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ABSTRAK 
Sistriana, Yuli. 2011. Pembelajaran Seni Grafis dengan Teknik Kolagraf di Kelas 
XI SMA N 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang. Skripsi. Jurusan Seni Rupa, 
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. 
PC.S.Ismiyanto, M.Pd.; Pembimbing II : Drs. Triyanto, M.A. i-xiv. 110 hal. 
Kata Kunci : Pembelajaran, Seni Rupa, Seni Grafis, Teknik Kolagraf. 
 Pemahaman siswa mengenai pembelajaran seni grafis rendah. Salah satu 
upaya memahamkan siswa mengenai seni grafis, maka guru mengadakan 
pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni grafis 
dengan teknik kolagraf, (2) Bagaimana hasil karya siswa dalam pembelajaran seni 
grafis dengan teknik kolagraf, (3) Faktor determinan yang terjadi. Tujuan 
penelitian ini adalah ingin mengetahui, menganalisis dan mengidentifikasi 
permasalahan tersebut. Manfaat penelitian ini : dapat dijadikan acuan dalam 
pengembangan pembelajaran seni rupa, seni grafis dapat dijadikan referensi bagi 
penelitian berikutnya, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap proses 
pembelajaran seni rupa, bagi para guru seni rupa, dan dapat menjadi acuan dan 
motivasi dalam melaksanakan KBM. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan/observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan simpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran seni grafis 
dilakukan melalui tiga tahapan yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi. Hasil karya seni grafis dengan teknik kolagraf dalam pembelajaran 
menunjukkan berbagai karya dengan motif yang beragam. Nilai rata-rata dari 
seluruh kelas mencapai 75. Hasil skor ini tergolong kategori baik. Faktor 
pendukung pembelajaran : (1) Guru seni rupa bergelar S1 pendidikan, (2) Guru 
membuat perencanaan sebagai persiapan mengajar, (3) Tersedianya fasilitas 
pembelajaran, (4) Adanya interaksi antara guru dan siswa dalam proses 
pembelajaran, (5) Pembelajaran yang disajikan oleh guru tidak membosankan. 
Sedangkan faktor penghambat di antaranya : (1) Penyampaian materi 
pembelajaran yang kurang maksimal, (2) Kurangya Waktu pembelajaran yang 
tersedia, (3) Guru masih belum sepenuhnya memanfaatkan media pembelajaran, 
(4) Tidak tersedianya ruang praktik seni rupa (5) Jumlah siswa yang cukup 
banyak sehingga menyulitkan guru dalam mengkondisikan kelas. 

Saran yang dapat diberikan adalah : (1) Guru perlu lebih dapat 
memanfaatkan waktu pembelajaran dengan baik. (2) Guru perlu menyiasati 
dengan cara mengcopykan materi kepada siswa. (3) Guru perlu memanfaatkan 
media LCD. (4) Guru perlu memberikan pembelajaran seni grafis yang seimbang 
antara ranah apresiasi dan kreasi. (5) Guru perlu memberikan pengetahuan 
mengenai beberapa teknik pembuatan grafis lagi seperti teknik cap dan cukil. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Pembelajaran adalah upaya guru untuk menciptakan suatu kondisi atau 

suasana yang memungkinkan terjadinya proses belajar siswa dalam rangka 

mengembangkan semua aspek yang terdapat dalam dirinya, baik secara khusus 

maupun umum. Dalam proses pembelajaran terjadi pula suatu kegiatan  interaksi 

antara peserta didik, pendidik dan sumber belajar, guna memperoleh ilmu dan 

pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

   Tujuan pembelajaran memberikan pedoman atau petunjuk pada guru 

dalam rangka memilih dan menentukan metode mengajar atau menyediakan 

lingkungan belajar bagi siswa. Lingkungan belajar yang mendukung, tentunya 

akan memperlancar jalannya pembelajaran. Sebaliknya, apabila dalam proses 

belajar-mengajar  lingkungan pembelajaran kurang memadai baik dari segi 

fasilitas, media, maupun kelengkapan materi, maka pembelajaran yang terjadi 

tidak akan efektif dan kondusif. Demikian pula yang terjadi pada pembelajaran 

seni. 

   Pembelajaran seni menurut Iryanti dan Jazuli (2001: 44) pada dasarnya 

merupakan upaya untuk membelajarkan siswa dengan menggunakan seni sebagai 

media, seni sebagai alat, dan seni sebagai materi, sehingga siswa yang 

bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru tentunya dalam hal 
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seni. Dengan demikian secara tidak langsung, melalui pembelajaran seni seorang 

guru juga dapat memahamkan kepada siswa mengenai fungsi seni itu sendiri. 

   Seni memiliki fungsi yang dapat langsung dan tidak langsung dirasakan 

manfaatnya oleh anak. Manfaatnya yang tidak langsung dirasa oleh anak namun 

memiliki peran penting bagi kehidupannya adalah seni sebagai media pendidikan. 

Melalui kegiatan seni seorang anak dapat mengembangkan berbagai kemampuan, 

demikian pula kaitannya dengan seni rupa. Pembelajaran seni rupa di sekolah 

mengembangkan kemampuan siswa dalam berkarya seni yang bersifat visual. 

Pembelajaran seni rupa memberikan kemampuan bagi siswa untuk memahami 

dan memperoleh kepuasan dalam menanggapi karya seni rupa ciptaan siswa 

sendiri maupun karya seni rupa ciptaan orang lain. 

   Karya seni rupa merupakan hasil interpretasi dan tanggapan pengalaman 

manusia dalam bentuk visual. Seni rupa berperan dalam memenuhi tujuan-tujuan 

tertentu dalam kehidupan manusia maupun semata-mata memenuhi kebutuhan 

estetik. Karya seni rupa dapat menimbulkan berbagai kesan (indah, unik, atau 

kegetiran) serta memiliki kemampuan untuk membangkitkan pikiran dan 

perasaan, sebagai contoh siswa dapat lebih peka terhadap daya pikir imajinasinya. 

Dengan memahami makna tentang bentuk-bentuk seni rupa, akan diperoleh rasa 

kepuasan dan kesenangan. 

   Seni rupa dapat dibedakan menjadi seni rupa murni (fine art) dan seni rupa 

terapan (applied art). Hal yang membedakan seni rupa murni dengan seni rupa 

terapan adalah pada nilai yang terkandung pada karya seni rupa itu sendiri, apabila 

seni rupa murni hanya memiliki nilai estetis saja sedangkan pada seni rupa terapan 
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memiliki nilai estetis dan fungsi. Jenis-jenis seni rupa ini menunjukkan proses 

pembuatan dan bentuk karya yang dihasilkan. Seni murni menekankan pada 

ungkapan pikiran dan perasaan, meliputi seni lukis, seni patung, dan seni grafis. 

Seni terapan menekankan pada keterampilan teknik pembuatan karya, dengan 

hasil berupa karya kriya fungsional dan nonfungsional. Seni kriya menggunakan 

berbagai teknik dan media tertentu, misalnya batik, ukir, dan keramik. 

   Berbagai macam jenis karya seni rupa yang telah disebutkan di atas di 

antaranya merupakan jenis karya seni yang wajib dibelajarkan kepada siswa 

dalam proses belajar mengajar di sekolah sebagai dasar pengatahuan mengenai 

kesenirupaan, tentunya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Sesuai 

dengan kurikulum KTSP, apa yang menjadi materi pembelajaran harus diajarkan 

oleh guru agar siswa mendapatkan apa yang menjadi hak siswa dalam 

pembelajaran seni rupa, sehingga siswa menjadi mengerti tentang pengetahuan 

dan pemahaman seni, apresiasi seni, dan pengalaman kreatif. 

   Dalam kenyatannya, praktik pembelajaran seni rupa di sekolah belum 

mengajarkan seluruh materi kesenirupaan tersebut. Pada umumnya guru hanya 

membelajarkan seni lukis atau gambar saja. Ada kegiatan Seni Rupa apabila 

ditinjau dari medianya tergolong mudah dan tidak membebani siswa, yaitu seni 

grafis (Mahendro Sigit, 2004:28). 

   Seni grafis adalah seni rupa dua dimensi yang perwujudannya ada 

beberapa macam : grafis teknik cap, grafis teknik sablon, grafis teknik kolagraf, 

dan lain-lain. Pembelajaran seni grafis penting untuk dipelajari karena sebagai 

salah satu pengetahuan yang penting dalam pembelajaran seni rupa supaya tidak 
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hanya lukis dan gambar saja yang acap kali sering dipelajari di sekolah, akan 

tetapi siswa juga akan terbekali kemampuan tentang pembuatan seni grafis. 

   Menurut hemat penulis, sayang sekali ketika ada jenis seni yang cara 

pembuatan atau medianya mudah didapatkan dan digunakan oleh siswa, tidak 

dipilih menjadi alternatif dalam membelajarkan siswa. 

   Di antara beberapa teknik seni grafis yang ada, yang mudah untuk 

diajarkan adalah seni grafis dengan teknik kolagraf. Teknik ini dianggap mudah 

karena dalam pembuatan karya hanya dibutuhkan media kertas gambar dan kardus 

bekas. 

   Terkait dengan pernyataan di atas, SMA N 1 Randudongkal Kabupaten 

Pemalang, melaksanakan pembelajaran grafis dengan teknik kolagraf di kelas XI. 

Untuk melihat pelaksanaan, hasil, dan kendala-kendala dalam pembelajaran 

tersebut perlu diadakannya penelitian. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pembelajaran Seni Grafis dengan Teknik Kolagraf di 

Kelas XI SMA N 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf yang 

dilaksanakan di SMA N 1 Randudongkal? 
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1.2.2 Bagaimana hasil karya siswa SMA N 1 Randudongkal dalam 

pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf? 

1.2.3 Faktor determinan apa saja yang terjadi dalam pembelajaran seni grafis 

dengan teknik kolagraf? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan pengembangan inovasi pembelajaran melalui penelitian terkendali 

ini adalah: 

1.3.1 Mengetahui dan mendeskripsikan proses pembelajaran seni grafis dengan 

teknik kolagraf di SMA N 1 Randudongkal. 

1.3.2 Menganalisis hasil karya siswa SMA N 1 Randudongkal dalam 

pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf. 

1.3.3 Mengidentifikasi faktor-faktor determinan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar seni grafis dengan teknik kolagraf yang dilaksanakan di SMA N 

1 Randudongkal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaaat Teoretis 

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan 

pembelajaran khususnya bidang studi seni rupa. 

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-

penelitian berikutnya. 
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1.4.2  Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap 

proses pembelajaran kesenian khususnya bidang studi seni rupa. 

1.4.2.2 Bagi para guru kesenian khususnya bidang studi seni rupa, dapat menjadi 

acuan dan motivasi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, 

sehingga dapat memacu kreatif dan aktivitas belajar mengajar yang baik, 

dan pada akhirnya prestasi belajar dapat tercapai secara optimal seperti 

yang diharapkan. 

 

1.5  Sistematika Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini terdiri atas 5 bab sebagai berikut: 

Bab 1 : Pendahuluan 

 Bab ini berisi gambaran mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 : Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang yang membahas tentang 

pengertian belajar, pembelajaran, karya seni rupa, unsur-unsur 

dan komposisi seni rupa, karya seni grafis sebagai karya seni 

rupa, pembelajaran seni grafis sebagai pendidikan seni, dan 

metode pembelajaran. 
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Bab 3 : Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi penjelasan tentang langkah-langkah penelitian yang 

meliputi objek, waktu dan lamanya tindakan, lokasi penelitian, 

prosedur penelitian, metode pengumpulan data, dan langkah-

langkah pelaksanaan penelitian. 

