalam Syafii, 2018: 15) mengatakan pembelajaran seni rupa adalah 

upaya untuk mengembangkan kepribadian seseorang dalam rangka mempersiapkan 

menjadi warga masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab melalui kegiatan 

yang bersangkutan paut dengan pernyataan perasaan keindahan lewat media garis, 

warna, tekstur, bidang, volume dan ruang atau dengan perkataan lain melalui 

kegiatan pembelajaran dalam bidang lukis/gambar, seni cetak, seni patung, seni 

kerajinan, desain dan seni bangunan/ desain lingkungan.  

Fungsi dan tujuan pembelajaran seni rupa pada hakikatnya terkait erat dengan 

konsep pembelajaran seni rupa. Fungsi pembelajaran seni rupa ditinjau dari aspek 

anak adalah (1) sebagai media ekspresi, (2) sebagai media komunikasi, (3) sebagai 

media pengembang kreativitas, (4) sebagai pengembang sensitivitas, (5) sebagai 

pengembang hobi dan bakat, dan (6) sebagai media rekreasi. Berdasarkan fungsi-

fungsi tersebut dapat dirumuskan tujuan-tujuan pembelajaran seni rupa sebagai 

berikut; (1) mengembangkan kreativitas dan sensitivitas peserta didik, (2) 

meningkatkan kapasitas dan kualitas pengetahuan keseni rupaan peserta didik, dan 

(3) meningkatkan keterampilan peserta didik (Ismiyanto 2009: 22). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas mengenai pembelajaran seni 

rupa maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran seni rupa merupakan suatu 

proses pembelajaran dimana peserta didik diberikan sebuah pengalaman untuk 

mengembangkan dirinya dalam berkreasi dan berapresiasi dari pembelajaran-

pembelajaran yang ada pada seni rupa itu sendiri, seperti seni lukis, grafis, kriya 

dan lain-lain. Pembelajaran seni rupa memiliki beberapa fungsi yang dimana fungsi 

tersebut merupakan tujuan dari pembelajaran seni rupa itu sendiri. 
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2.2 Komponen Pembelajaran 

2.2.1 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menurut Rusman (2015: 26) adalah untuk meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut. Tujuan pembelajaran menurut 

Djamarah (dalam Pane & Dasopang, 2017: 343) yaitu merupakan komponen yang 

dapat mempengaruhi komponen pengajaran lainnya, seperti bahan pelajaran, 

kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber dan alat evaluasi. Oleh 

Karena itu, maka seorang guru tidak dapat mengabaikan masalah perumusan tujuan 

pembelajaran apabila hendak memprogramkan pengajarannya. Kemudian menurut 

pendapat Hamalik (1995: 76) menjelaskan kunci dalam rangka menentukan tujuan 

pembelajaran yaitu kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Suatu tujuan 

pembelajaran memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Tujuan itu menyediakan 

situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya: dalam situasi bermain peran, (2) tujuan 

mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan dapat diamati, 

(3) tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki, misalnya pada 

peta pulau Jawa, siswa dapat mewarnai dan memberi label pada sekurang-

kurangnya tiga gunung utama. 

Sementara itu Pane & Dasopang (2017: 46) menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan mengajar. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas dan 

tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah.  

Berbagai pendapat telah dipaparkan di atas, maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu acuan pokok baik yang mengacu pada 

struktur orientasi maupun tentang hasil yang mengacu pada konstruksi oleh suatu 

kegiatan pembelajaran, dengan memperhatikan situasi & kondisi siswa, tingkah 

laku siswa, dan tingkat minimal perilaku siswa. 
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2.2.1.1 Tujuan Pembelajaran Seni Rupa 

Menurut Triyanto (2017: 91) terdapat tiga aspek tujuan pendidikan seni di sekolah, 

yaitu mengembangkan sikap apresiatif, kreatif, dan ekspresif yang sesungguhnya 

merupakan kesatuan secara sistematis tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain 

dalam membentuk kepribadian yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai sosial dan 

budaya. Tiga aspek tersebut sebenarnya mengarah pada pengembangan dimensi 

kognitif, afektif, kreatif dan psikomotorik secara seimbang dan harmonis.  

Sedangkan menurut Rondhi (2017: 9) tujuan pendidikan seni di sekolah antara 

lain untuk memberi bekal kepada siswa dengan kompetensi yang baik di bidang 

penciptaan maupun apresiasi. Pendidikan seni bertujuan untuk mengembangkan 

daya kesadaran dan kepekaan estetik (apresiasi) daya cipta (kreativitas) dan 

memberi kesempatan subjek didik untuk berekspresi (Triyanto, 2017: 90). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Pendidikan seni di 

sekolah adalah untuk mengembangkan kemampuan daya cipta, daya kepekaan 

estetik atau apresiasi dan memberikan ruang kepada siswa untuk mengekspresikan 

dirinya melalui seni. Pendidikan seni erat kaitannya dengan kegiatan mencipta, di 

sisi lain pendidikan seni di sekolah juga menjadi peranan penting bagi siswa untuk 

mengembangkan bakatnya di bidang seni agar siswa menguasai sejumlah 

kompetensi berkarya seni secara profesional dan dapat menghasilkan atau 

membentuk siswa menjadi seorang praktisi atau seniman.  

Sisi lain dari tujuan pembelajaran seni rupa juga selain untuk kepentingan 

perkembangan siswa, Pendidikan seni juga berperan penting untuk melestarikan 

dan mengembangkan potensi seni budaya yang sudah dianggap kuno untuk tetap 

dapat  terwariskan ke generasi selanjutnya.  

 

2.2.2 Bahan Ajar 

Bahan ajar atau sumber belajar diartikan dengan segala bentuk atau segala sesuatu 

yang bisa digunakan untuk membuat atau memudahkan terjadinya proses belajar 

pada diri sendiri atau peserta didik, apapun bentuknya apapun bendanya, asal dapat 

digunakan untuk memudahkan proses belajar, maka benda itu dapat dikatakan 
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sebagai bahan ajar (Rusman 2015: 26). Bahan ajar adalah pesan yang perlu 

disampaikan oleh penyelenggara pendidikan kepada peserta didik. Oleh karena itu 

dalam bentuknya sebagai bahan ajar, materi pembelajaran sesungguhnya 

merupakan bentuk rinci atau terurai dari pokok-pokok materi yang ditetapkan 

dalam kurikulum. Bentuk rinci atau terurai dari isi kurikulum ini dapat disampaikan 

secara sangat rinci, jelas dengan penuh ilustrasi, atau sebaliknya dibuat seperlunya 

saja. Hal tersebut sangat bergantung pada bagaimana proses pembelajaran itu 

dikemas (Syafii, 2018: 27). Bahan ajar menurut Pane & Dasopang (2017: 343)  

adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa 

adanya bahan ajar maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Oleh karena 

itu, guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai materi pelajaran yang 

akan disampaikan kepada siswa. Materi pelajaran merupakan satu sumber belajar 

bagi siswa 

Bahan ajar, pada setiap jenjang atau setiap grade siswa diharapkan memiliki 

sifat yang kontinuitas, artinya pelajaran yang sudah pernah diajarkan pada masa 

lampau dapat menjadi syarat untuk siswa memahami pelajaran yang baru, karena 

sesuatu yang baru hanya dapat dipahami berdasarkan pengetahuan yang telah 

dimiliki ataupun dipelajari di masa lampau. Bahan ajar juga harus sesuai dengan 

keadaan usia dan mental siswa, karena menyamaratakan bahan yang sama kepada 

semua siswa yang memiliki tingkat intelegensia yang rendah dan tinggi akan 

merugikan anak. Berbagai usaha telah dilakukan guna memenuhi tuntutan 

perbedaan individual tersebut, sehingga bahan ajar yang diberikan itu sesuai dengan 

jenjang atau grade siswa.  

Maka dari itu,  dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan salah satu 

komponen pembelajaran yang saling berkesinambungan dengan tujuan 

pembelajaran yang berisi mengenai pengetahuan yang dijabarkan secara rinci  

maupun seperlunya menggunakan ilustrasi tertentu. Pengetahuan tersebut bisa 

berupa fakta, konsep, prosedur, dan sebagainya. Selain itu bahan ajar juga 

menyesuaikan dengan keadaan mental dan usia siswa. 

  



12 
 

 
 

2.2.3 Strategi Pembelajaran  

Kata strategi berasal dari dua kata dasar Yunani kuno yaitu Stratos, yang berarti 

“jumlah besar” atau “yang tersebar,” dan Again yang berarti “memimpin” atau, kita 

mungkin mengartikannya dengan “mengumpulkan”. Pada intinya, kata strategi 

mengakui adanya perbedaan antara pengajaran dan semua profesi lainnya. 

Misalnya, sebagian besar individu profesional menemui klien-kliennya satu per 

satu setiap pertemuannya, sedangkan klien-klien dari guru datang kepada guru 

sebagai kelompok-kelompok yang terdiri dari beraneka ragam individu, yang 

terkumpulkan menurut tanggal kelahiran, tuntutan jadwal, dan kadang-kadang 

minat. Tujuan pengajaran adalah bersama-sama menjalin suatu percakapan seputar 

sebuah pokok pembelajaran bersama, yang menyatukan individu-individu yang 

berlainan. Strategi- strategi merupakan berbagai tipe atau gaya rencana yang 

digunakan oleh para guru untuk mencapai tujuan ini (Silver, dkk. 2012: 1) 

David (dalam Sanjaya, 2006: 124) memberikan definisi sebagai: a plan, 

method, or series of activities designed to achieve a particular educational goals. 

Berdasarkan rumusan di atas, strategi diartikan sebagai suatu rencana, tindakan, 

metode, atau serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

Dalam suatu pembelajaran tentunya membutuhkan interaksi dan partisipasi 

guru dan siswa secara aktif, namun pada kenyataannya mengaktifkan siswa dalam 

proses pembelajaran terbilang cukup sulit, jika siswa dalam proses pembelajaran 

bersifat pasif maka siswa hanya akan mampu memperoleh kemampuan intelektual 

atau kognitif saja. Idealnya suatu kegiatan pembelajaran menghendaki hasil belajar 

yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketika siswa 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran maka siswa akan mencari tau 

sendiri pengertian dan pemahaman dalam pikiran mereka, sehingga pengetahuan 

yang diberikan oleh guru akan diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Gagne (dalam Ningrum, 2017: 12), tujuan strategi 

pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut: Mengoptimalkan pembelajaran 

pada aspek afektif dan mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 
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Pembahasan mengenai strategi pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

strategi adalah suatu perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan strategi 

pembelajaran itu sendiri mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan dan 

mengaktifkan pembelajaran pada aspek afektif dengan berbagai klasifikasi strategi 

pembelajaran dengan berbagai pendekatan. 

 

 2.2.4 Evaluasi Pembelajaran 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 28 menyatakan bahwa evaluasi hasil 

belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, 

dan perbaikan hail belajar peserta didik secara berkesinambungan. Hamalik (1995: 

171) menyatakan evaluasi pembelajaran ialah evaluasi terhadap proses belajar 

mengajar. Secara sistematik, evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen-

komponen sistem pembelajaran, yang mencakup komponen input, yakni perilaku 

awal (entry behavior) siswa, komponen input instrumental yakni kemampuan 

profesional guru/tenaga kependidikan, komponen kurikulum (program studi, 

metode, media), komponen administratif (alat, waktu, dana); komponen proses 

ialah prosedur pelaksanaan pembelajaran; komponen output ialah hasil 

pembelajaran yang  

Menurut Dananjaya (2011: 282) terdapat dua bentuk penilaian, yaitu penilaian 

formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif artinya menyediakan umpan-

balik pada setiap saat mengajar guna membantu guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran, dengan demikian guru akan melakukan pergantian model maupun 

metode pembelajaran jika diperlukan. Penilaian formatif dapat juga dikatakan 

sebagai penilaian jangka pendek, yang bisa dilakukan pada saat setelah 

pembelajaran berlangsung. Penilaian ini dapat dilakukan dengan kuisioner mau pun 

tes non tertulis yang meliputi aspek afektif. 

Sedangkan evaluasi sumatif yaitu berasal dari kata “sum” yang berarti “total 

obtained by adding together item, numbers amounts”. Artinya penilaian sumatif 

berarti penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi 

pelajaran dianggap telah selesai (Arifin, 2014: 35). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa evaluasi sumatif memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan 
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evaluasi formatif karena di dalam evaluasi sumatif lebih ditujukan untuk menilai 

penguasaan siswa terhadap tujuan yang lebih luas sebagai hasil usaha belajar dalam 

jangka waktu yang cukup lama yaitu selama satu semester, satu tahun maupun 

selama jenjang pendidikan. 

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilandasi oleh pengukuran dan penilaian 

untuk memecahkan masalah dalam rangka memperbaiki maupun mempertahankan 

hasil pembelajaran yang sudah dicapai dan sebagai acuan untuk menyusun program 

pembelajaran selanjutnya. 

 

2.3 Media Seni Rupa 

Kata “media” berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

medius, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Untuk mewujudkan 

gagasan dalam bentuk karya diperlukan adanya media. Media berperan atau 

memiliki kedudukan sebagai sarana bagi seseorang untuk mengekspresikan diri 

(Djamarah, 2006: 120). Sedangkan menurut Sahman (dalam Ismiyanto, 2018: 28) 

Media berasal dari bahasa Inggris medium yang artinya perantara atau penengah.  

Selanjutnya,  ditegaskan oleh Purnamawati & Eldarni (2001: 4) yaitu media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Media dalam seni rupa 

mengandung pengertian alat, bahan, dan teknik. Media dalam berkarya seni 

merupakan sarana penghubung untuk merealisasikan ide atau gagasan ke dalam 

karya seni rupa Ismiyanto (2018: 28).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa media adalah alat bantu atau perantara untuk 

mewujudkan suatu ide ataupun gagasan yang akan dibuat oleh seseorang agar dapat 

tersampaikan kepada si penerima sehingga hal tersebut dapat merangsang pikiran, 

perasaan dan minat. Media dalam berkarya seni rupa dibagi menjadi tiga yaitu, 

bahan, alat, dan teknik. Penggunaan media menyesuaikan dengan karya seni rupa 
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yang akan dibuat atau divisualisasikan sesuai dengan kebutuhan karena setiap 

media memiliki karakteristik tersendiri. 

 

2.4 Papercut sebagai Media Pembelajaran Ragam Hias 

2.4.1 Pengertian Ragam Hias  

Ragam hias atau ornamen berasal dari bahasa Latin ornare, yang berdasar arti kata 

tersebut berarti menghiasi. Menurut Gustami (dalam Ningrum, 2017:17) ornamen 

adalah komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan 

sebagai hiasan. Sunaryo (dalam Ningrum 2017:17) mengatakan, bentuk-bentuk 

hiasan yang menjadi ornamen tersebut fungsi utamanya adalah untuk memperindah 

benda produk atau barang yang dihias. 

Ornamen berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “ornare” yang berarti 

hiasan atau perhiasan. Ragam hias atau ornamen terdiri dari  berbagai jenis motif, 

motif-motif itulah yang digunakan sebagai penghias sesuatu yang akan  dihias. 

Dalam pemanfaatannya ornamen tersebut ada yang hanya berupa satu motif saja, 

dua motif atau lebih, kombinasi motif dan ada pula yang “distilasi” atau digayakan. 

Pada dasarnya jenis motif itu terdiri dari: 1) motif geometris berupa garis lurus, 

garis patah, garis sejajar, lingkaran, dan sebagainya, 2) motif naturalis berupa 

tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya (Soepratno, 1984: 11). 

 

2.4.2 Jenis Ragam Hias 

Jenis Ragam Hias setiap daerah berbeda-beda dan memiliki ciri khas dalam 

pembuatannya. Menurut Muksin,dkk (2014: 5) Ragam hias ini muncul 18 dalam 

bentuk dasar yang sama seperti bentuk flora, fauna, figuratif, dan geometris.  

2.4.2.1 Ragam Hias Flora  

Bentuk ragam hias flora dapat dijumpai di sebagian besar daerah di 

Nusantara. Jenis motif ragam hias flora merupakan pengembangan dari 

bentuk asli tumbuhan yang diwujudkan dalam bentuk sulur-suluran.  
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2.4.2.2 Ragam Hias Fauna  

Bentuk ragam hias fauna pada umumnya mengalami perubahan bentuk 

atau gaya. Beberapa jenis fauna tersebut antara lain kupu-kupu, burung, 

gajah, kadal, dan ikan.  Motif ragam hias daerah di Indonesia banyak yang 

menggunakan hewan sebagai objek ragam hias. Daerah tersebut seperti 

Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Motif ragam 

hias fauna tersebut dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, 

anyaman, tenun, dan kain bordir. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan 

sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia 

seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan 

gajah di Lampung. 

2.4.2.3 Ragam Hias Figuratif  

Bentuk ragam hias figuratif umumnya sudah mengalami perubahan 

bentuk yang digayakan. Karakter dari bentuknya disesuaikan dengan tema 

dan tujuan tertentu untuk mendapatkan keselamatan, kekuatan, dan 

keberkahan.  

2.4.2.4 Ragam hias geometris  

Bentuk ragam hias geometris merupakan pengembangan bentuk dasar-

dasar geometris seperti lingkaran, segitiga, segi empat, segi lima, belah 

ketupat, dan bentuk bebas. Motif bentuk geometris dapat dibuat dengan cara 

menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. 

 

2.4.3 Pola Ragam Hias  

Pola merupakan bentuk pengulangan motif, artinya sejumlah motif yang diulang-

ulang secara struktural dipandang sebagai pola (Sunaryo,2009:14). Berdasarkan 

Muksin,dkk (2014: 8) pola ragam hias adalah hasil susunan dari suatu aturan 

tertentu dalam bentuk dan komposisi tertentu. Beberapa bentuk pola ragam hias 

tersebut berupa pola simetris, pola asimetris, pola ragam hias tepi, pola ragam hias 

menyudut, pola ragam hias beraturan, dan pola ragam hias tidak beraturan. 

Pendapat para ahli mengenai pola dapat disimpulkan bahwa pola merupakan 

pengulang pada bentuk dengan aturan dan komposisi tertentu. 
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2.4.4 Sejarah Papercut   

Menurut sejarah papercut berasal dari China. Jianzhi adalah gaya tradisional 

papercut di China. Kertas tertua yang dipotong adalah lingkaran simetris dari abad 

ke-6, dinasti periode yang ditemukan di Xinjiang China. papercut terus 

dipraktikkan selama Song dan Dinasti Tang sebagai bentuk populer dari seni 

dekoratif. India papercut dikenal dengan sebutan Sanjhi. Sanjhi pada umumnya 

ditempatkan di lantai. Sedangkan di Jepang papercut dikenal sebagai kirigami. 

Kirigami / Kiri-e adalah seni memotong kertas Jepang yang juga disebut monkiri, 

melibatkan pemotongan dan melipat kertas. Sementara itu di negara Meksiko 

papercut disebut paper picado (Sullivan dalam Arsy dkk, 2017: 150).  “Kirigami 

sendiri merupakan seni memotong kertas yang bisa dipelajari dengan mudah hanya 

dengan berbekal gunting atau cutter pada kertas” menurut Mitarwan (dalam 

Rakimahwati dkk, 2018: 104). Dalam perkembangannya kirigami dimulai pada 

tataran yang cukup kompleks dari membuat bentuk dua dimensi maupun tiga 

dimensi. 

Sedangkan menurut Temko (dalam Rakimahwati dkk, 2018: 104) kirigami atau 

papercut didefinisikan sebagai berikut;  

“Kirigami, the creative art of papercutting, is a surprisingly easy craft that 

requires only paper, a pair of scissors, and sometimes glue. Cutting paper 

seems to be an instinctive pleasure. At an early age many children like to 

snip paper into small pieces. Before long they design pictures by pasting to 

shapes on a background. Papercutting is well recognized to provide 

educational benefits in the areas of art, math, grapich design, and hand-eye 

coordination” 

 

yang berarti seni memotong kertas yang membutuhkan alat dan bahan seperti 

kertas, gunting dan lem. Seni memotong kertas pada anak-anak memiliki fungsi 

untuk mengembangkan kemampuan di bidang seni, matematika, desain grafis, dan 

koordinasi tangan dan mata. Hal tersebut membuktikan bahwa selain menjadi 

teknik yang menyenangkan bagi anak, teknik papercut juga dapat merangsang 

kemampuan berpikir anak bukan hanya dalam bidang seni namun juga matematika 

dan kemampuan koordinasi tangan dan mata. 
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Teknik ini sering digunakan untuk menghasilkan spanduk dekoratif papercut 

umumnya terhubung ke seni lainnya, dan mungkin meminjam ide-ide dan pola dari 

daerah lain. China kuno, papercut yang digunakan untuk mentransfer pola bordir, 

dan untuk menambahkan dekorasi untuk keramik. Kayu ukiran berdampak pada 

papercut di Inggris, Perancis, dan Belanda, sedangkan pola ditampilkan dalam 

karpet terinspirasi paper cutting untuk sampul buku di Iran kuno dan Irak. Pada saat 

yang sama, bentuk-bentuk seni yang beragam juga telah dipengaruhi papercut. Pola 

renda telah dipengaruhi oleh desain papercut di Eropa, Amerika Serikat, dan 

Meksiko (Melichson dalam Arsy dkk, 2017: 50). 

Seni memotong kertas China merupakan gaya artistik penting dari seni rakyat 

China, dan itu sangat dihargai, karena mewujudkan cara-cara visual ekspresi bahasa 

leluhur China yang penuh dengan filosofi budaya dan seni. Murtiyoso (dalam 

Rahman dkk, 2019: 50) menyatakan konsep Yin-Yang itulah yang melahirkan 

bentuk dan struktur karya seni yang serba seimbang, keteraturan, dan simetris. Seni 

potong kertas China memiliki cara berekspresi yang unik, yaitu penggunaan alat 

khusus, bahan khusus dan metode pembuatan khusus. Semua ini telah menciptakan 

sifat unik seni memotong kertas. Oleh karena itu, mudah untuk membuat seni 

potong kertas China berkomunikasi dan berinteraksi dengan ide seni modern dan 

desain modern. 

 

2.4.5 Pengertian Papercut 

Papercut atau Jianzhi dalam bahasa mandarin adalah semacam seni berlubang, dan 

memberi orang perasaan yang tak berwujud dan kenikmatan artistik pada 

visi.Potongan kertas rakyat Tiongkok banyak digunakan di tanah China yang luas, 

universalitas penerapannya yang mencakup berbagai bidang dan popularitas 

masyarakat jarang terjadi dalam lingkup dunia (Rahman 2019:50).  

 Papercut merupakan salah satu teknik berkarya seni rupa dengan 

memanfaatkan kertas dan alat pemotong atau cutter untuk memotong kertas yang 

telah diberikan sketsa yang kemudian kertas dipotong sesuai dengan bentuk sketsa 

yang diinginkan agar menjadi suatu karya yang estetis. 
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Rahman (2019: 50) menjelaskan bahwa potongan kertas China adalah bentuk 

seni pemodelan rakyat yang memotong dan mengukir tokoh, bunga, burung, 

binatang, serangga, ikan, gunung dan air, paviliun dan gambar lanskap alam dan 

sosial lainnya dengan gunting atau pisau di atas kertas, juga sebagai pencitraan citra 

visual, yang mengekspresikan keberuntungan, berkah, pencegahan kejahatan, 

nasihat, peringatan, minat dan moral lainnya. Potongan kertas China membuat 

orang awam tercerahkan dan gembira dengan pesona artistiknya yang unik. 

 

2.5 Karya Ragam Hias Menggunakan Teknik Papercut sebagai Hasil 

Belajar  

Akhir dari proses belajar tentu diharapkan dapat mencapai hasil belajar. Menurut 

Nurdiansyah (2018) hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang 

setelah melakukan kegiatan belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang dapat dinyatakan dengan simbol-simbol, angka, huruf, maupun 

kalimat yang dapat mencerminkan kualitas kegiatan individu dalam proses tertentu   

Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik 

setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran 

Rizza (dalam Angening, 2019). 

Dalam lingkup pembelajaran, seni rupa memiliki dua aspek penting  yaitu 

kegiatan apresiasi dan kreasi. Dalam kegiatan kreasi, ragam hias merupakan salah 

satu hasil dari kegiatan kreasi dalam pembelajaran seni rupa. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Sunaryo (2009:45) menggambar hiasan merupakan kegiatan 

memproduksi karya seni rupa yang menghasilkan gambar hiasan atau gambar 

ornamen. Selain itu Syafii (20018:17) mengemukakan bahwa pembelajaran seni 

rupa dalam lingkup kreatif akan menghasilkan suatu produk atau hasil.  Oleh karena 

itu siswa dalam pembelajaran seni rupa selain mendapat pengalaman kreatif siswa 

dapat juga menghasilkan suatu produk atau karya.  

Kreativitas adalah hal yang perlu diperhatikan ketika menuangkan ide/gagasan 

dan kesesuaian pencarian objek gambar dengan tema. Pemberian tema bertujuan 

untuk melakukan penilaian hasil belajar lebih mudah karena terbatas pada tema 

yang telah ditentukan. Pada pembuatan suatu karya juga tidak semata-mata dibuat 
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begitu saja, namun harus memiliki nilai estetis. Estetis memiliki kaitan erat dengan 

estetika. Estetika adalah gabungan dari ilmu pengetahuan dan filsafat. Menurut 

Iswidayati dan Triyanto (2007) secara luas estetika mempunyai pengertian tentang 

semua pemikiran filosofis dan keindahan yang berkaitan dengan seni. Kaitan antara 

estetika dan estetis dikemukakan oleh John Hosper (dalam Iswidayati & Triyanto, 

2007) yang mengungkapkan estetika adalah salah satu cabang filsafat yang 

berkaitan dengan proses penciptaan karya estetis, artinya estetika tidak hanya 

mempermasalahkan tentang objek seni, melainkan seluruh permasalahan yang 

berkaitan dengan suatu karya yang indah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

estetis suatu karya seni rupa akan tercipta dengan terpenuhinya unsur keindahan 

mengenai bentuk pada suatu karya seni. Estetika visual dalam karya seni rupa 

ditentukan oleh pengorganisasian unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip desain. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan lingkup masalah yang diteliti, peneliti mengenai pembelajaran raga 

hias menggunakan teknik papercut pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 

Semarang, maka pendekatan penelitian yang dianggap sesuai adalah menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok, (Sukmadinata 2008: 60).  

Peneliti menggunakan metode kualitatif ini karena ingin mencoba menjelaskan, 

menelusuri, dan memahami tentang bagaimana pembelajaran ragam hias seni rupa 

dalam penerapan ragam hias menggunakan teknik papercut pada kelas VII F SMP 

Negeri 1 Semarang. Melalui penelitian ini peneliti akan menganalisis hasil karya 

yang dibuat oleh peserta didik dan selama melakukan proses kegiatan pembelajaran 

ragam hias menggunakan teknik papercut pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 

Semarang. 

Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif ini, maka peneliti akan 

menghasilkan data deskriptif dengan kata-kata dan bahasa yang berupa sikap dan 

perilaku peserta didik dalam proses kegiatan pemanfaatan teknik papercut serta 

hasil karya dan proses kegiatan pembelajaran berkarya ragam hias menggunakan 

teknik papercut  pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian eksploratif. Penelitian 

eksploratif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali 

informasi yang sebelumnya belum diketahui, pada hal ini peneliti akan menjajaki 
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berbagai kemungkinan dari hasil pembelajaran ragam hias menggunakan teknik 

papercut, oleh karena itu peneliti akan terlibat langsung dalam penelitian ini.  

Pada penelitian eksploratif ini, peneliti menggunakan pengamatan/ observasi 

terkendali. menurut Rohidi (dalam Afrianto, 2019: 39) observasi terkendali adalah 

observasi yang tidak perlu terlibat dalam hubungan emosi dengan pelaku, para 

pelaku yang akan diamati dipilih dan kondisi-kondisi yang ada dalam ruang atau 

tempat kegiatan dikendalikan oleh peneliti. Penelitian dilakukan secara mandiri 

oleh peneliti, peneliti memiliki kendali penuh terhadap pembelajaran yang terjadi 

di dalam kelas. 

Langkah-langkah penelitian diuraikan dengan metode observasi terkendali 

sebagai berikut: 

1. Survei Pendahuluan, yang meliputi survei di SMP Negeri 1 Semarang 

2. Proses kegiatan pembelajaran selama 3 kali pertemuan, yakni meliputi tahap 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. 

3. Deskripsi hasil penelitian, yaitu mendeskripsikan karya ragam hias dengan 

teknik papercut. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

pelaksanaan pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut pada kelas VII 

F SMP Negeri 1 Semarang. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Survei Pendahuluan: Survei Sekolah 

Survei sekolah akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan 

SMP Negeri 1 Semarang yaitu dengan cara datang langsung dan melakukan 

observasi tentang bagaimana keadaan sekolah. Wawancara dilakukan 

terhadap beberapa sumber. 

3.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Tahap ini meliputi rencana kegiatan untuk menentukan langkah-

langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan pembelajaran 

siswa dalam membuat karya ragam hias menggunakan teknik papercut. 
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Pelaksanaan tersebut terdiri atas 3 pertemuan dengan beberapa tahap, antara 

lain : 1) perencanaan, 2) pelaksanaan  pembelajaran, dan 3) evaluasi 

pembelajaran. Berikut merupakan perincian langkah-langkah pelaksaan 

pengembangan. 

3.3.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh peneliti dengan cara 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ragam hias 

menggunakan teknik papercut yang terdiri atas Kompetensi Inti (KI), 

Kompetensi Dasar (KD) dan kebutuhan peserta didik. RPP berisi tentang 

kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, 

indikator pencapaian, materi pembelajaran, metode, media, sumber belajar, 

langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. 

3.3.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran dilakukan selama 3 kali 

pertemuan dengan masing-masing pertemuan berdurasi 3 jam pelajaran. 

Pelaksanaan tindakan pembelajaran sesuai dengan rencana yaitu peneliti 

akan memberikan materi konsep tentang berkarya ragam hias dan konsep 

dasar teknik papercut sesuai dengan RPP. Selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung, peneliti menjelaskan materi pembelajaran dan juga melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas peserta didik.  

3.3.2.3 Evaluasi dan Rekomendasi  

Evaluasi dalam penelitian ini, adalah langkah peneliti untuk mengkaji 

dan menilai data mengenai kegiatan pembelajaran siswa dalam berkarya 

ragam hias flora menggunakan teknik papercut. Adapun data yang akan 

dikaji dan dinilai adalah data tentang aktivitas peserta didik saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan hasil karya peserta didik pada pengamatan 

terkendali yang peneliti per oleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh 

peneliti. Penilaian hasil karya ragam hias dengan teknik papercut ini 

diperoleh dengan menentukan lima kategori, yakni 1) sangat baik, 2) baik, 

dan 3) cukup yang penilaiannya didasarkan pada penilaian tertinggi dari 

nilai yang diperoleh peserta didik. Sedangkan rekomendasi dalam penelitian 
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ini merupakan langkah yang berupa saran dan anjuran untuk melakukan 

pembelajaran pada pertemuan ke 3 dari hasil diskusi antara peneliti dan guru 

berdasarkan kelemahan dan kelebihan pembelajaran pada pertemuan ke 1 

dan 2. Prosedur penelitian tersebut dapat divisualisasikan dalam bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Alur penelitian 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 

  

Survei Pendahuluan: 

Survei Sekolah 

Pengamatan 

Terkendali 

Pertemuan 1 dan 2 

Hasil Evaluasi dan 

Rekomendasi 

Pertemuan ke 3 

Hasil akhir 

Evaluasi dan 

Rekomendasi 
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3.4 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.4.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di SMP Negeri 1 Semarang, Jalan 

Ronggolawe, Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Peneliti 

memilih lokasi di SMP Negeri 1 Semarang dengan mempertimbangkan kualitas 

sekolah yang dimiliki lembaga Pendidikan tersebut. SMP Negeri 1 Semarang 

adalah Lembaga Pendidikan tingkat menengah pertama yang memiliki akreditasi 

sangat baik (A). Hal tersebut didukung dengan kondisi lingkungan sekolah yang 

terawat dan berwawasan adiwiyata yaitu sekolah yang berwawasan lingkungan 

dengan tenaga pengajar profesional. Eksistensi sekolah dan kualitas tenaga 

pengajarnya menjadi faktor yang diperhatikan oleh para orang tua calon siswa. 

Perwujudan mutu pelayanan dan sarana belajar dibuktikan dengan meningkatkan 

kualitas bangunan sekolah yang terawat, bersih, dan dilengkapi dengan berbagai 

sarana dan prasarana seperti rehabilitasi gedung sekolah dan taman sekolah. 

3.4.2 Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini  peneliti akan melakukan proses pengamatan pembelajaran yang 

mana subjek yang akan peneliti amati adalah siswa kelas VII F yang memiliki 

jumlah siswa 34 anak, Bapak Haris Wibisono, S.Sn. selaku guru seni rupa di SMP 

Negeri 1 Semarang, dan peneliti selaku pelaku pembelajaran dari pembelajaran 

ragam hias menggunakan teknik papercut. 

3.4.3 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian difokuskan pada: 1) proses penggunaan teknik papercut sebagai 

media berkarya ragam hias siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang, 2) Hasil 

karya ragam hias menggunakan teknik papercut pada siswa kelas VII F SMP 

Negeri 1 Semarang.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi 

dokumen. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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3.5.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan (Sukmadinata, 

2008: 220).  Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tempat/ 

lokasi penelitian, keadaan lingkungan penelitian, sarana dan prasarana. Observasi 

juga dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran seni rupa ketika penelitian 

dilaksanakan.  