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang berisi 

analisis data, pengolahan data, serta pembahasannya. 

Bab 5 : Simpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengemukakan simpulan 

dan saran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

  

2.1 Belajar 

  Bloom, dkk dalam Depdiknas (2003: 4) mengatakan bahwa belajar secara 

umum dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu 

dengan lingkungan. Proses perubahan perilaku ini tidak terjadi dengan sendirinya, 

tetapi ada yang sengaja direncanakan dan ada yang dengan sendirinya terjadi 

karena proses kematangan. Proses yang sengaja direncanakan agar terjadi 

perubahan perilaku ini disebut dengan proses belajar. Proses ini merupakan 

aktivitas psikis/mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan-perubahan yang relatif konstan dan berbekas. 

Perubahan-perubahan ini merupakan hasil belajar yang mencakup : ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

  Syamsu Mappa dan Anisah Basleman (1994:6-7) dalam bukunya “Teori 

Belajar Orang Dewasa”  menuliskan beberapa pendapat dari para ahli mengenai 

pengertian belajar. Adapun beberapa pengertian belajar yang dikemukakan para 

ahli, yaitu sebagai berikut: 

2.1.1 Menurut Burton, belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu 

sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya, untuk memenuhi 

kebutuhan dan menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungannya 

secara memadai. 
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2.1.2 Menurut Travers, Belajar adalah mencakup perubahan yang relatif 

permanen dalam tingkah laku sebagai akibat dari penyingkapan terhadap 

kondisi lingkungannya. 

2.1.3 Menurut Da vasta dan Thomson, belajar adalah suatu perubahan yang 

bersifat abadi atau permanen dalam tingkah laku sebagai akibat dari 

pengalaman. 

2.1.4 Menurut Gagne, belajar adalah suatu perubahan dan diposisi (watak) dan 

kapabilitas (kemampuan) manusia yang berlangsung selama suatu jangka 

waktu dan tidak sekedar menganggapnya proses pertumbuhan. 

  Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsiran 

tentang belajar. Pada umumnya ahli-ahli tersebut, baik ahli dalam bidang 

pendidikan maupun psikologi mempunyai pendapat yang sama, bahwa hasil 

semua aktivitas belajar adalah perubahan. Perubahan itu terjadi akibat 

pengalaman, juga tidak ada perbedaan antara ahli yang satu dengan yang lain. 

Beberapa pendapat tentang pengertian belajar sebagai suatu perubahan (dalam 

Max Darsono, 2002:2-4) adalah : 

2.1.4.1 Morris L.Bigge 
  Menyatakan bahwa belajar adalah perubahan yang menetap dalam 
kehidupan seseorang yang tidak diwariskan secara genetis. Selanjutnya 
Morris menyatakan bahwa perubahan itu terjadi pada pemahaman, 
perilaku, presepsi, motivasi atau campuran dari semuanya secara sistematis 
sebagai akibat pengalaman dalam situasi-situasi tertentu. 

2.1.4.2 Morle J. Moskowitz dan Arthur R. Orgel 
  Pada dasarnya belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil 
langsung dari pengalaman dan bukan akibat hubungan-hubungan dalam 
sistem syaraf yang dibawa sejak lahir. Menurut Merie dan Orgel perilaku 
yang dipelajari dapat diramalkan bukan dari apa yang kita ketahui tentang 
sifat-sifat umum dari sistem syaraf seseorang melainkan dari apa yang kita 
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ketahui tentang pengalaman-pengalaman yang khusus dan unik dari orang 
tersebut. 

2.1.4.3 James O. Whittaker 
  Belajar dapat didefinisikan sebagai proses yang menimbulkan atau 
merubah perilaku melalui atau pengalaman. Lebih jauh Whittaker 
mengatakan bahwa perubahan fisik (pertumbuhan) dan perubahan karena 
kematangan (maturitas) tidak termasuk belajar. Juga perubahan perilaku 
karena kelelahan, sakit dan akibat obat, tidak termasuk belajar. 

2.1.4.4 Aaron Quinn Sartain dkk 
  Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan perilaku 
sebagai hasil pengalaman. Menurut mereka yang termasuk dalam 
perubahan ini antara lain ialah cara merespon suatu sinyal, cara menguasai 
keterampilan, dan mengembangkan sikap terhadap suatu objek. 

2.1.4.5 W.S.Winkel 
  Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung 
dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan 
dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. 

 
  Dari lima definisi belajar tersebut di atas ada suatu istilah yang terdapat 

dalam semua definisi, yaitu “perubahan”. Kecuali itu istilah pengalaman juga 

dicantumkan dalam definisi-definisi tersebut, yang oleh Winkel dinyatakan 

dengan interaksi aktif dengan lingkungan yang maknanya adalah pengalaman. 

  Dengan memperhatikan beberapa pendapat mengenai belajar tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar secara umum adalah proses 

terjadinya perubahan segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, perilaku, 

disiplin diri pada orang yang belajar karena pengalaman. Ini berarti berhasil atau 

tidaknya suatu proses belajar bergantung besar pada siswa sebagai peserta didik 

dan guru sebagai fasilitator dalam menyampaikan materi. 

 

2.2  Pembelajaran 

   Dalam dunia pendidikan, pembelajaran sebaiknya diarahkan pada belajar 

aktif, mandiri, penataran. Guru sebagai pengajar hendaknya memberi kesempatan 
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peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, dan bereksperimen, supaya siswa benar-

benar mengerti, memahami, terhadap apa yang telah disampaikan oleh guru. 

Dalam usaha untuk mencapai pembelajaran yang maksimal sarana dan prasarana 

sebaiknya juga tersedia, hal ini bertujuan agar siswa dapat berinteraksi secara 

langsung dan menjadi kreatif. 

   Achmad Sugandi (2006:24) mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu 

usaha guru untuk membantu siswa atau anak didik agar siswa dapat belajar sesuai 

dengan kebutuhan dan minatnya. Dalam pembelajaran, peran guru sebagai 

fasilitator yaitu menyediakan fasilitas yang diperlukan dan menciptakan situasi 

yang mendukung agar siswa dapat mewujudkan kemampuan belajarnya. 

   Senada dengan pendapat tersebut Soelaiman (1979:53) mengatakan 

pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam rangka 

membimbing dan mendorong murid (siswa) untuk memperoleh pengalaman yang 

berguna bagi perkembangan dari seluruh potensi (kemampuan) yang dimilikinya 

semaksimal mungkin. Pembelajaran merupakan kegiatan yang memerlukan 

persiapan yang matang untuk mentransfer ilmu dari guru kepada peserta didik. 

Dalam hal ini Tim MKDK (1996:11) berpendapat bahwa pembelajaran dapat 

diidentifikasi dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

2.2.1 Pembelajaran merupakan upaya sadar. 

2.2.2 Pembelajaran merupakan pemberian bantuan yang memungkinkan siswa dapat 

belajar. 

2.2.3 Belajar lebih menekankan pada pengaktifan siswa. 

   Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah upaya guru untuk menciptakan suatu kondisi atau suasana yang 
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memungkinkan terjadinya proses belajar siswa dalam rangka mengembangkan semua 

aspek yang terdapat dalam dirinya. 

   Seperti yang telah diungkapkan oleh Edi Sunardi (dalam Djamarah, 

1996:46) ada beberapa ciri-ciri pembelajaran yang terdiri atas : 

2.2.3.1 Pembelajaran memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu 
perkembangan tertentu, dengan menempatkan anak didik sebagai pusat 
perhatian. Sedangkan unsur yang lain sebagai pengantar dan pendukung. 

2.2.3.2 Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan, didesain untuk 
mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi perlu ada 
prosedur, atau langkah-langkah sistematik dan relevan. Untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang satu dengan yang lain dibutuhkan prosedur dan desain yang 
berbeda. 

2.2.3.3 Ditandai dengan aktivitas anak didik, karena anak didik merupakan syarat mutlak 
bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Aktifitas anak didik dalam hal 
ini baik secara fisik maupun mental, aktif. Jadi tidak ada gunanya melakukan 
kegiatan belajar mengajar, bila anak didik hanya pasif karena anak didiklah 
yang belajar. Oleh karena itu, merekalah yang melakukan. 

2.2.3.4 Ada batas waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem 
berkelas (kelompok anak didik), batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak 
dapat ditinggalkan. Setiap tujuan diberi waktu tertentu, kapan tujuan itu sudah 
tercapai. 

2.2.3.5 Evaluasi. Dari seluruh kegiatan di atas, masalah evaluasi merupakan bagian yang 
paling penting yang tidak bisa diabaikan, setelah guru melakukan kegiatan 
belajar mengajar. Evaluasi harus dilakukan oleh guru untuk mengetahui tercapai 
tidaknya suatu tujuan yang telah ditentukan. 

 

  Ciri suatu pembelajaran merupakan sebuah unsur yang mengikat dalam 

sebuah sistem pembelajaran. Unsur pembelajaran adalah seorang siswa atau 

peserta didik, suatu tujuan dan suatu prosedur kerja untuk mencapai tujuan. 

Seperti yang telah diungkapkan oleh Oemar Hamalik (1995:68) mengatakan 

bahwa pembelajaran memiliki beberapa unsur di antaranya : (1) materi atau 

bahan, (2) Guru, (3) murid, (4) Tujuan, (5) Strategi, (6) media, (7) evaluasi. 

   Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pembelajaran dapat 

dilihat dari tujuan yang akan tercapai, dengan menggunakan prosedur dan 

langkah-langkah yang sistematik serta menekan sebuah konsep tertentu. Di 
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samping itu untuk mengetahui tercapainya tujuan pengajaran harus ditentukan 

evaluasi yang sesuai. 

   Tujuan pembelajaran memberikan pedoman atau petunjuk pada guru 

dalam rangka memilih dan menentukan metode mengajar atau menyediakan 

lingkungan belajar bagi siswa. Selain itu, tujuan pembelajaran harus terukur, 

sehingga benar-benar dapat memberikan gambaran hasil belajar masing-masing 

individu anak dan sekaligus dapat dijadikan panduan bagi pemilihan bahan ajar, 

perumusan kegiatan belajar-mengajar (KBM), penyusun alat evaluasi, pemilihan 

media dan alat pembelajaran (Ismiyanto, 2009). 

   Pembelajaran keterampilan merupakan bagian dari pembelajaran seni rupa 

yang bertujuan untuk pembentukan pribadi yang cerdas dan potensial dengan 

menguasai kemapuan (kecerdasan dan keterampilan), pengetahuan, dan sikap. 

Salam (dalam Sobandhi, 2008:74) merumuskan tujuan pembelajaran seni rupa, 

yaitu : 

2.2.3.5.1 Mengembangkan keterampilan menggambar 

2.2.3.5.2 Menanamkan kesadaran budaya lokal 

2.2.3.5.3 Mengembangkan kemampuan apresiasi seni rupa siswa 

2.2.3.5.4 Menyediakan kesempatan mengaktualisasi diri 

2.2.3.5.5 Mengembangkan penguasaan disiplin ilmu seni rupa 

2.2.3.5.6 Mempromosikan gagasan multikultural 

   Dalam proses pembelajaran terdapat berbagai kendala (faktor) yang 

mempengaruhi keberhasilan dari proses yang berlangsung. Seperti yang telah di 

tulis oleh Masnur, dkk (1987:66-71) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar 

Interaksi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia”, menyatakan ada tiga faktor yang 



14 
 

 
 

mengganggu iklim dalam proses belajar mengajar. Adapun faktor-faktor tersebut 

adalah : 

2.2.3.5.6.1 Faktor pengganggu ruang belajar 

   Faktor ini meliputi : ventelasi udara, alat penerangan, suara, papan tulis, 

meja dan kursi belajar, jumlah siswa, letak kamar kecil, dan kantin sekolah. 

2.2.3.5.6.2 Faktor pengganggu suasana belajar 

   Faktor ini meliputi : (1) Sikap guru yang berlawanan dengan keadaan 

siswa, sehingga menimbulkan “korsluit” pada diri siswa, (2) Guru memberikan 

hukuman terlalu berat, (3) Suara guru terlalu lemah, dapat menimbulkan keraguan 

pada siswa, (4) Guru tidak menghargai pendapat siswa, (5) Guru tidak memberi 

penilaian yang wajar, (6) Guru tidak menyiapkan kondisi yang optimal dalam 

KBM, (7) Kurang menggiatkan cara belajar siswa, (8) Guru tidak menggugah 

minat siswa agar mau belajar, (9) Guru tidak membangkitkan perhatian siswa agar 

senantiasa terikat pada kegiatan belajar, (10) Guru tidak membantu siswa agar 

mampu dan menemukan serta memilih jalan/tingkah laku yang sesuai untuk 

mendukung pencapaian tujuan. 

 

2.2.3.5.6.3 Faktor sosial dan iklim belajar 

   Lingkungan sosial yang buruk akan menyebabkan timbulnya hambatan 

pada kegiatan belajar siswa. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: (1) Lingkungan 

rumah tangga, (2) Hubungan antar siswa, dan (3) lingkungan di luar rumah. 

   Dengan demikian agar proses pembelajaran dapat berhasil sesuai dengan 

tujuan pembelajaran maka dalam proses pembelajaran khususnya seni rupa perlu, 
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hendaknya seorang guru dapat mempersiapkan materi ajar yang akan diajarkan 

dan mengkondusifkan lingkungan belajar, agar suasana belajar terkendali. 

 

2.3 Karya Seni Grafis Sebagai Karya Seni Rupa 

Seni rupa (visual art) ialah karya seni yang disampaikan dengan media 

rupa dan dapat dihayati dengan indra penglihatan. Rondhi (2002:4) 

mengungkapkan seni merupakan sebuah konsep atau nama untuk salah satu 

cabang seni yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa, yaitu unsur bidang, 

garis, ruang, warna, dan tekstur. Seni rupa dapat diartikan sebagai bahasa visual 

yang bisa digunakan sebagai media komunikasi atau sarana untuk menyampaikan 

pesan kepada orang lain.  

2.3.1 Jenis Seni Rupa 

Menurut Fungsinya, seni rupa terdiri dari seni rupa murni dan terapan, 

menurut dimensinya terdiri dari seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. 

 

2.3.1.1 Seni rupa menurut fungsinya dibagi menjadi 2 macam di antaranya : 

2.3.1.1.1 Seni Rupa Murni (fine art) 

Menurut Kartika (2004:34) adalah kelompok karya seni rupa 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, artinya seni 

tersebut lahir dari ekspresi jiwa, tanpa adanya faktor pendorong untuk 

tujuan materil. 
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2.3.1.1.2 Seni Rupa Terapan (Applied art) 

Adalah kelompok karya seni rupa yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan praktis atau memenuhi kebutuhan sehari-hari 

secara materil (Kartika, 2004:35). 

2.3.1.2 Sedangkan karya seni menurut wujudnya dapat dibagi menjadi dua 

yaitu seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. 

2.3.1.2.1 Seni rupa dua dimensi 

Adalah sebuah kajian seni rupa yang memiliki ciri-ciri dimensi 

panjang dan lebar, hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Contohnya : 

menggambar, melukis, kolase, mozaik dan montase. 

2.3.1.2.2 Seni rupa tiga dimensi 

Adalah karya seni yang memiliki dimensi panjang, lebar, 

volume, dan dapat dilihat dari beberapa sisi. Contohnya : Keramik, 

Ukiran, patung dan konstruksi bangunan. 

 

2.3.1.3 Selanjutnya seni rupa menurut jenisnya terbagi atas beberapa macam di 

antaranya : 

2.3.1.3.1 Seni Lukis 

Yaitu curahan cita rasa subjek pencipta dengan menggunakan 

media karya yang berupa garis, bidang, warna, tekstur, volume, dan 

ruang dalam bidang dua dimensi (Sukimin & Sutandur, 2007:6). 
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2.3.1.3.2 Seni Reklame 

Seni rupa yang dimanfaatkan untuk menarik perhatian umum/ 

masyarakat atas penawaran barang atau propaganda jenis jasa tertentu 

agar mereka berkeinginan memiliki dan memanfaatknnya (Sukimin & 

Sutandur, 2007:7). 

2.3.1.3.3 Seni Patung 

Merupakan ungkapan pengalaman estetik yang diwujudkan dalam 

bentuk tiga dimensional ( Kartika, 2004:37). 

2.3.1.3.4 Seni Dekorasi 

Merupakan seni yang melengkapi bangunan. Seni dekorasi 

berfungsi menghias atau memperindah suatu bangun atau ruang untuk 

ditempati agar lebih nyaman (Sukimin & Sutandur, 2007: 7). 

2.3.1.3.5 Seni Ilustrasi 

Seni ilustrasi yaitu berasal dari bahasa latin Ilustrare yang berati 

menjelaskan. 

2.3.1.3.6 Seni Kriya 

Seni kriya yaitu seni rupa yang tercipta dengan membutuhkan 

keterampilan tangan dan kemampuan kekriyaan. 

2.3.1.3.7 Seni Grafis 

Yaitu seni mencetak dengan media klise (alat pencetak) sebagai 

usaha untuk memperbanyak atau melipatgandakan sesuatu, baik gambar 

maupun tulisan (Kartika, 2004:38). 
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2.3.2 Unsur Seni Rupa 

Dalam pembuatan sebuah karya seni perlu memperhatikan beberapa 

unsur-unsur dan prinsip komposisi. Untuk memperjelas mengenai unsur-usur rupa 

dan prinsip-prinsip komposisi dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut : 

2.3.2.1 Garis 

Sebelum unsur rupa garis, ada yang memandang titik atau noktah (spot) 

sebagai unsur yang paling sederhana (Bates dalam Sunaryo, 2002:7) sebab unsur 

rupa garis dihasilkan melalui rangkaian noktah. Garis merupakan unsur rupa 

(visual element) yang paling sederhana setelah titik. Garis dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu garis yang nyata (konkret) dan garis maya (imajinatif). 

Garis nyata yaitu garis sebagai wujud konkret benar-benar nyata atau berwujud 

kehadirannya, misalnya garis yang menggambarkan batas keliling suatu benda. 

Garis maya (imajinatif) adalah garis yang secara visual tidak ada namun 

keberadaannya dapat kita pahami (Rondhi dan Sumartono, 2002:31). Dapat 

dikatakan garis maya jika berupa khayalan atau pikiran, misalnya garis batas 

bidang, warna, bentuk atau ruang. Pertemuan antara dua bidang yang berwarna 

sering menghasilkan efek garis. Garis tersebut merupakan garis imajinatif, karena 

kenyataanya tidak ada. Dilihat dari bentuknya garis dapat dibedakan menjadi garis 

lurus, garis lengkung, garis tekuk, atau zigzag. 

2.3.2.2 Raut 

Raut sering disebut pula bangun atau bidang. Raut merupakan salah satu 

aspek bentuk yang utama, misalnya bulat, lonjong, oval, persegi, dsb. Raut 

merupakan bangun yang dikelilingi suatu garis, perwujudan itu dapat 
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mengesankan permukaan yang datar, melengkung, atau bahkan mengesankan 

gempal. Hal terpenting bahwa raut adalah sesuatu yang kita kenal atau sesuatu 

yang mempunyai makna (Rondhi dan Sumartono, 2002:32). 

Dari segi perwujudannya, raut dapat dibedakan menjadi : (1) raut 

geometris, (2) raut organis, (3) raut bersudut banyak, (4) raut tak beraturan (Wong 

dalam Sunaryo, 2002:10). Raut geometris adalah raut yang berkontur atau dibatasi 

oleh garis lurus atau lengkung yang mekanis. Raut organis merupakan raut yang 

bertepi lengkung bebas. Raut bersudut banyak memiliki banyak sudut, berkontur 

garis zigzag. 

2.3.2.3 Warna 

Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua obyek atau 

bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. Le Blond, Johann 

Wolfgang Von Goethe, M.E. Chevreul, dan Charles Blanc (dalam Sunaryo, 

2002:13) mengemukakan tiga warna pokok ini ke dalam segitiga warna, Chevruel 

ke dalam lingkaran warna. Segitiga warna ialah sistem susunan warna berbentuk 

segitiga yang menggambarkan ketiga warna primer dan campurannya menjadi 

warna sekunder dan tersier.  

2.3.2.4 Tekstur 

Tekstur (texture) atau barik, ialah sifat permukaan. Sifat permukaan dapat 

halus, polos, kasap, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, dan sebagainya. 

Setiap material atau bahan memiliki teksturnya masing-masing. Permukaan kulit 

kayu, batu atau marmer, kaca, tekstil, anyaman bambu, dan lain-lain, memiliki 

tekstur masing-masing yang khusus (Sunaryo, 2002:17). 
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Kesan tekstur dicerap baik melalui indera penglihatan maupun rabaan. 

Atas dasar itu, tekstur dapat dibedakan menjadi tekstur visual dan tekstur taktil. 

Tekstur visual merupakan jenis tekstur yang dicerap oleh penglihatan, walaupun 

dapat pula membangkitkan pengalaman raba. Tekstur visual hanya pada bentuk 

dwimatra (Wong dalam Sunaryo, 2002:17), dan terdiri atas tiga macam, yakni : 

(1) tekstur hias, (2) tekstur spontan, dan (3) tekstur mekanis. 

Sedangkan tekstur taktil merupakan sejenis tekstur yang tidak saja dapat 

dirasakan dengan melihatnya, tetapi juga dengan rabaan tangan. Tekstur taktil 

dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) tekstur nyata atau tekstur aktual, menunjukan 

adanya kesamaan antara kesan yang diperoleh dari hasil penglihatan dengan 

rabaan, (2) tekstur semu atau tekstur ilusi, tidak diperoleh kesan yang sama antara 

hasil penglihatan dengan rabaaan (Sunaryo, 2002:18). 

2.3.2.5 Gelap Terang 

Ungkapan gelap terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan 

dinyatakan dengan gradasi mulai dari yang paling putih untuk menyatakan sangat 

terang, sampai kepada yang paling hitam untuk sebagian yang gelap. Unsur rupa 

gelap dan terang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain : (1) 

memperkuat kesan trimata, (2) mengilusikan kedalaman atau ruang, (3) 

menciptakan kontras atau suasana tertentu (Sunaryo, 2002:20). 

2.3.2.6 Ruang 

Ruang adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok bentuknya. 

Ruang sesungguhnya tak terbatas, dapat kosong, sebagian terisi, atau dapat pula 

penuh padat berisi. Bentuk dan ukuran ruang baru dapat disadari dan dikenali 
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justru setelah ada sosok atau bentuk yang mengisinya atau terdapat unsur yang 

melingkupinya (Sunaryo, 2002:21). 

2.3.3 Prinsip Komposisi 

2.3.3.1 Kesatuan 

Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip desain yang lain, seperti 

keseimbangan, kesebandingan, irama, dan lainnya adalah untuk mewujudkan 

kesatuan yang padu atau keseutuhan. Kesatuan (unity) menurut Sunaryo (2002:31) 

merupakan pengorganisasian unsur-unsur rupa yang paling mendasar. 