Untuk merekam hasil observasi ini, peneliti menggunakan alat bantu berupa 

kamera foto. Kamera foto membantu peneliti mengumpulkan data berupa foto-foto 

kegiatan belajar mengajar dan hasil penelitian lainnya sehingga hasil penelitian 

dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti akan meminta bantuan asisten peneliti 

untuk membantu mengabadikan proses observasi karena peneliti berperan sebagai 

pelaku kegiatan pembelajaran. 

3.5.2 Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang yang berkepentingan 

untuk diminta keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan secara langsung. Berkaitan dengan penelitian ini 

wawancara dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber sebagai berikut : 

1) Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semarang atau yang mewakili, untuk mengetahui 

bagaimana gambaran secara global mengenai keadaan sekolah, visi dan misi 

sekolah, 2) Guru mapel seni budaya, untuk mengetahui tentang sarana dan 

prasarana seni rupa yang ada di sekolah, kemudian tentang bagaimana 

pembelajaran seni rupa di sekolah, dan penyusunan rancangan pelaksanaan 

pembelajaran seni rupa, 3) wawancara berikutnya dilakukan dengan siswa kelas VII 

F SMP Negeri 1 Semarang. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pendapat 

siswa mengenai pembelajaran seni rupa yang telah dilakukan.  

3.5.3 Studi Dokumen 

Sukmadinata (2008: 221), Menjelaskan bahwa studi dokumentasi adalah suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Studi dokumen bukan 
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hanya mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan 

tentang sejumlah dokumen, namun merupakan hasil analisis terhadap dokumen-

dokumen tersebut yang disajikan dengan pokok-pokok uraian hasil analisis kritis 

dari peneliti. 

Studi dokumentasi pada penelitian ini adalah Studi dokumen dilakukan dengan 

mengambil data atau arsip dari berbagai sumber tertulis yang kaitannya dengan 

sasaran penelitian yang dapat berupa dokumentasi tertulis. Data tertulis yang 

dikumpulkan meliputi; 1) sejarah dan kondisi sekolah SMP Negeri 1 Semarang, (2) 

profil, visi, misi dan tujuan SMP Negeri 1 Semarang; (2) sarana dan prasarana SMP 

Negeri 1 Semarang, (3) keadaan guru dan siswa SMP Negeri 1 Semarang, (4) 

silabus, dan (5) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk membuktikan 

temuan hasil yang diteliti oleh peneliti dengan fakta yang ada pada lapangan. 

Teknik pemeriksaan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan triangulasi. 

Menurut Moloeng (2007: 330) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 

paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin  

(dalam Moloeng 2007:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi gabungan antara triangulasi sumber 

data dan triangulasi kejujuran. Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda 

dalam metode kualitatif dan untuk menguji kejujuran, subjektivitas dan 

kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan maka perlu dilakukan 

triangulasi kejujuran (Bungin 2007: 257). Penggunaan dua teknik tersebut 

merupakan teknik yang paling tepat untuk penelitian penulis. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap analisis merupakan tahap akhir dari  proses penelitian. Setelah terkumpul 

data yang akan digunakan, peneliti kemudian melakukan beberapa tahap dalam 

menganalisis data. Hal tersebut berfungsi untuk mendapatkan verifikasi dari 

penelitian yang sudah dilaksanakan. Dengan mengacu pendapat Miles dan 

Hubberman (dalam Syafii, 2013:57). Berikut adalah serangkaian proses teknik 

analis data;  

3.7.1 Reduksi Data 

Pada tahap ini dilakukan sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 

abstraksi terdapat hasil pengamatan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa proses 

reduksi data, di antaranya adalah pemilihan data dengan bagian-bagian yang 

dinyatakan sebagai data pendukung dan menyingkirkan data yang tidak sesuai 

dengan sasaran penelitian. Data yang sudah diperoleh peneliti di lapangan berupa: 

1) gambaran umum SMP Negeri 1 Semarang seperti nama sekolah, alamat sekolah, 

dan lokasi SMP Negeri 1 Semarang. Kondisi fisik sekolah: bangunan sekolah, 

ruang sekolah, gedung sekolah. Sarana dan prasarana sekolah serta fasilitas 

penunjang pembelajaran: ruang-ruang, halaman dan lapangan sekolah, gedung aula, 

tempat ibadah, dan fasilitas lainnya. Guru dan tenaga kependidikan serta siswa: 

jumlah guru dan tenaga kependidikan, jumlah siswa, dan keadaan siswa. (2) 

kegiatan proses pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut pada kelas 

Bagan 3.2 Alur Analisa Data 

(dikutip dalam Sugiyono 2010: 338) 
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VII F SMP Negeri 1 Semarang; (3) hasil karya ragam hias flora dengan teknik 

papercut bagi siswa SMP Negeri 1 Semarang. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan penyajian yang lebih jelas, dan memberi kemudahan 

bagi peneliti untuk melakukan klasifikasi data. 

3.7.2 Penyajian Data  

Dalam menyusun informasi yang digunakan untuk membatu menarik kesimpulan, 

maka perlu dilakukan penyajian data. Menurut Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono 2010: 341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3.7.3 Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah verifikasi. Miles dan Huberman 

menjelaskan penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 

2010:345). 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak akan ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat  SMP Negeri 1 Semarang 

SMP Negeri 1 Semarang semula berada di Jalan Pemuda 134 Semarang, Kelurahan 

Sekayu Kecamatan, Semarang Tengah, Kota Semarang. Secara kronologis fungsi 

gedung digunakan untuk pendidikan dan pengajaran sebagai berikut: 

1. Sebelum tahun 1942  : Europe De Lagere School  

2. Tahun 1942-1945  : Dai Ichi Kokumin Gakho  

3. Tahun 1945-1947 : Sekolah Menengah Tinggi Republik Indonesia  

4. Tahun 1947-1950  : Sekolah Menengah Federal  

5.  Tahun 1950-1997  : SMP Negeri 1 Semarang  

6. Tahun 1997-2002  : SLTP Negeri 1 Semarang  

7. Tahun 2002-Sekarang  : SMP Negeri 1 Semarang  

 

Situasi gedung SMP Negeri 1 Semarang sejak tahun 1978 secara berangsur-angsur 

dipindahkan dari Jalan Pemuda 134 Semarang ke Jalan Ronggolawe Kecamatan 

Semarang Barat. Kemudian pada tahun pelajaran 1980, SMP Negeri 1 Semarang 

seluruhnya pindah ke Jalan Ronggolawe, karena SMP Negeri 1 Semarang di Jalan 

Pemuda akan dibongkar dan dibangun untuk kantor wilayah Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sejak kepindahannya di Jalan 

Ronggolawe Semarang kondisi gedungnya terdiri atas 18 ruang kelas, ditambah 

ruang guru dan ruang kantor. Kemudian pada tahun 1991/1992 ditambah 3 ruang 

sehingga menjadi 21 ruang dan secara bertahap ada beberapa tambahan gedung, 

gedung perpustakaan, ruang guru, kamar kecil, dan membangun gedung lantai dua 

untuk kegiatan kesenian.  

Pembangunan dan rehabilitasi menjadi program utama sekolah karena sejak 

awal kepindahannya sangat menyedihkan. Berhubungan halaman gedung sekolah 
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lebih rendah dari pada jalan, akibatnya setiap musim hujan menjadi banjir. Karena 

banjir, jalan dan halaman sekolah menjadi becek, bahkan ruang kelas, ruang guru 

kemasukan air kurang lebih 30cm-50cm sehingga murid terpaksa diliburkan. 

Namun atas berkat rahmat Allah SWT dan kerja kelas dari bapak Kepala Sekolah 

dan pengurus badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP3) serta dukungan 

dari orang tua murid maupun bapak/ibu guru dan karyawan secara berangsur-

angsur SMP Negeri 1 Semarang dapat menjadi lebih baik dan mampu meraih 

prestasi di segala bidang, baik di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Hal 

ini dibuktikan dengan diperolehnya piagam dan piala yang diraihnya. Selain itu 

berkat dukungan dan kerja keras bapak/ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 

Semarang mampu mengantarkan sekolah tersebut menjadi sekolah favorit. Bulan 

April 1999 diraihlah sebanyak 280 buah piala. Jumlah siswa SMP Negeri 1 

Semarang pada tahun pelajaran 1998/1999 ada 980 siswa yang terdiri dari kelas I, 

kelas II dan kelas III masing-masing 7 kelas. Kemudian pada tahun 2005/2006 

menjadi 1038 siswa, terdiri dari kelas I dan kelas II yang masing-masing 8 kelas, 

dan kelas III ada 7 kelas 

Kepala sekolah SMP Negeri 1 Semarang yang sedang menjabat adalah Ibu 

Nining Sulistiyaningsih S.Pd, M.Pd. Gambaran tentang SMP Negeri 1 Semarang 

secara rinci dijelaskan lebih lanjut mengenai lokasi dan lingkungan sekitar, kondisi 

sekolah, sarana dan prasarana, guru, dan tenaga kependidikan, keadaan siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Semarang maupun keadaan pembelajaran seni rupa. 

SMP Negeri 1 Semarang memiliki visi, yaitu : 

Sekolah dengan wawasan lingkungan yang mampu mengembangkan seluruh 

potensi peserta didik secara maksimal yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa. “Unggul dalam Prestasi Berwawasan Iptek dan Imtaq serta 

Berwawasan Lingkungan“ 
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Misi dari SMP Negeri 1 Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan sikap dan perilaku religius di lingkungan dalam dan luar 

sekolah 

2. Mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, 

berkerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan 

mandiri. 

3. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih dan nyaman. 

4. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang menyenangkan, 

komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis. 

5. Mengupayakan pemanfaatan waktu belajar, sumber daya fisik, dan manusia 

agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik. 

6. Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, 

semangat kebangsaan, dan hidup demokratis. 

7. Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Kelulusan 

8. Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Isi ( Kurikulum ) 

9. Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Proses Pembelajaran dengan 

Pendekatan CTL 

10. Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan 

11. Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 

12. Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Pengelolaan Berbasis Sekolah 

13. Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Pembiayaan Pendidikan 

14. Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Penilaian Pendidikan 

15. Meningkatkan dan Mengembangkan Kegiatan Olahraga dan Seni 

16. Meningkatkan dan Mengembangkan Kegiatan Budaya dan Keagamaan 

17. Meningkatkan dan mengembangkan  Budaya Bersih Lingkungan 
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4.1.2 Letak Lokasi SMP Negeri 1 Semarang 

SMP Negeri 1 Semarang terletak di Jalan Ronggolawe, Kelurahan Gisikdrono, 

Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.  

 

 

Lokasi sekolah termasuk kawasan yang strategis, jika dilihat dari letak 

geografisnya SMP Negeri 1 Semarang sangat strategis, selain dekat dengan jalan 

raya SMP Negeri 1 Semarang juga dapat dijangkau dari berbagai arah, dari arah 

 

Gambar 4.1 

Peta Kecamatan Semarang Barat  

(Sumber : http://images.google.com) 

Gambar 4.2 

Peta Lokasi SMP N 1 Semarang 

(Sumber : http://images.google.com) 

 

http://images.google.com/
http://images.google.com/


34 
 

 
 

belakang bangunan dekat dengan Jalan Arteri Yos Sudarso (Jakarta–Semarang), 

dari Jalan Anjasmoro dan dari Jalan Jend. Sudirman. Sekolahan ini dapat dijangkau 

dengan transportasi umum atau pribadi. Kondisi jalan yang berada di sekitar SMP 

Negeri 1 Semarang cukup baik. Tetapi ada beberapa kendala yang mengganggu 

jalannya belajar mengajar sekolah seperti SMP Negeri 1 Semarang terletak di dekat 

Bandara Internasional Ahmad Yani dan rel kereta api.  

 

4.1.3 Keadaan Lingkungan Sekolah 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, tingkat kebersihan di SMP 

Negeri 1 Semarang tergolong baik. Setiap pagi penjaga sekolah selalu 

membersihkan halaman sekolah dan kantor. Sedangkan untuk lingkungan kelas 

setiap pagi peserta didik yang mendapatkan jadwal piket selalu bertanggung jawab 

untuk membersihkan kelas, mulai dari membersihkan papan tulis, menyapu, sampai 

merapikan kursi. Selain hal tersebut pada setiap hari jum’at SMP Negeri 1 

Semarang juga memiliki program jum’at bersih, dimana jam pertama pembelajaran 

digunakan untuk kegiatan membersihkan lingkungan sekolah.  

Lingkungan SMP Negeri 1 Semarang merupakan lingkungan yang ramai, 

termasuk ke bagian Kota Semarang bagian timur, sekolah ini diapit atau berada di 

antara satu sekolah dan satu instansi pemerintahan, yaitu sebelah kiri terdapat SMA 

Negeri 6 Semarang, dan sebelah kanan terdapat Pengadilan Militer hal ini 

menjadikan lingkungan SMP Negeri 1 Semarang merupakan lingkungan yang 

strategis. 

SMP Negeri 1 Semarang memiliki satu pintu gerbang utama yang berada di 

depan sekolahan, setelah memasuki gerbang utama terdapat kawasan parkir yang 

luas yang dapat menampung cukup banyak mobil dan motor. Terdapat pula dua 

akses pembeda untuk masuk ke lingkungan sekolah yaitu akses utama 

diperuntukkan guru dan staf karyawan, kemudian siswa dipersilahkan untuk 

meliwati akses lorong sebelah kiri sekolah. 

Di balik kendala tersebut, ada suasana yang tenang dan nyaman karena dari 

pintu gerbang utama tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dengan jalan raya jadi 
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kenyamanan dan ketenangan dalam belajar nyaman. Dengan suasana yang tenang 

sehingga cukup kondusif untuk mendukung terlaksananya program belajar 

mengajar.  

 

4.1.4 Sarana dan Prasarana Seklah 

Sarana penunjang pembelajaran yang terdapat di SMP Negeri 1 Semarang dapat 

dikatakan sudah cukup baik. Berdasarkan dokumentasi peneliti berikut disajikan 

data sarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Semarang secara rinci dalam tabel. 

 

Tabel 4.1 Daftar Jumlah dan Kondisi Ruangan di SMP Negeri 1 Semarang 

 

Sumber: Administrasi Sekolah SMP Negeri 1 Semarang 

 

Sarana sekolah yang dimiliki SMP Negeri 1 Semarang dapat diartikan sudah 

cukup baik untuk sekolah tingkat menengah pertama. Berdasarkan data yang 

diperoleh, SMP Negeri 1 Semarang terdiri atas ruang kelas, ruang kepala sekolah, 

No Jenis Sarana Jumlah Keterangan 

1 Ruang Kelas 27 Baik 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

3 Ruang Guru  1 Baik 

4 Ruang BK 1 Baik 

5 Perpustakaan 1 Baik 

6 Laboratorium Bahasa 1 Baik 

7 Laboratorium Komputer 3 Baik 

8 Laboratorium IPA 1 Cukup 

9 Lapangan Upacara/Sepak bola 1 Baik 

10 Ruang UKS 1 Baik 

11 Mushola 1 Baik 

12 Kantin 1 Baik 

13 Koperasi 1 Baik 

14 Toilet 2 Baik 

15 Taman 1 Baik 

16 Tempat Parkir 1 Baik 

17 Ruang agama 1 Baik 

18 Aula 1 Baik 

19 Studio Musik 1 Baik 
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ruang tata usaha, ruang guru, ruang perpustakaan, mushola, ruang BK, ruang 

laboratorium, koperasi, kamar mandi guru, kamar mandi siswa, aula, lapangan 

olahraga, dan kantin. Sedangkan prasarana yang dimiliki oleh sekolah yaitu meja, 

kursi, buku, LCD proyektor, komputer, alat praktik, white board dan lainnya sudah 

baik dan lengkap untuk setiap ruang dan kelas. 

1) Ruang Kelas 

Dari tabel di atas dapat diketahui, jumlah kelas pada SMP Negeri 1 

Semarang adalah 27 kelas, yaitu sembilan kelas VII, sembilan kelas VIII, dan 

sembilan kelas IX dengan keseluruhan dalam kondisi baik. Dari hasil 

wawancara peneliti, ditemukan fakta pada sistem kelas VII di SMP Negeri 1 

Semarang, yaitu menggunakan sistem moving class, hal tersebut dikarenakan 

ada rehabilitasi gedung di sekolah tersebut, maka dari itu untuk mengatasi 

kekurangan kelas yang ada untuk sementara kelas VII juga memanfaatkan 

ruangan lain seperti, lab. IPA, lab. komputer, lab. bahasa, perpustakaan, dll. 

2) Ruang kepala sekolah  

Ruang Kepala Sekolah merupakan ruang berukuran 8 x 9 m2 yang disiapkan 

khusus untuk kepala SMP Negeri 1 Semarang yaitu Ibu Nining Sulistyaningsih, 

S.Pd., M.Pd. Ruang kepala sekolah berada di lantai dua di sebelah kanan setelah 

naik tangga dan menghadap ke barat. Di sisi kanan ruang kepala sekolah 

terdapat sudut sekolah ramah anak yang dilengkapi berbagai permainan dan 

buku bacaan yang menarik. Tempat yang disediakan juga nyaman dilengkapi 

dengan bantal kecil. Fasilitas dalam ruang kepala sekolah meliputi dua lemari 

buku, satu pasang meja dan kursi kepala sekolah, dua set kursi tamu, satu lemari 

pendingin, tiga buah AC, satu lemari TV dan satu TV.  

3) Ruang Guru 

Ruang guru terletak di lantai dua di sebelah kiri sudut sekolah ramah anak 

dan menghadap ke barat. Ruang guru berukuran 16 x 18 m2. Fasilitas yang 

terdapat pada ruang guru yaitu 46 6 pasang meja dan kursi guru, 1 set kursi 

tamu, dua lemari, satu lemari buku dan satu buah jam dinding. 

4) Ruang BK 
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Ruangan pelayanan bimbingan konseling berdiri berdampingan dengan 

ruang guru dibagi menjadi tiga sisi ruang yaitu sisi depan untuk menerima tamu, 

sisi belakang untuk pelayanan, dan sisi samping untuk tempat ruang kerja guru. 

Fasilitas pada ruang bimbingan konseling meliputi 4 meja kerja guru BK, satu 

set meja tamu, dua meja untuk layanan konseling dan satu set lemari untuk 

pengarsipan.  

5) Perpustakaan  

Perpustakaan sekolah terletak di sebelah akses utama atau jalan masuk ke 

lingkungan sekolah, berada di sebelah kiri akses tersebut dengan luas kira-kira 

8x13 m2. Untuk saat ini dikarenakan adanya beberapa renovasi beberapa 

gedung sekolah, ruang perpustakaan sebagian difungsikan sebagai ruang kelas 

yaitu kelas 7 (rolling). Ruang perpustakaan memiliki beberapa fasilitas di 

antaranya satu set meja kursi tamu, meja baca yang dilengkapi dengan kursi 

satu set meja dan enam kursi untuk petugas perpustakaan, sebelas rak buku 

untuk meletakkan buku-buku bacaan, lima PC komputer sebagai sumber 

pembelajaran berbasis IT, satu televisi untuk sumber pembelajaran digital, dan 

dua locker untuk penyimpanan kartu perpustakaan. Perpustakaan memiliki 

beberapa koleksi berupa buku mata pelajaran siswa kelas 7 sampai dengan kelas 

9, buku fiksi, buku non fiksi, serta buku referensi pengetahuan umum lainnya. 

Terdapat lobi untuk administrasi peminjaman dan pengambilan buku, fasilitas 

lainnya terdapat meja dan kursi untuk membaca yang dilengkapi dengan 4 buah 

AC. 

6) Laboratorium Bahasa  

Terletak berdekatan dengan ruang perpustakaan dengan perpustakaan. Lab. 

bahasa SMP Negeri 1 dilengkapi dengan fasilitas master control, bot siswa 

sejumlah 20 buah, headset 20 buah, room speaker 1, 1 set TV, kursi guru 1, 

kursi siswa 20 buah. dan white board. Kondisi ruangan pun bersih karena siswa 

diharuskan melepas alas kaki jika ingin memasuki ruangan.  

7) Laboratorium komputer  
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Lab. Komputer atau ruang komputer yang dimiliki SMP Negeri 1 Semarang 

ada tiga, dua di antaranya terdapat di lantai dua sebagai tempat belajar siswa, 

dan satunya berada di lantai satu yang dikhususkan untuk guru. Masing-masing 

ruang lab. komputer dilengkapi dengan 4 AC, 36 buah meja komputer, 36 set 

komputer, 1 printer, 1 LCD dan screen, papan tulis, dan pengeras suara, satu 

lemari.  Kondisi ketiga ruang tersebut tergolong baik karena sebagian besar unit 

dapat dioperasikan, karena SMP Negeri 1 Semarang sudah memakai sistem 

Ujian Nasional berbasis Komputer.  

8) Laboratorium IPA 

Laboratorium IPA Laboratorium IPA saat ini dialih fungsikan sementara 

sebagai ruang kelas 7 dengan adanya renovasi beberapa gedung sekolah. 

Laboratorium IPA memiliki ruang persiapan, dan ruang penyimpanan bahan 

serta alat laboratorium. Sarana pendukung dalam lab. IPA terdiri atas meja kerja 

peserta didik yang representatif, meja demonstrasi, meja porselen, area cuci, 

LCD, komputer dan alat-alat laboratorium 

9) Lapangan upacara  

Lapangan upacara yang sekaligus digunakan sebagai lapangan sepak bola 

siswa sudah cukup luas untuk menampung seluruh siswa, guru serta staf 

karyawan SMP Negeri 1 Semarang. Bergeser ke timur, terdapat lapangan basket 

yang lengkap dengan dua ring yang terpasang dan di sebelahnya terdapat pula 

taman mini yang lengkap dengan beraneka tanaman dan pohon yang ada. Pada 

sekeliling lapangan juga tertanam pohon di setiap bagian depan ruang kelas. 

dengan lahan yang cukup luas, semua bangunan di SMP Negeri 1 Semarang 

merupakan Gedung bertingkat 2 lantai, kecuali pada bangunan bagian aula 

sekolahan. 
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10)   Ruang Unit Kesehatan Siswa  

Ruang Unit Kesehatan Siswa SMP Negeri 1 Semarang merupakan ruang 

yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik yang sakit. 

Ruangan ini dikelola oleh guru pembina UKS dan anggota PMR. UKS SMP 

Negeri 1 Semarang memiliki fasilitas yaitu, dua tempat tidur beserta bantal dan 

selimut, dua kursi, kotak P3K, kipas angin, lemari obat dan perlengkapan UKS. 

11)   Masjid  

SMP Negeri 1 Semarang berukuran 8 x 9 m2 yang difungsikan sebagai 

sarana ibadah dan kegiatan keagamaan Islam lainnya. 

12)   Kantin 

Kantin sekolah berada di belakang aula atau gedung E. Terdapat lima 

ruang dengan nama kantin A s/d E yang menyediakan kebutuhan makan dan 

minum warga sekolah 

13) Koperasi 

Koperasi sekolah berada di tengah-tengah lingkungan sekolah, koperasi 

sekolah menjual berbagai macam keperluan sekolah seperti pulpen, buku, kertas 

gambar sampai dengan dasi dan topi. Terdapat satu buah unit komputer dalam 

koperasi sekolah yang juga menyediakan layanan cetak mencetak. 

14)   Toilet  

Toilet  SMP Negeri 1 Semarang dibagi menjadi dua yaitu, toilet guru dan 

toilet peserta didik yang masing-masing dibagi untuk toilet laki-laki dan toilet 

perempuan. 

15)   Taman Sekolah 

Taman sekolah terletak berdampingan dengan lapangan utama, yang 

dikelilingi oleh ruang kelas, aula dan masjid. Terdapat beberapa jenis tanaman 

dan juga tempat duduk yang bisa digunakan untuk istirahat dan bersantai 

16)  Tempat parkir 

Tempat parkir berada di bagian depan sekolah yaitu berada di halaman 

sekolah yang mana parkir sepeda di sebelah kiri sedangkan parkir motor dan 
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mobil terbagi menjadi dua yaitu di sebelah kiri tepatnya samping parkir sepeda 

dan di sebelah kanan tepatnya berdampingan langsung dengan ruang Tata 

Usaha 

17)  Aula 

Aula berada di sebelah selatan taman, aula di SMP Negeri 1 Semarang 

cukup luas, ruang aula ini biasa digunakan untuk keperluan rapat guru, osis, 

ataupun pramuka. Sering juga digunakan sebagai tempat untuk berkegiatan 

ekstra kurikuler siswa. Sekarang ruang aula ini dimanfaatkan untuk kelas VII 

sementara dilakukan rehabilitasi bangunan sekolah. 

18) Studio Musik 

Studio musik berada di atas bangunan ruang guru, di dalam studio 

dilengkapi dengan AC dan alat-alat musik seperti gitar, bass, drum, dan juga 

sound system. Studio musik digunakan untuk setiap mata pelajaran seni musik 

maupun pada saat kegiatan ekstrakurikuler. 

 

4.1.5 Keadaan Guru dan Tenaga Kerja Administrasi di SMP Negeri 1 

Semarang 

Jumlah guru dan sebarannya menurut mata pelajaran di SMP Negeri 1 Semarang 

ada 46 orang yang terdiri dari guru PNS dan guru Honorer. Guru PNS sebanyak 39 

orang, guru honorer sebanyak 5 orang, dan guru perbantukan sebanyak 2 orang. 

Semua guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Semarang mengajar sesuai dengan 

kualifikasi pendidikan terakhir yang ditempuh.  

Jumlah staf TU dan tenaga kependidikan lainnya Staf TU dan tenaga 

kependidikan berjumlah 17 orang dengan kualifikasi pendidikan terakhir lima 

orang SMP sederajat , delapan orang SMA sederajat, dua orang D2, satu orang D3, 

dan satu orang S1. 

Jenjang pendidikan terakhir kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan 

Jenjang pendidikan terakhir S2 sebanyak tujuh orang yang meliputi kepala sekolah 

dan enam guru lainnya. Selain itu, jenjang pendidikan S1 guru di SMP Negeri 1 
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Semarang sebanyak 37 orang, D2 berjumlah satu orang, dan D1 berjumlah satu 

orang. 

 Berikut merupakan daftar tabel yang lebih rinci mengenai guru dan pengelola  

SMP Negeri 1 Semarang:  

Tabel 4.2 Daftar Nama Guru dan Jabatannya di SMP Negeri 1 Semarang 

Sumber: Administrasi Sekolah SMP Negeri 1 Semarang 

  

 

 

 

No Jabatan Nama 

1 Kepala Sekolah Nining Sulistyaningsih, S.Pd., M.Pd 

2 Komite Sekolah Achmad Soewarno, S.E 

3 Wakil kepala sekolah bidang 1 Agust Winarno, S.Pd 

4 standar kelulusan Sapto Winarno, S.Pd 

5 Standar isi Drs. Hartono 

6 Standar Proses Nur Laily, S.Pd 

7 Standar penilaian Tri Nugroho, S.Kom 

8 Koordinator BK Dra. Susetyaningsih 

9 Wakil kepala sekolah bidang 2 Endah Saraswati, S.Pd., M.M 

10 Standar Pengelolaan Safaatun, S.Pd 

Dra. Takarina Yusnindar, M.Pd 

Sony Dwi Prasetyanto, S.Pd 

Agus Suyadi, S.Pd 

Mudjiarti, S.Pd 

Veronica Indraswati, S.Psi., M.Si 

Dwi Suratmi, S.Pd 

11 Standar sarana prasarana Dra. Hj. Harini, S.Kom 

Tri Djoko Irianto 

12 Standar tenaga pendidikan dan kependidikan Sunarti, S.Pd., S.Kom 

13 Standar pembiyaan dan pengelolaan Sri Kurniawati, S.Pd 

Lasidi 

Natalia Mundayani, S.E 

14 Kepala Perpustakaan Dra. Endang Sri Winarsih 

15 Kepala laboratorium Agus Suyadi, S.Pd 

16 Tenaga administarsi sekolah Natalia Mundayani, S.E 

Lasidi 

Saliyem Djoko Riyanto 

Sujasman 

Asih Puji Lestari 
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Tabel 4.3  Daftar Nama Wali masing-masing Kelas di SMP N 1 Semarang  

 

4.1.6  Keadaan Siswa SMP Negeri 1 Semarang 

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah siswa pada tahun ajaran 2019/2020 

berjumlah 907 siswa yang terbagi sebanyak 365 peserta didik laki-laki dan 542 

peserta didik perempuan. Jumlah siswa kelas VII sebanyak 293, kelas VIII 

sebanyak 291 siswa, dan kelas IX sebanyak 323 siswa. Masing-masing kelas VII 

dan VIII rata-rata sebanyak 32 siswa, sedangkan kelas IX rata-rata sebanyak 36 

siswa. Perincian jumlah peserta didik setiap kelas dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.4 Daftar Jumlah Siswa di SMP Negeri 1 Semarang 

No Nama 
Jumlah Siswa Jumlah rombel 

Jumlah Rata-rata perkelas 

1 Kelas VII 293 32 9 Rombel 

2 Kelas VIII 291 32 9 Rombel 

3 Kelas IX 323 34 9 Rombel 

Sumber: Administrasi sekolah SMP N 1 Semarang 

 

Sumber: Administrasi Sekolah SMP Negeri 1 Semarang 

 
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

A Agus Suyadi. S.Pd Diah Ediati Kusbandini Sunarti, S.Pd., S.Kom. 

B Dra. Hj. Endang Sri Winarsih Palupi Rahayuningsih Dra. Sri Budi Sumarmi 

C Sapto Winarno, S.Pd. D Drs. Hartono Tri Doko Irianto 

D Paskaginating Darmastuti S.Pd. Bambang Wahyudi Dra. Takarina Yusnindar 

E Tri Murtiningsih Haris Wibisono, S.Sn. Umrotun, S.Pd. 

F Tersiana Indraswari Dwi Suratmi, S.Pd. Umrotun, S.Pd. 

G Hj. Herowati Inayah Sari Nur Saptanti, S.Pd. Hj. Nining Herwaning 

H Gesti Aprilia Nurini Istiyani, S.Pd Arif Saifudin, S.Ag 

I Miftahudin. S.Ag Dra. Hj. Tumi Rahayu Patria Harnani Ratih 
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Tingkat ketaatan siswa di SMP N 1 Semarang sudah terbilang cukup maksimal, 

hal ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran yang terjadi di lapangan relatif kecil 

dan hanya pelanggaran-pelanggaran ringan yang kadang terjadi seperti, terlambat 

dikarenakan lokasi rumah dan sekolah yang terlampau jauh, tanda pengenal yang 

tertera pada baju yang kadang tertukar dan kaos kaki yang kadang kurang sesuai 

dengan aturan. Tidak ada suatu pelanggaran yang terlalu berarti atau dalam kata 

lain dapat mencoreng nama baik sekolah, hal ini dikarenakan anak-anak SMP N 1 

Semarang merupakan anak yang sudah terbentuk karakternya. 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan dibuktikan dengan pengamatan 

peneliti siswa SMP Negeri 1 Semarang  baik berangkat dan pulang sekolah kelas 

VII, VIII dan IX ada yang diantar jemput, berjalan kaki, bersepeda, dan ada yang 

menggunakan transportasi umum. Interaksi antara siswa dan guru dalam 

lingkungan sekolah juga berjalan dengan baik. Setiap bertemu menyapa dan salam, 

dikarenakan di SMP Negeri 1 Semarang dibiasakan menerapkan 5S (senyum, 

salam, sapa, sopan dan santun) sehingga hal tersebut merupakan salah satu bentuk 

interaksi positif dalam membangun kedekatan guru dan siswa. 

 

4.2 Pembelajaran Seni Rupa Secara Umum di SMP Negeri 1 Semarang 

Pada kegiatan wawancara dan observasi, peneliti mendapatkan informasi dari 

Bapak Haris Wibisono, S.Sn. selaku guru seni rupa di SMP Negeri 1 Semarang. 

Bapak Haris lulusan dari prodi Seni Rupa Universitas Negeri Semarang pada tahun 

2017, materi yang diajarkan dalam pembelajaran seni rupa disesuaikan dengan 

kompetensi dasar dan indikator sesuai dengan kurikulum 2013.  

Sedikit berbeda dengan beberapa sekolah lain, SMP Negeri 1 Semarang 

memiliki sistem pembelajaran seni budaya dengan model rolling, artinya 

pembelajaran dilakukan bergantian antara seni rupa dan seni musik setiap seminggu 

sekali. Hal ini dikarenakan SMP Negeri 1 Semarang mengambil dua kompetensi 

keahlian di bidang seni budaya yaitu seni musik dan seni rupa. SMP Negeri 1 

Semarang memiliki total tiga guru seni budaya, yaitu Bapak Haris Wibisono S.Sn, 

Ibu Nining Herawati S.Pd sebagai guru seni musik, Ibu Dwi Ningrum S.Pd sebagai 
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guru seni musik, hal tersebut pula yang mempengaruhi faktor diterapkannya sistem 

pembelajaran rolling seperti ini. 

Guru seni rupa di SMP Negeri 1 Semarang menggunakan model pembelajaran 

saintific approach dengan menggunakan teknik 5M yaitu mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran seni rupa di SMP 

Negeri 1 Semarang memiliki beberapa tahapan, di antaranya yaitu, tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan 

dengan menyiapkan perangkat pembelajaran dengan membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berdasar kepada silabus yang mengacu 

Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan indikator pencapaian. 

Tahap pelaksanaan dilakukan oleh Pak Haris dengan tiga kegiatan, kegiatan 

pertama yakni pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan 

pendahuluan guru memberikan apresepsi dan motivasi kepada siswa, kemudian 

dalam kegiatan inti diawali dengan pemberian stimulus mengenai materi 

pembelajaran yang akan dilakukan dengan cara menanya, dan menampilkan 

cuplikan video yang kemudian memancing siswa untuk melakukan kegiatan 5M 

yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan yang 

disesuaikan dengan kegiatan apresiasi maupun kegiatan berkreasi. Kegiatan 

penutup dilakukan guru dengan memberikan feedback atas materi dan kegiatan 

yang telah dipelajari. 

Tahap evaluasi, guru melakukan penilaian pada setiap kali pertemuan, baik itu 

penilaian tes maupun non tes. Penilaian dalam pembelajaran seni rupa di SMP 

Negeri 1 Semarang disesuaikan dengan RPP yang telah dirancang, mulai dari 

penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Contohnya ulangan harian, 

penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, praktik dan keaktifan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Nilai dalam pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Semarang dikatakan 

tuntas apabila nilai dapat mencapai atau melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Nilai KKM seni budaya pada SMP Negeri 1 Semarang pada kelas VII, 

VIII, dan IX yaitu sama 75. 
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4.3  Pembelajaran Ragam Hias Menggunakan Teknik Papercut pada Kelas 

VII F SMP Negeri 1 Semarang 

4.3.1 Keadaan Siswa VII F SMP N 1 Semarang 

Kelas VII F merupakan kelas yang memiliki jumlah siswa sebanyak 34 siswa 

dengan jumlah laki-laki sebanyak 15 siswa dan siswa perempuan sebanyak 19 

siswa. Mata pelajaran seni rupa kelas VII F terjadwal pada hari rabu pukul 09.45 

WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. 

Pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut pada kelas VII F 

disesuaikan dengan kurikulum 2013 pada KD 3.3 dan 4.3 yang disampaikan pada 

semester genap. Pembelajaran tersebut memfokuskan penerapan ragam hias pada 

bahan buatan. Berikut merupakan daftar nama siswa kelas VII F. 
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Tabel 4.5 Daftar Nama Siswa Kelas VII F di SMP N 1 Semarang 

 

NO NIS Nama Siswa 

1 19588 Amanda Keisha Anindya 

2 19589 Angger Brantas Prahara 

3 19590 Athalla Rasyid Fadilah 

4 19591 Aulia Septi Ramadhani 

5 19592 Brenna Fatima Azzahra 

6 19593 Bunga Surga Cahaya Insani 

7 19594 Cantika Bunga Amelia 

8 19595 Claudia Setia Pratiwi 

9 19596 Danendra Hazel Audreyliansyah 

10 19597 Diah Anjayani 

11 19598 Diah Ayu Septiana 

12 19599 Elena Lathifatus Syifa 

13 19600 Farrel Rocha Putra Cahyo 

14 19601 Fattahillah Priya Wicaksana 

15 19602 Hayahanin Nadhimah 

16 19603 Jesica Aulia Risqi Saridewi 

17 19604 Luckytasari Permata Nugraha 

18 19605 M. Helmyza Setya Rahandi 

19 19606 Marsella Putri Rahmadani 

20 19607 Masyaila Kesya Mutiara 

21 19608 Muhammad Damar Fathurrohman 

22 19609 Muhammad Qothrunnada Ikhlas Nabil 

23 19610 Mukhamad Raykhan Nur Zaky 

24 19611 Muria Iqbal Nabil Nugraha 

25 19612 Nabiilah Ariij Puspitasari 

26 19613 Nabila Putria Susiyanto 

27 19614 Najihan Abiyyu Ammarsyah 

28 19615 Naufal Ashar Pasha 

29 19616 Nazrul Muhaimin 

30 19617 Nur Arifatul Husna 

31 19618 Rahma Ramadhani 

32 19619 Surya Mahardika 

33 19620 Victo Haidar Pramudya 

34 19621 Ziqi Rivaldi 

Sumber: Administrasi Sekolah SMP Negeri 1 Semarang 
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4.3.2 Perencanaan Pembelajaran Ragam Hias Menggunakan Teknik Papercut    

pada Siswa Kelas VII F di SMP Negeri 1 Semarang 

Peneliti harus mempersiapkan pembelajaran yang matang agar tercipta 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan pembelajaran ragam hias 

teknik papercut pada kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang peneliti harus 

mempersiapkan rencana pembelajaran yang telah disetujui oleh guru seni rupa SMP 

Negeri 1 Semarang.   

 Berdasarkan hasil diskusi antara guru seni rupa SMP Negeri 1 Semarang 

dan peneliti, telah disepakati pembelajaran ragam hias menggunakan teknik 

papercut dilakukan pada kelas VII F. Penggunaan teknik papercut dilakukan karena 

pada pembelajaran sebelumnya SMP Negeri 1 Semarang belum pernah 

menggunakan teknik tersebut sebagai media berkarya dalam proses pembelajaran 

khususnya pembelajaran ragam hias. Pada KD 4.2 siswa diharapkan mampu 

membuat karya ragam hias menggunakan bahan buatan. Bahan buatan yang 

digunakan oleh SMP Negeri 1 Semarang selama ini hanya sebatas bahan 

konvensional seperti kertas dan pensil saja. Oleh karena itu, peneliti akan 

melakukan inovasi berupa penggunaan teknik papercut untuk pembelajaran ragam 

hias pada kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang. Teknik papercut tentunya menjadi 

hal baru bagi siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Semarang dan diharapkan siswa 

dapat lebih tertarik dengan media berkarya dalam pembelajaran yang baru ini dan 

menjadi pengalaman seni tersendiri bagi siswa. Dalam perencanaan pembelajaran 

tersebut peneliti menyusun RPP meliputi kompetensi inti (KI), kompetensi dasar 

(KD), indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, media, dan sumber belajar, 

serta penilaian. indikator yang dirumuskan yaitu (1) Menerima, keragaman dan 

keunikan karya seni papercut  sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah 

Tuhan. (2) Menanggapi, keragaman dan keunikan karya seni papercut  sebagai 

bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. (3) Menghargai, keragaman dan 

keunikan karya seni papercut  sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah 

Tuhan. (3) Menunjukkan sikap menghargai karya orang lain dalam berkarya ragam 

hias flora, fauna, dan geometrik pada bahan buatan dengan teknik papercut. (4) 
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Menunjukkan sikap jujur dan disiplin dalam berkarya ragam hias flora, fauna, dan 

geometrik pada bahan buatan dengan teknik papercut. (5) Menunjukkan sikap 

disiplin dalam berkarya ragam hias flora, fauna, dan geometrik pada bahan buatan 

dengan teknik papercut. (6) Bertanggung jawab terhadap karya seni rupa dan 

pembuatannya. (7) Bersikap peduli terhadap karya seni rupa dan pembuatannya. (8)  

Bersikap santun dalam berkarya seni rupa dan pembuatannya. (9) Menjelaskan 

konsep, media, dan jenis ragam hias (10) Menjelaskan media dan prosedur 

penerapan berkarya ragam hias menggunakan teknik papercut. (11) Menerapkan 

ragam hias flora, fauna, dan geometrik pada media buatan dengan teknik papercut. 

(12) Menyajikan karya ragam hias menggunakan teknik papercut 

Proses penyusunan RPP tentu memiliki sebuah tujuan pembelajaran, yang mana 

tujuan pembelajaran ini menjadi tolak ukur keberhasilan suatu proses belajar 

mengajar. Tujuan pembelajaran yang peneliti buat ini berdasarkan pada kompetensi 

dasar yang harus dicapai oleh siswa VII F SMP Negeri 1 Semarang. Aspek yang 

harus dicapai siswa berbeda pada setiap pertemuan, pertemuan pertama memiliki 

tujuan, (1) Setelah mengamati contoh-contoh karya seni papercut bermotif hias 

dengan bahan buatan,  peserta didik dapat menerima dengan baik keragaman dan 

keunikannya sebagai anugerah Tuhan. (2) Setelah kegiatan tanya jawab mengenai 

contoh-contoh karya seni papercut bermotif hias dengan bahan buatan,  peserta 

didik dapat menanggapi dan menghargai dengan baik keragaman dan keunikannya 

sebagai anugerah Tuhan. (3) Melalui kegiatan demonstrasi dan tanya jawab peserta 

didik menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan 

santun, siswa dapat memahami media dan prosedur berkarya ragam hias. (4) 

Setelah dijelaskan mengenai konsep menggambar ragam hias dan teknik papercut, 

siswa mampu menjelaskan konsep, jenis, dan prosedur ragam hias flora, fauna dan 

geometris (5) Setelah dijelaskan mengenai konsep teknik papercut, siswa mampu 

menjelaskan konsep dan prosedur ragam hias flora, fauna dan geometrik 

menggunakan teknik papercut. (6) Setelah mengamati prosedur pembuatan ragam 

hias, siswa dapat menerapkan prosedur penerapan ragam hias flora dengan 

membuat sketsa motif ragam hias flora. 
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Pada pertemuan pertama terdapat materi yang disampaikan peneliti yaitu (1) 

konsep menggambar ragam hias yang meliputi pengertian ragam hias, jenis-jenis 

ragam hias, penggubahan, media pembuatan ragam hias, dan prosedur menggambar 

ragam hias (2) konsep dasar teknik papercut yang meliputi pengertian dan sejarah 

papercut (3) langkah-langkah membuat ragam hias dan bagaimana menerapkan 

ragam hias menggunakan teknik papercut. Kegiatan yang dilakukan peneliti pada 

pembelajaran ini terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Kegiatan pendahuluan selama 10 menit terdiri atas pengkondisian siswa 

(salam, berdoa, presensi, dan literasi), menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai, memberikan pertanyaan sederhana mengenai ragam hias, 

menyampaikan cakupan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian masuk pada 

kegiatan inti selama 95 menit terdiri dari siswa mengamati power point sembari 

memperhatikan peneliti pada saat menyampaikan materi pembelajaran, 

merumuskan pertanyaan yang ingin ditanyakan siswa, peserta didik menjawab soal-

soal yang telah disediakan peneliti, peserta didik menggambar sketsa motif ragam 

hias flora. Kegiatan penutup selama 10 menit dilakukan peneliti dengan 

menyimpulkan semua materi yang telah diajarkan pada pertemuan pertama, peneliti 

bersama guru melakukan refleksi tentang proses dan hasil pembelajaran yang telah 

dicapai, peneliti menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada 

pertemuan berikutnya. 

Pada pertemuan kedua  dan ketiga memiliki tujuan yang sama, di antaranya 

yaitu, (1) Melalui kegiatan berkarya seni ragam hias menggunakan teknik papercut, 

peserta didik menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, dan santun terhadap tugas yang sedang dikerjakan. (2) Melalui kegiatan 

berkarya seni ragam hias menggunakan teknik papercut, peserta didik mampu 

menggunakan prosedur yang sesuai. Pada pertemuan kedua, materi yang 

disampaikan sama dengan pertemuan pertama, namun disini peneliti tidak 

menjelaskan secara rinci, hanya mengingatkan pokok utama dari materinya saja. 

Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan kedua yaitu terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan selama 5 

menit terdiri atas pengkondisian siswa (salam, berdoa, presensi, dan literasi), 
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menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memberikan pertanyaan 

sederhana mengenai ragam hias, menyampaikan cakupan pembelajaran yang akan 

dilakukan Kemudian masuk pada kegiatan inti selama 105 menit terdiri dari siswa 

memperhatikan peneliti pada saat menyampaikan materi pembelajaran yang telah 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya secara singkat, merumuskan pertanyaan 

yang ingin ditanyakan siswa, dan  peserta didik mulai praktik berkarya seni ragam 

hias menggunakan teknik papercut dengan sketsa motif ragam hias flora yang telah 

dibuat siswa pada pertemuan sebelumnya. Kegiatan penutup selama 15 menit 

dilakukan peneliti dengan mengajak beberapa siswa untuk mempresentasikan 

karyanya bersama dengan peneliti. Peneliti bersama guru melakukan evaluasi dan 

refleksi tentang proses dan hasil pembuatan karya ragam hias menggunakan teknik 

papercut ini, kemudian di akhir jam pelajaran peneliti menyampaikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. 

Pertemuan ketiga, atau pertemuan terakhir ini peneliti menyampaikan hasil 

evaluasi dan rekomendasi yang telah peserta didik temukan pada proses praktik 

berkarya ragam hias menggunakan teknik papercut di pertemuan 

kedua/sebelumnya. Kegiatan pada pertemuan ke tiga terdiri atas kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan selama 5 

menit terdiri dari pengkondisian siswa (salam, berdoa, presensi, dan literasi), 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memberikan pertanyaan 

sederhana mengenai ragam hias, menyampaikan cakupan pembelajaran yang akan 

dilakukan Kemudian masuk pada kegiatan inti selama 105 menit terdiri atas siswa 

memperhatikan peneliti pada saat menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki 

pada saat proses pembuatan karya ragam hias menggunakan teknik papercut yang 

telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya, merumuskan pertanyaan yang ingin 

ditanyakan siswa, dan  peserta didik mempraktikkan berkarya seni ragam hias 

menggunakan teknik papercut dengan sketsa motif ragam hias flora yang telah 

dibuat siswa pada pertemuan sebelumnya atau dapat membuat yang baru dari hasil 

rekomendasi peneliti. Kegiatan penutup selama 15 dilakukan peneliti dengan 

mengajak beberapa siswa untuk mempresentasikan karyanya bersama dengan 

peneliti. Peneliti bersama guru melakukan evaluasi dan refleksi tentang proses dan 
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hasil pembuatan karya ragam hias menggunakan teknik papercut ini, kemudian di 

akhir jam pelajaran peneliti menyampaikan kegiatan pembelajaran peneliti 

menyimpulkan pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut ini. 

Bahan ajar yang peneliti gunakan diperoleh dari beberapa sumber yaitu dari 

buku teks, buku-buku relevan, dan dari internet. Peneliti kemudian menyusun 

materi tentang menggambar ragam hias menggunakan teknik papercut yang berisi, 

konsep, media dan prosedur dalam berkarya. Media pembelajaran yang digunakan 

oleh peneliti dalam pembelajaran ini adalah laptop, LCD proyektor dan papan tulis 

atau white board. 

Pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh peneliti pada pembelajaran 

ragam hias menggunakan teknik papercut pada kelas VII F SMP Negeri 1 

Semarang ini adalah pendekatan Saintific Approach atau yang biasa disebut dengan 

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik bertujuan agar siswa dapat meningkatkan 

kemampuan intelektualnya, bereksplorasi maupun berkreasi mengenai materi yang 

diajarkan dan membentuk karakter saling menghargai, jujur, disiplin, dan tanggung 

jawab. Melalui pendekatan saintifik ini diharapkan siswa mampu memiliki 

kemampuan memecahkan masalah di kehidupan jangka panjangnya dengan 

kemampuan intelektual, kemampuan bereksplorasi dan karakter yang baik. 

Metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan 

pemberian tugas. Penggunaan metode ceramah ini bertujuan untuk menjelaskan 

materi yang bersifat konsep maupun teori kepada siswa, kemudian akan timbul 

pertanyaan terhadap materi yang dijelaskan untuk kemudian perlu diadakan sesi 

tanya jawab antara guru dan siswa. Demonstrasi tentunya bertujuan untuk 

menampilkan secara rinci bagaimana prosedur dalam berkarya agar siswa semakin 

paham, selain itu demonstrasi juga diperlukan agar guru dapat memperjelas materi 

yang bersifat konseptual agar siswa mengerti langkah demi langkah dalam 

pembuatan ragam hias menggunakan teknik papercut. Pemberian tugas diperlukan 

agar peneliti dapat mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang 

telah disampaikan. Tugas yang diberikan peneliti ada dua, yaitu tes tertulis yang 

berisi soal-soal konseptual mengenai konsep ragam hias dan papercut. Penugasan 
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disampaikan oleh peneliti dengan jelas dan rinci, sehingga siswa dapat memahami 

apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengerjakan 

tugas. Penilaian yang dilakukan yaitu tes tertulis siswa sebagai acuan dalam 

memahami konsep dan berkarya seni ragam hias menggunakan teknik papercut. 

Aspek yang digunakan pada penilaian karya ini adalah aspek ide, kreativitas, 

teknik, dan kesan akhir karya. 

Evaluasi pembelajaran berarti melakukan penilaian terhadap sesuatu. Peneliti 

melakukan evaluasi pada pembelajaran ragam hias teknik papercut untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam aspek kognitif dengan cara melakukan tanya 

jawab pada saat peneliti menjelaskan materi dan juga tes tertulis. Tes tertulis ini 

dilakukan pada saat peneliti menyampaikan materi mengenai konsep ragam hias 

dan konsep papercut. Siswa diberikan 5 soal tertulis berupa uraian untuk kemudian 

dikerjakan secara individu. 

Evaluasi berikutnya dilakukan bertujuan untuk mengukur ketrampilan berupa 

penilaian hasil ketrampilan siswa. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana siswa dapat memahami dan menguasai materi yang diberikan oleh peneliti, 

penguasaan materi tidak hanya terlihat pada tes tertulis saja, namun bagaimana 

siswa dapat berkarya atau melakukan realisasi dari materi yang telah disampaikan, 

yang mana realisasi tersebut berupa suatu karya ragam hias menggunakan teknik 

papercut. Pada aspek penilaian proses pembelajaran meliputi : (1) kesesuaian tema 

siswa dengan indikator menuangkan ide sendiri dan sesuai dengan tema yang 

ditentukan, (2) kreativitas siswa dalam melakukan penggubahan objek, (3) 

penguasaan teknik berkarya dengan indikator yang baik yaitu dalam menentukan 

titik potong dan (4) kesan akhir dalam memotong dan menempelkan objek. 

Melalui kegiatan evaluasi, peneliti maupun guru dapat melihat keberhasilan 

peserta didik dalam memahami dan menguasai konsep maupun ketrampilan 

pembelajaran yang telah disusun dalam RPP yang tentu saja mengaju kepada KI 

dan KD kurikulum 2013 pada mata pelajaran Seni Budaya dalam bidang Seni Rupa. 

Evaluasi pembelajaran pada materi menggambar ragam hias menggunakan teknik 

papercut di SMP Negeri 1 Semarang menggunakan nilai berdasar pada hasil 
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evaluasi tersebut, setiap mata pelajaran tentunya memiliki kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) pada mata pelajaran seni budaya sendiri memiliki KKM yaitu 75. 

  

4.3.3 Kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran Ragam Hias Menggunakan Teknik 

Papercut pada Kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang 

Pelaksanaan pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut yang 

berlangsung di SMP Negeri 1 Semarang menurut rencana pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan yang memiliki alokasi 

waktu sebanyak 135 menit yang akan dilakukan pada tanggal 12, 19, dan 26 

Februari 2020. Pada setiap pertemuan yang dibagi menjadi tiga tahapan kegiatan 

yaitu: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pembelajaran ini 

mengacu pada RPP yang telah dibuat oleh peneliti yang telah dikoreksi oleh guru 

seni rupa di SMP Negeri 1 Semarang. pertemuan tersebut dilakukan setiap satu 

minggu sekali. 

Kegiatan pembuka dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan seperti 

pengkondisian yang dilakukan oleh guru dan peneliti, kemudian dilanjutkan dengan 

peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran, dan membuat aprsepsi sebelum 

menyampaikan materi. Siswa diharapkan aktif bertanya, menyampaikan pendapat, 

mendengarkan, dan memperhatikan. 

Kegiatan inti dilakukan dengan menyampaikan materi pokok yaitu mengenai 

konsep ragam hias dan konsep teknik papercut dengan metode, media, dan sumber 

belajar yang telah peneliti siapkan, kemudian peneliti juga menampilkan video 

tutorial menggambar ragam hias dan juga membuat karya seni dengan teknik 

papercut dengan fasilitas yang ada. 

Kegiatan penutup dilakukan oleh peneliti dengan melakukan beberapa 

kesimpulan dari setiap pertemuannya, memberikan pertanyaan secara langsung 

kepada siswa mengenai materi, dan pada pertemuan kedua dan ketiga siswa 

diharapkan mempresentasikan karya yang telah dibuatnya, dan yang terakhir 

menyampaikan hasil evaluasi pada kegiatan di masing-masing pertemuan. Berikut 

merupakan tabel perincian kegiatan pada setiap pertemuan. 
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Tabel 4.6  Perincian Agenda Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 
Tanggal & 

Waktu 
Tujuan yang ingin dicapai 

(1) (2) (3) 

Ke – 1 Rabu, 12 

Februari 

2020 

09.45-12.00 

WIB 

- Setelah mengamati contoh-contoh karya seni papercut bermotif hias dengan 

bahan buatan,  peserta didik dapat menerima dengan baik keragaman dan 

keunikannya sebagai anugerah Tuhan.  

- Setelah kegiatan tanya jawab mengenai contoh-contoh karya seni papercut 

bermotif hias dengan bahan buatan,  peserta didik dapat menanggapi dan 

menghargai dengan baik keragaman dan keunikannya sebagai anugerah 

Tuhan. (Instrumen  

- Melalui kegiatan demonstrasi dan tanya jawab peserta didik menunjukkan 

sikap menghargai, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan santun Siswa 

dapat memahami media dan prosedur berkarya ragam hias. 

-  Setelah dijelaskan mengenai konsep menggambar ragam hias dan teknik 

papercut, siswa mampu menjelaskan konsep, jenis, dan prosedur ragam hias 

flora, fauna dan geometris 

- Setelah dijelaskan mengenai konsep teknik papercut, siswa mampu 

menjelaskan konsep dan prosedur ragam hias flora, fauna dan geometrik 

menggunakan teknik papercut. 

-  Setelah mengamati prosedur pembuatan ragam hias, siswa dapat 

menerapkan prosedur penerapan ragam hias flora dengan membuat sketsa 

motif ragam hias flora. 

Ke – 2 Rabu, 19 

Februari 

2020 

09.45-12.00 

WIB 

- Melalui kegiatan berkarya seni ragam hias menggunakan teknik papercut, 

peserta didik menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, dan santun terhadap tugas yang sedang dikerjakan 

- Melalui kegiatan berkarya seni ragam hias menggunakan teknik papercut, 

peserta didik mampu menggunakan prosedur yang sesuai. 

Ke – 3 

Rabu, 26 

Februari 

2020 

09.45-12.00 

WIB 

- Melalui kegiatan berkarya seni ragam hias menggunakan teknik papercut, 

peserta didik menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, dan santun terhadap tugas yang sedang dikerjakan 

Melalui kegiatan berkarya seni ragam hias menggunakan teknik papercut, 

peserta didik mampu menggunakan prosedur yang sesuai. 

Sumber: Dokumen Peneliti 
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Kegiatan pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut selama tiga 

pertemuan dilaksanakan di dalam kelas, karena siswa akan lebih mudah 

dikondisikan dan menyampaikan materi beserta membimbing siswa dalam 

berkarya akan lebih mudah. Berikut merupakan rangkaian pembelajaran yang telah 

dilakukan oleh peneliti selama tiga kali pertemuan. 

 

4.3.3.1 Pertemuan Pertama 

Pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut di SMP Negeri 1 

Semarang dilaksanakan selama tiga kali pertemuan selama tiga minggu berturut-

turut. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 

pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang. Pelajaran seni budaya di kelas VII 

F terjadwal setiap hari Rabu pukul 09.45 WIB dengan alokasi waktu pada setiap 

pertemuannya adalah 3 jam pelajaran 135 menit. Karena sistem pembelajaran pada 

kelas VII di SMP Negeri 1 Semarang masih menggunakan sistem moving class, 

pertemuan pertama ini dilakukan di dalam laboratorium bahasa. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Pada kegiatan awal peneliti dengan guru mengkondisikan suasana kelas dengan 

cara mempersilakan siswa kembali ke tempat duduknya masing-masing. 

Namun karena mata pelajaran seni budaya pada kelas VII F ini diadakan setelah 

jadwal mata pelajaran olahraga dan istirahat, pada saat bel masuk peneliti dan 

guru mendapati siswa masih mengenakan pakaian olahraga dan masih banyak 

siswa yang sedang makan, akhirnya peneliti memberikan waktu tambahan 

selama 10 menit untuk mempersilakan siswa berganti pakaian dan 

menyelesaikan makanannya. Hal ini tentunya membuat jam pelajaran menjadi 

berkurang tidak sesuai dengan RPP. Setelah siswa sudah siap menerima 

pelajaran, guru memberikan pembukaan singkat untuk kemudian dilanjutkan 

oleh peneliti melaksanakan pembelajaran. 

Kegiatan pendahuluan peneliti awali dengan mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, dan mengecek presensi kehadiran siswa, kemudian diikuti 

siswa dengan membalas salam, menjawab pertanyaan peneliti, dan berdoa 
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bersama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Peneliti kemudian menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan pertama ini, yang mana 

tujuan tersebut adalah 1) Setelah mengamati contoh-contoh karya seni papercut 

bermotif hias dengan bahan buatan,  peserta didik dapat menerima dengan baik 

keragaman dan keunikannya sebagai anugerah Tuhan, 2)  setelah kegiatan tanya 

jawab mengenai contoh-contoh karya seni papercut bermotif hias dengan bahan 

buatan,  peserta didik dapat menanggapi dan menghargai dengan baik 

keragaman dan keunikannya sebagai anugerah Tuhan, 3) melalui kegiatan 

demonstrasi dan tanya jawab peserta didik menunjukkan sikap menghargai, 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan santun Siswa dapat memahami 

media dan prosedur berkarya ragam hias, 4) setelah dijelaskan mengenai konsep 

menggambar ragam hias dan teknik papercut, siswa mampu menjelaskan 

konsep, jenis, dan prosedur ragam hias flora, fauna dan geometris, 5) setelah 

dijelaskan mengenai konsep teknik papercut, siswa mampu menjelaskan 

konsep dan prosedur ragam hias flora, fauna dan geometrik menggunakan 

teknik papercut, 6) setelah mengamati prosedur pembuatan ragam hias, siswa 

dapat menerapkan prosedur penerapan ragam hias flora dengan membuat sketsa 

motif ragam hias flora. Sesekali peneliti menanyakan tentang papercut seperti 

berikut ini. 

Peneliti : “Apakah kalian tahu atau pernah melihat ragam 

hias?” 

Siswa  : “Pernah lihat Pak” (beberapa siswa menjawab) 

Peneliti : “Di mana kalian pernah melihatnya?” 

Siswa  :”Pada ukiran meja dan kursi Pak” (salah satu 

siswa) 

Peneliti :”Baik, apa kalian tahu apa definisi ragam hias?” 

Siswa  :”Ragam hias adalah sebuah gambar yang 

berfungsi untuk menghias Pak” 

 

Mendengar jawaban beberapa siswa peneliti coba terus memancing siswa 

agar menjawab pertanyaan di atas dengan benar, setelah semuanya mulai 

terfokus terhadap pelajaran, peneliti masuk ke dalam materi yang akan 
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dijelaskan. Kegiatan pendahuluan diakhiri dengan melakukan motivasi 

mengenai pembelajaran kepada siswa. Karena kegiatan pembukaan tertunda 

selama 10 menit, total waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pembukaan 

menjadi 20 menit. 

 

2. Kegiatan Inti 

Setelah melakukan kegiatan pendahuluan, peneliti kemudian melakukan 

kegiatan inti. Kegiatan inti dilakukan sesuai dengan RPP, yaitu terdiri atas 

beberapa kegiatan seperti mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Berikut 

uraiannya. 

 

a. Mengamati  

Kegiatan mengamati dimulai dari peneliti menampilkan beberapa gambar 

ragam hias pada power point yang ditampilkan di papan tulis melalui media 

LCD yang telah disediakan oleh sekolah. Kegiatan awal ini bertujuan untuk 

memberikan stimulus dan gambaran terhadap siswa tentang ragam hias. 

Kemudian peneliti memberikan penjelasan konseptual mengenai materi yang 

telah disiapkan oleh peneliti meliputi: (1) Konsep ragam hias yang terdiri atas 

pengertian, jenis-jenis, media, dan prosedur menggambar ragam hias, (2) 

 

Gambar 4.3 

Kegiatan saat Peneliti Menjelaskan Materi 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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konsep dasar berkarya seni menggunakan teknik papercut yang terdiri atas 

pengertian, sejarah singkat, media, dan prosedur berkarya menggunakan teknik 

papercut. 

Sembari menjelaskan, peneliti juga sesekali bertanya kepada siswa, apa 

pengertian ragam hias, dan peneliti memberikan stimulus kata dasar ragam hias 

yaitu kata ragam dan hias, lalu beberapa siswa menjawab bahwa ragam hias 

merupakan suatu hiasan, bentuk hiasan, dan lain-lain. Kemudian salah satu 

siswa bernama Diah menjawab bahwa ragam hias merupakan macam-macam 

bentuk hiasan. Selain itu, peneliti juga bertanya mengenai papercut, peneliti 

memberikan petunjuk berupa kata dasar papercut yang terdiri atas dua kata 

yaitu paper dan cut, kemudian sebagian siswa menjawab kertas potong, ada 

juga yang menjawab kertas yang dipotong. 

Peneliti kemudian memberikan suatu contoh bagaimana cara membuat 

ragam hias dengan teknik penggubahan, peneliti melakukan demonstrasi di 

papan tulis dengan menggambarkan beberapa penggubahan dari objek flora 

dan fauna. Hal tersebut dilakukan agar siswa semakin memahami konsep dari 

menggambar ragam hias ini. Peneliti juga menunjukkan dua karya papercut 

yang telah peneliti bawa sembari menanyakan beberapa pertanyaan seperti 

berikut. 

 

Peneliti : “ Coba perhatikan beberapa contoh karya yang 

Saya bawa, Kira-kira seperti inilah  karya 

papercut yang akan kalian buat nanti” 

Siswa :”Wah, bagus sekali Pak, bagaimana cara 

buatnya Pak? Pasti susah ya Pak” (seorang siswa) 

Peneliti :”Ini tidak sulit, asal kalian memperhatikan apa 

yang akan Saya sampaikan setelah ini tentang 

prosedur pembuatan pasti kalian bisa” 
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Kegiatan mengamati kemudian diakhiri dengan peneliti menampilkan dua 

buah video tutorial, yaitu berisi prosedur atau tata cara membuat ragam hias 

dan prosedur pembuatan karya seni menggunakan teknik papercut. 

Prosedur tersebut berisi langkah-langkah  mulai dari langkah pertama yaitu 

menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti kertas, pensil, 

penghapus, penggaris, cutter, dan lem. Kemudian mulai membuat sketsa 

ragam hias yang mulanya mencari subjek flora yang ingin digambar untuk 

kemudian dilakukan penggubahan, setelah melakukan penggubahan sketsa 

yang dibuat tatanannya harus sesuai dengan unsur dan prinsip seni rupa. 

 

Gambar 4.4 

Kegiatan Menunjukan Beberapa Contoh Karya 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 

 

Gambar 4.5 

Beberapa Contoh Karya Papercut 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Setelah sketsa atau desain dari ragam hias selesai, dilanjutkan dengan 

memberikan arsiran kepada sketsa tersebut, hal ini agar memudahkan siswa 

membedakan mana yang akan dipotong dan mana yang akan dipertahankan, 

peneliti menjelaskan kepada siswa agar memberikan garis tepi dengan lebar 

2cm, agar nantinya garis tepi tersebut akan menjadi  frame gambar ragam 

hias teknik papercut tersebut, maka dari itu objek yang akan bertahan atau 

tidak akan dipotong nantinya adalah objek flora dan juga  frame. Setelah 

melakukan arsiran, baru menuju ke langkah selanjutnya yaitu mulai 

memotong objek sesuai dengan garis outline dengan rapi, kemudian 

melakukan finishing dengan merapikan potongan yang dirasa kurang rapi. 

Langkah terakhir adalah menempelkan kertas yang telah terpotong 

berukuran F4 ke atas kertas alas yang memiliki ukuran 42x29 cm 

menggunakan lem kertas. 

Selain menunjukkan gambar dan video tutorial, peneliti juga 

menampilkan sebuah karya ragam hias menggunakan teknik papercut yang 

sudah peneliti persiapkan sebelum pertemuan berlangsung. Kemudian 

peneliti memberikan sedikit permainan yang dibuat dengan media power 

point yang berisi pertanyaan singkat mengenai konsep menggambar ragam 

hias dan juga teknik papercut. Siswa kemudian terlihat sangat antusias dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kegiatan mengamati ini 

menghabiskan waktu kira-kira sekitar 60 menit atau 1 jam. 
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b. Menanya 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan menanya dilakukan di sela-sela peneliti melakukan penjelasan 

atau setelah siswa melakukan kegiatan pengamatan. Beberapa siswa bahkan 

bertanya kepada peneliti sebagai fasilitator pada saat kegiatan pengamatan. 

Dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan siswa ada salah satu pertanyaan 

yang menarik yang ditanyakan oleh salah satu siswa bernama Bunga, “Pak 

mengapa teknik yang dipilih itu adalah papercut, bukan dengan teknik yang 

lain?”. Kemudian muncul beberapa pertanyaan lain, mulai dari bagaimana 

cara menggubah yang baik dan benar, apa saja jenis-jenis menggubah, 

mengapa objek yang dipotong adalah bagian background dalam, apa itu 

papercut positif dan negatif, mengapa harus diarsir terlebih dahulu sebelum 

memotong objek dan sebagainya. 

Mendengar pertanyaan tersebut peneliti langsung menjelaskan di depan 

kelas tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh Bunga, peneliti memilih 

papercut karena media ini sangat baru bagi siswa SMP Negeri 1 Semarang 

dan alat dan bahan yang digunakan juga tidak sulit dicari, walaupun terlihat 

sederhana namun pembuatan karya papercut ini perlu ketelitian saat 

memotong agar hasilnya menjadi maksimal. Kemudian peneliti menjawab 

tentang papercut positif dan negatif, perbedaan antara keduanya  terletak 

 

Gambar 4.6 

Salah Satu Siswa Bernama Bunga Bertanya 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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pada bagian mana yang ingin dipotong dan dipertahankan, jika papercut 

positif maka bagian yang dipertahankan adalah objek atau gambar utama 

pada sketsa, namun sebaliknya jika papercut negatif bagian yang akan 

dipertahankan justru bagian latar belakang. 