2.3.3.2 Keserasian 

Keserasian (Harmony) merupakan bagian prinsip desain yang 

mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu 

keseluruhan sehingga cocok satu dengan yang lainnya, serta terdapat keterpaduan 

yang tidak saling bertentangan. Susunan harmonis menunjukan adanya keserasian 

dalam bentuk raut dan garis, ukuran, warna-warna, dan tekstur. Semuanya berada 

pada kesatupaduan untuk memperoleh suatu tujuan atau makna (Sunaryo, 

2002:32). 

2.3.3.3 Irama 

Irama (ritme) menurut Djelantik (dalam Sunaryo, 2002:35) merupakan 

pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa secara berulang dan berkelanjutan, 

sehingga bentuk yang tercipta memilki kesatuan arah dan gerak yang 

membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Peruangan yang teratur itu dapat 

mengenai jarak bagian-bagian, raut, warna, dan arah yang didata.  
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2.3.3.4 Dominasi 

Dominasi merupakan pengaturan bagian yang menguasainya dalam suatu 

susunan agar menjadi pusat perhatian dan tekanan. Menurut Sunaryo (2002:36)  

dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian atas bagian lainnya 

dalam suatu keseluruhan. Dengan peran menonjol pada bagian itu maka menjadi 

pusat perhatian (center of interest) dan merupakan tekanan (emphasis), karena itu 

menjadi bagian penting dan yang diutamakan. Bagian yang tidak penting disebut 

subordinasi. 

2.3.3.5 Keseimbangan 

Keseimbangan (balanced) menurut Sunaryo (2002:39) merupakan prinsip 

desain yang berkaitan dengan pengaturan “bobot” akibat “gaya berat” dan letak 

kedudukan bagian-bagian, sehingga susunan dalam keadaan seimbang. Tidak 

adanya keseimbangan dalam suatu komposisi, akan membuat perasaan tak tenang 

dan keseutuhan komposisi akan terganggu. Sebaliknya, keseimbangan yang baik 

memberikan perasaan tenang dan menarik, serta menjaga keutuhan komposisi. 

2.3.3.6 Kesebandingan 

Proporsi menurut Syakir dan Mujiono (2007:62) adalah aspek 

kesebandingan yaitu hubungan ukuran bagian satu dengan bagian lainnya, serta 

kesatuan secara keseluruhannya. 

2.3.4  Karya Seni Grafis 

Grafis berakar dari kata latin graphicus, yang berarti yang ada kaitannya 

dengan lukisan, gambar atau tulisan, dapat juga berakar dari kata graphe yang 

berarti gambar atau tulisan, ataupun dari kata graphein (Yunani) yang berarti 
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menulis. Kata grafika dalam Bahasa Indonesia, yang merupakan padanan untuk 

kata Inggris graphics boleh diartikan sebagai segala cara pengungkapan dan 

perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui 

proses pencetakan guna disampaikan kepada khalayak (Kamus Besar bahasa 

Indonesia,1989). 

Dalam pengertian secara umum, seni grafis adalah karya seni visual dua 

dimensi yang diproses dengan teknik cetak. Lebih khusus lagi pengertian seni 

grafis adalah sinonim dengan cetak-mencetak (printmaking) (Rokhmat, 1997:5). 

Seni grafis merupakan hasil karya seni rupa yang mempunyai wujud dua 

dimensi yang perwujudannya melalui proses percetakan. 

2.3.4.1 Karakteristik Seni Grafis 

2.3.4.1.1 Karena dapat direproduksi, maka karya yang dihasilkan lebih dari satu. 

2.3.4.1.2 Karya seni grafis merupakan hasil karya cetak, bukan hasil karya goresan 

tangan. 

2.3.4.1.3 Karya seni grafis ditentukan oleh proses/teknik cetak yang digunakan artinya 

setiap karya seni grafis memiliki karakter sesuai dengan tekniknya. 

2.3.4.1.4 Karakter karya seni grafis ditentukan oleh jenis media yang digunakan. 

2.3.4.2 Macam-macam Teknik Grafis dan Pengertiannya 

Dalam proses cetak mencetak ada beberapa prinsip dasar teknik mencetak. 

Prinsip dasar seni grafis berdasarkan pada perbedaan klisenya, yang 

dikelompokan menjadi empat kategori. Empat kelompok tersebut adalah : 
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2.3.4.2.1 Cetak Datar  

Cetak datar adalah keadaan permukaan klise rata/datar namun ada bagian 

yang menolak tinta dan ada yang menerima tinta. Bagian yang menerima tinta 

sebagai penghasil gambar. 

2.3.4.2.2 Cetak Tembus  

Cetak tembus adalah keadaan permukaan klise berlubang-lubang, dan 

lubang tersebut tempat lewatnya tinta/cat yang sekaligus sebagai penghasil 

gambar. 

2.3.4.2.3 Cetak Dalam  

Cetak dalam adalah keadaan permukaan klise tinggi rendah pada bagian 

yang rendah tempat menempelnya tinta dan bagian tersebut sebagai penghasil 

gambar. 

2.3.4.2.4 Pengertian Cetak Tinggi 

Cetak tinggi atau relief print disebut juga sebagai raised printing yang 

berarti cetak timbul. Artinya keadaan klise tinggi rendah dan bagian yang tinggi 

terkena tinta, dan apabila dicetakan bagian tersebut sebagai penghasil gambar. 

2.3.4.3 Seni Grafis Cetak Tinggi 

Cetak tinggi menurut Rokhmat (1997:40) adalah suatu teknik cetak dengan 

klise yang permukaanya tinggi rendah, dan pada bagian permukaan yang tinggi 

tempat melekatnya pigmen warna yang sekaligus sebagai penghasil gambar. 

Kenyataanya sekarang menunjukkan bahwa proses pembuatan klise cetak tinggi 

tidak hanya dengan cara dicukil, namun dapat dibuat dengan cara menempel 

(colase) dengan memanfaatkan bahan alami atau benda-benda lain. Dalam hal ini 

yang utama pembuatan klise harus dibuat tinggi rendah. 
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Andrews (1964:9) mengatakan bahwa tanpa mengesampingkan peralatan, 

serta material yang digunakan, prinsip cetak tinggi pada dasarnya masih tetap 

sama yaitu memberikan efek jiplakan atau tapak tinta dari pemukaan yang timbul 

ke kertas. Para seniman membuat satu bagian permukaan lebih timbul dari 

permukaan yang lainnya dan menentukan daerah tersebut yang akan bersentuhan 

dengan tinta, setelah bagian tersebut terkena tinta dan dicetakan di atas kertas, 

daerah yang timbul tersebut akan menapakan tinta ke atas kertas. 

Dalam mencipta karya seni memerlukan bahan, alat, dan teknik yang dapat 

dipakai sebagai medium ekspresi. Mencipta karya seni grafis tinggi memerlukan 

medium yang sifatnya khusus. Oleh karena itu, karya seni grafis cetak tinggi 

memiliki perwujudan bentuk atau corak yang khusus. Berkaitan dengan medium, 

Chapman (dalam Hurman Sahman, 1993:38-39) mengatakan bahwa yang 

dimaksud medium adalah bahan (material), peralatan (tool), dan teknik 

(technique). Dalam hal bahan yang perlu diperhatikan adalah ciri atau sifat, 

kemungkinan, dan keterbatasannya. Di samping memperhatikan penggunaan 

pigmen warna, bahan yang dicetak, dan proses mencetak, sangat penting juga 

memperhatikan proses pembuatan klise. Sebab berhasil atau tidak dalam mencipta 

karya seni grafis sangat besar bergantung pada proses pembuatan klise (master 

image). Hal tersebut dikarenakan klise merupakan sebagian besar perwujudan 

bentuk ungkapan gagasan yang akan disampaikan kepada orang lain. 

2.3.4.3.1 Hasil cetak tinggi dapat digolongkan menjadi tiga type, yaitu : 

2.3.4.3.1.1 Cetakan positif, artinya gambar berwarna tinta yang digunakan dengan 

dasar warna (putih) bidang cetak yang digunakan. 
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2.3.4.3.1.2 Cetakan negatif, artinya gambar berwarna dasar bidang cetak (putih) 

dengan dasar tinta yang digunakan (hitam). 

2.3.4.3.1.3 Cetakan kombinasi, artinya kedua jenis cetakan tersebut di atas hadir pada 

suatu karya. 

2.3.4.3.2 Cetak tinggi apabila dilihat dari pembuatannya dapat dibedakan menjadi tiga 

yaitu : 

2.3.4.3.2.1 Cap (mencetak dengan menggunakan bahan klise dari alam) 

Artinya menggunakan bahan klise dari alam, misalnya daun, jari, pelepah 

pisang dll, karena motifnya sudah ada secara alami, maka tidak lagi mencukil. 

Teknik cetak tinggi merupakan teknik cetak dengan keadaan permukaan klise 

tinggi rendah dan permukaan yang tinggi sebagai tempat menempelnya cat atau 

hasil. Permukaan yang tinggi merupakan bagian positif sebagai penghantar tinta, 

sedangkan permukaan yang bawah merupakan bagian negatif yaitu bagian yang 

tidak terkena tinta. 

Dalam proses mencetak terdapat beberapa proses yang berlangsung. 

Seperti yang telah di tulis oleh Andrews (1964:12) dalam bukunya Creative 

Printmaking, menerangkan beberapa proses mencetak. Proses mencetak tersebut 

dapat dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya : 

2.3.4.3.2.1.1 Bahan Alam 

Yang pertama, mencetak menggunakan motif yang membutuhkan sedikit 

persiapan atau bahkan tanpa persiapan seperti, bongkahan kayu, gabus, tutup 

botol, daun, garpu plastik, dan spons. Benda-benda tersebut dapat ditemukan di 

dekat rumah dan ruang kelas. Selain itu, harus mempertimbangkan pula pemilihan 

motif yang berhubungan dengan desain, tinta atau cat, dan daya tekan pada saat 
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pencetakan. Teknik semacam ini dapat dilakukan oleh anak-anak segala umur. 

Metode ini memberikan keleluasaan dalam pemilihan motif serta desain. Siswa 

hampir tidak akan merasa sulit untuk mencoba warna dan desain. Dengan sedikit 

panduan, Siswa mampu membuat desain dan pola yang diulang-ulang. 

Cap dengan menggunakan bahan klise dari alam merupakan jenis teknik 

cetak tinggi, karena tinta terletak pada permukaan yang tinggi pada bahan klise 

dari alam tersebut. Tentunya di sini digunakan motif-motif dari alam yang 

mempunyai tekstur yang menarik. Karya seni grafis cetak tinggi menggunakan 

bahan klise dari alam ini dibuat dari berbagai bahan, alat, dan teknik tertentu. 

Bahan menurut Rondhi dan Sumartono (2002:25) adalah material yang diolah 

atau sehingga menjadi barang yang kemudian disebut karya seni. Bahan yang 

digunakan dalam membuat karya seni grafis cetak tinggi ini cukup sederhana, 

yaitu tinta dan kertas, sedangkan alat adalah perkakas untuk mengerjakan sesuatu 

yaitu material. Alat yang digunakan dalam pembuatan karya seni ini, yaitu klise 

dan bak tinta stempel. Klise berasal dari benda-benda alam yang mempunyai 

tekstur yang menarik sebagai penghasil motif di atas kertas. Pemilihan klise harus 

memperhatikan tekstur yang nanti akan dihasilkan klise ke atas kertas. Klise yang 

digunakan dalam pembuatan karya grafis ini berasal dari motif-motif alam seperti 

batang tumbuh-tumbuhan, sebab jika batang tumbuhan dipotong melintang maka 

akan menghasilkan suatu motif menarik. 