 

c. Mencoba 

 

 

Pada pertemuan pertama pada kegiatan inti ini, siswa melakukan dua 

kegiatan yaitu mengerjakan tes tertulis yang berisi lima soal uraian 

mengenai materi yang telah dijelaskan oleh peneliti, dan siswa membuat 

satu sketsa atau desain ragam hias dengan tema yang diberikan oleh peneliti 

yaitu guru. Peneliti mengizinkan siswa untuk berdiskusi dengan teman satu 

bangku pada uji coba tertulis, ini agar memudahkan siswa dan juga 

meningkatkan sikap bekerja sama yang baik dan mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya mengenai pokok materi. Pada tes tertulis peneliti 

memberikan waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan, kemudian dilanjut 

dengan pembuatan sketsa ragam hias dengan waktu yang diberikan oleh 

peneliti adalah 30 menit. Pada saat pengerjaan tes tertulis peneliti 

 

Gambar 4.7 

Kegiatan Siswa Mengerjakan Tes Tertulis 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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mengamati siswa mengerjakan tugasnya masing-masing, suasana kelas 

tidak terlalu kondusif karena siswa mulai berdiskusi dengan teman 

sebangkunya. Peneliti terus menanyakan kepada siswa jika ada kesulitan 

silakan menanyakannya kepada peneliti.  

Waktu terus berjalan hingga akhirnya waktu untuk mengerjakan soal 

tertulis berakhir dan peneliti meminta siswa untuk mengumpulkan tugas 

tersebut ke depan, setelah semua terkumpul dan memastikan semua sudah 

mengumpulkan, peneliti langsung membagikan kertas gambar untuk siswa 

mulai membuat sketsa ragam hias bertema flora. Peneliti memberikan 

waktu selama 30 menit untuk siswa menggambar sketsa tersebut. Seperti 

biasa peneliti selalu mengawasi siswa pada saat mengerjakan sketsa tersebut 

hal itu dikarenakan langkah ini akan menentukan keberhasilan pembuatan 

karya papercut tersebut, sulit atau mudahnya proses pemotongan 

bergantung pada sketsa yang akan siswa buat. Lima menit pertama peneliti 

menemukan sebagian besar siswa belum memulai menggoreskan pensilnya 

ke atas bidang gambar, saat peneliti bertanya ternyata mereka masih 

bingung apa yang ingin ia gambar, peneliti kemudian memberikan 

gambaran agar mereka menggambar tanaman yang ada di rumahnya, 

menggambar bunga yang ada di lingkungan sekolah atau menggambar 

bunga sesuai imajinasi siswa, selang beberapa menit ada salah satu siswa 

yang mengangkat tangannya dan ingin menanyakan sesuatu kepada peneliti, 

kemudian peneliti menghampiri siswa tersebut, berikut percakapan peneliti 

dengan siswa tersebut. 
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Siswa :”Pak, bagaimana cara menggubah objek yang 

seperti ini” (sambil menunjuk objek bunga di 

bidang gambar). 

Peneliti :”Nah, jika objeknya berbentuk bunga seperti 

ini, kamu bisa bermain di kelopak bunganya 

kamu bisa menambah goresan melengkung di 

setiap belahan kelopak, bisa juga kamu 

mengembangkan atau mengubah bentuk tiap 

kelopak bunganya seperti ini” (sambil 

memberikan contoh pada bidang gambarnya) 

Siswa :”Oh, jadi bebas ya pak? Tidak ada aturan 

tertentu? 

Peneliti :”Iya betul, asal bentuk objeknya masih bisa 

diidentifikasi” 

Siswa :”Baik, terima kasih pak” 

 

Selain hal tersebut, peneliti juga selalu menjelaskan kepada siswa agar siswa 

dapat membuat sketsa yang sesuai dengan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

memperhatikan keseimbangan subjek flora, mengatur tata letak, dan 

susunan bagian-bagian flora pada bidang gambar yang telah disiapkan. 

Peneliti juga memberikan penjelasan agar siswa membuat sketsa yang tidak 

terlalu kecil, hal ini dimaksudkan agar memudahkan siswa pada proses 

 

Gambar 4.8 

Kegiatan Pengerjaan Sketsa 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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pemotongan nantinya. Pada saat pembuatan sketsa ini peneliti berkeliling 

kelas untuk mengamati sketsa yang dibuat siswa, masih banyak dari siswa 

yang membuat sketsa terlalu kecil, belum sesuai prinsip seni rupa dan masih 

belum berani menggubah secara bebas subjek flora yang digambarkannya. 

Jika dilihat dari karakter beberapa gambar siswa, kebanyakan dari 

mereka masih ragu dalam membuat sketsa, terlalu banyak mereka 

menghapus goresan yang telah dibuat, hal tersebut juga menjadi salah satu 

alasan peneliti untuk menugaskan siswa menggambar sketsa di atas bidang 

kertas berwarna putih terlebih dahulu, karena jika mereka langsung 

membuat sketsa pada kertas berwarna ditakutkan kegiatan terlalu sering 

menghapus sketsa akan merusak warna asli pada kertas berwarna tersebut. 

Peneliti menyimpulkan kesulitan yang mereka alami pada pembuatan sketsa 

di pertemuan pertama ini adalah perihal pencarian ide menggambar dan 

penggubahan gambar flora tersebut. 

d. Menalar 

Kegiatan menalar siswa dilakukan ketika siswa mengerjakan tes tertulis, 

siswa akan mencari dan mengumpulkan informasi, dan berdiskusi dengan 

teman sebangkunya dalam menjawab soal yang telah disediakan. Kegiatan 

menalar juga terjadi ketika siswa melakukan kegiatan membuat sketsa 

ragam hias, siswa secara otomatis akan mengkoordinasi apa yang telah 

mereka ketahui mengenai teknik penggubahan pada saat siswa membuat 

sketsa tersebut.  

   

3. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup yang tertera pada RPP dilakukan pada 15 menit terakhir 

sebelum pembelajaran selesai, namun ternyata pada saatnya tiba didapati siswa 

belum menyelesaikan tugasnya yaitu membuat sketsa motif ragam hias dengan 

tema flora. Akhirnya peneliti memberikan waktu tambahan 5 menit kepada 

siswa untuk menyesuaikan pekerjaannya, namun ada beberapa anak yang belum 

berhasil menyelesaikan sketsanya, peneliti memutuskan untuk melanjutkan 
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membuat sketsa pada pertemuan yang akan datang. Untuk menghindari 

kecurangan siswa, peneliti meminta siswa untuk mengumpulkan karya sketsa 

tersebut kepada peneliti untuk peneliti simpan dan bawa pada pertemuan 

selanjutnya. 

Setelah semua tugas terkumpul pertemuan pertama ini diakhiri dengan 

peneliti memberikan feedback tentang apa yang telah dipelajari dan dilakukan 

pada hari tersebut setelah itu guru memberikan tindak lanjut mengenai 

pembelajaran yang akan datang. Siswa kemudian mendengarkan dan mencatat 

informasi yang disampaikan. 

4. Evaluasi Kegiatan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan guru dan  peneliti terhadap aktivitas siswa pada 

pertemuan pertama ini, siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, 

mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti seperti, siswa mengamati penjelasan 

peneliti, kemudian siswa merumuskan beberapa pertanyaan untuk peneliti dalam 

kegiatan menanya,  kemudian pada kegiatan mencoba siswa dapat 

mengikutinya, meskipun penugasan yang belum selesai tepat pada waktunya, 

dan kegiatan menalar dalam mengelaborasi pengetahuan yang dimilikinya pada 

saat praktik pembuatan sketsa. Hasil dari evaluasi pembelajaran pada pertemuan 

pertama ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa siswa sudah dapat memahami 

materi dasar mengenai konsep ragam hias dan papercut, hal tersebut terbukti 

dengan adanya hasil tes evaluasi tertulis yang siswa kerjakan menunjukkan rata-

rata nilai siswa yang masuk dalam kategori baik. Untuk lebih jelasnya peneliti 

akan jelaskan pada sub bab evaluasi tes pengetahuan. 

Namun demikian terdapat beberapa evaluasi penting yang menjadi catatan, 

yang pertama yaitu siswa belum disiplin akan waktu, pada saat peneliti masuk 

ruang kelas, peneliti dan guru mendapati siswa belum siap untuk menerima 

pelajaran, masih banyak siswa yang masih memakai pakaian olahraga dan 

makan, hal tersebut tentunya berdampak kepada waktu pembelajaran pada 

pertemuan pertama yang terpotong mulai dari kegiatan pendahuluan yang 

harusnya berjalan selama 10 menit menjadi 20 menit, kegiatan inti selama 105 
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menit menjadi 95 menit, dan kegiatan penutup dilakukan hanya 10 menit, hal 

tersebut mengakibatkan beberapa siswa belum berhasil menyelesaikan tugas 

membuat sketsa gambar ragam hias yang seharusnya diselesaikan pada 

pertemuan pertama tersebut. Evaluasi selanjutnya yaitu perihal kelas, kelas yang 

digunakan pada hari pertama adalah di laboratorium bahasa, yang mana di dalam 

lab tersebut terdapat peralatan seperti seperangkat komputer, hal tersebut 

tentunya menyulitkan siswa khususnya saat mereka melakukan praktik membuat 

sketsa ragam hias. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan guru terhadap peneliti pada 

pertemuan pertama, peneliti dinilai sudah baik dalam menyampaikan materi, 

bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh siswa, dan pemanfaatan media 

pengajarannya juga menarik, namun sayangnya, peneliti masih kurang tegas 

dalam menertibkan siswa, hal tersebut terlihat pada saat pergantian penugasan 

dari tes tertulis menuju tes ketrampilan membuat sketsa, siswa terlalu lama 

mondar-mandir atau berjalan untuk mengumpulkan tugas tertulisnya, sehingga 

waktunya terbuang sia-sia. Peneliti juga menyadari kelemahan peneliti terdapat 

pada saat mempersiapkan media pembelajaran seperti proyektor karena terdapat 

beberapa kendala teknis yang akhirnya hal tersebut juga memakan waktu yang 

lumayan lama.  

Setelah dilakukan diskusi bersama guru seni rupa yaitu Bapak Haris 

Wibisono S.Sn, kami sepakat untuk pertemuan selanjutnya peneliti bersama 

dengan guru akan memasuki kelas lebih awal dan menginstruksikan siswa agar 

segera berganti pakaian dan menyelesaikan makannya. Peneliti dan guru juga 

memastikan kelas yang akan dipakai untuk pertemuan selanjutnya bukan 

merupakan kelas laboratorium atau sejenisnya, melainkan kelas reguler pada 

umumnya. 
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4.3.3.2 Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua pada pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut 

pada kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang pada minggu kedua, yaitu hari Rabu 

tanggal 19 Februari 2020. Pelajaran seni budaya di kelas VII F terjadwal setiap hari 

Rabu pukul 09.45 WIB dengan alokasi waktu yang sama yaitu 3 jam pelajaran atau 

135 menit. Pada pertemuan kedua ini pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas 

reguler, bukan lagi di laboratorium bahasa seperti pada pertemuan pertama.  

Seperti yang peneliti dan guru rencanakan pada evaluasi dan refleksi di 

pertemuan sebelumnya, untuk mengantisipasi keterlambatan jam pelajaran maka 

peneliti memutuskan memasuki kelas pada saat jam istirahat yaitu sebelum bel 

masuk berbunyi, peneliti menginstruksikan siswa agar saat bel berbunyi siswa telah 

siap melakukan pembelajaran. Kegiatan pada pertemuan kedua adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan dilakukan sesuai dengan yang tertulis pada RPP, yakni 

10 menit. Seperti pertemuan sebelumnya, guru mengawali kelas dengan 

melakukan pendahuluan secara singkat untuk kemudian dilanjutkan oleh 

 

Gambar 4.9 

Kegiatan Pendahuluan Peneliti pada Pertemuan 

Kedua 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 



69 
 

 
 

peneliti dengan pengawasan guru seni rupa yang duduk di bangku paling 

belakang kelas, seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.10. 

 

Kegiatan pendahuluan peneliti awali dengan mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, dan mengecek presensi kehadiran siswa, kemudian diikuti 

siswa dengan membalas salam, menjawab pertanyaan peneliti, dan berdoa 

bersama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Peneliti kemudian melakukan 

apresepsi tentang pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan pertama 

yaitu dengan bertanya apa masih ingatkan topik pembelajaran yang telah 

dilakukan pada minggu lalu, apa saja yang telah didapatkan, apa saja media 

yang dibutuhkan dalam berkarya ragam hias, bagaimana prosedur berkarya seni 

menggunakan teknik papercut dan sebagainya. Peneliti kemudian 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kedua 

ini, yang mana tujuan tersebut adalah:  1) melalui kegiatan berkarya seni ragam 

hias menggunakan teknik papercut, peserta didik menunjukkan sikap 

menghargai, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan santun terhadap tugas 

yang sedang dikerjakan, 2) melalui kegiatan berkarya seni ragam hias 

menggunakan teknik papercut, peserta didik mampu menggunakan prosedur 

yang sesuai. Kegiatan pendahuluan diakhiri dengan melakukan motivasi 

Gambar 4.10 

Kegiatan Apresepsi Peneliti dengan diamati oleh Guru Seni Rupa 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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mengenai pembelajaran kepada siswa. Sebelum masuk ke kegiatan inti peneliti 

menanyakan beberapa pertanyaan kepada seluruh siswa dan dijawab oleh 

sebagian besar siswa kelas VII F, berikut percakapannya: 

Peneliti : “Anak-anak apakah masih ingat dengan materi 

pembelajaran yang kita lakukan minggu lalu?” 

Siswa : “Masih Pak” 

Peneliti : “Apa saja yang kita dapat pada pembelajaran 

minggu lalu?” 

Siswa : “Pengertian ragam hias, penggubahan flora, 

cara membuat ragam hias, seni papercut, 

prosedur pembuatan ragam hias menggunakan 

teknik papercut” (seluruh siswa) 

Peneliti : “Baik, jadi hari ini kita akan memulai praktik 

membuat ragam hias menggunakan teknik 

papercut ya, semuanya siap?” 

Siswa : “Siap Pak” (seluruh siswa). 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dilakukan dengan alokasi waktu 105 menit dengan untuk 

menyelesaikan satu karya, berikut merupakan uraian dalam kegiatan inti 

pertemuan kedua. 

a. Mengamati 

Pada kegiatan mengamati, peneliti menjelaskan kembali secara singkat apa 

yang telah dipelajari siswa pada pertemuan pertama, terutama pada prosedur 

pembuatan karya ragam hias menggunakan teknik papercut. Peneliti juga 

membawa contoh karya papercut yang sudah peneliti buat sebelumnya 

untuk ditunjukkan kepada seluruh siswa. Hal tersebut dimaksudkan agar 

siswa lebih paham terhadap tugas atau tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai pada pertemuan kedua ini.  
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Pada kegiatan mengamati ini peneliti lebih menegaskan lagi kepada 

langkah-langkah membuat karya ragam hias menggunakan teknik papercut, 

karena dilihat dari hasil evaluasi pengetahuan pada pertemuan sebelumnya 

sebagian siswa masih belum tepat dalam menjawab soal langkah-langkah 

membuat karya papercut. Peneliti kemudian menjelaskan langkah pertama 

yaitu siswa harus menyiapkan sketsa yang telah siswa buat pada pertemuan 

sebelumnya, kemudian siswa memindahkan hasil sketsa tersebut ke atas 

kertas berwarna berukuran F4 yang sudah disediakan peneliti, langkah 

selanjutnya adalah peneliti meminta agar siswa membuat garis tepi yang 

mempunyai lebar 2 cm, jika sudah barulah siswa mengarsir bagian latar 

belakang atau bagian yang nantinya akan dibuang potongan kertasnya 

tersebut, berikutnya adalah membuat detail pada objek dengan cara 

memotong sketsa bagian dalam objek sehingga objek akan terlihat jelas 

bentuknya, tidak hanya terlihat secara umum seperti gambar siluet. Langkah 

terakhir adalah finishing karya dengan menempelkan kertas F4 tersebut ke 

atas kertas berukuran 42 cm x 29 cm yang telah disediakan.  

Gambar 4.11 

Kegiatan Mengamati Pertemuan Kedua 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Setelah peneliti menjelaskan secara singkat tentang prosedur pembuatan 

karya, peneliti kemudian menyampaikan penugasan untuk pertemuan kedua 

ini yaitu siswa diharapkan dapat membuat satu karya ragam hias 

menggunakan teknik papercut, beberapa anak yang telah menyelesaikan 

sketsa pada pertemuan pertama dipersilahkan untuk memindahkan sketsa 

tersebut dari kertas putih ke atas bidang kertas berwarna berukuran F4. 

Sedangkan yang belum menyelesaikan sketsanya peneliti juga 

mempersilahkan siswa untuk menyelesaikannya. 

b. Menanya 

Kegiatan menanya dilakukan saat siswa telah mengamati penjelasan dari 

contoh yang diberikan oleh peneliti. Beberapa siswa memulai bertanya 

kepada peneliti mengenai yang mereka amati. Dari beberapa pertanyaan 

yang menarik untuk diangkat yaitu pertanyaan dari salah satu siswa yang  

bertanya sebagai berikut: 

Siswa : “Pak, mengapa kita membuat garis tepi itu? 

Fungsinya untuk apa?” 

Peneliti  : “Garis tepi tersebut nantinya akan digunakan 

saat dipotong nantinya akan terata, karena ada 

garis yang membatasi objek tersebut agar tidak 

berantakan. Garis tepi tersebut dapat juga 

dikatakan sebagai frame atau bingkai pada 

objek yang akan kalian buat nantinya” 

 

Kemudian muncul berbagai macam pertanyaan, mulai dari bentuk motif 

hias yang akan digunakan dalam berkarya, tentang teknik berkarya dan 

sebagainya. 

Pada kegiatan menanya juga dapat dilihat pada saat siswa mencoba 

berkarya ragam hias teknik papercut. Sangat terjadi banyak perbedaan 

perilaku ketika siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang pada saat 

menyimak materi dibandingkan dengan kegiatan mencoba ini. Berapa siswa 

banyak menanyakan banyak hal, mulai dari menentukan titik potong yang 

benar, teknik yang mudah agar menghasilkan potongan yang rapi, dan 
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menjangkau atau memotong objek yang terlalu kecil. Kegiatan menanya ini 

kebanyakan terjadi pada saat peneliti melakukan pengawasan saat mereka 

mulai berkarya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mencoba 

Pada kegiatan mencoba, siswa ditugaskan untuk dapat menyelesaikan satu 

karya ragam hias menggunakan teknik papercut sesuai dengan prosedur. 

Prosedur atau langkah-langkah yang harus siswa lakukan adalah : (1) 

menyiapkan alat dan bahan berupa kertas berwarna berukuran F4 yang 

nantinya akan dipotong, dan kertas berukuran 42 cm x 29 cm yang akan 

digunakan sebagai bidang untuk menempel kertas yang telah dipotong 

tersebut, pensil lem, dan cutter; (2) memindahkan desain sketsa yang telah 

dibuat pada pertemuan sebelumnya ke atas bidang permukaan kertas 

berwarna berukuran F4, (3) mengarsir daerah yang akan dipotong yaitu 

bagian background, agar siswa mudah membedakan mana bidang objek 

yang akan dibuang dan dipertahankan, (4) memotong kertas yang telah 

diarsir sesuai dengan garis, (5) melakukan finishing, (6) proses 

Gambar 4.12 

Kegiatan Menanya 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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menempelkan kertas yang telah dipotong/terbentuk ke atas bidang kertas 

berwarna ukuran 42x29 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam kegiatan mencoba ini dapat disebut juga dengan kegiatan 

elaborasi atau menggabungkan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan 

kegiatan praktik berkarya. Setelah siswa menyiapkan alat dan bahan yang 

dibutuhkan, siswa kemudian memindahkan desain sketsa ragam hias flora 

yang telah dilakukan pada pertemuan pertama ke kertas berwarna berukuran 

F4. Siswa yang belum menyelesaikan sketsanya pada pertemuan 

sebelumnya, peneliti meminta untuk langsung menyelesaikan ke atas 

bidang kertas berwarna berukuran F4 tersebut.  

Sembari siswa menyelesaikan sketsa gambar ragam hias flora yang 

dibuatnya, peneliti juga berkeliling untuk mengamati sketsa yang dibuat 

apakah sudah sesuai prosedur atau belum. Pada saat berkeliling peneliti 

mendapati beberapa siswa yang masih juga belum membuat sketsa, kertas 

yang disediakan sejak awal masih kosong dan belum ada goresan pensil 

sedikitpun, peneliti menghampiri anak tersebut dan bertanya mengapa 

belum membuat sketsa, lalu siswa tersebut menjawab bahwa ia masih 

bingung terhadap apa yang ingin ia gambar, akhirnya peneliti memberikan 

beberapa gambaran sketsa ragam hias pada kertasnya agar menjadi inspirasi 

Gambar 4.13 

Kegiatan Mencoba 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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siswa tersebut dan memberikan beberapa saran penggubahan agar siswa 

tersebut tidak mengalami kebingungan kembali, beberapa siswa yang 

berada di sebelahnya pun memperhatikan apa yang peneliti lakukan.  

Seiring berjalannya waktu, peneliti kembali mengamati setiap siswa dan 

kemudian mendapati sebagian siswa membuat sketsa ragam hias yang 

lumayan rumit yaitu objek yang kecil dan terlalu banyak, peneliti 

mengingatkan kembali agar menggambar objek jangan terlalu kecil dan 

memerintahkan agar memperbesar objek tersebut. Berikut percakapan 

peneliti dengan seorang siswa. 

Peneliti :”Wah, sketsa kamu bagus, tapi objek yang 

kamu buat terlalu kecil dan saling 

berhimpitan, itu akan menyulitkan kamu nanti 

jika akan memotong objek tersebut” 

Siswa :”Wah iya Pak? Lalu bagaimana Pak? 

Peneliti :”Kamu bisa memperbesar objek tersebut, 

jangan terlalu berhimpitan satu sama lain, itu 

akan memudahkan kamu nantinya” 

Siswa :”Baik pak, akan saya coba” 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 

Kegiatan Menggambar Sketsa Pertemuan Kedua 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Selama peneliti mengamati kegiatan ini, peneliti melihat beberapa siswa 

masih belum paham akan fungsi dari garis tepi yang peneliti perintahkan 

kepada siswa, peneliti mendapati beberapa siswa membuat sketsa tersebut 

di tengah garis tepi alias tidak menempel garis tepi yang peneliti 

instruksikan, karena jika objek tersebut tidak menempel garis tepi maka 

objek dan garis akan terpisah, otomatis garis yang akan digunakan sebagai 

frame akan hilang esensinya. Maka dari itu, peneliti kemudian menegaskan 

kembali ke depan kelas sembari menunjukkan sketsa ragam hias yang telah 

peneliti buat pada kegiatan mengamati di awal, peneliti menegaskan agar 

siswa membuat sketsa tersebut menempel pada garis tepi tersebut agar hasil 

karyanya sesuai dengan harapan peneliti. 

Langkah selanjutnya adalah memberikan arsiran kepada objek yang 

telah mereka gambar, hal ini bertujuan agar siswa dapat mempermudah 

membedakan mana objek yang akan dipotong dan mana yang tidak. Jenis 

papercut yang peneliti gunakan adalah papercut positif, dimana objek yang 

dipotong atau dibuang adalah bagian latar belakang, sedangkan objek 

utamanya yaitu ragam hias flora dan juga frame berupa garis tepi 2cm yang 

dipertahankan. Sebagian besar siswa sudah memahami apa tujuan dari 

membuat arsiran ini, siswa membuat goresan arsiran beraneka ragam, ada 

Gambar 4.15 

Hasil Sketsa Beberapa Siswa 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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yang mengarsirnya hingga memenuhi seluruh kertas, ada pula yang hanya 

ditandai dengan beberapa goresan saja. Ada pula satu siswa bernama Muria 

belum memahami tujuan dari arsiran yang dibuat, dengan demikian peneliti 

mencoba menjelaskan kepada siswa tersebut. 

Setelah tahap mendesain dan mengarsir selesai, siswa diperbolehkan 

memulai memotong kertas berwarna tersebut dengan cutter. Karena ini 

merupakan pengalaman pertama mereka menggunakan teknik papercut dan 

menggunakan benda tajam, peneliti dan guru selalu membimbing dan 

memperingatkan siswa agar berhati-hati. Selain untuk menghindari hal yang 

tidak diinginkan, memotong secara perlahan juga untuk menghindari 

terjadinya salah potong maupun membuat kertas menjadi rusak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti dan guru melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap 

siswa. Sebagian besar siswa sudah tau bagaimana caranya memotong 

dengan menggunakan cutter, hanya beberapa siswa didapati masih kaku 

dalam memegang cutter. Pada saat peneliti mengamati salah seorang siswa 

bernama Claudia, peneliti melihat ia sedang mengalami kesulitan, ia 

mengatakan jika hasil potongannya tidak rapi dan bergerigi, setelah peneliti 

Gambar 4.16 

Guru Mengamati Siswa 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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perhatikan, Claudia ternyata mengalami kesalahan dalam memegang cutter, 

akhirnya peneliti memperagakan bagaimana cara memotong yang benar. 

Berikut percakapan yang peneliti dan Claudia. 

Claudia :”Pak, ini bagaimana ya? Kok potongannya 

jadi kaya gini?” (sembari menunjukkan 

karyanya) 

Peneliti :”Wah, benar saja hasil potongannya tidak 

rapi, kamu memegang cutter kurang tepat, 

harusnya posisi cutter agak dimiringkan, 

jangan tegak lurus seperti itu, agar bagian 

yang untuk memotong adalah bagian yang 

memang tajam, bukan bagian ujung lancip 

cutter tersebut” (peneliti sambil 

memperagakan) 

Claudia :”Oh begitu ya pak, oke pak, terima kasih” 

 

 

 

Pada kegiatan memotong ini banyak siswa yang mengerjakan sambil 

mengobrol dengan teman sebangkunya, beberapa siswa bahkan ada yang 

berjalan-jalan untuk melihat hasil karya temanya maupun berjalan menuju 

peneliti untuk menanyakan sesuatu. Sesekali peneliti menghampiri meja 

beberapa siswa yang masih bingung dalam hal memotong, tak lama 

kemudian ada satu siswa yang bertanya dan mengeluh tentang cutternya 

Gambar 4.17 

Kegiatan Peneliti Membimbing Siswa dalam Penggunaan Cutter 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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yang tidak lagi tajam dan berpengaruh kepada hasil potongannya. 

Mendengar hal tersebut peneliti kemudian menuju  ke depan kelas untuk 

meminta perhatian siswa karena ini sangat penting. Peneliti menyampaikan 

agar jika cutter yang dipakainya sudah tidak tajam, agar meminta bantuan 

peneliti atau asisten peneliti untuk memotong cutter tersebut, karena cara 

agar cutter tersebut kembali tajam adalah dengan cara memotongnya, dan 

kegiatan memotong tersebut dirasa berbahaya untuk siswa jadi peneliti 

memerintahkan hal tersebut di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Menalar 

Kegiatan menalar terjadi pada saat siswa mengkoordinasikan pengetahuan 

yang didapatkannya pada saat mendengarkan materi yang telah 

disampaikan dan pada saat mempraktikkan tugas ketrampilan membuat 

karya ragam hias menggunakan teknik papercut. Melalui kegiatan ini juga 

guru dan peneliti dapat mengetahui mana siswa yang benar-benar sudah 

paham dan mana yang belum paham. 

Waktu terus berjalan, hingga tak terasa akhirnya  waktu pada kegiatan 

inti ini sudah hampir habis, ketika peneliti menanyakan apakah karya kalian 

Gambar 4.18 

Kegiatan Praktik Membuat Karya Ragam Hias Teknik Papercut 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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sudah jadi atau belum, hampir semua siswa menjawab masih belum selesai 

dengan karyanya, ada yang masih mengarsir, ada yang sudah memotong, 

ada yang hampir selesai dan ada pula dua siswa yang sudah berhasil 

menyelesaikan karyanya. Estimasi waktu yang peneliti perkirakan untuk 

menyelesaikan satu karya pada pertemuan kedua ternyata belum tepat. 

Meskipun seluruh siswa meminta tambahan waktu, peneliti menolak karena 

itu akan mengganggu jam pelajaran pada jam berikutnya, maka dari itu 

peneliti memutuskan untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. 

Sebelum peneliti mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kedua ini 

peneliti meminta untuk mengumpulkan karya-karya dari seluruh siswa 

tersebut kepada peneliti untuk disimpan, hal ini ditujukan agar menghindari 

kecurangan siswa seperti dibuatkan oleh orang tua atau kecerobohan siswa 

lupa membawa tugasnya pada pertemuan yang akan datang.  

 

3. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup dilakukan pada 10 menit sebelum jam pembelajaran 

berakhir. Melihat situasi dan kondisi siswa yang belum bisa menyelesaikan satu 

karya pada hari ini maka peneliti dengan saran guru memutuskan untuk 

menutup kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Kegiatan penutup 

peneliti isi dengan memberikan kesimpulan pada kegiatan pertemuan kedua 

serta memberikan evaluasi dan tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan yang akan datang. Kegiatan pembelajaran ragam hias menggunakan 

teknik papercut pada kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang pada pertemuan 

kedua ini berakhir pada pukul 12.00 WIB. 
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4. Evaluasi Kegiatan Pembelajaran 

Berdasarkan pada pengamatan peneliti di pertemuan kedua ini suasana kelas 

berbeda dengan pertemuan sebelumnya, suasana kelas cenderung tidak kondusif, 

bukan karena siswa ramai bermain sendiri namun karena siswa aktif bertanya 

dan berdiskusi pada saat kegiatan inti. Hal tersebut, juga disadari oleh guru yang 

juga mengamati dan mengawasi pembelajaran pada hari tersebut. Evaluasi dan 

refleksi yang dilakukan peneliti beserta Pak Haris selaku pada pertemuan 

pertama berhasil dilakukan, siswa sudah dapat dikondisikan dan masuk kelas 

tepat pada saat bel masuk berbunyi. Kegiatan pada pertemuan kedua ini cukup 

menguras tenaga karena peneliti lumayan kualahan menghadapi siswa yang aktif 

bertanya dan mengalami kesulitan.  

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru seni rupa terhadap 

peneliti melalui pengamatannya, peneliti sudah cukup baik dalam penyampaian 

materi dan tata bahasanya, peneliti menyampaikan apa yang ditanyakan oleh 

satu siswa lalu menjawabnya untuk disampaikan kepada seluruh siswa, sehingga 

seluruh siswa dapat mengetahui pula informasi yang ditanyakan tersebut. 

Peneliti juga membatu siswa yang mengalami kesulitan dengan cara 

mempraktikkan langsung apa yang belum mereka mengerti. Namun sayangnya 

memang pada pertemuan kedua ini beberapa siswa sangat aktif, sehingga 

peneliti juga menjadi kurang dalam memperhatikan proses dari seluruh siswa 

dan cenderung fokus kepada beberapa siswa yang aktif bertanya saja. 

Meski demikian tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua yang 

mengharuskan siswa dapat menyelesaikan satu karya belum berhasil, hampir 

semua siswa masih belum selesai dengan karyanya, ada yang masih mengarsir, 

ada yang sudah memotong, ada yang hampir selesai dan ada pula dua siswa yang 

sudah berhasil menyelesaikan karyanya. Melihat fakta di lapangan yang tidak 

sesuai rencana, peneliti dengan Bapak Haris yang awalnya pada RPP siswa 

diharuskan berhasil membuat dua karya ragam hias menggunakan teknik 

papercut sebanyak dua karya yaitu satu pada pertemuan kedua dan satunya lagi 

pada pertemuan ketiga memutuskan untuk siswa dapat membuat satu karya saja, 
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itu berarti pertemuan selanjutnya digunakan untuk siswa melanjutkan karya 

yang belum selesai pada pertemuan kedua ini, mengingat ternyata siswa 

memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan estimasi waktu 

yang telah dibuat peneliti dan guru pada RPP. 

 

4.3.3.3 Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga pada pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut 

pada kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 

Februari 2020. Pelajaran seni budaya di kelas VII F terjadwal setiap hari Rabu pukul 

09.45 WIB dengan alokasi waktu yang sama yaitu 3 jam pelajaran atau 135 menit. 

kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ketiga ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Pada pertemuan ketiga atau terakhir ini guru dan peneliti masuk tepat pada 

pukul 09.45 WIB setelah bel berbunyi, keadaan di kelas sudah kondusif, siswa 

sudah siap menerima pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dilakukan sesuai 

dengan yang tertulis pada RPP, yakni 10 menit. Seperti pertemuan sebelumnya, 

guru mengawali kelas dengan melakukan pendahuluan secara singkat untuk 

kemudian dilanjutkan oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.19 

Kegiatan Pendahuluan pada Pertemuan Ketiga 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Kegiatan pendahuluan peneliti awali dengan mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, dan mengecek presensi kehadiran siswa, kemudian diikuti 

siswa dengan membalas salam, menjawab pertanyaan peneliti, dan berdoa 

bersama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Peneliti kemudian melakukan 

apresepsi tentang pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu tentang bagaimana kesulitan berkarya seni ragam hias 

menggunakan teknik papercut, apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana 

strategi agar karya dapat selesai tepat waktu, peneliti juga menanyakan tentang 

topik pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya, apa saja 

yang telah didapatkan, apa saja media yang dibutuhkan dalam berkarya ragam 

hias, bagaimana prosedur berkarya seni menggunakan teknik papercut dan 

sebagainya. Peneliti kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai pada pertemuan kedua ini, yang mana tujuan tersebut adalah,  1) melalui 

kegiatan berkarya seni ragam hias menggunakan teknik papercut, peserta didik 

menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan 

santun terhadap tugas yang sedang dikerjakan, 2) melalui kegiatan berkarya seni 

ragam hias menggunakan teknik papercut, peserta didik mampu menggunakan 

prosedur yang sesuai. Kegiatan pendahuluan diakhiri dengan melakukan 

motivasi mengenai pembelajaran kepada siswa. 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti pada pertemuan ketiga ini sama saja dengan pertemuan 

sebelumnya, yaitu dilakukan dengan alokasi waktu 105 menit. Menurut RPP 

yang telah dibuat peneliti, pada pertemuan ketiga ini siswa diharapkan mampu 

membuat karya ragam hias menggunakan teknik papercut  yang kedua, akan 

tetapi kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa siswa belum berhasil 

menyelesaikan satu karya pada pertemuan kedua, maka dari itu peneliti dengan 

saran guru, memutuskan untuk melanjutkan karya yang telah dibuat 

sebelumnya dengan harapan dapat diselesaikan pada pertemuan terakhir ini. 
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a. Mencoba  

Sebelum kegiatan mencoba dimulai, peneliti sedikit menjelaskan kembali 

secara singkat apa yang telah dipelajari siswa pada pertemuan kedua, 

mengevaluasi apa yang kurang pada pertemuan sebelumnya dan 

menjelaskan strategi agar memudahkan siswa menyelesaikan karya, 

terutama pada prosedur pembuatan karya ragam hias menggunakan teknik 

papercut. Siswa terlihat memperhatikan penjelasan dari peneliti dan peneliti 

langsung membagikan karya yang belum selesai pada pertemuan kedua 

untuk segera diselesaikan pada pertemuan ketiga ini. 