Contoh batang tumbuh-tumbuhan yang mempunyai tekstur yaitu batang 

tumbuhan pisang, batang daun pepaya, batang dari daun talas, dan lain-lain. Bak 

tinta stempel berfungsi sebagai tempat tinta yang akan dicapkan. Sebelum batang 
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tumbuhan tersebut dicapkan ke kertas, batang tersebut dicapkan dahulu di bak 

tinta. Hal ini dilakukan agar tinta terbawa oleh batang dan bila dicapkan ke kertas 

akan menghasilkan tekstur dari tinta tersebut. 

Prosedur pembuatan karya seni cetak tinggi menggunakan bahan-bahan 

klise dari alam yaitu pertama menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan. 

Setelah itu, ambil pelepah pisang yang telah dipotong dan mendapatkan tekstur 

yang diinginkan untuk dicapkan dengan tinta yang sebelumnya telah disiapkan 

pada bantalan stempel yang kemudian dicapkan pada kertas dan dikomposisikan 

sesuai pola yang diinginkan. Komposisi yang dibuat harus memperhatikan unsur-

unsur  rupa seperti garis, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Hal ini diperhatikan 

karena karya seni merupakan suatu komposisi yang terdiri atas berbagai unsur-

unsur rupa. 

2.3.4.3.2.1.2 Cukil Kayu 

Artinya pembuatan klise dengan cara bahan atau papan dicukil atau 

ditoreh. Cukil menurut Rokhmat (2009:19) artinya pembuatan klisenya dengan 

cara dicukil atau ditoreh. Wood block print (cukil kayu) apabila dilihat 

berdasarkan alat yang digunakan dan cara penorehannya dapat digolongkan 

menjadi dua cara penorehannya dapat digolongkan menjadi dua kategori 

(Rokhmat : 18-19), yaitu : 

2.3.4.3.2.1.2.1 Wood cut, artinya adalah papan klise dari kayu (papan dipotong 

membujur) yang ditoreh dengan alat chisel dan penorehannya atau 

cukilannya sederhana. 
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2.3.4.3.2.1.2.2 Wood engrafing, artinya papan klise dari kayu (papan dipotong 

melintang) ditoreh dengan alat yang lembut (grafer/burin), dan 

penorehannya sangat rumit dan lembut. 

Prosedur pembuatan karya grafis cukil kayu dilakukan melalui empat 

tahapan, yaitu : 

2.3.4.3.2.1.2.1.1 Tahap pembuatan desain, yang akan dipindahkan kepermukaan klise 

(kayu), atau desain gambar dapat digambar langsung pada permukaan 

klise (papan kayu, hardboard). 

2.3.4.3.2.1.2.1.2 Tahap pembuatan klise, dengan cara menoreh atau mencukil permukaan 

klise (papan kayu, hardboard) yang sesuai dengan desain gambar 

yang telah dibuat. 

2.3.4.3.2.1.2.1.3 Tahap Mencetak, memindahkan pigmen warna pada klise ke permukaan 

bidang cetak dengan proses penekanan. 

2.3.4.3.2.1.2.1.4 Tahap terakhir adalah angkat cetakan dari kertas dan keringkan. 

2.3.4.3.2.1.3 Kolase atau Kolagraf 

Artinya pembuatan klise dengan cara ditempel pada bidang klise. Bahan 

yang digunakan beraneka ragam jenisnya, yang penting tinggi rendahnya bahan 

tersebut harus disesuaikan. 

Kolagraf atau kolase menurut Rokhmat (2009:19) artinya dalam 

pembuatan klise dengan cara menempelkan berbagai macam bahan pada bidang 

klise. Bahan yang digunakan beranekaragam jenisnya, yang penting diperhatikan 

dalam pembuatan klise bahan-bahan tersebut memiliki tinggi rendah atau 

ketebalan yang tidak jauh berbeda. 
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Contohnya yaitu bahan yang bertekstur yang telah dikomposisikan 

sedemikian rupa pada bidang datar dan dibentuk sesuai dengan kreativitas 

masing-masing individu. Alat yang dibutuhkan dalam teknik kolagraf ini adalah 

rol, gunting, pisau, dan double tapes. Sedangkan bahan yang dapat digunakan 

dalam teknik kolase seperti bahan-bahan bekas yang dapat dimanfaatkan dan 

dapat menghasilkan tekstur yang menarik seperti potongan tali tambang, potongan 

lidi, potongan kardus, kertas gambar dan cat. 

Prosedur pembuatan karya grafis kolase hampir sama dengan cukil kayu 

yang dilakukan melalui empat tahapan, yaitu : 

2.3.4.3.2.1.3.1 Tahap pembuatan desain, yang akan dipindahkan kepermukaan 

klise atau desain gambar dapat digambar langsung pada 

permukaan klise. 

2.3.4.3.2.1.3.2 Tahap pembuatan klise, dengan cara menambah atau menempel 

permukaan klise dengan berbagai bahan yang mempunyai motif 

yang menarik yang telah dibentuk, dengan cara menempelkan 

benda-benda yang bertekstur pada papan duplek/kardus 

menggunakan double tapes. 

2.3.4.3.2.1.3.3 Tahap mencetak, memindahkan pigmen warna pada klise dibaur 

cat hingga merata menggunakan rol, pastikan semua permukaan 

cetakan telah rata dengan cat. Tempelkan permukaan yang telah 

rata dengan cat tersebut di atas selembar kertas yang telah 

disediakan. 
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2.3.4.3.2.1.3.4 Tahap terakhir adalah mengangkat cetakan dari kertas dan 

mengeringkannya di bawah sinar matahari langsung agar cat 

cepat kering. 

 

2.4 Pembelajaran Seni Grafis sebagai Pendidikan Seni 

Pendidikan seni mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai media dan 

alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu untuk mengembangkan daya cipta 

(kreativitas) dan mengembangkan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi. 

Menurut Triyanto (1993:6) pendidikan kesenian mengarahkan kepada dua hal, 

yaitu sebagai media pendidikan estetik (pengembangan daya apresiasi) dan 

sebagai media pendidikan kreatif ( pengembangan daya cipta dan ekspresi). 

Tujuan pendidikan seni menurut Triyanto (1993:4) adalah untuk 

mengembangkan daya kesadaran dan kepekaan estetik (apresiasi), daya cipta 

(kreativitas), dan memberi kesempatan subjek didik untuk berekspresi. Pendidikan 

di sekolah berarti menumbuhkan suasana yang dapat memicu siswa untuk dapat 

mengembangkan ketiga tujuan tersebut. Kepekaan estetik dapat dikembangkan 

melalui kegiatan apresiasi. Kegiatan Apresiasi menurut Triyanto (1993:4) 

merupakan suatu kegiatan yang bersifat psikologis, artinya dalam proses apresiasi 

segenap potensi kejiwaan seseorang akan terlibat di dalamnya. Namun demikian 

efek lanjutan dari aktivitas itu akan dapat mendorong atau membentuk sikap atau 

perilaku yang dapat diamati gejalanya. Untuk menumbuhkan kemampuan 

berapresiasi, subjek didik perlu dilatih kesadaran estetisnya melalui berbagai 

kebiasaan melihat, berdialog, dan berdiskusi dengan karya seni. 
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Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan seni 

diberikan di SMA karena keunikan perannya yang tak mampu diemban oleh mata 

pelajaran lain. Keunikan tersebut terletak pada pemberian pengalaman estetik 

dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi melalui pendekatan 

pendidikan seni. Pendekatan pendidikan melalui seni dalam implementasi 

pembelajarannya menekankan pada eksplorasi dan eksperimentasi merangsang 

keingintahuan dan sekaligus menyenangkan bagi siswa. Kaitannya dengan seni 

grafis yang juga sebagai salah satu sub pokok kajian materi seni rupa di SMA 

tentu jelas bahwa seni grafis merupakan bagian dari pendidikan seni, karena seni 

grafis adalah salah satu seni yang termuat dalam kurikulum yang penting untuk 

dipelajari oleh siswa sebagai dasar pengetahuan mengenai dasar-dasar pendidikan 

seni tersebut. 

 

2.5 Metode Pembelajaran 

   Suprayekti (2003:13) mengatakan bahwa metode adalah cara guru 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa 

metode dapat dimanfaatkan guru mulai dari yang sederhana sampai dengan yang 

kompleks. Namun terdapat metode-metode khusus untuk tujuan-tujuan tertentu seperti 

metode bercerita, metode membaca, metode menulis dan lain-lain. Di bawah ini 

dikemukakan metode yang lazim dimanfaatkan guru, yaitu: 

2.5.1 Metode Ceramah 

    Proses penyampaian materi pembelajaran melalui kegiatan berbicara, dan 

terkadang menggunakan media papan tulis. 
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2.5.2 Metode Demonstrasi 

    Metode mengajar yang dilakukan oleh guru dengan cara menunjukkan, 

memperlihatkan dan memberi contoh suatu proses yang harus dikuasai oleh siswa. 

2.5.3 Metode Diskusi 

   Cara menyampaikan materi dengan berdiskusi melibatkan siswa 

langsung dalam menyimpulkan sebuah permasalahan, pengajaran dilakukan 

secara berkelompok.  

2.5.4 Metode latihan 

   Cara penyajian pelajaran yang menekankan pada pengulangan secara 

lisan, tertulis, praktikum/latihan keterampilan yang dilakukan siswa dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. 

2.5.5 Metode simulasi 

   Metode ini digunakan guru dalam rangka melatih dan membentuk pribadi 

siswa agar mampu mengungkapkan pendapatnya di depan kelas. 

2.5.6 Metode Eksperimen 

   Merupakan salah satu cara mengajar dimana siswa melakukan percobaan 

tentang suatu hal, mengamati prosesnya dan menuliskan hasilnya untuk 

disampaikan  di kelas dan dievaluasi oleh guru. 

2.5.7 Metode Bermain Peran 

   Metode ini biasanya digunakan guru dalam hal-hal untuk mengkaitkan 

materi yang akan disampaikan dengan cerita lampau yang menjadi pengalaman 

siswa sendiri, sehingga siswa lebih mudah memahami. 
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2.5.8 Metode Sumbang Saran 

   Metode sumbang saran dilakukan guru untuk mengumpulkan kesimpulan 

secara bertahap, agar siswa sendiri yang menemukan hipotesis suatu 

permasalahan. 

2.5.9 Metode Studi Kasus 

   Metode studi kasus biasanya guru menggunakan cerita mengenai 

masalah yang sedang marak dibicarakan khalayak, untuk dipecahkan bersama di 

kelas dan dilakukan uji coba permasalahan. 

    Metode pembelajaran seni rupa adalah cara yang digunakan oleh guru seni 

rupa untuk memberikan kemudahan dan fasilitas siswa dalam berkarya seni yang 

mengacu pada pengembangan kreativitas siswa dan tercapainya tujuan 

pembelajaran. Dalam pembelajaran seni rupa guru dapat memanfaatkan metode-

metode yang secara umum digunakan, misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi, 

dan demonstrasi, di samping metode mencontoh, drill (latihan), memola, dikte 

(bimbingan setahap demi setahap), dan ekspresi bebas (Syafi’i, 2007:35). 