Peneliti kemudian membagikan karya siswa tersebut yang pada 

minggu lalu dikumpulkan kepada peneliti, setelah siswa menyiapkan hasil 

karya yang telah dibuatnya pada minggu lalu, sebagian besar siswa baru 

sampai pada tahap selesai mengarsir dan awal memotong karya dari total 6 

langkah yang harus dilalui siswa, yaitu: (1) menyiapkan alat dan bahan 

berupa kertas berwarna berukuran F4 yang nantinya akan dipotong, dan 

kertas berukuran 42x29 cm yang akan digunakan sebagai bidang untuk 

menempel kertas yang telah dipotong tersebut, pensil lem, dan cutter; (2) 

memindahkan desain sketsa yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya 

ke atas bidang permukaan kertas berwarna berukuran F4, (3) mengarsir 

daerah yang akan dipotong yaitu bagian background, agar siswa mudah 

membedakan mana bidang objek yang akan dibuang dan dipertahankan, (4) 

memotong kertas yang telah diarsir sesuai dengan garis, (5) melakukan 

finishing, (6) proses menempelkan kertas yang telah dipotong/terbentuk ke 

atas bidang kertas berwarna ukuran 46cm x 29cm. 
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Kegiatan memotong pun dilanjutkan, pada saat kegiatan memotong, 

banyak siswa yang baru menyadari akan banyak hal, mulai dari objek yang 

digambar terlalu kecil sehingga sulit untuk dipotong, menggambar ragam hias 

dengan objek yang rumit dan terlalu banyak, hingga kesulitan agar kertas yang 

dipotong tidak mengenai objek lain yang tidak ingin dipotong. Pada tahap 

memotong ini diharapkan siswa dapat memotong dengan rapi yaitu dengan 

menggoreskan cutter satu kali saja, namun sebagian besar ternyata masih 

kesulitan dalam memotong kertas secara rapi, karena siswa cenderung 

berhati-hati dalam memotong selain karena takut melukai tangan, siswa juga 

takut objek yang lain ikut terpotong, sehingga potongan yang dihasilkan 

tampak kurang rapi. Kesulitan lain yang dialami siswa masih sama seperti 

pada pertemuan sebelumnya yaitu cutter yang digunakan menjadi tumpul, di 

sini peneliti memberitahu agar jika siswa mendapati cutter tumpul segera 

mengkomunikasikan kepada peneliti, agar peneliti mematahkan cutter 

tersebut agar kembali tajam dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pada 

saat peneliti mengawasi siswa, ada salah satu siswa bernama Diah bertanya 

seperti berikut.  

  

Gambar 4.20 

Kegiatan Memotong Bidang Sketsa 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Diah :“Pak, jika bagian yang ditempel pada kertas 

adalah bagian yang diberikan sketsa, 

bagaimana objek saya (bunga)  bisa terlihat jika 

yang saya potong hanya bagian outline atau luar 

saja? Sedangkan objek yang di dalam bunga 

tidak akan terlihat”.  

Peneliti :”Pertanyaan bagus Diah, seperti yang saya 

katakan sebelumnya untuk bagian dalam objek 

saya sarankan dipotong juga, dipotong 

mengikuti bentuk objek yang kamu gambar 

pada bagian dalam tersebut, agar bentuknya 

terlihat jelas seperti yang ada pada sketsa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari pertanyaan tersebut membuktikan bahwa siswa belum bisa 

memahami dengan baik tentang apa yang telah peneliti jelaskan pada 

pertemuan sebelumnya, hal tersebut juga dapat membuktikan bahwa dengan 

siswa melakukan praktik berkarya secara langsung, itu dapat membuat siswa 

memahami materi yang disampaikan.  

Gambar 4.21 

Kegiatan saat Memotong 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 

 



87 
 

 
 

 

 

 

Setelah siswa selesai memotong objek dan finishing terhadap potongan 

karyanya agar rapi dan siap ditempelkan, sampailah pada tahap terakhir, yaitu 

menempelkan kertas yang telah dipotong ke atas kertas alas yang telah 

disiapkan. Sembari siswa melakukan proses berkarya peneliti terus 

melakukan pengamatan terhadap siswa. Pada tahap ini siswa terlihat lancar 

tanpa ada kendala yang berarti, hanya saja beberapa siswa belum bisa 

menempelkan dan menggoreskan lem secara rapi agar lem tersebut tidak 

berhamburan ke setiap sudut kertas alas. 

b. Menalar 

Kegiatan menalar siswa lakukan ketika siswa menyelesaikan proses kegiatan 

mencoba, yaitu praktik membuat karya ragam hias menggunakan teknik 

papercut tersebut, di pertemuan ke tiga ini ada banyak kemajuan dari siswa, 

sebagian besar siswa perlahan sudah mulai memahami bagaimana cara 

menghasilkan satu karya ragam hias menggunakan teknik papercut dengan 

baik dan benar, terlihat dari keadaan kelas yang tidak terlalu ramai, seperti 

pada pertemuan sebelumnya. 

 

Gambar 4.22 

Kegiatan Finishing Karya 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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c. Mengkomunikasikan 

Setelah menyelesaikan karya ragam hias menggunakan teknik papercut, 

peneliti mengajak beberapa siswa untuk maju ke depan mengkomunikasikan 

atau mempresentasikan karyanya secara singkat. Selain itu peneliti juga 

menanyakan beberapa pertanyaan seperti apa kesulitan yang dialami ketika 

berkarya, bagaimana kesan dalam berkarya ini dan apakah sudah memahami 

materi yang telah disampaikan. 

Salah satu siswa bernama Diah maju ke depan dan menceritakan hasil 

karya yang ia buat. Diah mengatakan karyanya dibuat menggunakan kertas 

berwarna jingga dan kuning, objek yang digambarnya terinspirasi dari bunga-

bunga yang ada di rumahnya salah satunya adalah bunga anggrek, Diah 

mengaku senang menggambar bunga, ia melakukan penggubahan pada 

beberapa objeknya. Selain Diah, siswa selanjutnya yang maju ke depan 

adalah Helmy, ia menceritakan karyanya dibuat pada kertas berwarna coklat 

muda dan coklat tua, karyanya tersebut terinspirasi dari bunga matahari, ia 

menggambar beberapa bunga di karyanya tersebut. 

Setelah itu peneliti mencoba bertanya kepada seluruh siswa untuk 

memberikan tanggapan terhadap karya Diah dan Helmi, salah satu siswa 

bernama Bunga lalu menjawab dan memberikan komentar untuk karya Diah, 

Bunga mengatakan jika kara Diah sangat bagus, gambar yang dibuatnya 

bervariasi, tidak hanya satu objek saja dan memiliki penggubahan yang baik, 

hasil karyanya pun rapi. Adapun salah seorang siswa memberikan komentar 

untuk karya Helmi, bahwa karyanya juga bagus dan rapi, namun bunga yang 

gambar masih kurang bervariasi, karena Helmi hanya menggambar satu jenis 

bunga saja.  
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3. Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup di pertemuan terakhir ini peneliti melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut yang telah 

dipelajari siswa selama tiga kali pertemuan. Peneliti bertanya kepada seluruh 

siswa tentang kesimpulan terhadap pembelajaran ragam hias menggunakan 

teknik papercut ini, lalu siswa bersama peneliti menyimpulkan bersama-sama 

apa yang sudah didapat selama tiga kali pertemuan ini. Peneliti juga 

Gambar 4.23 

Kegiatan saat Diah dan Helmy Mengkomunikasikan Karyanya 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 

 

Gambar 4.24 

Foto Bersama Kelas VII F Bersama Peneliti 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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mengevaluasi, memberikan umpan balik kepada siswa. Kemudian, peneliti juga 

bertanya kepada seluruh siswa tentang pembelajaran ini sebagai berikut. 

Peneliti :”Bagaimana menurut kalian? Mudah kan 

membuatnya? 

Siswa  :”Sulit pak” (semua siswa) 

Peneliti :”Hal yang paling membuat kesulitan di 

bagian mana?” 

Siswa  :”Paling susah memotong bagian objek 

yang kecil pak, apalagi pada bagian dalam 

objek tersebut, harus teliti dan berhati-hati” 

 

Seperti yang sudah peneliti duga, bahwa mereka akan kesulitan dalam 

memotong raut yang berukuran kecil, hal tersebut peneliti katakan karena 

sebagian siswa menggambar sketsa dengan detail dan memiliki ukuran kecil, hal 

tersebut membuat raut tersebut sulit dijangkau oleh ukuran cutter yang termasuk 

besar. Kesulitan lain yang mereka alami adalah kurangnya berhati hati dalam 

memotong sehingga tak jarang niat mereka memotong dengan cepat namun yang 

terjadi adalah merusak bagian yang seharusnya tidak dipotong, dan tak jarang 

beberapa objek lepas dan tidak sesuai dengan sketsa awal yang dibuatnya. 

Setelah semua karya terkumpul peneliti lalu memberikan kesimpulan terhadap 

pembelajaran yang telah dilalui selama tiga kali pertemuan ini.  

 

4. Evaluasi Kegiatan Pembelajaran 

Berdasarkan pengamatan guru terhadap peneliti, peneliti sudah melakukan 

pembelajaran dengan baik, mulai dari persiapan media pembelajaran, 

penguasaan materi yang sudah baik, penjelasan materi kepada siswa yang 

sudah sistematis sesuai dengan RPP yang terdiri atas kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penerapan metode pembelajaran yang 

telah dilaksanakan sesuai dengan RPP. Peneliti juga sudah memberikan contoh 

dengan jelas. Selama proses pembelajaran tiga kali pertemuan, guru seni rupa 

memang tidak sepenuhnya berada di kelas selama jam belajar mengamati dan 



91 
 

 
 

mengawasi peneliti, hal tersebut dikarenakan di SMP Negeri 1 Semarang 

sedang mengadakan ujian praktik untuk kelas IX, dimana guru seni rupa 

diharuskan untuk melakukan penilaian secara langsung pada mata pelajaran 

seni rupa di ujian praktik kelas IX ini. 

 Hasil pengamatan siswa terhadap peneliti yang peneliti ketahui setelah 

mewawancarai beberapa siswa, siswa mengatakan bahwa peneliti sudah 

menjelaskan dengan baik materi tersebut, hanya saja memang pada saat proses 

tes ketrampilan siswa mengalami kesulitan. 

Ketika proses berkarya ragam hias menggunakan teknik papercut, terdapat 

beberapa siswa yang berkarya tidak memperhatikan prosedur yang telah 

dijelaskan oleh peneliti, hal tersebut terbukti dengan adanya siswa yang 

memiliki karya, masih belum melakukan penggubahan objek, sehingga karya 

yang dihasilkan hanya sebatas bunga ataupun pohon biasa. Kemudian ada 

siswa yang memotong objek bagian garis tepi, sehingga objek dan frame yang 

seharusnya menyatu dengan gambar ragam hias sebagai objek, menjadi 

terpisah, ada pula siswa yang memotong frame tersebut, beberapa siswa juga 

belum bisa memotong dan menempelkan objek dengan rapi. 

Ketika proses berkarya ragam hias menggunakan teknik papercut, peneliti 

dan guru memberikan umpan balik kepada siswa secara positif, selain itu 

peneliti juga memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih banyak berkarya 

seni ragam hias agar lebih percaya diri dengan karya yang dibuatnya dan lebih 

berani mengeksplorasi berbagai macam gambar flora yang ada sehingga anak 

akan menjadi lebih kreatif dan dapat menciptakan suatu motif ragam hias. 

 

4.4 Hasil Karya Pembelajaran Ragam Hias Menggunakan Teknik Papercut 

pada Siswa Kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang 

Pada proses pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut pada kelas VII 

F SMP Negeri 1 Semarang yang peneliti hasilkan, menunjukkan perbedaan estimasi 

waktu yang ada pada RPP dengan yang ada di lapangan, hal tersebut menyebabkan 

pelaksanaan pembelajaran kurang maksimal karena perbedaan tersebut, dampak 
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dari hal tersebut dapat dilihat pada pertemuan ketiga, peneliti merencanakan 

penilaian evaluasi sikap spiritual yang mana sesuai dengan indikator pembelajaran 

yang tercantum dalam RPP, yaitu siswa dapat menerima, menanggapi, dan 

menghargai keragaman dan keunikan karya seni papercut sebagai bentuk rasa 

syukur terhadap anugerah Tuhan. Dimana  siswa diharuskan mengisi angket 

mengenai indikator tersebut, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa waktu 

yang kurang cukup untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu, peneliti hanya 

dapat mewawancarai beberapa siswa secara langsung yang telah menyelesaikan 

tugasnya untuk diberikan pertanyaan perihal pendapat mereka tentang 

pembelajaran ini dan juga tentang penilaian sikap spiritual mereka. Tentu saja hal 

tersebut kurang objektif karena menilai hanya berdasar pendapat dari beberapa 

perwakilan siswa kelas VII F. 

Penilaian sikap sosial terhadap siswa, guru dan peneliti nilai melalui 

pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada pertemuan 1,2, dan 

3. Sikap sosial terlihat ketika siswa melakukan kegiatan pembelajaran terutama 

pada saat siswa mengerjakan tes ketrampilan, sikap sosial yang terdiri dari nilai-

nilai sosial yang di antaranya, 1) menghargai orang lain, dapat terlihat pada saat 

siswa mengamati dengan baik pada saat peneliti maupun guru sedang berbicara di 

depan kelas dan dapat pula dinilai pada saat siswa mengapresiasi karya temannya 

pada saat siswa mengkomunikasikan, 2) jujur, siswa membuat karya bukan hasil 

tiruan maupun menjiplak, 3) disiplin, siswa disiplin waktu baik pada saat 

pembelajaran maupun disiplin dalam pengumpulan tugas, 4) tanggung jawab, siswa 

bertanggung jawab atas karya yang dibuatnya tersebut, 5) peduli, sikap peduli 

terhadap guru, peneliti, maupun sesama teman, dan 6) santun, baik santun dalam 

perbuatan maupun bertutur kata kepada guru, peneliti, atau kepada teman. 

Pada pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut pada kelas VII F 

SMP Negeri 1 Semarang juga memiliki dua kompetensi lagi yang harus dicapai, 

yakni 1) siswa dapat memahami konsep dan  prosedur penerapan ragam hias flora, 

fauna, dan geometris pada teknik papercut , 2) siswa dapat menerapkan ragam hias 

dengan menggunakan teknik papercut. Hal ini sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku yaitu kurikulum 2013 dimana pada KI 3.4 dan KD 4.4 yang mana siswa 
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dapat memahami materi secara konseptual dan juga praktik. Berikut merupakan 

uraian hasil pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut kelas VII F 

SMP Negeri 1 Semarang:  

 

4.4.1 Hasil Evaluasi Tes Pengetahuan 

Setelah peneliti menjelaskan materi tentang pembelajaran ragam hias menggunakan 

teknik papercut, diperoleh nilai hasil evaluasi tes pengetahuan materi ragam hias 

menggunakan teknik papercut pada kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang. Penilaian 

tes pengetahuan dilakukan guna mengetahui seberapa jauh siswa memahami dan 

menguasai materi yang telah dijelaskan oleh peneliti, soal evaluasi terdiri atas 5 

soal dan mencakup keseluruhan materi yang telah diajarkan pada hari pertama. 

Soal-soal tersebut adalah sebagai berikut: 1) jelaskan yang dimaksud dengan ragam 

hias?, 2) sebutkan dan jelaskan jenis-jenis ragam hias!, 3) jelaskan yang dimaksud 

dengan teknik papercut?, 4) apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk 

membuat ragam hias teknik papercut?, 5) jelaskan 4 langkah membuat ragam hias 

teknik papercut. 

 Sebagian besar kesalahan yang didapati pada siswa dalam menjawab soal 

tersebut adalah pada soal nomor lima, siswa masih keliru dalam mengurutkan 

langkah membuat ragam hias teknik papercut yang benar, kebanyakan dari mereka 

melewatkan langkah mengarsir sketsa, padahal arsiran sketsa berfungsi untuk 

memudahkan siswa memudahkan bagian yang akan dipotong menjadi objek dan 

menjadi background objek tersebut. Berikut merupakan hasil keseluruhan dari tes 

pengetahuan kelas VII. 
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          Tabel 4.7 Daftar Nilai Tes Pengetahuan Siswa Kelas VII F 

Sumber: Dokumen Peneliti 

Hasil dari evaluasi tes pengetahuan pada tabel 4.7 di atas menunjukkan rerata nilai 

siswa yaitu 83, dan dalam hal ini siswa 7F mencapai kategori baik dalam 

penguasaan materi ragam hias menggunakan teknik papercut. 

  

No Nama Soal  Jumlah 

Nilai 

Predikat 

1 2 3 4 5 

1 Amanda Keisha Anindya 3 2 4 2 2 65 K 

2 Angger Brantas Prahara 3 4 3 4 3 85 B 

3 Athalla Rasyid Fadilah 2 4 3 4 4 85 B 

4 Aulia Septi Ramadhani 2 4 3 4 4 85 B 

5 Brenna Fatima Azzahra 3 4 4 4 3 90 A 

6 Bunga Surga Cahaya I. 2 4 3 4 4 85 B 

7 Cantika Bunga Amelia 4 3 4 4 3 90 A 

8 Claudia Setia Pratiwi 2 4 3 4 3 85 B 

9 Danendra Hazel A. 2 3 4 4 3 80 B 

10 Diah Anjayani 2 3 4 4 4 85 B 

11 Diah Ayu Septiana 4 4 4 1 4 85 B 

12 Elena Lathifatus Syifa 4 3 4 3 3 90 A 

13 Farrel Rocha Putra C. 2 4 2 4 3 75 C 

14 Fattahillah Priya W. 2 3 2 3 3 65 K 

15 Hayahanin Nadhimah 3 4 4 3 3 85 B 

16 Jesica Aulia Risqi Saridewi 2 4 3 4 3 80 B 

17 Luckytasari Permata N. 2 4 3 3 4 80 B 

18 M. Helmyza Setya Rahandi 2 4 4 4 4 85 B 

19 Marsella Putri Rahmadani 3 4 4 4 4 95 A 

20 Masyaila Kesya Mutiara 3 4 4 4 4 95 A 

21 Muhammad Damar F. 2 4 3 4 3 80 B 

22 Muhammad Qothrunnada I 2 3 4 4 4 85 B 

23 Mukhamad Raykhan Nur Z. 4 4 3 3 3 85 B 

24 Muria Iqbal Nabil N. 2 4 3 3 4 80 B 

25 Nabiilah Ariij Puspitasari 4 4 2 3 4 85 B 

26 Nabila Putria Susiyanto 4 4 2 4 3 85 B 

27 Najihan Abiyyu A 2 3 4 4 3 80 B 

28 Naufal Ashar Pasha 4 2 4 4 2 80 B 

29 Nazrul Muhaimin 2 4 4 4 3 85 B 

30 Nur Arifatul Husna 4 2 2 4 4 80 B 

31 Rahma Ramadhani 4 3 2 4 3 80 B 

32 Surya Mahardika 2 3 2 4 4 75 C 

33 Victo Haidar Pramudya 3 4 2 4 4 85 B 

34 Ziqi Rivaldi 2 4 4 4 3 85 B 

Jumlah 2820  

Rerata 83 B 
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4.4.2 Hasil Evaluasi Tes Ketrampilan 

Pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut pada KD 4.4 menghasilkan 

suatu karya ragam hias dengan memiliki 4 kriteria penilaian, yaitu ide, kreativitas, 

teknik, dan kesan akhir. Melalui 4 aspek tersebut makan peneliti akan memperoleh 

nilai hasil akhir karya siswa yang dibagi menjadi beberapa pengkategorian nilai, 

yaitu kategori nilai sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang. Nilai yang 

dihasilkan pada penelitian ini merupakan gabungan antara penilaian guru dan 

peneliti yang kemudian dirata-rata. Berikut ini adalah rentang nilai dalam kategori 

nilai tersebut. 

 Tabel 4.8 Daftar Rentang Nilai dan Kategori Nilai 

 

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut, peneliti dengan guru membuat beberapa 

pengkategorian nilai yang terdiri atas siswa yang mendapatkan nilai dengan rentang 

nilai 0 sampai dengan 70 akan mendapat kategori kurang,  siswa yang mendapatkan 

nilai dengan rentang nilai 71 sampai dengan 75 akan mendapat kategori cukup,  

siswa yang mendapatkan nilai dengan rentang nilai 76 sampai dengan 85 akan 

mendapat kategori baik, serta siswa yang mendapatkan nilai dengan rentang nilai 

86 sampai dengan 100 akan mendapat kategori sangat baik. 

Selain mengkategorikan nilai, peneliti dengan guru juga bekerja sama untuk 

membuat rubrik penilaian yang bertujuan untuk mengukur hasil kinerja siswa. 

Berikut ini merupakan tabel rubrik penilaian yang akan diterapkan pada karya 

ragam hias menggunakan teknik papercut siswa kelas VII F SMP Negeri 1 

Semarang.  

No Rentang Nilai Kategori 

1 86-100 Sangat Baik 

2 76-85 Baik 

3 71-75 Cukup 

4 0-70 Kurang 

 

 

Sumber: Dokumen Peneliti 
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Tabel 4.9 Rubrik Penilaian Karya Ragam Hias Menggunakan Teknik Papercut 

Sumber: Dokumen Peneliti 

  

Kriteria Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 

Kesesuaian 

Tema 

Jika siswa 

menggambar 

tidak sesuai 

tema tanpa 

penggubahan 

Jika siswa 

menggambar 

terdapat bentuk 

lain tidak 

sesuai tema 

dengan 

penggubahan 

Jika siswa 

menggambar 

sesuai tema 

tanpa 

penggubahan 

Jika siswa 

menggambar 

sesuai tema 

dengan sedikit 

penggubahan 

Jika siswa 

membuat karya 

sesuai tema 

dengan 

melakukan 

penggubahan 

Kreativitas 

Jika siswa 

mencontoh 

karya yang 

sudah ada 

 

Jika siswa 

mencontoh dan 

memodifikasi 

karya yang 

ada. 

Jika siswa 

mampu 

membuat karya 

dengan ide 

yang original. 

 Jika siswa 

mampu 

membuat karya 

dengan 

original 

dengan variasi 

raut kurang 

dari tiga 

Jika siswa 

mampu membuat 

karya dengan  

original dan raut 

lebih dari tiga 

Penguasaan 

Teknik 

Jika siswa 

tidak sesuai 

prosedur 

pembuatan, 

memotong 

tidak sesuai 

garis dan 

arsiran 

Jika siswa 

sebagian kecil 

sesuai prosedur 

pembuatan, 

memotong 

sesuai garis 

dan arsiran 

Jika siswa 

sebagian sesuai 

prosedur 

pembuatan, 

memotong 

sesuai garis 

dan arsiran 

Jika siswa 

sebagian besar 

sesuai prosedur 

pembuatan, 

memotong 

sesuai garis 

dan arsiran 

Jika siswa dibuat 

sudah sangat 

sesuai prosedur 

pembuatan, 

memotong sesuai 

garis dan arsiran 

Kesan 

Akhir 

Jika siswa 

tidak serasi 

dalam 

menyusun 

objek dan tidak 

memperhatikan 

kerapian pada 

karya 

Jika siswa 

kurang serasi 

dalam 

menyusun 

objek dan 

kurang 

memperhatikan 

kerapian pada 

karya 

Jika siswa 

cukup serasi 

dalam 

menyusun 

objek dan 

cukup 

memperhatikan 

kerapian pada 

karya. 

Jika siswa baik 

dalam 

menyusun 

objek dan baik 

dalam 

memperhatikan 

kerapian pada 

karya. 

Jika siswa sangat 

baik dalam 

menyusun objek 

dan sangat 

memperhatikan 

kerapian pada 

karya. 
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Tabel 4.10 Hasil Penilaian Penilaian guru (I), dan Penilaian peneliti (II) 

Terhadap Karya Gambar Ragam Hias di Kelas VII F  

 

No 

 

Nama 

Skor 

P
re

d
ik

a
t 

Kesesuaian 

Tema 
Kreativitas Penguasaan 

Teknik 

Kesan Akhir 

T
o

ta
l 

N
Il

a
i 

I II I II I II I II 

1 Amanda Keisha Anindya 2 2 3 3 5 5 5 5 30 75 C 

2 Angger Brantas Prahara 5 4 4 3 3 5 5 4 33 82.5 B 

3 Athalla Rasyid Fadilah 5 5 4 5 5 4 4 4 36 90 A 

4 Aulia Septi Ramadhani 5 4 4 4 5 4 4 4 34 85 B 

5 Brenna Fatima Azzahra 5 5 5 4 4 4 4 4 34 85 A 

6 Bunga Surga Cahaya I. 5 5 5 4 4 4 4 4 35 87.5 A 

7 Cantika Bunga Amelia 5 5 5 4 5 5 4 4 37 92.5 A 

8 Claudia Setia Pratiwi 5 5 5 4 5 5 4 4 37 92.5 A 

9 Danendra Hazel A. 3 4 4 3 4 4 2 3 27 67.5 K 

10 Diah Anjayani 5 4 5 4 4 3 5 4 34 85 B 

11 Diah Ayu Septiana 5 5 5 5 5 5 5 4 39 97.5 A 

12 Elena Lathifatus Syifa 3 3 4 3 4 3 4 4 28 72.5 K 

13 Farrel Rocha Putra C. 5 4 5 5 4 3 3 2 31 77.5 C 

14 Fattahillah Priya W. 5 5 4 4 4 3 4 3 32 80 B 

15 Hayahanin Nadhimah 4 4 4 4 4 4 5 4 33 82.5 B 

16 Jesica Aulia Risqi Saridewi 5 4 4 3 4 3 4 3 30 75 C 

17 Luckytasari Permata N. 5 5 4 5 4 3 4 3 33 82.5 B 

18 M. Helmyza Setya Rahandi 5 4 4 4 4 4 5 4 34 85 B 

19 Marsella Putri Rahmadani 5 5 5 4 4 3 4 4 34 85 B 

20 Masyaila Kesya Mutiara 5 4 4 4 5 4 4 5 35 87.5 A 

21 Muhammad Damar F. 5 5 4 4 4 3 4 4 33 82.5 B 

22 Muhammad qothrunnada I 5 5 4 5 4 3 4 3 33 82.5 B 

23 Mukhamad Raykhan Nur Z. 5 4 5 4 4 3 4 4 33 82.5 B 

24 Muria Iqbal Nabil N. 5 4 4 4 3 3 3 2 28 70 K 

25 Nabiilah Ariij Puspitasari 5 5 4 3 3 3 3 2 28 70 K 

26 Nabila Putria Susiyanto 5 5 3 2 4 3 4 5 31 77.5 C 

27 Najihan Abiyyu A 5 4 3 3 3 3 4 4 29 72.5 K 

28 Naufal Ashar Pasha 5 4 4 3 5 4 4 4 33 75 C 

29 Nazrul Muhaimin 5 5 5 5 5 5 4 3 37 92.5 A 

30 Nur Arifatul Husna 5 5 5 5 4 3 4 3 34 85 B 

31 Rahma Ramadhani 5 5 5 4 4 4 4 3 34 85 B 

32 Surya Mahardika 4 4 4 4 4 4 3 3 30 75 C 

33 Victo Haidar Pramudya 5 4 4 4 4 3 3 3 30 75 C 

34 Ziqi Rivaldi 5 5 4 5 4 3 3 3 32 80 B 

Jumlah 2772.5 

 

 

Rata-rata 81.5 B 

Sumber: Dokumen Peneliti 
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Tabel 4.11 Perolehan Jumlah Siswa Berdasarkan Kategori 

No Kategori Jumlah Siswa 

1 Sangat Baik 8 

2 Baik 14 

3 Cukup 7 

4 Kurang 5 

        Sumber: Dokumen Peneliti 

Pada tabel 4.9 rubrik penilaian siswa di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah skor 

yang diperoleh siswa dari kriteria ke-1 sampai dengan ke-4. Sedangkan skor 

maksimal /ideal adalah hasil perkalian skor tertinggi (5) dengan jumlah kriteria 

yang ditetapkan (ada 4 kriteria). Maka skor maksimal/ideal= 5x4=20.  

 Berdasarkan hasil penilaian guru dan peneliti pada tabel 4.10 yang telah 

didapatkan siswa pada karya ragam hias menggunakan teknik papercut, kelas VII 

F memiliki rata-rata nilai 81.5 dengan masuk pada kategori baik, yang mana 

sebanyak 8 anak atau 23% siswa mendapatkan nilai dengan predikat amat baik, 

kemudian sebanyak 14 siswa atau 41% siswa mendapatkan predikat baik, sebanyak 

7 siswa atau 21% siswa mendapat predikat cukup, dan sisanya sebanyak 5 siswa 

atau 15% siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Pembelajaran ragam 

hias menggunakan teknik papercut pada kelas VII F menghasilkan sebanyak 34 

karya, berikut merupakan hasil keseluruhan karya papercut :



 
 

 
 

Tabel 4.12 Hasil Karya Ragam Hias Teknik Papercut Siswa Kelas VII F 

No Nama Karya Nilai Deskripsi Singkat 

1 

AMANDA 

KEISHA A. 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

75 

 

C 

Karya ini masuk dalam kategori cukup. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat belum sesuai, dapat dilihat ada 

bentuk burung di gambar tersebut. pada 

segi kreativitas Kesiha cukup kreatif 

dengan menggambarkan beberapa jenis 

raut bunga namun sayangnya raut tersebut 

kurang dikenali bentuk bunganya. 

Penguasaan teknik Keisha sudah baik, ia 

mulai dari membuat sket hingga akhir 

namun ia hanya membuang bagian dalam 

objek hanya sedikit. Kesan akhir yang 

dihasilkan sudah cukup rapi hanya ada 

sedikit lem yang tercecer di bagian tengah 

objek, penataan objek juga sudah cukup 

baik. 

2 

ANGGER 

BRANTAS P. 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

82.5 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat namun hanya ada sedikit 

penggubahan, dapat dilihat pada bentuk 

raut bunga yang ada. pada segi kreativitas 

Angger belum cukup kreatif, karena ia 

hanya menggambarkan satu jenis raut 

bunga saja yang digambar berulang. 

Penguasaan teknik Angger sudah baik 

mulai dari membuat sket hingga akhir, ia 

juga membuang raut bagian dalam bunga 

sehingga objek mudah dikenali. Kesan 

akhir yang dihasilkan sudah cukup rapi 

hanya saja ada beberapa potongan yang 

kurang halus sehingga terlihat kasar pada 

beberapa objek. 

3 

ATHALLA 

RASYID F. 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

90 

 

A 

Karya ini masuk dalam kategori amat baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari bentuk 

raut bunga dan daun yang ada dan gubahan 

dan suluran yang dibuat juga bermacam-

macam sehingga tidak monoton. Pada segi 

kreativitas Atthala sudah baik, raut yang 

dibuat beraneka ragam. Penguasaan teknik 

Atthala sudah baik mulai dari membuat sket 

hingga akhir, sayangnya ia tidak 

membuang raut bagian dalam objek. Kesan 

akhir yang dihasilkan sudah rapi dan 

penataan objek yang dibuatnya sudah 

cukup bagus, tidak ada bagian yang kosong 

terlalu banyak dan sesuai dengan 

komposisi. 
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4 

AULIA SEPTI 

RAMADHANI 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

 

85 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ada dan 

gubahan yang dibuat juga bervariasi. 

Pada segi kreativitas Aulia cukup kreatif, 

raut yang dibuat beraneka ragam. 

Penguasaan teknik Aulia sudah baik 

mulai dari membuat sket hingga akhir, 

sayangnya ia tidak membuang raut 

bagian dalam objek, hanya satu saja pada 

bentuk bunga bagian tengah objek . 

Kesan akhir yang dihasilkan sudah rapi 

dan penataan objek yang dibuatnya sudah 

cukup bagus, tidak ada bagian yang 

kosong terlalu banyak dan sesuai dengan 

komposisi. 

5 

BRENNA FATIMA 

A. 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

87.5 

 

A 

Karya ini masuk dalam kategori baik. Dilihat 

dari aspek kesesuaian tema yang dibuat sudah 

tepat, dapat dilihat dari bentuk raut bunga dan 

daun yang ada. Pada segi kreativitas Brenna 

cukup kreatif, raut yang dibuat beraneka 

ragam, gubahan yang dibuat juga bervariasi. 

Penguasaan teknik Brenna sudah cukup baik 

mulai dari membuat sket hingga akhir, 

sayangnya ia tidak membuang raut bagian 

dalam objek, hanya satu saja pada bentuk 

bunga bagian tengah objek . Kesan akhir yang 

dihasilkan sudah rapi namun sayangnya ada 

bagian yang memiliki ruang kosong cukup 

luas, sebenarnya ruang kosong tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk menggambar beberapa 

raut lagi. 

 
 

6 

BUNGA SURGA 

CAHAYA I. 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

87.5 

 

A 

Karya ini masuk dalam kategori baik. Dilihat 

dari aspek yang pertama yakni, kesesuaian 

tema, Bunga membuat karya sudah sesuai 

tema, terlihat karyanya terdapat beberapa raut 

bunga, daun, beserta batangnya , ia juga 

menggubah dan menggamabar raut bunga 

cukup bervariasi. Pada aspek kreativitas 

sudah termasuk baik dengan menggambar 

raut bervariasi. Pada aspek penguasaan 

teknik, dapat dilihat dari hasil karya milik 

Bunga, potongannya kurang rapi dan masih 

ada lem yang tercecer. Kesan akhir yang 

dihasilkan pada karya Bunga sudah baik 

berdasarkan dari komposisi dan prinsip seni 

rupa, namun potongan yang kurang 

memperhatikan kerapian.  
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7 

CANTIKA BUNGA 

AMELIA 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

92.5 

 

A 

Karya ini masuk dalam kategori amat 

baik. Dilihat dari aspek kesesuaian tema 

yang dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ada dan 

gubahan yang dibuat juga bervariasi. 

Pada segi kreativitas Cantika cukup 

kreatif, raut yang dibuat beraneka ragam,. 

Penguasaan teknik Cantika sudah cukup 

baik mulai dari membuat sket hingga 

akhir sayangnya ada beberapa bagian 

yang tercecer lem. Kesan akhir yang 

dihasilkan sudah baik, ia 

mengkomposisikan raut yang ada secara 

beragam, sayangnya ia kurang 

memperhatikan kerapian ada objek. 

8 

 

CLAUDIA SETIA 

PRATIWI 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

92.5 

 

A 

Karya ini masuk dalam kategori sangat baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema, sudah 

sesuai tema yaitu terlihat karya di atas 

terdapat beberapa raut daun dan bunga. Pada 

aspek kreativitas, Claudia memiliki 

kemampuan yang sudah baik, bunga dan daun 

yang digambar sudah digubah menjadi 

beraneka ragam. Penguasaan teknik yang 

Claudia miliki sudah sesuai prosedur, namun 

dengan potongannya yang sesuai garis dan 

rapi. Kesan akhir yang dihasilkan Claudia 

sudah sangat rapi, cara menempel baik, dan 

lem tidak berantakan. Penempatan objek 

secara keseluruhan sudah sesuai dengan 

prinsip seni rupa, tidak ada ruang kosong yang 

tertinggal pada karya tersebut. 

 

9 

DANENDRA 

HAZEL A. 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

67.5 

 

K 

Karya ini masuk dalam kategori kurang. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, namun gambar yang 

ia buat adalah satu batang pohon dan 

rumput, tanpa ada penggubahan sama 

sekali. Pada segi kreativitas Hazel belum 

kreatif, ia hanya menggambar satu pohon 

saja tanpa ada variasi lainnya. 

Penguasaan teknik Hazel sudah cukup, 

potongan objeknya sudah rapi. Kesan 

akhir yang dihasilkan sangat kurang 

karena lemnya banyak tercecer sehingga 

hasil akhirnya kurang menarik, 
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10 

DIAH ANJAYANI 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

85 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori  baik. 

Dilihat dari aspek, kesesuaian tema, Diah 

membuat karya sudah sesuai tema yaitu 

terdapat beberapa raut bunga, daun, 

beserta batangnya. Pada aspek 

kreativitas, cukup baik, karena ia 

menggambar satu varian bunga. Pada 

aspek penguasaan teknik Diah sudah 

dapat dikatakan berhasil menguasai 

teknik tersebut hasil potongannya pun 

rapi, hanya ada pada beberapa bagian 

yang kecil dan detail tidak terpotong. 

Kesan akhir yang dihasilkan Diah sudah 

baik, Ia mengkomposisikan raut yang ada 

secara bervariasi, tidak banyak lem yang 

tercecer 

11 

DIAH AYU 

SEPTIANA 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

97.5 

 

A 

Karya ini masuk ke dalam kategori 

sangat baik. Dilihat dari aspek yang 

pertama yakni, kesesuaian tema, Diah 

membuat karya sudah sesuai tema 

dengan menggambarkan beberapa raut 

dan gubahan flora yang bervariasi. Pada 

aspek kreativitas ia sudah sangat baik 

dalam menggubah, bunga yang digambar 

tampak beragam. Penguasaan teknik 

yang Diah miliki sudah sesuai prosedur,. 

Kesan akhir yang dia hasilkan juga sudah 

sangat rapi, potongan yang dihasilkan 

rapi, cara menempel baik, dan lem tidak 

berantakan. Penempatan objek secara 

keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip 

seni rupa, mulai dari pusat perhatian. 

 
12 

 

 
ELENA 

LATHIFATUS S. 

 

 

Tema : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

72.5 

 

K 

Karya ini masuk dalam kategori kurang. 

Dilihat dari aspek yang pertama yakni, 

kesesuaian tema membuat karya Elena 

sudah sesuai tema, dilihat dari hasil karya 

beberapa raut yang menggambarkan 

bentuk flora. Aspek kreativitas ia Elena 

kurang karena tidak ada penggubahan 

dalam gambarnya. Penguasaan teknik 

Elena sudah cukup baik, ia memotong 

dengan rapi dan sesuai prosedur. Namun 

demikian kesan akhir yang dihasilkan 

Elena sudah baik , potongan rapi tanpa 

ada lem yang tercecer. 
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13 

FARREL ROCHA 

PUTRA C. 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

75 

 

C 

Karya ini masuk dalam kategori cukup. 

Pada aspek kesesuaian tema ia sudah 

sesuai. Pada aspek kreativitas Rocha 

sudah cukup baik dengan 

menggambarkan gubahan cukup 

bervariasi. Penguasaan teknik Rocha 

tergolong cukup, banyak raut bagian 

dalam yang belum terpotong sehingga 

bentuknya sulit dikenali. Kesan akhir 

yang dihasilkan Rocha masuk dalam 

kategori cukup, Penempatan objek juga 

sudah terbagi rata di setiap bagian sudut 

kertas, sayangnya potongannya kurang 

rapi dan banyak lem yang tercecer. 

 

14 

FATTAHILLAH 

PRIYA W. 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

80 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori Kurang. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, karena ia 

menggambarkan beberapa raut bunga. 

Pada segi kreativitas Fatah cukup kreatif, 

raut yang dibuat beraneka ragam, 

gubahan yang dibuat juga bervariasi. 

Penguasaan teknik Fatah sudah cukup 

baik mulai dari membuat sket hingga 

akhir, sayangnya potongan yang 

dihasilkan belum rapi, dan ada objek 

yang rusak . Kesan akhir yang dihasilkan 

sudah rapi namun sayangnya beberapa 

raut bunga belum dapat diidentifikasi 

atau dikenali. 

15 

HAYAHANIN 

NADHIMAH 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

82.5 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ada. 

Pada segi kreativitas Haya belum cukup 

kreatif, raut yang dibuat hanya satu jenis 

namun ia gambar berulang dengan 

gubahan yang sama. Penguasaan teknik 

Haya sudah cukup baik mulai dari 

membuat sket hingga akhir, potongannya 

rapi dan tidak ada lem tercecer. Kesan 

akhir yang dihasilkan sudah rapi namun 

sayangnya masih banyak ruang yang 

kosong yang mana harusnya dapat 

dimanfaatkan Haya untuk menggambar 

raut ataupun gubahan lain agar 

komposisinya menarik 
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16 

JESICA AULIA 

RISQI S. 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

75 

 

C 

Karya ini masuk dalam kategori cukup. 

Dilihat dari aspek, kesesuaian tema, 

Jesica membuat karya sudah sesuai tema, 

terlihat karya di atas terdapat beberapa 

raut bunga, daun, dan batangnya. Dari 

segi kreativitas juga sudah cukup baik ia 

menggubah beberapa raut bunga. 

Penguasaan teknik yang peneliti amati 

pada Jesica sudah cukup baik, sayangnya 

Ia tidak memotong bagian dalam raut 

bunga yang ada. Kesan akhir yang 

dihasilkan pada karya Jesica dari segi 

komposisi dan prinsip sudah cukup baik, 

Jesica juga sudah bisa memberikan 

center of interest pada karyanya.  

17 

LUCKYTASARI 

PERMATA  

 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

82.5 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Lucky cukup 

kreatif, raut yang dibuat beraneka ragam, 

gubahan yang dibuat juga bervariasi. 

Penguasaan teknik Lucky sudah cukup, 

sesuai dengan prosedur hanya saja ia 

memotong kurang rapi, sehingga 

hasilnya kurang maksimal . Kesan akhir 

yang dihasilkan sudah cukup baik, 

namun karena banyak bagian kosong 

objeknya jadi terkesan kecil dan tipis 

sehingga rentan sobek, namun komposisi 

yang dihasilkan sudah cukup baik. 

18  

 
M. HELMYZA 

SETYA R. 

 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

85 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori baik 

Dilihat dari aspek, kesesuaian tema, dia 

membuat karya sudah sesuai tema, 

namun hanya sedikit penggubahan. Pada 

aspek kreativitas ia kurang, Helmi hanya 

membuat satu saja jenis bunga. Pada 

aspek penguasaan teknik,  ini Helmi 

memiliki tingkat penguasaan teknik yang 

baik, hasilnya rapi dan sesuai prosedur. 

Kesan akhir yang dihasilkan termasuk 

dalam salah satu yang memiliki tingkat 

kesan akhir yang hampir sempurna, 

potongan yang dihasilkan rapi, lem tidak 

bercecer dan memiliki komposisi 

penempatan objek bunga yang tertata. 
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19 

MARSELLA 

PUTRI R. 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

85 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Marsella sudah 

baik, raut yang dibuat beraneka ragam, 

gubahan yang dibuat juga bervariasi. 

Sayangnya pada penguasaan teknik 

Marsella belum maksimal, dapat kita 

lihat objeknya menjadi tidak dapat 

dikenali karena terlalu banyak raut yang 

ada dan sangat berhimpitan satu sama 

lain . Kesan akhir yang dihasilkan sudah 

baik, namun ia memotong dan menempel 

dengan rapi, komposisinya juga cukup 

baik, hanya saja terlalu ramai sehingga 

sulit dikenali pada setiap rautnya. 

20 

 
MASYAILA 

KESYA M. 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

87.5 

 

A 

Karya ini masuk dalam kategori sangat  baik. 

Dilihat dari  aspek yang pertama yakni, 

kesesuaian tema, dia membuat karya sudah 

sesuai tema, terlihat karya di atas terdapat 

beberapa raut daun dan bunga. Pada aspek 

kreativitas cukup, karena ia tidak banyak 

melakukan gubahan. Penguasaan teknik pada 

karya ini sudah sesuai prosedur, raut pada 

setiap bentuk sudah terlihat jelas. Kesan akhir 

yang dihasilkan Keisya sudah sangat rapi, 

penempatan objek secara keseluruhan sudah 

sesuai dengan prinsip seni rupa, komposisi 

yang dia hasilkan juga sudah sesuai, antara 

objek yang kecil, besar, dan aneka gubahan 

daun yang dibuatnya sudah sangat baik.  

 

21 

MUHAMMAD 

DAMAR F. 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

82.5 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Damar cukup 

kreatif, raut yang dibuat beraneka ragam, 

gubahan yang dibuat cukup baik. 

Penguasaan teknik Damar sudah cukup, 

ia memasang objek terbalik seharusnya 

bagian sketsa adalah bagian yang 

ditempelkan. Kesan akhir yang 

dihasilkan sudah cukup baik, 

potongannya lumayan rapi dan 

komposisi juga cukup baik, hanya ada 

sedikit bagian yang tersisa yang harusnya 

dapat dimafaatkan. 
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22 

MUHAMMAD Q. 
IKHLAS NABIL 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

82.5 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Nabil cukup kreatif, 

raut yang dibuat beraneka ragam, 

gubahan yang dibuat juga bervariasi. 

Penguasaan teknik Nabil sudah cukup, 

sesuai dengan prosedur hanya saja ia 

memotong kurang rapi dan objek yang 

dibuat terlalu berhimpit ditambah ia tidak 

memotong bagian dalam objek sehingga 

objek sulit dikenali. Kesan akhir yang 

dihasilkan sudah cukup baik, namun 

karena potongannya kurang rapi, maka 

hasilnya jadi kurang maksimal. 

23 

MUKHAMAD 

RAYKHAN  

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

80 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Raykhan masih 

kurang, raut yang dibuat beraneka adalah 

bentuk yang sama namun diulang-ulang 

dan kurang bervariasi. Penguasaan teknik 

Raykhan sudah baik, sesuai dengan 

prosedur hanya saja ia objeknya terlalu 

kecil dan tipis, sehingga perbandingan 

objek dan latar belakang lebih dominan 

latar belakang . Kesan akhir yang 

dihasilkan sudah baik, walaupun 

potongannya agak kurang namun hampir 

tidak ada lem yang tercecer. 

 
24 

MURIA IQBAL 

NABIL N. 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

70 

 

K 

Karya ini masuk dalam kategori kurang. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema, sudah 

sesuai tema, Ia menggambarkan raut 

berbentuk bunga beserta daunnya. Pada 

aspek kreativitas Iqbal masih kurang 

dalam menggubah, Ia masih minim 

dalam menggambarkan bentuk flora yang 

ada. Penguasaan teknik. kurang seusai 

dengan yang peneliti harapkan, potongan 

tidak rapi, dan potongan yang Ia lakukan 

juga kurang sesuai dengan garis luar yang 

ada pada sketsa. Bagian dalam raut bunga 

yang Ia gambarkan juga tidak dipotong. 

Kesan akhir yang tentu saja masih belum 

memenuhi kriteria, terlihat potongan 

yang kurang rapi, bekas lem yang masih 

tersisa, garis tepi yang tidak simetris dan 

terpotong. 
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25 

NABIILAH ARIIJ 

P. 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

70 

 

K 

Karya ragam ini masuk dalam kategori 

kurang Dilihat dari aspek yang pertama 

yakni, kesesuaian tema ia kurang karena 

rautnya sulit dikenali. Pada kreativitas Ia 

mencoba menggubah beberapa objek 

sedemikian rupa walaupun masih 

sederhana. Penguasaan teknik yang 

kurang, Nabila terlihat ragu dalam 

memotong karyanya, karakter potongan 

yang Nabila buat tidak tegas dan tidak 

rapi, sehingga berakibat fatal. Kesan 

akhirnya masih kurang, lem yang masih 

membekas di bagian luar objek.. 

 

26 

NABILA PUTRIA 

S. 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

77.5 

 

C 

Karya ini masuk dalam kategori cukup. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Nabila masih 

kurang, karena sebagian besar objeknya 

meniru apa yang peneliti contohkan. 

Penguasaan teknik Nabila sudah cukup, 

sesuai dengan prosedur hanya saja ia 

memotong kurang rapi, sehingga 

hasilnya kurang maksimal . Kesan akhir 

yang dihasilkan sudah cukup baik, 

gambar yang dihasilkan cukup 

memenuhi komposisi dan walaupun 

bagian dalam tidak dipotong objek masih 

dapat dikenali. 

27 

NAJIHAN 

ABIYYU A. 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

72.5 

 

K 

Karya ini masuk dalam kategori kurang. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Aby masih kurang, 

raut yang dibuat beraneka hanya satu 

jenis bunga dan 2 daun daja. Penguasaan 

teknik Aby juga masih kurang, karena ia 

memotong bagian objek dengan frame 

yang ada, sehingga kurang sesuai dengan 

prosedur yang ada . Kesan akhir yang 

dihasilkan cukup, walaupun demikian 

potongannya lumayan baik dan hampir 

tidak ada lem yang tercecer. 
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28 

NAUFAL ASHAR 

PASHA 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

75 

 

C 

Karya ini masuk dalam kategori cukup. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Naufal belum cukup 

kreatif, raut yang dibuat sangat minim, 

hanya 2 raut bunga saja. Penguasaan 

teknik Naufal juga masih kurang, terlihat 

bagian latar belakang sangat benyek lem 

tercecer dan pada potongannya terlihat 

kurang rapi, ditambah lagi terdapat objek 

yang terpotong sehingga ada bagian 

kosong . Kesan akhir yang dihasilkan 

kurang, karena objeknya sangat tipis dan 

masih banyak bagian kosong sehingga 

belum sesuai komposisi seni rupa. 

29 

NAZRUL 

MUHAIMIN 

 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

92.5 

 

A 

Karya ini masuk dalam kategori sangat 

baik. Dilihat dari aspek kesesuaian tema 

yang dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Nazrul sudah amat 

baik, raut yang dibuat beraneka ragam, 

gubahan yang dibuat juga bervariasi. 

Pada penguasaan teknik Nazrul sudah 

baik ia memotong dengan rapi dan sesuai 

dengan prosedur, hanya saja ia tidak 

memotong bagian dalam objek . Kesan 

akhir yang dihasilkan sudah baik, karena 

ia sangat rapi dalam memotong dan 

menempel sehingga hasil akhirnya pun 

terkesan baik, hanya saja ada satu ruang 

kosong di bagian bawah. 

30 

NUR ARIFATUL 

HUSNA 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

85 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori amat 

baik. Dilihat dari aspek kesesuaian tema 

yang dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Nur sudah amat 

baik, raut yang dibuat beraneka ragam, 

gubahan yang dibuat juga bervariasi. 

Pada penguasaan teknik Nur sudah baik 

ia memotong sesuai dengan prosedur, 

hanya saja ia pada saat menempel ia 

kurang teliti sehingga ada beberapa lem 

yang tercecer . Kesan akhir yang 

dihasilkan sudah baik, komposisi juga 

sudah baik sesuai dengan aturan, namun 

objeknya terlalu berhimpit. 
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31 

RAHMA 

RAMADHANI 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

85 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Rahma, sudah baik, 

ia menggambar beberapa raut dan 

gubahan yang bervariasi. Penguasaan 

teknik Rahma sudah cukup, sesuai 

dengan prosedur hanya saja ia memotong 

kurang rapi, sehingga hasilnya kurang 

maksimal dan kurang rapi. Kesan akhir 

yang dihasilkan sudah cukup baik, gambar 

yang dihasilkan cukup memenuhi komposisi 

hanya saja kekurangannya objek atau raut 

kurang dapat dikenali karena ukurannya yang 

besar dan berhimpit. 

32 

SURYA 

MAHARDIKA 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

77.5 

 

C 

Karya ini masuk dalam kategori cukup. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Surya masih kurang, 

karena ia hanya menggambar dua jenis 

bunga saja dengan diulang ulang, tidak 

ada penggubahan. Penguasaan teknik 

Surya sudah cukup, sesuai dengan 

prosedur hanya saja ia memotong kurang 

rapi, sehingga hasilnya kurang maksimal 

. Kesan akhir yang dihasilkan Surya 

masih kurang, karena ia menggunakan 

lem terlalu banyak sehingga kertasnya 

basah dan ada beberapa bagian yang 

tercecer. 

33 

VICTO HAIDAR P. 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

75 

 

C 

Karya ini masuk dalam kategori cukup. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Victo masih kurang, 

karena ia hanya menggunakan satu jenis 

raut saja. Penguasaan teknik Victo sudah 

cukup, sesuai dengan prosedur hanya saja 

ia memotong kurang rapi, sehingga 

hasilnya kurang maksimal . Kesan akhir 

yang dihasilkan sudah cukup baik, ia 

mengkomposisikan pada tiap bagian 

sudut kertas dan terdapat satu bentuk 

utama di bagian tengah. 
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34 

ZIQI RIVALDI 

 

 

Tema  : Flora 

Media : Kertas 

manila 42x29 cm, 

pensil, lem, cutter 

Teknik papercut 

 

 

80 

 

B 

Karya ini masuk dalam kategori baik. 

Dilihat dari aspek kesesuaian tema yang 

dibuat sudah tepat, dapat dilihat dari 

bentuk raut bunga dan daun yang ia buat. 

Pada segi kreativitas Ziqi sudah baik, 

karena ia menggambar dan menggubah 

raut cukup bervariasi. Penguasaan teknik 

Nabila sudah cukup, sesuai dengan 

prosedur hanya saja ia ia kurang 

memperhatikan ukuran bingkai dan tidak 

memotong bagian dalam objek, sehingga 

hasilnya kurang maksimal . Kesan akhir 

yang dihasilkan sudah cukup baik, 

gambar yang dihasilkan cukup 

memenuhi komposisi dan walaupun 

bagian atasnya tidak tersambung pada 

bingkai. 

Sumber : Dokumen Peneliti 

 

 

4.5 Analisis Hasil Karya Pembelajaran Ragam Hias Menggunakan Teknik 

Papercut kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang berdasarkan Kategori 

 

Pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut pada kelas VII F SMP 

Negeri 1 Semarang ini menghasilkan karya-karya yang beragam dan memiliki 

karakteristik berbeda pada setiap siswa, mulai dari bentuk penggubahan hingga 

kesan akhir dalam berkarya. Karya ragam hias menggunakan teknik papercut 

menggunakan alat dan bahan seperti kertas berwarna berukuran 42x29 cm dan F4, 

cutter, pensil, penghapus, dan lem. Kertas yang digunakan dalam berkarya  

menggunakan 4 warna berbeda baik pada kertas yang digunakan sebagai alas 

maupun kertas tempat objek tersebut digambar, warna tersebut terdiri atas oranye 

dan kuning, coklat tua dan coklat muda, biru tua dan biru muda, merah dan merah 

muda. Hal itu dilakukan agar karya yang dihasilkan nantinya memiliki banyak 

warna dan tidak monoton. 

 Tujuan pembelajaran ini dipengaruhi minat dan   sikap siswa dalam 

pembelajaran ragam hias dan teknik papercut. Selain hal itu, keberhasilan dalam 

pembelajaran ini juga dipengaruhi oleh keaktifan dan kreativitas peneliti dan guru 
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dalam mengolah pembelajaran dalam kelas. Tema dalam berkarya ragam hias 

menggunakan teknik papercut ini adalah tema flora. Karya yang dihasilkan siswa 

kelas VIIF cenderung memiliki karakter penggubahan yang berbeda setiap siswa 

dan memiliki karakteristik hasil akhir yang berbeda-beda jika ditinjau dari beberapa 

aspek.  

Tabel 4.13 Jumlah dan Alasan Nilai Keseluruhan Siswa di Setiap Kategori Nilai 

No Kategori Nilai Argumen Peneliti 

1. Sangat Baik Sebanyak 8 siswa mendapatkan nilai amat baik, alasan peneliti 

memberikan nilai ini adalah karena karya yang mereka buat memiliki 

skor yang tinggi di masing-masing aspek penilaian, mulai dari 

ide/gagasan,, kreativitas, teknik,, maupun kesan akhir. Karya mereka 

sudah mendekati sempurna dan sesuai dengan prinsip dalam seni rupa. 

2. Baik Kategori baik merupakan kategori yang paling banyak didapatkan siswa, 

yaitu sebanyak 14 siswa. Karya yang mereka buat sudah baik, namun 

belum mendekati sempurna, dalam artian di semua kategori penilaian 

tersebut terdapat satu atau dua kategori memiliki kekurangan, seperti 

misalnya karya satu siswa dalam aspek kesan akhir sudah amat baik, 

namun pada segi kreativitas siswa tersebut masih kurang, hal tersebutlah 

yang mempengaruhi nilai mereka. 

3. Cukup 7 siswa memiliki nilai pada kategori cukup. Siswa yang memiliki 

kategori cukup ini sebenarnya sudah melakukan tugasnya dengan baik, 

hanya saja eksekusi dalam melakukan teknik papercut ini yang masih 

kurang, seperti misalnya dalam hal sketsa mereka sudah baik, namun 

pada saat memotong, potongannya kurang rapi, sehingga bentuk yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan sketsa yang ada, bahkan ada beberapa 

dalam objek tersebut yang hilang karena mereka kurang berhati-hati 

dalam memotong. 

4. Kurang Sebanyak 5 siswa mendapatkan kategori kurang, hal ini dikarenakan 

karya yang mereka buat memiliki skor yang rendah di masing-masing 

aspek penilaian, mulai dari ide, kreativitas, teknik, maupun kesan akhir.  

Sumber : Dokumen Peneliti  
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Selain argumen di atas, peneliti menanyakan dalam wawancara secara langsung 

dengan beberapa siswa kesan apa saja yang siswa dapatkan dari pembelajaran 

ragam hias menggunakan teknik papercut ini adalah, teknik papercut ini 

merupakan hal baru untuk mereka sehingga membuat mereka antusias dan 

penasaran dalam melakukan teknik ini, siswa juga  cenderung tidak bosan saat 

melakukan kegiatan berkarya menggunakan teknik papercut ini, namun adapun 

kesulitan yang mereka dapatkan ketika praktik berkarya papercut ini, hal yang 

paling membuat mereka kesulitan adalah memotong objek bagian yang terkecil 

yang mereka gambar, harus berhati-hati agar objeknya tidak sobek ataupun rusak, 

beberapa siswa juga mengaku kesulitan dalam membuat gubahan yang bagus.  

Berikut merupakan beberapa karya pilihan yang sudah peneliti pilih sesuai 

dengan tingkatan kategori nilai siswa dari yang sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang. 

 

4.5.1  Hasil Karya Kategori Sangat Baik    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 

Karya Diah Ayu S. 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Nama   : Diah Ayu S. 

No absen : 11 

Nilai  : 97.5 / A 

Analisis Karya 

Karya ragam hias menggunakan teknik papercut pada gambar 4.25 di atas 

merupakan karya dari Diah Ayu, karya yang dibuat menggunakan kertas berukuran 

42cm x29cm berwarna oranye dan F4 berwarna kuning, pensil, lem, dan cutter di 

atas masuk ke dalam kategori sangat baik. Dilihat dari  aspek yang pertama yakni, 

kesesuaian tema, Diah membuat karya sudah sesuai tema yaitu flora, terlihat karya 

di atas terdapat beberapa raut daun dan bunga. menggubah, bunga yang digambar 

tampak beragam, terdapat bunga yang mekar, semi mekar dan ada pula yang masih 

berupa kuncup. Objek lain seperti daun yang digambar Diah juga digubah menjadi 

sedemikian rupa, memiliki garis yang melengkung dan beraneka ragam gubahan 

daun, sehingga gambar ragam hias yang digambar Diah bervariasi dan tidak 

monoton.  

Pada aspek kreativitas, Diah sudah memiliki kemampuan yang sangat baik 

dalam menggambar raut bunga Diah menggambar beberapa bentuk bunga terdapat 

tujuh raut bunga yang ada, satu bunga menjadi pusat perhatian yang digambar lebih 

besar dari ukuran bunga yang lain. 

Penguasaan teknik yang Diah miliki sudah sesuai prosedur, mulai dari 

menggambar sket, mengarsir bagian yang akan dipotong, kesesuaian potongan 

dengan garis yang sudah dibuat, dan menempel dengan baik. Pada saat proses 

pembelajaran peneliti mengamati Diah merupakan siswa yang jarang bertanya pada 

saat proses pembuatan, dia sudah bisa melakukannya sesuai prosedur artinya Diah 

sudah menguasai konsep prosedur berkarya ragam hias menggunakan teknik 

papercut. 

Hasil akhir yang dia hasilkan juga sudah sangat rapi, potongan yang dihasilkan 

rapi, cara menempel baik, dan lem tidak berantakan. Penempatan objek secara 

keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip seni rupa, mulai dari pusat perhatian yang 

dibuat oleh Diah, yaitu objek bunga yang dibuatnya dengan ukuran paling besar. 
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Kemudian komposisi yang dia hasilkan juga sudah sesuai, antara objek yang kecil, 

besar, dan aneka gubahan daun yang dibuat Diah sudah sangat baik. Hal tersebut 

merujuk kepada prinsip keseimbangan, dimana semua objek tersusun rapi dan 

sehingga karya yang dihasilkan menjadi estetik. Karya Diah ini dapat saya katakana 

merupakan karya yang terbaik yang ada pada kelas VII F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama   : Claudia Setia P. 

No absen : 08 

Nilai  : 92.5 / A 

Analisis Karya 

Karya ragam hias menggunakan teknik papercut kategori sangat baik 

selanjutnya pada gambar 4.26 di atas merupakan karya dari Claudia, karya yang 

dibuat menggunakan kertas berukuran 42cm x29cm berwarna oranye dan F4 

berwarna kuning, pensil, lem, dan cutter di atas masuk ke dalam kategori sangat 

baik. Dilihat dari  aspek yang pertama yakni, kesesuaian tema, Claudia membuat 

karya sudah sesuai tema yaitu flora, terlihat karya di atas terdapat beberapa raut 

daun dan bunga dengan menggubah beberapa raut yang ada.  

Gambar 4.26 

Karya Claudia Setia P. 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Pada aspek kreativitas, Claudia memiliki kemampuan yang sudah baik, bunga 

dan daun yang digambar sudah digubah menjadi beraneka ragam bentuk, 

lengkungan yang digambar Claudia merupakan bentuk gubahan dari batang 

tanaman. Sama seperti karya Diah karya Claudia sudah memiliki tingkat keragaman 

yang lumayan dan masuk dalam kategori sangat baik dibandingkan dengan teman 

sekelasnya. 

Penguasaan teknik yang Claudia miliki sudah sesuai prosedur, mulai dari 

menggambar sket, mengarsir bagian yang akan dipotong, kesesuaian potongan 

dengan garis yang sudah dibuat, dan menempel dengan baik. Namun kekurangan 

Claudia terdapat pada bagian dalam raut bunga yang belum dipotong sehingga 

bentuk bunga yang dihasilkan kurang jelas. Pada penguasaan konsep nilai evaluasi 

dari Claudia juga termasuk dalam kategori sangat baik, artinya Claudia sudah dapat 

dikatakan memahami betul berkarya ragam hias menggunakan teknik papercut baik 

teori maupun praktik. 

Kesan akhir yang dihasilkan Claudia sudah sangat rapi, meskipun Claudia 

sedikit kurang dalam memotong raut bagian dalam bunga pada karya tersebut, 

namun  potongan yang dihasilkan Claudia sudah rapi, cara menempel baik, dan lem 

tidak berantakan. Penempatan objek secara keseluruhan sudah sesuai dengan 

prinsip seni rupa, tidak ada ruang kosong yang tertinggal pada karya tersebut, dia 

bisa menempatkan raut-raut pada semua bagian sehingga karya terlihat bagus. 

Kemudian komposisi yang dia hasilkan juga sudah sesuai, antara objek yang kecil, 

besar, dan aneka gubahan daun yang dibuatnya sudah sangat baik. Hal tersebut 

merujuk kepada prinsip keseimbangan, dimana semua objek tersusun rapi dan 

sehingga karya yang dihasilkan menjadi estetik. 
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Nama   :  Masyaila Keisya 

No absen : 20 

Nilai  : 87.5 / A 

Analisis Karya 

Karya ragam hias menggunakan teknik papercut dalam kategori sangat baik 

selanjutnya merupakan karya dari Keisya, karya yang dibuat menggunakan kertas 

berukuran 42cm x29cm berwarna oranye dan F4 berwarna kuning, pensil, lem, dan 

cutter. Dilihat dari  aspek yang pertama yakni, kesesuaian tema, dia membuat karya 

sudah sesuai tema yaitu flora, terlihat karya di atas terdapat beberapa raut daun dan 

bunga.  

Pada aspek kreativitas, Keisya menggubah beberapa raut bunga dan daun, 

penggubahan yang dihasilkan Keisya sudah baik dan sudah terlihat jelas bentuk 

daun dan bunga  yang ada, ukuran raut yang digambarnya juga beragam, ada yang 

besar juga kecil.  

Penguasaan teknik pada karya Keisya miliki sudah sesuai prosedur, mulai dari 

menggambar sket, mengarsir bagian yang akan dipotong, kesesuaian potongan 

dengan garis yang sudah dibuat, dan menempel dengan baik. Raut pada setiap 

Gambar 4.27 

Karya Masyaila Keisya 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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bentuk sudah terlihat jelas, hal itu terjadi karena Keisya juga memotong pada bagian 

rautnya. Pada saat proses pembuatan peneliti mengamati Keisya sering bertanya 

mulai dari membedakan titik potong, proses pemotongan, hingga pada finishing. 

Kesan akhir yang dihasilkan Keisya sudah sangat rapi, meskipun dia sedikit 

kurang beragam dalam gubahan, raut yang digambarnya hanya terdapat satu jenis 

bunga dan daun saja, namun  potongan yang dihasilkan Keisya merupakan yang 

terbaik dari semua teman sekelasnya, cara menempel baik, dan lem tidak 

berantakan. Penempatan objek secara keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip seni 

rupa, tidak ada ruang kosong yang tertinggal pada karya tersebut, dia bisa 

menempatkan raut raut pada semua bagian sehingga karya terlihat bagus. Kemudian 

komposisi yang dia hasilkan juga sudah sesuai, antara objek yang kecil, besar, dan 

aneka gubahan daun yang dibuatnya sudah sangat baik. Hal tersebut merujuk 

kepada prinsip keseimbangan, dimana semua objek tersusun rapi dan sehingga 

karya yang dihasilkan menjadi estetik. 

 

4.5.2  Hasil Karya Kategori Baik 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.28 

Karya M. Helmyza Setya Rahadi 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Nama   :  M. Helmyza Setya Rahadi 

No absen : 18 

Nilai  : 85/ B 

Analisis Karya 

Karya ragam hias menggunakan teknik papercut dalam kategori baik yang 

pertama merupakan karya dari Helmi, karya yang dibuat menggunakan kertas 

berukuran 42cm x29cm berwarna coklat dan F4 berwarna coklat muda, pensil, lem, 

dan cutter. Dilihat dari aspek yang pertama yakni, kesesuaian tema, dia membuat 

karya sudah sesuai tema yaitu flora, terlihat karya di atas terdapat beberapa raut 

bunga dan batang.  