   Semua metode memiliki keunggulan dan kelemahan, karena itu pemilihan 

metode yang tepat dan penggunaan berbagai variasi metode pembelajaran akan 

mendukung kelancaran proses pembelajaran, selain itu dapat menciptakan situasi 

pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Pemilihan metode 

pembelajaran agar lebih tepat sasaran disesuaikan dengan materi yang akan 

diberikan, perumusan tujuan, fasilitas, kemampuan siswa, dan waktu 

pembelajaran. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Pembelajaran 

Seni Grafis dengan Teknik Kolagraf di Kelas XI SMA N 1 Randudongkal 

Kabupaten Pemalang” adalah  pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan 

kualitatif ini, Syamsu Moleong dan Aanisah Basleman (1994:6) mengatakan 

bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahan, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

  Arikunto (2006:250), mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan 

penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat 

dari suatu perlakuan. Dengan demikian penelitian deskriptif, peneliti hanya 

bermaksud menggambarkan atau menerangkan gejala. 

 Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan bukan 

sekedar  pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka, tetapi dapat 

mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang. 

Selain itu, peneliti kualitatif juga menghasilkan data berupa gambaran atau 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau fenomena, status 
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kelompok orang, suatu subyek, suatu sistem pemikiran atau peristiwa masa 

sekarang. Alasan digunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif karena 

peneliti tidak melakukan pengujian, melainkan berusaha menelusuri, memahami, 

menjelaskan gejala dan kaitan hubungan antara segala yang diteliti, yaitu 

mengenai pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf di kelas XI SMA N 1 

Randudongkal. 

3.2 Sasaran Penelitian 

 Sasaran penelitian ini meliputi pelaksanaan pembelajaran seni grafis di 

kelas XI SMA N 1 Randudongkal yang terdiri atas: (1) Proses pembelajaran seni 

grafis; (2) Minat siswa terhadap pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf; 

(3) Hasil karya siswa SMA N 1 Randudongkal dalam pembelajaran grafis dengan 

teknik kolagraf; (4) Faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran seni 

grafis dengan teknik kolagraf. Adapun siswa yang mengikuti proses pembelajaran 

seni grafis adalah siswa kelas XI. 

3.3 Pelaksanaan Lokasi Penelitian 

 Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di SMA N 1 Randudongkal. 

Pemilihan lokasi tersebut berkaitan dengan penelitian berbentuk penelitian 

pengamatan terkendali. 

3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah siswa dan guru mata pelajaran seni rupa SMA N 1 

Randudongkal. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengamatan 

  Menurut Bogdan dan Taylor dalam Sumaryanto (2003:17) pengamatan/ 

observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta 

(participant observational) dan tidak berperan serta. Pada pengalaman tanpa 

peran serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan 

pengamatan. Sedangkan pengamat berperan serta melakukan dua peranan 

sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari 

kelompok yang diamati. 

  Sedangkan Menurut Arikunto (2006:155) observasi dalam pengertian 

psikologik disebut pula  pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dengan metode ini 

peneliti akan mencari data langsung ke lapangan melalui pengamatan, 

penyelidikan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran di SMA N 1 Randudongkal. 

3.5.2 Teknik Wawancara 

 Menurut Moleong dalam Sumaryanto (2003:17) wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan ada 

yang diwawancarai (interviewee) yang menjawab pertanyaan. Maksud wawancara 

menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 1994) adalah untuk mengkonstruksi 

tentang orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 
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kepedulian. Juga memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 

  Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Teknik 

wawancara yang digunakan penelitian ini adalah tidak berstruktur atau sering 

disebut wawancara yang bertujuan mengarah kepada kedalaman informasi, serta 

tidak dilakukan secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang 

diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar penelitian 

lebih jauh (Sutopo, 1996:56). 

  Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti di antaranya dengan siswa, guru, 

maupun pihak sekolah yang terkait. 

3.5.3 Teknik Dokumentasi 

  Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis, dalam pengertian luas dokumentasi bukan hanya berwujud tulisan saja 

tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan, seperti prasasti, simbol-simbol, dsb 

(Arikunto, 2006:158-159). Dokumen penelitian ini adalah video, foto-foto 

kegiatan belajar mengajar dan lain-lain. Hasil ini selanjutnya diorganisir 

sedemikian sehingga menjadi data pelengkap. 

3.6 Analisis Data 

 Analisis data yang dimaksudkan disini adalah proses mengolah dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori 

menjabarkan ke unit-unit, menemukan mana yang penting dan yang akan 
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dipelajari, dan merumuskan simpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Sugiyono (2009:335) mengatakan bahwa analisis data 

kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pula hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. 

   Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:337) mengelompokan 

aktivitas dalam analisis data meliputi tiga analisis data, yaitu data reduction 

(reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/ verivication 

(penarikan simpulan dan verifikasi). 

3.6.1 Reduksi Data 

   Menurut Sugiyono (2009:338) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak 

penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah, dan teknik pengumpulan data 

yang dipakai. 

3.6.2 Penyajian Data 

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Sugiyono 

(2009:341), menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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3.6.3 Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

   Simpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2009:345). 

   Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian 

kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam 

bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah 

dipahami keadaanya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Analisis Data 

(dikutip dari Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2009:338) 

 

 

 

Pengumpulan 
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   Penyajian data 

  Reduksi data 

Penarikan simpulan 
dan verifikasi 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak SMA N 1 Randudongkal 

SMA N 1 Randudongkal merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas 

yang terletak di pinggir Jl. Lapangan Olahraga, Kecamatan Randudongkal, 

Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya strategis sehingga mudah 

dijangkau, baik  dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, karena 

dekat dengan jalan raya dan berbatasan langsung dengan Lapangan Olahraga 

Randudongkal. SMA N 1 Randudongkal yang berdiri pada Tahun 1981, 

merupakan satu-satunya SMA Negeri yang ada di lingkungan kecamatan 

Randudongkal yang sekarang dikepalai oleh Drs. Adi Prihastanto, M.Pd. Secara 

fisik, bangunan SMA ini sempat direnovasi pada tahun 1992. 

SMA N 1 Randudongkal berdiri di atas tanah seluas 30.000 m2 dengan 

luas bangunan 3.487 m2. Dilihat letaknya, SMA N 1 Randudongkal memiliki 

batas-batas wilayah. Batas- batas tersebut merupakan batas yang telah ditentukan 

oleh pihak sekolah, sejak awal berdirinya gedung SMA. 

Batas SMA N 1 Randudongkal dengan bangunan sekitar adalah sebagai 

berikut : Sebelah Selatan berbatasan dengan SMA PGRI Randudongkal, Sebelah 

Utara berbatasan dengan Jl. Raya Randudongkal, Sebelah Timur berbatasan 

dengan perumahan warga Randudongkal, Sebelah Barat berbatasan dengan 

Lapangan Olahraga Randudongkal. 
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Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa SMA N 1 

Randudongkal terletak di kawasan yang strategis dan mudah dijangkau, baik 

dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Adapun lokasi lingkungan 

sekolah yang berada dekat dengan perumahan warga masyarakat Randudongkal, 

hal tersebut tidak mempengaruhi proses belajar mengajar.  

4.1.2 Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran SMA Negeri 1 

Randudongkal 

4.1.2.1 Fasilitas Sekolah 

Fasilitas SMA Negeri 1 Randudongkal sudah sangat memadai untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hal ini ditandai dengan dimilikinya 

beberapa bangunan gedung yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Fasilitas 

sekolah tersebut meliputi tersedianya ruang kepala sekolah, ruang  guru, ruang 

BK, ruang TU,  ruang laboraturium IPA, ruang laboraturium bahasa, ruang 

laboraturium komputer, ruang perpustakaan konvensional, ruang UKS, koperasi, 

ruang OSIS, kamar kecil, kantin,  gudang, mushola, tempat parkir dan lain-lain. 

 
Gambar 1. Pintu Gerbang SMA N 1 Randudongkal 

         (foto hasil rekaman peneliti) 
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Gambar 2. Wajah Depan SMA N 1 Randudongkal 

       (Foto hasil rekaman peneliti) 
 

Rincian fasilitas yang ada di SMA N 1 Randudongkal sbb : 

Tabel 1. Fasilitas SMA N 1 Randudongkal 
Jenis Ruang Luas (m2) Kondisi Jumlah 

Ruang Teori/Kelas 2.247 m2 Baik 17 
Laboraturium IPA 220 m2 Baik 1 
Laboraturium Fisika 150 m2 Baik 1 
Laboraturium Bahasa 110 m2 Baik 1 
Laboraturium Komputer 100 m2 Baik 1 
Laboraturium Multimedia 100 m2 Baik 1 
Ruang Perpustakaan 100 m2 Baik 1 
Ruang UKS 20 m2 Baik 1 
Koperasi 18 m2 Baik 1 
Ruang BK/BP 20 m2 Baik 1 
Ruang Kepala Sekolah 18 m2 Baik 1 
Ruang Guru 144 m2 Baik 1 
Ruang OSIS 12 m2 Baik 1 
KM/WC Guru Laki-laki 6 m2 Baik 1 
KM/WC Guru Perempuan 6 m2 Baik 1 
KM/WC kepsek 6 m2 Baik 1 
KM/WC Siswa Laki-laki 36 m2 Baik 9 
KM/WC Siswa Perempuan 36 m2 Baik 9 
Gudang 98 m2 Baik 2 
Mushola 98 m2 Baik 1 
Ruang Multimedia 72 m2 Baik 1 
Ruang Kantin 1. dalam Sekolah 45 m2 Baik 5 
Ruang Kantin 2. luar Sekolah 40 m2 Baik 2 
Parkir 150 m2 Baik 2 
Ruang Tamu 12 m2 Baik 1 
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Sumber : Data Stastistik SMA N 1 Randudongkal 

Selain fasilitas yang disebut di atas, SMA N Randudongkal juga memiliki 

lapangan sepak bola, lapangan tenis, dan lapangan voli guna menunjang kegiatan 

pembelajaran olahraga. 

Berdasarkan tabel di atas, fasilitas sekolah sudah memadai untuk 

melaksanakan pembelajaran yang baik. Fasilitas yang baik dapat mendukung 

keberhasilan pembelajaran. Fasilitas yang dimaksud antara lain : ruang kelas, 

perpustakaan, laboraturium, dan lain-lain yang telah disebutkan dalam tabel. 

4.1.2.2 Keadaan Lingkungan Sekolah 

4.1.2.2.1 Tingkat Kebersihan 

Tingkat  kebersihan SMA N 1 Randudongkal terlihat baik. Petugas 

kebersihan setiap pagi selalu membersihkan lingkungan sekolah, baik menyapu 

maupun mengepel lantai serta membuang sampah-sampah yang berserakan di 

sekitar lingkungan sekolah. Petugas yang bertugas membersihkan lingkungan 

sekolah ada dua orang. Satu orang bertugas di bagian dalam sekolah atau di dalam 

kantor, sedangkan satu orang lagi bertugas membersihkan halaman dan taman 

sekolah. 

Setiap pagi suasana kelas selalu terlihat bersih dan rapi, karena pada pagi 

hari ruang kelas dibersihkan pula oleh petugas kebersihan dan biasanya pada akhir 

pembelajaran siswa juga secara bergilir membersihkan ruang kelas sesuai jadwal 

piket yang telah dibuat. Sedangkan pada kamar kecil siswa, petugas memberi 

pengharum ruangan dan dibersihkan setiap hari agar kamar kecil tidak 

menimbulkan bau yang kurang sedap. 
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4.1.2.2.2 Tingkat Kebisingan 

Walaupun lokasi sekolah dekat dengan jalan raya, akan tetapi tingkat kebisingan 

tergolong rendah karena memang kawasan Randudongkal masih termasuk pedesaan dan 

letak sekolahnya sedikit masuk dari jalan raya. Tinggi rendahnya tingkat kebisingan yang 

ada di lingkungan sekolah akan mempengaruhi jalannya sistem pembelajaran yang ada di 

sekolah. 