Pada aspek kreativitas, Helmi tidak banyak menggambarkan raut bunga, hanya 

satu saja jenis bunga yang dibuatnya, gubahan yang dibuatnya juga hanya satu jenis 

gubahan saja. Ketika peneliti mengamati kerja Helmi, pada awalnya Helmi 

mengalami kesulitan pada menggambar objek, dan mengatakan jika dia bingung 

ingin membuat gambar apa. 

Penguasaan teknik, pada aspek ini Helmi memiliki tingkat penguasaan teknik 

yang baik, ia memotong dengan cara mengarsir bagian yang ingin dipotong dan 

dipertahankan, bagian dalam raut atau objek juga terpotong dengan baik, sehingga 

objek dapat diidentifikasikan, hanya saja beberapa potongan ada yang melenceng 

garis. Pada saat peneliti mengamati Helmi saat pemotongan, dia banyak bertanya, 

karena pada langkah awal pemotongan ia sempat bingung untuk mengarsir bagian 

yang akan dipotong. 

Kesan akhir yang dihasilkan pada karya Helmi termasuk dalam salah satu yang 

memiliki tingkat kesan akhir yang hampir sempurna, potongan yang dihasilkan 

rapi, lem tidak bercecer dan memiliki komposisi penempatan objek bunga yang 

tertata, Helmi menempatkan bunga pada tiap sudut kemudian terdapat satu bunga 

yang diletakan di tengah-tengah bidang kertas. Sebenarnya karya Helmi memiliki 

kesempatan mendapat kategori sangat baik, namun karena variasi objek yang ia 

gambar dan gubahan yang dibuatnya hanya satu maka Helmi mendapat kategori 

baik. 
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Nama   :  Bunga Surga Cahaya I. 

No absen : 06 

Nilai  : 85 / B 

Analisis Karya 

Karya ragam hias menggunakan teknik papercut dalam kategori baik 

selanjutnya merupakan karya dari Bunga karya yang dibuat menggunakan kertas 

berukuran 42cm x29cm berwarna merah dan F4 berwarna merah muda, pensil, lem, 

dan cutter. Dilihat dari aspek yang pertama yakni, kesesuaian tema, Bunga 

membuat karya sudah sesuai tema yaitu flora, terlihat karya di atas terdapat 

beberapa raut bunga, daun, beserta batangnya. 

Pada aspek kreativitas, awalnya bunga membuat sket gubahan flora tersebut 

sangat bagus, ia membuat beberapa gubahan seperti beberapa jenis bunga terdapat 

pada karya tersebut, daun yang digambar juga ia gubah dengan baik dan beberapa 

batang tanaman tersebut juga digubah. Pada aspek ini dapat disimpulkan Bunga 

sudah dapat menggambar dan menggubah dengan baik objek yang ada, ia 

menggambar tidak hanya satu macam subjek saja. 

Pada aspek penguasaan teknik, dapat dilihat dari hasil karya milik Bunga, ia 

sebenarnya sudah dapat menentukan titik potong antara yang ingin dipotong dan 

Gambar 4.29 

Karya Bunga Surga Cahaya I. 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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tidak, hanya saja Bunga masih kurang tegas dalam memotong sehingga potongan 

yang dihasilkan tidak mulus, pada bagian dalam raut bunga juga ia tidak 

memotongnya sehingga bentuk daun yang dibuatnya kurang sempurna, cara Bunga 

menempel masih kurang rapi, masih banyak lem yang terlihat pada celak celah 

objek pada kertas berwarna merah. Namun ia sudah dapat menyelesaikan karya 

tersebut dengan baik karena menurut pengamatan peneliti sketsa yang dibuat Bunga 

termasuk sulit, subjeknya sangat detail dan berukuran kecil sehingga sulit dijangkau 

dengan cutter biasa. 

Kesan akhir yang dihasilkan pada karya Bunga sudah baik berdasakan dari 

komposisi dan prinsip seni rupa. Sketsa awal yang dibuat Bunga sangat bagus, 

namun ketika sudah dipotong hasilnya kurang maksimal, hal tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor seperti sketsa yang dibuat terlalu kecil dan detail, potongan 

yang dihasilkan juga belum serapi teman-teman yang mendapat kategori sangat 

baik. Akan tetapi disamping beberapa kekurangannya di atas Bunga sudah 

membuat karya ragam hias teknik papercut ini dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 

Karya Diah Anjani 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Nama   :  Diah Anjayani 

No absen : 10 

Nilai  : 85 / B 

Analisis Karya 

Karya ragam hias menggunakan teknik papercut dalam kategori  baik 

selanjutnya merupakan karya dari Diah karya yang dibuat menggunakan kertas 

berukuran 42cm x29cm berwarna hijau tua dan F4 berwarna hijau tosca, pensil, 

lem, dan cutter. Dilihat dari aspek yang pertama yakni, kesesuaian tema, Diah 

membuat karya sudah sesuai tema yaitu flora, terlihat karya di atas terdapat 

beberapa raut bunga, daun, beserta batangnya. 

Pada aspek kreativitas, terlihat Diah menggambarkan beberapa raut bunga 

namun tidak memiliki jenis yang bervariasi, ia menggambar satu varian bunga dan 

diulang-ulang di beberapa tempat. Gubahan yang dilakukan Diah juga tidak terlalu 

menonjol, ia hanya menggubah bagian batang tanaman tersebut dan bagian dalam 

bunga. Hal ini membuat skor aspek kreativitas Diah menjadi kurang karena 

beberapa pertimbangan faktor tersebut di atas. 

Jika dilihat dari hasil karyanya, pada aspek penguasaan teknik Diah sudah dapat 

dikatakan berhasil menguasai teknik tersebut, seperti biasa pada langkah awal Ia 

mengarsir bagian yang akan dipotong dan tidak, Ia memotong bagian luar dan 

dalam objek, hasil potongannya pun rapi, hanya ada pada beberapa bagian yang 

kecil dan detail tidak terpotong oleh Diah karena Ia takut kertas akan sobek 

nantinya. 

Kesan akhir yang dihasilkan Diah sudah baik, Ia mengkomposisikan raut yang 

ada secara bervariasi ada yang terletak di tepi, ada yang hanya terlihat setengah dan 

adapun objek yang terbesar berada di tengah kertas sebagai center of interest pada 

karyanya. Tidak banyak lem yang tercecer pada karya Diah ini, potongan termasuk 

bagus, namun sayangnya gubahan yang dibuat Diah minim sehingga karya yang Ia 

hasilkan masuk ke dalam kategori baik. Peneliti berharap agar Diah bisa 

memaksimalkan nilainya dengan melakukan gubahan lebih banyak lagi. 
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4.5.2  Hasil Karya Kategori Cukup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama   :  Farrel Rocha Putra C. 

No absen : 13 

Nilai  : 77.5 / C 

Analisis Karya 

Karya ragam hias menggunakan teknik papercut dalam kategori cukup yang 

pertama adalah karya dari Farrel Rocha karya yang dibuat menggunakan kertas 

berukuran 42cm x29cm berwarna cokelat dan F4 berwarna cokelat muda, pensil, 

lem, dan cutter. Dilihat dari aspek yang pertama yakni, kesesuaian tema, Rocha 

membuat karya sudah sesuai tema yaitu flora, terlihat karya di atas terdapat 

beberapa raut bunga, daun, beserta batangnya. 

Pada aspek kreativitas Rocha menggambarkan beberapa raut bunga, daun, dan 

batang, Ia juga menggubah raut tersebut menjadi beberapa jenis yang cukup 

bervariasi. Pada saat menggambar sketsa Rocha menggambar raut tersebut cukup 

baik dengan beberapa gubahan yang Ia lakukan, hal tersebut menunjukkan Rocha 

Gambar 4.31 

Karya Farrel Rocha Putra C. 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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sudah dapat mengerti konsep gubahan pada ragam hias dan cukup baik dalam segi 

kreativitas. 

Penguasaan teknik yang Rocha miliki masih tergolong cukup, dapat dilihat dari 

hasil karyanya terlihat berbeda dari sketsa awal yang dibuat Rocha, banyak raut 

bagian dalam yang belum terpotong sehingga bentuknya agak sulit untuk 

diidentifikasi. Cara Ia memotong juga belum rapi, hal tersebut menyebabkan bagian 

tepi raut menjadi tidak rata dan terkesan disobek bukan dipotong, hal tersebut 

terjadi karena Rocha tidak memotong bagian ujung cutter yang sudah tumpul 

sehingga ketika memotong kurang maksimal hasilnya. Beberapa bagian juga 

terlihat banyak lem yang bisa kita lihat di bagian yang seharusnya menjadi 

background objek, tentu saja itu mengganggu keindahan karya tersebut. 

Kesan akhir yang dihasilkan Rocha masuk dalam kategori cukup, terdapat nilai 

plus dan minus yang ada pada hasil karya anak ini, nilai plus berada ada gambar 

dan variasi gambar flora yang Ia gambar maupun gubah, Rocha cukup kreatif dan 

variatif dalam hal ini. Penempatan objek juga sudah terbagi rata di setiap bagian 

sudut kertas, tidak ada bagian kosong yang berarti, namun sangat disayangkan pada 

saat eksekusi pemotongan Rocha cenderung kurang berhati-hati dan kurang telaten 

sehingga hasilnya kurang rapi dan jika diperhatikan terdapat satu raut yang sobek 

sehingga mengganggu hasil akhir yang dihasilkan Rocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.32 

Karya Jesica Aulia Risqi S. 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Nama   :  Jesica Aulia Risqi S. 

No absen : 16 

Nilai  : 75 / C 

Analisis Karya 

Karya ragam hias menggunakan teknik papercut dalam kategori cukup 

selanjutnya adalah karya dari Jesica karya yang dibuat menggunakan kertas 

berukuran 42cm x29cm berwarna merah dan F4 berwarna merah muda, pensil, lem, 

dan cutter. Dilihat dari aspek yang pertama yakni, kesesuaian tema, Jesica membuat 

karya sudah sesuai tema yaitu flora, terlihat karya di atas terdapat beberapa raut 

bunga, daun, dan batangnya. 

Jesica menggambarkan beberapa raut, sebagian besar karyanya didominasi oleh 

raut bunga, terdapat pula batang dan daun. Penggubahan yang dilakukan Jesica 

cukup baik dengan menggabungkan beberapa jenis bunga menjadi satu karya. Jika 

diientifikasi lebih dalam Jesica menggambar 4 jenis bunga yang masing-masing 

digubah dengan caranya, terdapat raut batang flora yang digambarkan secara 

melengkung dan juga satu raut daun, sayangnya daun tersebut sobek sehingga 

bagiannya nampak kurang jelas. Namun hasil keseluruhan dalam aspek kreativitas 

ini Jesica sudah cukup baik, Ia mampu menggambar beberapa objek secara variatif. 

Penguasaan teknik yang peneliti amati pada Jesica sudah cukup baik, ia dapat 

mengarsir bagian yang akan dipotong dan tidak, kekurangannya adalah Ia tidak 

memotong bagian dalam raut bunga yang ada, padahal jika dilihat dari ukuran, 

objek yang Ia gambar cukup besar dan dapat memudahkannya untuk memotong 

bagian dalam tersebut agar gubahan yang Ia buat juga dapat terlihat jelas. Potongan 

yang Jesica hasilkan cukup rapi, hanya di beberapa bagian Ia kurang berani 

memotong dan ada bagian yang sobek pada bagian daun sehingga itu berpengaruh 

kepada hasil akhir. Saat menempel Jesica juga ragu sehingga ketika sudah tertempel 

Ia mengangkatnya kembali, alhasil lem membekas pada bagian background. 

Kesan akhir yang dihasilkan pada karya Jesica dari segi komposisi dan prinsip 

sudah cukup baik, Jesica juga sudah bisa memberikan center of interest pada 

karyanya. Memang terdapat beberapa kekurangan pada karyanya di antaranya 
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adalah Jesica tidak memotong bagian dalam raut ragam hias flora tersebut, Ia hanya 

memotong bagian garis luarnya saja sehingga gambar yang dihasilkan kurang 

maksimal. Potongan yang dihasilkan Jesica sudah lumayan rapi namun pada proses 

penempelan Ia kurang berhati-hati sehingga ada beberapa bekas lem yang 

menempel di bagian latar belakang objek. Secara keseluruhan Jesica sudah dapat 

dikatakan cukup berhasil pada pembuatan karya ragam hias menggunakan teknik 

papercut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama   :  Surya Mahardika 

No absen : 32 

Nilai  : 75 / C 

Analisis Karya 

Karya ragam hias menggunakan teknik papercut dalam kategori cukup 

selanjutnya adalah karya dari Luckytasari karya yang dibuat menggunakan kertas 

berukuran 42cm x29cm berwarna oranye dan F4 berwarna kuning, pensil, lem, dan 

cutter. Dilihat dari aspek yang pertama yakni, kesesuaian tema, karya yang dibuat 

Surya sudah sesuai tema yaitu flora, terlihat karya di atas terdapat beberapa raut 

bunga, daun, dan batangnya. 

Gambar 4.33 

Surya Mahardika 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Kreativitas yang dimiliki Surya sebenarnya tergolong baik, Ia menggambarkan 

beberapa jenis bunga, kurang lebih ada lima jenis bunga, beberapa daun dan batang. 

Sayangnya gubahan yang ia buat kurang variatif, Ia menggubah masing-masing 

jenis bunga tersebut secara sederhana, dan diulang-ulang, namun ada satu raut yang 

berada di tengah tersebut yang ia maksudkan untuk pusat perhatian. 

Pada aspek penguasaan teknik, Surya memiliki kemampuan yang cukup, ia 

sudah dapat membedakan mana bagian yang harus dipotong dan tidak, walaupun 

ada beberapa catatan yang peneliti amati dari karya Surya, di antaranya yaitu hasil 

potongan yang dimiliki Surya masih kurang rapi, Ia sepertinya ragu dalam 

memotong garis luar pada beberapa objek. Dapat kita lihat pada beberapa raut 

bunga, Surya mencoba untuk memotong bagian dalam beberapa raut bunga, namun 

tidak semua, tampaknya Surya mengalami kesulitan dan kehabisan waktu, beberapa 

objek bunga yang berukuran besar belum sempat dipotong oleh Surya. Potongan 

garis tepi yang Ia hasilkan juga tidak proporsional, ukurannya tidak sama seperti 

apa yang diperintahkan peneliti dan ada beberapa bercak lem yang membekas pada 

bagian latar belakang. 

Kesan akhir pada karya seorang siswa bernama Surya juga tergolong cukup, 

ada beberapa kekurangan pada teknik pemotongan, namun pada aspek komposisi 

dan prinsip seni rupa Surya sudah memenuhi kriteria walaupun belum sempurna.  
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4.5.3  Hasil Karya Kategori Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama   :  Muria Iqbal Nabil 

No absen : 24 

Nilai  : 70 / K 

Analisis Karya 

Karya ragam hias menggunakan teknik papercut dalam kategori kurang yang 

pertama adalah karya dari Muria Iqbal Nabil, karya yang dibuat menggunakan 

kertas berukuran 42cm x29cm berwarna biru dan F4 berwarna biru muda, pensil, 

lem, dan cutter. Dilihat dari aspek yang pertama yakni, kesesuaian tema, Iqbal 

membuat karya sudah sesuai tema yaitu flora, Ia menggambarkan raut berbentuk 

bunga beserta daunnya. 

Dapat dilihat dari hasil karya Iqbal ini dapat diidentifikasikan raut yang ada 

pada karya tersebut yaitu terdapat satu bunga beserta daun dan batangnya, dalam 

aspek kreativitas ini Iqbal sepertinya harus banyak belajar dan eksplorasi lagi 

mengenai gambar beberapa daun yang ada, Iqbal menggubah satu objek tersebut 

Gambar 4.34 

Karya Muria Iqbal Nabil 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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secara sederhana, dengan menambahkan lengkungan pada beberapa bagian luar 

bunga. Dapat disimpulkan pada aspek kreativitas Iqbal masih kurang dalam 

menggubah, Ia masih minim dalam menggambarkan bentuk flora yang ada. 

Aspek selanjutnya yang menjadi perhatian peneliti adalah penguasaan teknik. 

Pada saat pengerjaan karya peneliti mengamati cara kerja Iqbal ini termasuk 

lamban, karena Ia cenderung selalu menunggu peneliti untuk membantu 

mengerjakan karyanya tersebut, mulai dari menggambar sket hingga penyelesaian 

akhir. Tampak karya yang dihasilkan Iqbal ini kurang seusai dengan yang peneliti 

harapkan, potongan tidak rapi, dan potongan yang Ia lakukan juga kurang sesuai 

dengan garis luar yang ada pada sketsa. Bagian dalam raut bunga yang Ia 

gambarkan juga tidak dipotong, Ia bahkan tidak membuat sketsa pada bagian dalam 

raut yang digambarkannya tersebut. Terlihat pula lem yang masih berantakan, garis 

tepi yang seharusnya digunakan sebagai frame Ia potong dengan sengaja, pada saat 

peneliti bertanya  mengapa Ia memotong garis tersebut ternyata Iqbal tidak 

memahami apa fungsi garis tepi tersebut. dapat disimpulkan disini bahwa Iqbal 

belum memahami betul konsep yang telah peneliti jelaskan. 

Hasil karya yang Iqbal hasilkan terlihat sangat sederhana dengan kesan akhir 

yang tentu saja masih belum memenuhi kriteria, terlihat potongan yang kurang rapi, 

bekas lem yang masih tersisa, garis tepi yang tidak simetris dan terpotong. Pada 

aspek komposisi dan prinsip Iqbal masih harus banyak belajar lagi, karena Ia hanya 

menggambarkan satu objek saja. Secara keseluruhan Iqbal sudah cukup baik dalam 

melakukan tugasnya, walaupun kurang Ia sudah berhasil melakukan tugas tersebut 

hingga selesai. 
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Nama   :  Elena Lathifatus Syifa 

No absen : 12 

Nilai  : 72.5 / K 

Analisis Karya 

Karya ragam hias yang dibuat Elena menggunakan teknik papercut dalam 

kategori kurang dibuat menggunakan kertas berukuran 42cm x29cm berwarna hijau 

dan F4 berwarna hijau tosca, pensil, lem, dan cutter. Dilihat dari aspek yang 

pertama yakni, kesesuaian tema membuat karya Elena sudah sesuai tema yaitu 

flora, Ia menggambarkan raut berbentuk bunga beserta daunnya. 

Dapat dilihat dari hasil karya Elena terdapat beberapa raut yang 

menggambarkan bentuk dua bunga, daun berserta rumput, kemudian terdapat raut 

yang ada pada sudut kanan atas, peneliti mengidentifikasi raut tersebut merupakan 

bentuk matahari yang terlihat seperempat. Bentuk pada karya tersebut tidak 

memiliki penggubahan, Ia hanya menggambar bentuk bunga seperti biasa, ada 

rumput, dan matahari. Hal tersebut tentunya menjadi hal yang fatal untuk Elena, 

karena esensi dari pembelajaran ragam hias adalah siswa dapat melakukan 

guabahan pada objek yang dipilihnya. Dapat disimpulkan pada aspek kreativitas 

Elena adalah kurang. 

Gambar 4.35 

Karya Elena Lathifatus Syifa 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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Aspek selanjutnya yaitu penguasaan teknik, sebenarnya Elena memiliki 

karakter potongan yang rapi, Ia memotong sesuai dengan bagian garis luar yang Ia 

gambar, namun Ia tidak memotong raut bagian dalam objek sehingga bentuk yang 

terlihat hanya sebatas bentuk secara umum tanpa pendetailan pada setiap objek.  

Hasil karya secara keseluruhan pada karya Elena terlihat sederhana dengan 

bentuk objek flora tanpa dilakukan penggubahan. Beberapa bagian seperti bagian 

atas bunga masih terlihat kosong tanpa adanya objek, hal tersebut membuat karya 

yang dihasilkan kurang seimbang dan kurang memenuhi komposisi dan prinsip 

pada seni rupa. Sangat disayangkan memang, apalagi potongan yang dihasilkan 

Elena termasuk baik walaupun ada sedikit lem yang tercecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama   :  Nabila Ariij Puspitasari 

No absen : 25 

Nilai  : 70 / K 

Analisis Karya 

Karya ragam hias yang dibuat Nabila menggunakan teknik papercut dalam 

kategori kurang berikutnya, dibuat menggunakan kertas berukuran 42cm x29cm 

berwarna hijau dan F4 berwarna hijau tosca, pensil, lem, dan cutter. Dilihat dari 

Gambar 4.36 

Karya Nabila Ariij P. 

(Sumber: Dokumen Peneliti) 
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aspek yang pertama yakni, kesesuaian tema membuat karya Elena sudah sesuai 

tema yaitu flora, Ia menggambarkan raut berbentuk bunga beserta daunnya. 

Sekilas hasil karya dari Nabila ini mungkin tidak dapat diidentifikasi raut 

apakah yang Ia buat, namun jika diperhatikan lebih dalam, Ia menggambarkan 

beberapa raut bunga, daun, beserta batangnya. Pada saat peneliti memperhatikan 

sket yang dibuat Nabia, sketnya termasuk dalam kategori cukup baik, Ia mencoba 

menggubah beberapa objek sedemikian rupa walaupun masih sederhana.  

Salah satu faktor yang membuat sketsa Nabila tidak dapat dieksekusi dengan 

baik adalah karena penguasaan teknik yang kurang, dapat kita lihat pada karya di 

atas, Nabila terlihat ragu dalam memotong karyanya, karakter potongan yang 

Nabila buat tidak tegas dan tidak rapi, sehingga berakibat fatal. Dia juga tampak 

kurang jelas dalam memotong dari garis yang ada, Nabila sepertinya belum bisa 

membedakan mana saja yang seharusnya dipotong untuk dijadikan latar belakang 

dan objek. Beberapa potongannya menunjukkan Ia memotong bagian dalam, 

namun sebagian besar bagian luar, sehingga karya yang dihasilkan sulit untuk 

diidentifikasi jika tidak diperhatikan secara seksama. 

Hasil karya secara keseluruhan pada karya Nabila, kita bisa 

mengidentifikasikan jika Ia berusaha menggambarkan objek sesuai dengan prinsip 

dan komposisi yang tepat. Objek yang digambar pun tidak berkumpul di satu titik, 

melainkan merata ke seluruh bidang kertas. Namun Nabila masih kurang dalam hal 

kesan akhir yang ia hasilkan. Mulai dari hasil potongan, bentuk yang kurang 

teridentifikasi, dan lem yang masih membekas di bagian luar objek. Secara 

keseluruhan walaupun Nabila masih kurang dalam beberapa aspek, namun Ia dapat 

menyelesaikan karya yang sudah Ia buat dengan baik secara tepat waktu. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, proses 

pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut pada kelas VII F SMP 

Negeri 1 Semarang tidak lepas dari tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

Tahap perencanaan guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP 

terlebih dahulu. RPP dibuat berdasarkan acuan kompetensi inti dan kompetensi 

dasar yang mengacu pada kurikulum, dimana SMP Negeri 1 Semarang 

menggunakan kurikulum 2013. RPP terdiri atas kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, materi pembelajaran, 

sumber dan media belajar, strategi dan metode pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. 

Tahap pelaksanaan, pembelajaran menggambar ragam hias menggunakan 

teknik papercut pada kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang dilaksanakan selama 3 

kali pertemuan berdasarkan RPP. Pada setiap pertemuan memiliki waktu 135 menit 

yang terbagi menjadi tiga tahap kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Semarang 

adalah kurikulum 2013, sehingga di dalam kegiatan inti terdapat beberapa tahap 

yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. 

Terakhir adalah tahap evaluasi, pembelajaran seni rupa dalam penerapan ragam 

hias pada pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut menggunakan 

evaluasi hasil pembelajaran konseptual dan evaluasi hasil karya. Evaluasi konsep 

diketahui setelah siswa menjawab pertanyaan tertulis yang dibuat peneliti untuk 

mengetahui sejauh mana penguasaan teori siswa. Evaluasi hasil dapat diketahui 

melalui kualitas karya yang dibuat siswa. 
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Kedua, hasil dari karya pembelajaran ragam hias menggunakan teknik papercut 

siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Semarang mendapatkan hasil, dari 34 siswa nilai 

rata-rata mereka adalah 81.5 atau dalam kategori baik, yang mana sebanyak 8 anak 

atau 23% siswa mendapatkan nilai dengan predikat amat baik, kemudian sebanyak 

14 siswa atau 41% siswa mendapatkan predikat baik, sebanyak 7 siswa atau 21% 

siswa mendapat predikat cukup, dan sisanya sebanyak 5 siswa atau 15% siswa 

belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengembangan pembelajaran ragam hias menggunakan teknik 

papercut yang telah dilakukan. Maka, saran yang dapat peneliti berikan kepada  

sekolah, guru, peneliti yang akan meneliti hal yang sama maupun untuk wawasan 

bagi pembaca, saran tersebut adalah sebagai berikut. 

Bagi sekolah, hendaknya SMP Negeri 1 Semarang menyediakan ruang khusus 

praktik seni rupa, agar memudahkan murid dan juga guru untuk melakukan 

praktikum seni rupa dan juga untuk melakukan apresiasi karya siswa. 

Bagi guru, hendaknya guru selalu melakukan pembaruan dan inovasi baik 

dalam metode maupun media pengajaran dan pembelajaran, agar siswa selalu 

semangat dan antusias dalam menerima pembelajaran baru. 

Bagi calon peneliti yang akan meneliti hal yang sama, hendaknya 

mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan matang dengan 

mempertimbangkan estimasi waktu pembelajaran, hal itu supaya  siswa  data 

menyelesaikan pembelajaran dengan tepat waktu.
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Judul :  

PEMBELAJARAN RAGAM HIAS MENGGUNAKAN TEKNIK 

PAPERCUT PADA KELAS VII F SMP NEGERI 1 SEMARANG 

Peneliti : Arif Sugiarto 

Untuk mengetahui keadaan SMP Negeri 1 Semarang, peneliti melakukan observasi 

meliputi : 

1. Gambaran atau kondisi fisik secara umum di SMP Negeri 1 Semarang 

a. Lokasi sekolah 

➢ Letak Gedung sekolah 

➢ Akses menuju sekolah 

b. Profil sekolah 

➢ Kondisi bangunan sekoah 

➢ Sarana dan prasarana sekolah 

➢ Halaman sekolah 

➢ Ruang kelas 

c. Proses pembelajaran seni rupa  

➢ Kondisi guru ketika mengajar atau membimbing siswa  

➢ Kondisi siswa ketika mengikuti pembelajaran 

➢ Metode pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar  

➢ Media yang digunakan guru 

➢ Suasana yang tercipta selama proses berlangsung 

Untuk mendukung kegiatan observasi dan merekap proses pengamatan 

tersebut dibuat catatan lapangan. Untuk merekam aspek yang diamati akan 

digunakan bantuan kamera digital. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian ini memiliki tujuan agar 

peneliti mendapatkan hasil penelitian yang valid dan nyata sesuai dengan yang ada 

di lapangan. Wawancara dilakukan dengan bertanya kepada narasumber yang 

berkompeten atau yang menguasai aspek yang ditanyakan. Aspek yang 

diwawancarai untuk kepentingan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah di SMP 

Negeri 1 Semarang. Beberapa hal penting yang ditanyakan yaitu : 

a. Sejarah sekolah 

b. Visi dan misi sekolah 

c. Kebiasaan-kebiasaan guru dan siswa dalam belajar mengajar di sekolah 

d. Latar belakang guru 

e. Latar belakang siswa 

2. Wawancara dengan guru seni rupa di SMP Negeri 1 Semarang. Beberapa 

hal penting yang akan ditanyakan yaitu : 

a. Ketertarikan siswa pada saat mengikuti pelajaran seni budaya 

khususnya seni rupa 

b. Bagaimana kondisi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

c. Bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran 

d. Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan  

e. Bagaimana media pembelajaran yang digunakan guru 

f. Bagaimana suasana yang tercipta selama proses pembelajaran 

g. Apakah KI dan KD yang diharapkan sudah tercapai 

h. Apakah Tujuan Pembelajaran yang diharapkan sudah tercapai 

i. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan siswa 

terhadap pembelajaran 

j. Apa saja Faktor penghambat pembelajaran 

3. Wawancara dengan siswa SMP Negeri 1 Semarang  

a. Ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran seni budaya khususnya 

menggambar ragam hias 

b. Jenis ragam hias yang disukai siswa dalam menggambar ragam hias 



143 
 

  
 

c. Media yang paling disukai pada saat menggambar ragam hias 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Studi dokumentasi meliputi hal sebagai berikut : 

1. Sejarah perkembangan sekolah 

2. Dokumentasi saat peneliti melakukan penelitian 

3. Dokumentasi sarana dan prasarana sekolah 

4. Dokumentasi keadaan siswa selama kegiatan 
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan  :  SMP NEGERI 1 SEMARANG 

Mata Pelajaran  :  Seni Budaya 

Kelas/Semester  :  VII ( tujuh) / 2 (dua) 

Materi Pokok  :  Menggambar Ragam Hias 

Alokasi Waktu  :  3 x Pertemuan (9 Jam Pelajaran) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI-1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI-3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI-4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

  1.1  Menerima, menanggapi dan menghargai  keragaman dan keunikan karya 

seni rupa sebagai bentuk rasa syukur terhadap  anugerah Tuhan  

2.1 Menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, melalui aktivitas 

berkesenian 

2.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, dan santun terhadap karya 

seni rupa dan pembuatnya 

3.3 Memahami konsep dan  prosedur penerapan ragam hias flora, fauna, dan 

geometris pada teknik papercut 

4.3 Menerapkan ragam hias dengan menggunakan teknik papercut. 

 

C.  INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1.1.1 Menerima, keragaman dan keunikan karya seni papercut  sebagai 

bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan 

1.1.2 Menanggapi, keragaman dan keunikan karya seni papercut  sebagai 

bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan 

1.1.3 Menghargai, keragaman dan keunikan karya seni papercut  sebagai 

bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan 

2.1.1 Menunjukkan sikap menghargai karya orang lain dalam berkarya ragam 

hias flora, fauna, dan geometrik pada bahan buatan dengan teknik 

papercut 

2.1.2 Menunjukkan sikap jujur dan disiplin dalam berkarya ragam hias flora, 
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fauna, dan geometrik pada bahan buatan dengan teknik papercut 

2.1.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam berkarya ragam hias flora, fauna, 

dan geometrik pada bahan buatan dengan teknik papercut 

2.2.1  Bertanggung jawab terhadap karya seni rupa dan pembuatannya 

2.2.2  Bersikap peduli terhadap karya seni rupa dan pembuatannya 

2.2.3  Bersikap santun dalam berkarya seni rupa dan pembuatannya 

3.3.1  Menjelaskan konsep, media, dan jenis ragam hias  

3.3.2 Menjelaskan media dan prosedur penerapan berkarya ragam hias 

menggunakan teknik papercut 

4.3.1 Menerapkan ragam hias flora, fauna, dan geometrik pada media buatan 

dengan teknik papercut 

4.3.2  Menyajikan karya ragam hias menggunakan teknik papercut 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama  

1. Setelah mengamati contoh-contoh karya seni papercut bermotif hias dengan 

bahan buatan,  peserta didik dapat menerima dengan baik keragaman dan 

keunikannya sebagai anugerah Tuhan. (Instrumen : Lampiran 1) 

2. Setelah kegiatan tanya jawab mengenai contoh-contoh karya seni papercut 

bermotif hias dengan bahan buatan,  peserta didik dapat menanggapi dan 

menghargai dengan baik keragaman dan keunikannya sebagai anugerah 

Tuhan. (Instrumen : Lampiran 1) 

3. Melalui kegiatan demonstrasi dan tanya jawab peserta didik menunjukkan 

sikap menghargai, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan santun Siswa 

dapat memahami media dan prosedur berkarya ragam hias. (Instrumen : 

Lampiran 2) 

4. Setelah dijelaskan mengenai konsep menggambar ragam hias dan teknik 

papercut, siswa mampu menjelaskan konsep, jenis, dan prosedur ragam hias 

flora, fauna dan geometrik. (Instrumen : Lampiran 3) 

5. Setelah dijelaskan mengenai konsep teknik papercut, siswa mampu 

menjelaskan konsep dan prosedur ragam hias flora, fauna dan geometrik 

menggunakan teknik papercut . (Instrumen : Lampiran 3) 

6. Setelah mengamati prosedur pembuatan ragam hias, siswa dapat 

menerapkan prosedur penerpan ragam hias flora dengan membuat sketsa 

motif ragam hias flora. (Instrumen : Lampiran 4) 

 

Pertemuan Kedua dan Ketiga 

1. Melalui kegiatan berkarya seni ragam hias menggunakan teknik papercut, 

peserta didik menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, dan santun terhadap tugas yang sedang dikerjakan 

(Instrumen : Lampiran 2) 

2. Melalui kegiatan berkarya seni ragam hias menggunakan teknik papercut, 

peserta didik mampu menggunakan prosedur yang sesuai. (Instrumen : 

Lampiran 4) 
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E. MATERI PEMBELAJARAN  

 

Pertemuan Pertama 

1. Konsep Ragam Hias 

a. Pengertian ragam hias 

b. Jenis-jenis ragam hias 

c. Media berkarya ragam hias 

d. Prosedur membuat karya ragam hias 

2. Konsep dasar teknik papercut 

a. Pengertian teknik papercut 

b. Sejarah singkat papercut 

c. Media yang dibutuhkan pada teknik papercut 

d. Prosedur membuat karya menggunakan teknik papercut 

3. Prosedur berkarya ragam hias dengan teknik papercut 

a. Alat dan bahan berkarya ragam hias dengan teknik papercut 

b. Langkah-langkah berkarya ragam hias dengan teknik papercut 

 

Pertemuan Kedua dan Ketiga 

1. Kilas balik mengenai penjelasan materi sebelumnya yang meliputi, konsep 

menggambar ragam hias, konsep teknik papercut, dan prosedur pembuatan 

ragam hias menggunakan teknik papercut 

2. Menerapkan ragam hias flora dengan teknik papercut 

3. Pembahasan hasil karya menggunakan teknik papercut 

 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan        : Saintific Approach  

2. Metode Pembelajaran   : Ceramah , tanya jawab, demonstrasi, Penugasan. 

 

G.  MEDIA/ALAT DAN BAHAN 

a. Media   : 

Powerpoint 

Portfolio karya ragam hias 

b. Alat   : 

1. Papan tulis 

2. Laptop/PC 

3. LCD 

4. Pensil 

5. Penghapus 

6. Kertas berwarna 

7. Gunting/Cutter 

c. Bahan   : 

1. Kertas 

2. Pensil, Gunting/Cutter 
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3. Lem 

 

 

H. SUMBER BELAJAR : 

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Seni Buday SMP/MTs 

Kelas VIII. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan   

- Sunaryo, Aryo. 2009.“Ornamen Nusantara”. Semarang: Dahara Prize 

- Internet 

 
 

I. LANGKAH - LANGKAH PEMBELAJARAN  

Pertemuan ke - 1 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

- Pengkondisian (salam, berdoa, absensi, apersepsi, motivasi, literasi). 

- Menyampaikan tujuan yang akan dicapai.  

- Memberikan pertanyaan sederhana mengenai ragam hias 

- Menyampaikan cakupan pembelajaran yang akan dilakukan 

 

Kegiatan inti (110 menit) 

a. Mengamati 

- Peserta didik mengamati contoh karya ragam hias menggunakan teknik 

papercut 

- Peserta didik memperhatikan tayangan powerpoint dengan 

memperhatikan penjelasan guru 

b. Menanya 

- Peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tayangan 

power point dan penjelasan guru 

c. Mencoba 

- Peserta didik mengerjakan tes tertulis yang telah dibuat tentang unsur, 

prinsip, teknik dan prosedur menggambar ragam hias 

- Peserta didik menggambar sketsa ragam hias gubahan flora 

d. Menalar 

- Peserta didik meresume informasi tentang unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar ragam hias 

- Siswa menalar konsep dengan mengaitkan pada saat proses berkarya 

ragam hias flora dengan pengetahuan yang telah dimiliki 
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Kegiatan penutup (15 menit) 

- Peserta didik dengan dibimbing guru menyimpulkan materi tentang unsur, 

prinsip, teknik dan prosedur menggambar ragam hias flora, fauna dan 

figuratif teknik papercut 

- Guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi tentang proses dan 

hasil pembelajaran yang telah dicapai. 

- Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan pembelajaran 

berikutnya. 

 

Pertemuan ke - 2  

Pendahuluan (10 menit) 

- Pengkondisian (salam, berdoa, absensi, apresisasi, literasi). 

- Memberikan kilas balik tentang kompetensi peserta didik yang sudah 

dipelajari sebelumnya  

- Menyampaikan tujuan yang akan dicapai.  

 

Kegiatan Inti (110 menit) 

a. Mengamati 

 

- Peserta didik mengamati contoh karya ragam hias menggunakan teknik 

papercut 

- Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai prosedur 

pembuatan karya ragam hias menggunakan teknik papercut 

b. Menanya 

- Peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 

penjelasan guru 

- Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan kegiatan mencoba 

membuat karya ragam hias menggunakan teknik papercut 

c. Mencoba 

- Siswa membuat karya ragam hias menggunakan teknik papercut 
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d. Menalar 

- Siswa menalar konsep dengan mengaitkan pada saat proses berkarya 

ragam hias flora dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

 

e. Mengkomunikasikan 

- Siswa mengkomunikasikan hasil karya ragam hias menggunakan teknik 

papercut 

 

Kegiatan Penutup (15 menit) 

- Guru bersama-sama peserta didik membahas hasil karya ragam hias 

flora menggunakan teknik papercut  yang telah di laksanakan 

- Guru bersama-bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai  

 

 

Pertemuan ke - 3 

Pendahuluan (10 menit) 

- Pengkondisian (salam, berdoa, absensi, literasi). 

- Memberikan kilas balik tentsng kompetensi peserta didik yang sudah 

dipelajari sebelumnya  

- Menyampaikan tujuan yang akan dicapai.  

Kegiatan Inti (110 menit) 

a. Mencoba 

- Siswa membuat karya ragam hias menggunakan teknik papercut 

b. Menalar 

- Siswa menalar konsep dengan mengaitkan pada saat proses berkarya 

ragam hias flora dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

c. Mengkomunikasikan 

- Siswa mengkomunikasikan hasil karya ragam hias menggunakan teknik 

papercut 
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Kegiatan Penutup (15 menit) 

- Guru bersama-sama peserta didik membahas hasil karya ragam hias 

flora menggunakan teknik papercut  yang telah di laksanakan 

- Guru bersama-bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai. 

 

J. PENILAIAN PEMBELAJARAN  

1. Sikap Spiritual  

a. Teknik penilaian :  Penilaian diri 

b. Bentuk Instrumen :  Skala 

c. Kisi-kisi  : 

 
No 

Sikap/Nilai 
No. 

Butir 

1 Menerima dengan baik keragaman dan keunikan karya seni ragam 

hias menggunakan teknik papercut sebagai bentuk rasa syukur 

terhadap anugerah Tuhan 

1 

2 Menanggapi dengan baik keragaman dan keunikan karya seni 

ragam hias menggunakan teknik papercut sebagai bentuk rasa 

syukur terhadap anugerah Tuhan 

2 

3 Menghargai dengan baik keragaman dan keunikan karya seni 

ragam hias menggunakan teknik papercut sebagai bentuk rasa 

syukur terhadap anugerah Tuhan 

3 

Instrumen : lihat Lampiran 1 

 

 

2. Aspek Sikap Sosial 

a. Teknik Penilaian : Pengamatan 

b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 

c. Kisi-kisi  : 

No. Nilai Deskripsi No. 

Butir 

1. Menghargai orang lain  

 

Menghargai karya orang lain  

 

1 

2. Jujur Jujur dalam berkarya 2 

3. Disiplin Disiplin dalam berkarya 3 

4. Tanggungjawab Tanggungjawab dalam berkarya 4 

5. Peduli Peduli dalam berkarya dan karya orang lain 5 

6. Santun Santun dalam berpendapat mengenai karya orang 

lain 

6 

Instrumen : lihat Lampiran 2 
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3. Aspek Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian : Tes Objektif 

b. Bentuk Penilaian : Tes Esai 

c. Kisi-kisi  : 

 

No. Indikator No. Butir 

1. Menjelaskan konsep dan jenis ragam hias 1-2 

2. Menjelaskan konsep, media dan prosedur penerapan ragam 

hias flora, fauna, dan geometris menggunakan teknik 

papercut 
3-5 

Instrumen : lihat Lampiran 3 

 

 

4. Aspek Ketrampilan 

a. Teknik Penilaian : Tes Praktik 

b. Bentuk Penilaian : Tes Uji Praktik 

c. Kisi-kisi  : 

d.  

No. Indikator No. Butir 

1. 

 

Menerapkan ragam hias flora pada bahan buatan 

menggunakan teknik papercut 1 

Instrumen : lihat Lampiran 4 

 

 

 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

     Semarang, 12 Februari 2020 

     Peneliti 

 

 

 

 

  Haris Wibisono, S.Sn                                                            Arif Sugiarto 

  NIP…………………………                          NIM. 2401416026 
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Lampiran 1. Lembar Pengamatan Sikap Spiritual  

 

 

Nama Siswa  : …………………. 

Semester  : ............................. 

Tahun Pelajaran : ............................. 

Periode  Pengamatan : tgl ………s.d………….. 

 

Petunjuk 

Berilah tanda centang (V) sesuai dengan pendapat anda. (diisi oleh siswa) 

 
No 

Pertanyaan 
Pilihan 

Ya Tidak 

1 Menerima keragaman dan keunikan karya seni ragam hias 

menggunakan teknik papercut sebagai bentuk rasa syukur 

terhadap anugerah Tuhan 

  

2 Menanggapi keragaman dan keunikan karya seni ragam hias 

menggunakan teknik papercut sebagai bentuk rasa syukur 

terhadap anugerah Tuhan 

  

3 Menghargai keragaman dan keunikan karya seni ragam hias 

menggunakan teknik papercut sebagai bentuk rasa syukur 

terhadap anugerah Tuhan 

  

 

Pada setiap jawaban di atas terdapat beberapa skor penilaian, sebagai berikut  

Jika jawaban “Ya” maka skornya 1 

Jika jawaban “Tidak” maka skornya 0 

 

Maka siswa akan diberikan skor : 

Jika jawaban Ya  :  1 

Jika jawaban Tidak  :  0 

 

Rumus Penilaian :  skor yang diperoleh X 100 

   skor maksimum (3) 

 

Keterangan Skor:  

Sangat Baik  :  apabila memperoleh skor 86-100 

Baik   :  apabila memperoleh skor 80-85  

Cukup   : apabila memperoleh skor 75-79 

Kurang  : apabila memperoleh skor ≤ 70 
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Lampiran 2. Lembar Pengamatan Sikap Sosial Untuk Menanggapi Karya dan 

Berkarya 

 

Kelas   : …………………. 

Semester  : ............................. 

Tahun Pelajaran : ............................. 

Periode  Pengamatan : tgl ………s.d………….. 

 

Petunjuk 

Berilah tanda centang (V) sesuai dengan kondisi siswa/peserta didik  

 
No. Nilai Deskripsi Pilihan 

Ya Tidak 

1. Menghargai orang lain  

 

Menghargai karya orang lain  

 
  

2. Jujur Jujur dalam berkarya   

3. Disiplin Disiplin dalam berkarya   

4. Tanggungjawab Tanggungjawab dalam berkarya   

5. Peduli Peduli dalam berkarya dan karya orang lain   

6. Santun Santun dalam berpendapat mengenai karya orang 

lain 
  

 

Pedoman Penskoran   

Pada setiap jawaban di atas terdapat beberapa skor penilaian, sebagai berikut  

Jika jawaban “Ya” maka skornya 1 

Jika jawaban “Tidak maka skornya 0 

 

Maka siswa akan diberikan skor : 

Jika jawaban Ya  :  1 

Jika jawaban Tidak  :  0 

 

Rumus Penilaian :  skor yang diperoleh X 100 

   skor maksimum (6) 

 

Keterangan Skor:  

Sangat Baik  :  apabila memperoleh skor 86-100 

Baik   :  apabila memperoleh skor 80-85  

Cukup   : apabila memperoleh skor 75-79 

Kurang  : apabila memperoleh skor ≤ 70 
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Lampiran 3. Instrumen Penilaian Pengetahuan 

 

Nama Siswa  : …………………. 

Semester  : ............................. 

Tahun Pelajaran : ............................. 

Periode  Pengamatan : tgl ………s.d………….. 

 

Soal tes tertulis 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ragam hias! 

2. Sebutkan dan jelaskan motif-motif ragam hias! 

3. Sebutkan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat ragam hias 

teknik papercut? 

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teknik papercut! 

5. Jelaskan 4 langkah membuat ragam hias teknik papercut! 

Kunci Jawaban : 

1. Ragam hias adalah komponen produk seni yang memiliki bentuk dasar seperti 

flora, fauna, maupun geometris yang sengaja ditambahkan untuk tujuan 

sebagai hiasan suatu benda baik 2 dimensi maupun 3 dimensi 

2. Ragam hias flora: motif ragam hias yang diambil dari bentuk tumbuhan 

Ragam hias fauna:  motif ragam hias yang diambil dari hewan tertentu 

Ragam hias Geometris: motif ragam hias yang dikembangkan dari bentuk 

geometris 

Ragam hias figuratif: motif ragam hias yang diambil dar bentuk manusia yang   

digayakan 

3. Kertas, pensil, cutter, dan lem 

4. Teknik papercut adalah suatu teknik berkarya seni rupa yang berasal dari China 

dengan cara menggunakan alat pemotong atau cutter untuk memotong kertas 

sehingga membentuk suatu karya yang estetis 

5. -  Menyiapkan alat dan bahan berkarya 

- Membuat sketsa ragam haias dan arsiran sebegai pembeda antara yang akan 

dipotong dan tidak 

- Memotong kertas menggunakan cutter 

- Menempelkan kertas yang telah dipotong ke kertas alas yang lebih lebar 
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Pedoman Penskoran   

Pada setiap jawaban di atas terdapat beberapa komponen penilaian, sebagai berikut  

1. Produk seni, bentuk dasar, tujuan hiasan, benda 2/3 dimansi (4) 

2. Flora – tumbuhan, Fauna – hewan, geometris – geometris, figuratif – manusia 

(4) 

3. Kertas, pensil, cutter, dan lem (4) 

4. Berkarya seni, alat potong, dari China, suatu karya estetis (4) 

5. Menyiapkan alat, membuat sket serta arsiran, memotong, menempel (4) 

 

Maka siswa akan diberikan skor : 

Jika jawaban mencakupi 4 komponen  :  4 

Jika jawaban mencakupi 3 komponen  :  3 

Jika jawaban mencakupi 2 komponen  :  2 

Jika jawaban mencakupi 1 komponen atau jawaban lain :  1 

 

Rumus Penilaian :  skor yang diperoleh X 100 

   skor maksimum (20) 

  

Keterangan Skor:  

Sangat Baik  :  apabila memperoleh skor 86-100 

Baik   :  apabila memperoleh skor 80-85  

Cukup   : apabila memperoleh skor 75-79 

Kurang  : apabila memperoleh skor ≤ 70 
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Lampiran 4. Instrumen Penilaian Keterampilan 

Nama Siswa  : …………………. 

Semester  : ............................. 

Tahun Pelajaran : ............................. 

Periode  Pengamatan : tgl ………s.d………….. 

Soal: 

1. Buatlah sebuah karya ragam hias flora dengan teknik papercut dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Objek : Motif hias flora 

Bahan  : Kertas, lem 

Alat  : Pensil, penghapus, cutter 

Ukuran  : 42x29cm 

Waktu : 100 Menit 

 

Lembar Penilaian Berkarya  

No Aspek Penilaian 
Skor 

4 3 2 1 

1 A Kesesuaian Tema     

2 B Kreativitas     

3 C Penguasaan Teknik     

4 D Kesan Akhir     

 

 

Rumus Penilaian :  skor yang diperoleh X 100 

   skor maksimum (20) 

 

 

Keterangan Skor:  

Sangat Baik  :  apabila memperoleh skor 86-100 

Baik   :  apabila memperoleh skor 80-85  

Cukup   : apabila memperoleh skor 75-79 

Kurang  : apabila memperoleh skor ≤ 70 
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Pedoman Penskoran 

 
Kriteria Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 

Kesesuaian 

Tema 

Jika siswa 

menggambar 

tidak sesuai 

tema tanpa 

penggubahan 

Jika siswa 

menggambar 

terdapat bentuk 

lain tidak 

sesuai tema 

dengan 

penggubahan 

Jika siswa 

menggambar 

sesuai tema 

tanpa 

penggubahan 

Jika siswa 

menggambar 

sesuai tema 

dengan sedikit 

penggubahan 

Jika siswa 

membuat karya 

sesuai tema 

dengan 

melakukan 

penggubahan 

Kreativitas 

Jika siswa 

mencontoh 

karya yang 

sudah ada 

 

Jika siswa 

mencontoh dan 

memodifikasi 

karya yang 

ada. 

Jika siswa 

mampu 

membuat karya 

dengan ide 

yang orisinal. 

 Jika siswa 

mampu 

membuat karya 

dengan orisinal 

dengan variasi 

raut kurang 

dari tiga 

Jika siswa 

mampu 

membuat karya 

dengan  

orisinal dan 

raut lebih dari 

tiga 

Penguasaan 

Teknik 

Jika siswa 

tidak sesuai 

prosedur 

pembuatan, 

memotong 

tidak sesuai 

garis dan 

arsiran 

Jika siswa 

sebagian kecil 

sesuai prosedur 

pembuatan, 

memotong 

sesuai garis 

dan arsiran 

Jika siswa 

sebagian sesuai 

prosedur 

pembuatan, 

memotong 

sesuai garis 

dan arsiran 

Jika siswa 

sebagian besar 

sesuai prosedur 

pembuatan, 

memotong 

sesuai garis 

dan arsiran 

Jika siswa 

dibuat sudah 

sangat sesuai 

prosedur 

pembuatan, 

memotong 

sesuai garis 

dan arsiran 

Kesan 

Akhir 

Jika siswa 

tidak serasi 

dalam 

menyusun 

objek dan tidak 

memperhatikan 

kerapian pada 

karya 

Jika siswa 

kurang serasi 

dalam 

menyusun 

objek dan 

kurang 

memperhatikan 

kerapian pada 

karya 

Jika siswa 

cukup serasi 

dalam 

menyusun 

objek dan 

cukup 

memperhatikan 

kerapian pada 

karya. 

Jika siswa baik 

dalam 

menyusun 

objek dan baik 

dalam 

memperhatikan 

kerapian pada 

karya. 

Jika siswa 

sangat baik 

dalam 

menyusun 

objek dan 

sangat 

memperhatikan 

kerapian pada 

karya. 

 

Maka siswa akan diberikan skor : 

Jika karya yang dihasilkan mencakupi 5 komponen  penilaian :  5 

Jika karya yang dihasilkan mencakupi 4 komponen  penilaian :  4 

Jika karya yang dihasilkan mencakupi 3 komponen  penilaian :  3 

Jika karya yang dihasilkan mencakupi 2 komponen  penilaian :  2 

Jika karya yang dihasilkan mencakupi 1 komponen  penilaian :  1 
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Lampiran 6 

BAHAN AJAR 

Menggambar Ragam Hias Menggunakan Teknik Papercut 

 

A. Pengertian Ragam Hias 

Ragam hias atau ornamen berasal dari bahasa Latin ornare, yang berdasar 

arti kata tersebut berarti menghiasi. Menurut Gustami (dalam Ningrum, 

2017:17) ornamen adalah komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja 

dibuat untuk tujuan sebagai hiasan. Sunaryo (dalam Ningrum 2017:17) 

mengatakan, bentuk-bentuk hiasan yang menjadi ornamen tersebut fungsi 

utamanya adalah untuk memperindah benda produk atau barang yang dihias. 

Karya ini dapat berupa tenunan, tulisan pada kain (misalnya batik), songket, 

ukiran, atau pahatan pada kayu/batu. Indonesia sebagai negara kepulauan 

memiliki banyak jenis ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu lingkungan alam, flora dan fauna serta manusia yang 

hidup di dalamnya. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting 

manusia. Faktor kepercayaan turut mendukung berkembangnya ragam hias 

karena adanya perlambangan di balik gambar. Berkarya ragam hias dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti stilasi. Stilasi adalah Penggayaan bentuk 

atau penggambaran dari bentuk alami menjadi bentuk ornamental yang meliputi 

penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk (deformasi). 

 

B. Jenis Ragam Hias 

Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk 

flora (vegetal), fauna (animal), figural (manusia), dan bentuk geometris. Ragam 

hias tersebut dapat diterapkan pada media dua dan tiga dimensi. 
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a. Ragam Hias Flora 

Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di 

seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora (vegetal) mudah 

dijumpai pada barang-barang seni, seperti batik, ukiran, kain sulam, kain 

tenun, dan bordir. 

b. Ragam Hias Fauna 

Ragam hias fauna (animal) merupakan bentuk motif yang diambil dari 

hewan tertentu. Hewan sebagai wujud ragam hias pada umumnya telah 

mengalami perubahan bentuk atau gaya. Beberapa hewan yang biasa dipakai 

sebagai objek ragam hias adalah kupu-kupu, burung, kadal, gajah, dan ikan. 

Ragam hias motif fauna telah mengalami deformasi namun tidak 

meninggalkan bentuk aslinya. Ragam hias fauna dapat dikombinasikan 

dengan motif flora dengan bentuk yang digayakan. 

Motif ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan 

sebagai objek ragam hias. Daerah-daerah tersebut seperti Yogyakarta, Bali, 

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Motif ragam hias fauna tersebut 

dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan 

kain bordir. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk 

memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia seperti burung 

cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di 

Lampung. 

c. Ragam Hias Geometris 

Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari 

bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan 

imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh 

daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan 

Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-

bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. 
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d. Ragam Hias Figuratif 

Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang dibuat dengan 

mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat 

pada bahan tekstil maupun bahan kayu, yang proses pembuatannya dapat 

dilakukan dengan cara menggambar. 

 

C. Pola Ragam Hias 

Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-

ulang. Pola ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang diulang-ulang. Pada 

bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam 

hias yang teratur, terukur dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias 

geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis 

silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris 

yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan 

mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tak beraturan dan 

tetap memperhatikan segi keindahan. 

 

D. Alat dan Bahan 

Penempatan ragam hias dalam menunjang unsur keindahan dapat 

diterapkan pada beberapa jenis bahan seperti kayu, batu, keraik, dan logam. 

Dalam pembelajaran ini menggunakan bahan bambu wulung dengan beberapa 

alat dan bahan antara lain: 

1. Cutter 

Cutter digunakan untuk membuat potongan pada 

kertas yang sudah digambar dengan pola. 

 

2. Kertas 

Kertas yang digunakan disini menggunakan dua 

kertas berwarna, yaitu kertas berukuran cm yang 

digunakan sebagai latar belakang karya dan kertas 

berwarna berukuran F4 digunakan sebagai objek 
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3. Pensil dan penghapus  

Pengsil dan penghapus digunakan untuk membantu 

dalam mengambar desain pada kertas 

 

4. Lem 

 

Lem digunakan untuk menempelkan antara objek pada 

kertas F4 dan latar belakang  

 

 

E. Prosedur Pengerjaan Karya 

 

 

1. Langkah yang pertama adalah siswa mempersiapkan alat dan bahan yang 

dibutuhkan untuk berkarya, alat dan bahan tersebut adalah sebagai berikut. 

Alat : Cutter  

Bahan : Kertas putih dan berwarna, Pensil, Penghapus, Lem 

2. Membuat sketsa ragam hias flora menggunakan kertas putih, hal ini bertujuan 

agar proses penghapusan saat membuat sketsa tidak merusak kertas berwarna 

3. Memindahkan sketsa pada kertas putih ke atas bidang kertas berwarna 

berukuran F4 

4. Memberikan arsiran pada sketsa untuk menandai objek dan latar belakang 

5. Memotong kertas berwarna sesuai garis yang telah ditentukan 

6. Menempelkan hasil potongan pada kertas berwarna F4 ke atas bidang kertas 

berukutan 49 cm x 29 cm 
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Lampiran 7 

Penilaian Sikap Sosial Siswa 

 

 

 

  

 

 

No Nama 
Penilaian 

Jumlah Nilai Predikat 
1 2 3 4 5 6 

1 Amanda Keisha A. 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
2 Angger Brantas P 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
3 Athalla Rasyid F 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
4 Aulia Septi Ramadhani 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
5 Brenna Fatima A 4 4 4 4 4 4 24 100 A 
6 Bunga Surga Cahaya I. 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
7 Cantika Bunga Amelia 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
8 Claudia Setia Pratiwi 4 4 4 4 4 4 24 100 A 
9 Danendra Hazel A. 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
10 Diah Anjayani 4 4 4 4 4 4 24 100 A 
11 Diah Ayu Septiana 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
12 Elena Lathifatus S. 4 4 4 4 4 4 24 100 A 
13 Farrel Rocha Putra C. 4 4 4 4 4 4 24 100 A 
14 Fattahillah Priya W. 4 3 3 3 3 3 19 79 B 
15 Hayahanin Nadhimah 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
16 Jesica Aulia Risqi S. 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
17 Luckytasari Permata  4 4 4 4 4 4 24 100 A 
18 M. Helmyza Setya R. 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
19 Marsella Putri R. 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
20 Masyaila Kesya M. 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
21 Muhammad Damar F. 3 3 3 3 3 3 18 75 B 
22 Muhammad Qothrunnada 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
23 Mukhamad Raykhan  4 4 3 3 3 3 20 83 B 
24 Muria Iqbal Nabil N. 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
25 Nabiilah Ariij P. 4 4 4 4 4 4 24 100 A 
26 Nabila Putria S. 4 3 3 3 3 3 19 79 B 
27 Najihan Abiyyu A 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
28 Naufal Ashar Pasha 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
29 Nazrul Muhaimin 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
30 Nur Arifatul Husna 4 3 3 3 3 3 19 79 B 
31 Rahma Ramadhani 4 4 4 4 4 4 24 100 A 
32 Surya Mahardika 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
33 Victo Haidar P. 4 4 4 4 4 4 24 100 A 
34 Ziqi Rivaldi 4 4 3 3 3 3 20 83 B 
 Jumlah 2955  

 Rerata 87 A 
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Lampiran 8 

 Penilaian Tes Tertulis 

 

 

 

  

No Nama Soal  Jumlah 

Nilai 

Predikat 

1 2 3 4 5 

1 Amanda Keisha Anindya 3 2 4 2 2 65 K 

2 Angger Brantas Prahara 3 4 3 4 3 85 B 

3 Athalla Rasyid Fadilah 2 4 3 4 4 85 B 

4 Aulia Septi Ramadhani 2 4 3 4 4 85 B 

5 Brenna Fatima Azzahra 3 4 4 4 3 90 A 

6 Bunga Surga Cahaya I. 2 4 3 4 4 85 B 

7 Cantika Bunga Amelia 4 3 4 4 3 90 A 

8 Claudia Setia Pratiwi 2 4 3 4 3 85 B 

9 Danendra Hazel A. 2 3 4 4 3 80 B 

10 Diah Anjayani 2 3 4 4 4 85 B 

11 Diah Ayu Septiana 4 4 4 1 4 85 B 

12 Elena Lathifatus Syifa 4 3 4 3 3 90 A 

13 Farrel Rocha Putra C. 2 4 2 4 3 75 C 

14 Fattahillah Priya W. 2 3 2 3 3 65 K 

15 Hayahanin Nadhimah 3 4 4 3 3 85 B 

16 Jesica Aulia Risqi Saridewi 2 4 3 4 3 80 B 

17 Luckytasari Permata N. 2 4 3 3 4 80 B 

18 M. Helmyza Setya Rahandi 2 4 4 4 4 85 B 

19 Marsella Putri Rahmadani 3 4 4 4 4 95 A 

20 Masyaila Kesya Mutiara 3 4 4 4 4 95 A 

21 Muhammad Damar F. 2 4 3 4 3 80 B 

22 Muhammad Qothrunnada I 2 3 4 4 4 85 B 

23 Mukhamad Raykhan Nur Z. 4 4 3 3 3 85 B 

24 Muria Iqbal Nabil N. 2 4 3 3 4 80 B 

25 Nabiilah Ariij Puspitasari 4 4 2 3 4 85 B 

26 Nabila Putria Susiyanto 4 4 2 4 3 85 B 

27 Najihan Abiyyu A 2 3 4 4 3 80 B 

28 Naufal Ashar Pasha 4 2 4 4 2 80 B 

29 Nazrul Muhaimin 2 4 4 4 3 85 B 

30 Nur Arifatul Husna 4 2 2 4 4 80 B 

31 Rahma Ramadhani 4 3 2 4 3 80 B 

32 Surya Mahardika 2 3 2 4 4 75 C 

33 Victo Haidar Pramudya 3 4 2 4 4 85 B 

34 Ziqi Rivaldi 2 4 4 4 3 85 B 

Jumlah 2820  

Rerata 83 B 
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Lampiran 9 

Hasil Penilaian Tes Ketrampilan 

 

 

No 

 

Nama 

Skor 

P
re

d
ik

a
t 

Kesesuaian 

Tema 
Kreativitas Penguasaan 

Teknik 

Kesan Akhir 

T
o

ta
l 

N
Il

a
i 

I II I II I II I II 

1 Amanda Keisha Anindya 2 2 3 3 5 5 5 5 30 75 C 

2 Angger Brantas Prahara 5 4 4 3 3 5 5 4 33 82.5 B 

3 Athalla Rasyid Fadilah 5 5 4 5 5 4 4 4 36 90 A 

4 Aulia Septi Ramadhani 5 4 4 4 5 4 4 4 34 85 B 

5 Brenna Fatima Azzahra 5 5 5 4 4 4 4 4 34 85 A 

6 Bunga Surga Cahaya I. 5 5 5 4 4 4 4 4 35 87.5 A 

7 Cantika Bunga Amelia 5 5 5 4 5 5 4 4 37 92.5 A 

8 Claudia Setia Pratiwi 5 5 5 4 5 5 4 4 37 92.5 A 

9 Danendra Hazel A. 3 4 4 3 4 4 2 3 27 67.5 K 

10 Diah Anjayani 5 4 5 4 4 3 5 4 34 85 B 

11 Diah Ayu Septiana 5 5 5 5 5 5 5 4 39 97.5 A 

12 Elena Lathifatus Syifa 3 3 4 3 4 3 4 4 28 72.5 K 

13 Farrel Rocha Putra C. 5 4 5 5 4 3 3 2 31 77.5 C 

14 Fattahillah Priya W. 5 5 4 4 4 3 4 3 32 80 B 

15 Hayahanin Nadhimah 4 4 4 4 4 4 5 4 33 82.5 B 

16 Jesica Aulia Risqi 

Saridewi 

5 4 4 3 4 3 4 3 30 75 C 

17 Luckytasari Permata N. 5 5 4 5 4 3 4 3 33 82.5 B 

18 M. Helmyza Setya 

Rahandi 

5 4 4 4 4 4 5 4 34 85 B 

19 Marsella Putri 

Rahmadani 

5 5 5 4 4 3 4 4 34 85 B 

20 Masyaila Kesya Mutiara 5 4 4 4 5 4 4 5 35 87.5 A 

21 Muhammad Damar F. 5 5 4 4 4 3 4 4 33 82.5 B 

22 Muhammad qothrunnada 

I 

5 5 4 5 4 3 4 3 33 82.5 B 

23 Mukhamad Raykhan Nur 

Z. 

5 4 5 4 4 3 4 4 33 82.5 B 

24 Muria Iqbal Nabil N. 5 4 4 4 3 3 3 2 28 70 K 

25 Nabiilah Ariij Puspitasari 5 5 4 3 3 3 3 2 28 70 K 

26 Nabila Putria Susiyanto 5 5 3 2 4 3 4 5 31 77.5 C 

27 Najihan Abiyyu A 5 4 3 3 3 3 4 4 29 72.5 K 

28 Naufal Ashar Pasha 5 4 4 3 5 4 4 4 33 75 C 

29 Nazrul Muhaimin 5 5 5 5 5 5 4 3 37 92.5 A 

30 Nur Arifatul Husna 5 5 5 5 4 3 4 3 34 85 B 

31 Rahma Ramadhani 5 5 5 4 4 4 4 3 34 85 B 

32 Surya Mahardika 4 4 4 4 4 4 3 3 30 75 C 

33 Victo Haidar Pramudya 5 4 4 4 4 3 3 3 30 75 C 

34 Ziqi Rivaldi 5 5 4 5 4 3 3 3 32 80 B 

Jumlah 2772.5 

 

 

Rata-rata 81.5 B 
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Lampiran 10 

 

Daftar Nama Guru dan Staff Karyawan Beserta Jabatannya di SMP Negeri 

1 Semarang 

 

 

 

 

 

  

No Jabatan Nama 

1 Kepala Sekolah Nining Sulistyaningsih, S.Pd., M.Pd 

2 Komite Sekolah Achmad Soewarno, S.E 

3 Wakil kepala sekolah bidang 1 Agust Winarno, S.Pd 

4 standar kelulusan Sapto Winarno, S.Pd 

5 Standar isi Drs. Hartono 

6 Standar Proses Nur Laily, S.Pd 

7 Standar penilaian Tri Nugroho, S.Kom 

8 Koordinator BK Dra. Susetyaningsih 

9 Wakil kepala sekolah bidang 2 Endah Saraswati, S.Pd., M.M 

10 Standar Pengelolaan Safaatun, S.Pd 

Dra. Takarina Yusnindar, M.Pd 

Sony Dwi Prasetyanto, S.Pd 

Agus Suyadi, S.Pd 

Mudjiarti, S.Pd 

Veronica Indraswati, S.Psi., M.Si 

Dwi Suratmi, S.Pd 

11 Standar sarana prasarana Dra. Hj. Harini, S.Kom 

Tri Djoko Irianto 

12 Standar tenaga pendidikan dan kependidikan Sunarti, S.Pd., S.Kom 

13 Standar pembiyaan dan pengelolaan Sri Kurniawati, S.Pd 

Lasidi 

Natalia Mundayani, S.E 

14 Kepala Perpustakaan Dra. Endang Sri Winarsih 

15 Kepala laboratorium Agus Suyadi, S.Pd 

16 Tenaga administarsi sekolah Natalia Mundayani, S.E 

Lasidi 

Saliyem Djoko Riyanto 

Sujasman 

Asih Puji Lestari 
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Lampiran 11 

BIODATA PENELITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama   : ARIF SUGIARTO 

NIM   : 2401416026 

Nama Orang Tua  

- Ayah  : SURIPTO 

- Ibu  : RUKIWEN 

Prodi   : Pendidikan Seni Rupa S1 

Fakultas  : Bahasa dan Seni 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Golongan Darah : B 

Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 5 Juli 1998 

Alamat Rumah : Rempoah, RT 06 RW 01, Kec. Baturaden, Kab.Banyumas 

Provinsi  : Jawa Tengah 

Phone   : +6289666276660 

E-mail   : arifsg98@gmail.com 

Pendidikan  : SD Negeri 1 Rempoah  Lulus 2010 

     SMP Negeri 1 Baturaden  Lulus 2013 

     SMK Negeri 1 Purwokerto  Lulus 2016 

 

 