Semakin tinggi tingkat kebisingan maka akan semakin mengganggu kelancaran 

kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dikarenakan pada saat pembelajaran berlangsung 

siswa butuh ketenangan agar dapat berkonsentrasi penuh. Apabila suasana pembelajaran 

disertai suara kebisingan, maka jelas siswa tidak akan dapat maksimal mengikuti 

pembelajaran karena tidak dapat berkonsentrasi. 

4.1.2.2.3 Ventilasi 

Secara menyeluruh ventilasi di SMA N 1 Randudongkal dapat dikatakan 

baik. Ventilasi udara di lokasi sekolah cukup baik karena adanya pertukaran udara 

yang cukup baik, selain itu rindangya pepohonan yang ada di sekitar lingkungan 

sekolah juga sangat mendukung. 

Pihak sekolah sengaja membuat lingkungan sekolah memiliki sistem 

pertukaran udara yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan  

ruang kelas yang dibuat longgar dan didukung dengan ukuran ventilasi yang 

cukup lebar pada tiap-tiap kelas. Selain itu lingkungan taman sekolah yang 

sengaja ditanami banyak pepohonan besar membuat semakin nyaman, udara di 

sekitar lingkungan sekolah juga terasa segar. 
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4.1.2.2.4 Jalan Penghubung dengan Sekolah 

Akses menuju SMA N 1 Randudongkal sangat mudah. Hal ini 

dikarenakan jalan menuju SMA yang telah diaspal masih dalam kondisi baik, jadi 

bagi guru atau siswa yang menggunakan alat transportasi sendiri akan lebih 

mudah. Sedangkan bagi guru atau siswa yang tidak menggunakan alat transportasi 

sendiri bisa menggunakan angkutan umum, karena jarak sekolah dengan jalan 

raya hanya 100 m. 

Transportasi yang ada berupa angkudes. Biasanya angkudes beroperasi 

dari pukul 05.00-18.00 WIB, sehingga siswa yang menggunakan transportrasi 

umum tidak khawatir dan kesulitan untuk pulang ke rumah ketika di sekolah ada 

jam tambahan hingga sore hari. 

Jalan raya yang berada di dekat SMA N 1 Randudongkal menghubungkan 

dengan beberapa kecamatan yang berada di sekitar Kecamatan Randudongkal. 

Jalan raya yang menuju ke arah barat menghubungkan dengan Kecamatan Moga, 

jalan raya yang menuju ke arah utara menghubungkan dengan kecamatan 

warungpring,  sedangkan jalan raya yang menuju ke arah  timur menghubungkan 

dengan kecamatan karangmoncol. 

4.1.2.2.5 Masyarakat Sekitar 

Masyarakat sekitar pada umumnya bermata pencaharian pedagang dan 

PNS. Dilihat Dari segi perekonomian tergolong ke dalam tingkat menengah ke 

atas, hal ini terlihat walaupun hanya sekedar bermata pencaharian pedagang, rata-

rata di setiap rumah sudah memiliki bangunan rumah cukup bagus dan 

mempunyai kendaraan sendiri. 
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Rumah-rumah warga di sekitar sekolah terlihat bagus dan bersih. 

Lingkungan perumahan siswa jauh dari kesan kumuh. Terlihat pula pembangunan 

pagar besi di setiap rumah, sehingga nampak benar-benar tertata rapi. 

4.1.2.3 Sarana Sekolah 

4.1.2.3.1 Ruang Kepala Sekolah 

Ruang kepala sekolah adalah ruang khusus yang hanya digunakan oleh 

kepala sekolah untuk melakukan segala aktivitasnya berkaitan dengan 

pekerjaanya di sekolah. Ruangan ini terletak di lantai dua lobi sekolah. Ruang 

kepala sekolah ini merupakan ruang kerja terpisah dari ruang yang lain. 

Ruang Kepala Sekolah berukuran 18 m2, yang tergolong cukup luas untuk 

ukuran ruang individu. Secara kualitas cukup memadai adanya AC, meja kerja, 

kursi tamu, satu unit komputer, sebuah televisi, telepon, dispenser, dan kamar 

kecil. 

 
Gambar 3 dan 4. Ruang Kepala Sekolah 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
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4.1.2.3.2 Ruang Guru 

Ruang guru adalah ruang yang digunakan oleh para guru sebagai ruang 

kerja dan santai saat tidak mengisi jam pelajaran. Ruang kerja guru berada di 

sebelah kanan lobi sekolah. Ruangan ini memiliki beranda kecil yang menghadap 

ke arah selatan. 

Ruang guru berukuran 144 m2, tergolong cukup sempit utuk menampung 

sejumlah meja kerja guru seluruhnya. Ruangan ini terlihat saling berhimpitan 

antara meja kerja satu dengan yang lain, hanya terdapat sedikit jalur sempit untuk 

jalan saja. Akan tetapi karena penataannya yang rapi, jadi ruangan terlihat bersih 

dan nyaman. Secara kualitas cukup memadai adanya meja dan kursi guru, sebuah 

televisi, sebuah dispenser, tiga unit Komputer, dua buah kipas angin, sebuah  

televisi, telepon, dan dua ruang kamar kecil. 

 
Gambar 5 dan 6. Ruang Guru 
(Foto hasil rekaman peneliti) 

4.1.2.3.3 Ruang Tata Usaha 

Ruang TU merupakan ruang kerja yang berfungsi sebagai pusat 

administrasi sekolah yang letaknya di sebelah kiri lobi sekolah. Ruangan ini 
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sekaligus sebagai tempat masuk bila menuju ke ruang kepala sekolah. Ruangan ini 

terlihat sangat rapi, karena hanya terdapat beberapa meja kerja karyawan TU. 

Ruang TU berukuran 90 m2, ruang ini tergolong cukup luas. Di dalam 

ruang TU terdapat beberapa fasilitas seperti tiga unit komputer, sebuah dispenser, 

dua buah kipas angin serta almari-almari sebagai tempat menyimpan arsip. 

 
Gambar 7 dan 8. Ruang Tata Usaha 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
4.1.2.3.4 Perpustakaan 

Perpustakan adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan buku-buku  

sebagai sumber referensi, baik buku mata pelajaran maupun buku karya ilmiah. 

Ruang ini juga digunakan sebagai ruang baca siswa SMA N 1 Randudongkal. 

Ruang perpustakaan terletak paling belakang berdekatan dengan laboraturium 

bahasa. Perpustakaan tersebut memiliki daya tampung yang kurang memadai, 

karena minimnya tempat, sehingga membuat pembaca atau siswa yang datang 

terpaksa harus bergantian, tidak bisa sekaligus menampung banyak siswa yang 

datang. 

Ruang perpustakaan berukuran 100 m2, tergolong cukup sempit untuk 

menampung sejumlah siswa dengan kapasitas banyak, karena daya tampung 

perpustakaan berkisar 20 pengunjung saja. Di dalam ruang perpustakaan terdapat 
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beberapa fasilitas seperti satu unit komputer, dua buah kipas angin, rak-rak buku 

sebagai tempat menata buku, meja dan kursi sebagai tempat duduk pengunjung 

perpus, yang ingin sekedar mencatat tugas atau membaca buku-buku 

perpustakaan, dan rak khusus koran. 

Walaupun ruangan perpustakaan tidak terlalu luas, akan tetapi ruangan ini 

tidak terlihat sesak, karena ruang perpustakaan ditata dengan rapi sehingga 

membuat pembaca merasa nyaman. Ventilasi pada ruang perpustakaaan juga 

dibuat lebar sehingga pertukaran udara di ruangan ini sangat bagus. 

 
Gambar 9 dan 10. Ruang Perputakaan 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
4.1.2.3.5 Ruang OSIS 

Ruang OSIS adalah ruang yang digunakan oleh anggota OSIS sekolah, 

untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan organisasi tersebut. 

Ruang OSIS terletak bersebelahan dengan ruang koperasi. Ruangan ini sering 

dipergunakan oleh siswa khususnya rutin setiap hari senin guna rapat koordinasi 

anggota OSIS. 

Ruang OSIS berukuran 12 m2, ruangan ini hanya digunakan oleh anggota 

OSIS saja, jadi sengaja dibuat tidak terlalu lebar, hanya menampung beberapa 
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orang saja. Di dalam ruang OSIS terdapat beberapa fasilitas seperti, satu buah 

kipas angin, satu rak buku, meja dan kursi, almari sebagai penyimpan piala-piala 

yang dihasilkan dari organisasi tersebut. 

 
Gambar 11. Ruang OSIS  
Gambar 12. Halaman depan ruang Osis 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
4.1.2.3.6 Ruang BK 

Ruang BK adalah ruang yang berfungsi sebagai konseling bagi siswa 

SMA N 1 Randudongkal. Ruangan ini berada di sebelah kanan ruang tamu 

sekolah. Ruangan BK digunakan oleh guru BK yang selalu bertugas sehari-

harinya. 

Ruang BK berukuran 20 m2, yang tergolong cukup luas. Di dalam ruang 

BK terdapat beberapa fasilitas seperti, satu buah kipas angin, satu rak buku, meja 

kerja guru BK, almari sebagai penyimpan data-data siswa yang bermasalah, serta 

meja dan kursi tamu. 

 
     Gambar 13. Meja kerja guru BK       Gambar14. Ruang tamu BK 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
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4.1.2.3.7 Ruang Laboraturium Biologi 

Ruang laboraturium biologi adalah ruang yang digunakan untuk 

menyimpan perlengkapan dan peralatan praktikum pelajaran biologi. Ruang ini 

digunakan oleh guru pada saat pembelajaran biologi yang menerapkan kegiatan 

praktik atau demonstrasi. Pada saat kegiatan praktik biasanya siswa dibawa 

keruang laboraturium biologi, sehingga guru lebih leluasa mendemonstrasikan, 

karena seluruh perlengkapan juga telah tersedia. 

Ruang laboraturium biologi berukuran 220 m2, tergolong cukup luas. 

Ruangan ini berada di belakang kelas XI IPS 2. Di dalam ruang ini terdapat 

beberapa fasilitas seperti, perlengkapan praktikum biologi, papan whiteboard, 

meja dan kursi khusus praktik, almari tempat menyimpan obat-obatan kimia, dua 

buah kipas angin. 

 
Gambar 15 dan 16. Laboraturium Biologi 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
4.1.2.3.8 Ruang Aula 

Ruang aula merupakan ruang serbaguna, terdiri dari satu ruang gedung 

menghadap ke timur yang terletak di antara ruang kelas XI IPA 1 dan XI IPA II. 

Ruang aula ini merupakan ruang aula terbuka yang sering digunakan untuk 

pementasan drama maupun kegiatan belajar mengajar. 
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Ruang aula berukuran 300 m2, tergolong cukup luas. Tidak banyak 

fasilitas yang terdapat di ruang aula karena tempatnya yang terbuka, hanya 

beberapa lampu untuk keperluan pementasan. 

 
Gambar 17. Aula 

(Foto hasil rekaman peneliti) 

 
4.1.2.3.9 Fasilitas Penunjang lain 

4.1.2.3.9.1 Ruang Tamu Sekolah 

Ruang tamu sekolah adalah tempat yang digunakan oleh pihak sekolah 

untuk menerima tamu sekaligus sebagai ruang tunggu. Ruang ini berada di depan 

ruang TU, dan bersebelahan langsung dengan ruang Kepala TU. 

Ruang tamu sekolah berukuran 12 m2, tergolong tidak terlalu luas. 

Walaupun demikian, ruang tamu terlihat nyaman karena ditata dengan rapi, 

sehingga membuat penunggu merasa leluasa. Di dalam ruang ini terdapat 

beberapa fasilitas seperti : kursi tamu, almari yang digunakan untuk memajang 

tropi, sebuah televisi, dan sebuah kipas angin. 
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Gambar 18. Ruang Tamu Sekolah 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
4.1.2.3.9.2 Koperasi Sekolah 

Koperasi sekolah adalah tempat yang digunakan oleh pihak sekolah untuk 

menjual beberapa barang kebutuhan siswa, seperti perlengkapan pembelajaran, 

makanan kecil dan minuman. Biasanya siswa memanfaatkan fasilitas koperasi 

sekolah ini untuk membeli kebutuhan yang bersifat mendadak. Misal ketika akan 

mengikuti ulangan siswa menggunakan kertas folio, lalu seketika itu siswa 

mempunyai inisiatif untuk membeli di koperasi, ataupun kebutuhan mendadak 

lainnya, antara lain : bolpoint, pensil, dan penggaris. 

Ruang koperasi berukuran 18 m2, tergolong cukup luas. Di dalam ruang 

koperasi tertata rak-rak yang digunakan untuk meletakan perlengkapan sekolah 

seperti buku tulis, buku gambar, pensil, cat air, penggaris, dll. Sedangkan di atas 

rak tersusun berbagai macam makanan kecil, dan kue-kue. Di depan ruang 

koperasi sekolah terdapat pula satu buah lemari kulkas sebagai tempat minuman 

yang dijual. Tidak banyak fasilitas yang terdapat di koperasi, hanya rak-rak 

penyimpan barang dagangan, dan sebuah kipas angin.  
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Gambar 19. Ruang Koperasi 
(Foto hasil rekaman peneliti) 

4.1.2.3.9.3 Kamar Kecil 

Kamar kecil yang berada di SMA N 1 Randudongkal tersedia sembilan 

ruang. Kesembilan ruang tersebut di antaranya adalah : satu ruang khusus untuk 

kepala sekolah, satu ruang untuk guru perempuan, satu ruang untuk guru laki-laki, 

tiga ruang untuk siswa perempuan, dan tiga ruang untuk siswa laki-laki. 

Kamar kecil rata-rata berukuran 6 m2, dengan ketinggian bak air 200 cm. 

Masing-masing kamar kecil memiliki satu closet dan satu bak air. Di dalam kamar 

kecil juga terpasang sebuah cermin, sebuah wastafel, dan pengaharum ruangan. 

 
Gambar 20. Kamar Kecil 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
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4.1.2.3.9.4 Kantin 

Kantin yang terdapat  di SMA N 1 Randudongkal ada lima buah. Lima di 

antaranya terletak di sebelah kanan tiga buah, belakang sekolah dua buah. 

Masing-masing kantin menyediakan berbagai macam makanan, dari nasi bungkus 

sampai makanan cemilan. Siswa biasanya memanfaatkan kantin sebagai tempat 

santai saat istirahat sambil makan. 

Kantin sekolah rata-rata berukuran 18 m2. Bangunan kantin hanya terbuat 

dari papan kayu dan masih beralas tanah. Di dalam kantin tidak banyak fasilitas 

yang ada, biasanya hanya terdapat kursi dan meja kayu. Pada masing-masing 

kantin, ruangan dibuat terbuka dan banyak terdapat ventilasi agar pertukaran 

udara lancar dan tidak pengap. 

 
Gambar 21 dan 22. Kantin Sekolah 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
4.1.2.3.9.5 Pos Satpam 

Pos satpam adalah tempat yang digunakan petugas keamanan untuk 

berjaga-jaga. Bangunan pos satpam masih telihat kokoh dan bersih. Pos satpam 

tidak pernah terlihat kosong, setiap hari petugas keamanan selalu siap di pos 

penjagaan tersebut. 
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Pos satpam berukuran 10 m2. Terletak di depan kantor sekolah, berdekatan 

dengan pintu gerbang. Di dalam pos satpam terdapat fasilitas  seperti sebuah kipas 

angin, dan sebuah radio. 

 
Gambar 23. Post Satpam 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 
4.1.2.3.9.6 Lapangan Olahraga 

Terdapat tiga tempat lapangan olahraga yang berada di SMA N 1 

Randudongkal yang terletak di sebelah timur dan tengah sekolah. Lapangan 

olahraga adalah fasilitas sekolah yang mempunyai ukuran paling luas. Di sebelah 

timur terdapat lapangan basket dan voli, sedangkan di sebelah tengah terdapat 

lapangan tenis. 

Luas keseluruhan lapangan olahraga adalah 900 m2. Lapangan Basket 

berukuran 400 m2, lapangan voli berukuran 300 m2, sedangkan lapangan tenis 

berukuran 200 m2. Kondisi masing-masing fasilitas lapangan masih tergolong 

bagus. Biasanya setiap ada kerusakan pada fasilitas lapangan olahraga, pihak 

sekolah langsung memperbaiki. Lapangan olahraga digunakan siswa pada saat 

jam pelajaran olahraga, ataupun pada saat jam istirahat, siswa sering kali 

memanfaatkannya untuk sekedar bermain-main. 
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 Gambar  24. Lapangan Basket         Gambar  25. Lapangan voli 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
4.1.2.3.9.7 Mushola 

Mushola sekolah adalah tempat yang digunakan oleh seluruh warga 

sekolah terutama yang beragama islam untuk melakukan kegiatan ibadah sholat. 

Ruang mushola terletak paling belakang di sebelah kiri ruang laboraturium 

bahasa. 

Mushola berukuran 98 m2, tergolong cukup luas. Di dalam mushola 

terdapat fasilitas seperti : mukena, sajadah, dan dua buah kipas angin. Mushola 

biasa digunakan oleh siswa pada saat jam istirahat ke dua, yaitu pukul 12.00 WIB 

untuk melakukan ibadah sholat duhur. 

 
Gambar 26. Mushola 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
4.1.2.3.9.8 UKS 

Ruang UKS adalah ruang yang digunakan untuk P3K. Biasanya ruang ini 

dipakai saat ada siswa yang sakit sebagai tempat istirahat sementara. Ruang ini 

biasanya  selalu penuh dengan siswa ketika hari senin saat mengikuti upacara, 
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terkadang siswa yang tidak kuat dengan panas dan berdiri lama pada saat upacara 

akan pingsan dan petugas P3K akan melakukan pertolongan pertama dengan 

membawa siswa tersebut ke ruang UKS. 

Ruang UKS berukuran 20 m2. Dengan keadaan ruang yang tidak terlalu 

luas, pihak sekolah sengaja membuat ruang ini menjadi ruang yang memiliki 

banyak jendela, sehingga ruangan akan terasa tidak pengap. Ruang ini terletak di 

belakang ruang BK. Di dalam Ruang UKS terdapat fasilitas seperti : dua buah 

tempat tidut, sebuah kipas angin, dan almari sebagai tempat menyimpan obat-

obatan. 

 
Gambar 27. Ruang UKS 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
4.1.2.3.9.9 Tempat parkir 

Tempat parkir yang berada di SMA N 1 Randudongkal dibagi menjadi dua 

lokasi, yaitu terletak di sebelah timur dan barat halaman depan sekolah. Tempat 

parkir yang di sebelah timur khusus digunakan untuk kepala sekolah, guru, dan 

karyawan, sedangkan tempat parkir yang di sebelah barat khusus digunakan untuk 

siswa. 

Tempat parkir berukuran 200 m2, tergolong cukup luas. Bangunannya 

dibuat terbuka, agar guru dan siswa pada saat akan memarkirkan kendaraannya 
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lebih leluasa. Setiap siswa yang membawa motor dan diparkirkan, maka akan 

mendapatkan kartu parkir yang bernomor, hal itu dimaksudkan sebagai keamanan. 

 
Gambar 28. Tempat Parkir 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa 

fasilitas pembelajaran di SMA N 1 Randudongkal sudah termasuk lengkap dan 

memadai, ditandai dengan berbagai fasilitas tersebut di atas. Berkaitan dengan 

seni rupa, sekolah belum mempunyai ruang praktik sendiri untuk kegiatan 

kesenian. Hal ini disebabkan oleh cara pandang guru yang menganggap kegiatan 

praktik seni rupa dapat dilakukan di mana saja seperti di luar ruangan, sehingga 

tidak ada ruang khusus untuk praktik seni rupa. Hal ini juga berakibat tidak 

adanya karya-karya seni rupa dari siswa yang tersimpan di sekolah. 

4.1.3 Keadaan Guru dan Karyawan 

4.1.3.1 Jumlah Guru dan Bidang Pelajaran 

Guru di SMA N 1 Randudongkal berjumlah 54 orang, yang terdiri dari 49 

orang guru tetap dan lima orang guru tidak tetap. Daftar guru menurut sebaran 

mata pelajaran adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2. Daftar Guru SMA N 1 Randudongkal 

PENDIDIKAN  
NO 

 
NAMA Nama Sekolah dan Jurusan Tingkat Ijazah TH.Lulus 

1 Drs. ADI PRIHASTANTO, M.Pd. UNNES, MP S2/A.IV 2008 

2 Dra. SRI SUPATMI UNS, BP S1/A.IV 1981 
3 Drs. ULWI IKIP, B.INGGRIS S1/A.IV 1983 
4 Drs. SUHERMAN IKIP, ORKES S1/A.IV 1984 
5 Dra. YULIATNI IKIP, T BUSANA S1/A.IV 1984 
6 Drs. SUDAYUN UNS, GEOGRAFI S1/A.IV 1982 
7 Drs. EDY PRANYOTO IKIP, B.INGGRIS S1/A.IV 1985 
8 Drs. PANUT UNS, BIOLOGI S1/A.IV 1985 
9 SOEKIMIN, B.A. UNS, BP SARMUD 1978 
10 Drs. ANUNG YUWONO IKIP, PMP S1/A.IV 1988 
11 SUKANTO, S.Pd. IKIP, BIOLOGI S1/A.IV 1995 
12 Drs. ANDANG HAYAT A. IKIP, B IND S1/A.IV 1987 
13 TUTI HARTINI, S.Pd. IKIP, B IND S1/A.IV 2001 
14 Drs. MOHAMAD AKIL IKIP, B IND S1/A.IV 1986 
15 AMINAH, S.Pd. IKIP, KIMIA S1/A.IV 1998 
16 SUTRIYAH, S.Ag. STAIN, TARBIYAH S1/A.IV 1999 
17 SUNARDI, B.A. IKIP, EKONOMI S1/A.IV 1977 
18 KHUSNIYATIN, S.Pd. UNS, KIMIA S1/A.IV 1999 
19 Dra. ANTIK SETYO M. UNISRI, PMP S1/A.IV 1988 
20 AHMAD HUFRON, S.Pd. IKIP, ORKES S1/A.IV 2003 
21 SUKRASTO, B.A. IKIP, MAT SARMUD 1984 
22 NURCE HAERANI IKIP, KET JASA D III /A.III 1985 
23 AKROM, S.Pd. IKIP, GEO S1/A.IV 1994 
24 BAMBANG KUSUMA B. UNS, S RUPA S1/A.IV 1988 
25 TITIN SUWARTINI, S.Pd. UMM, MAT S1/A.IV 1996 
26 RIYANTO, S.Pd. UNDANA, MAT S1/A.IV 1997 
27 DESTHA PURWA .N., S.Pd. UMP, B.INGGRIS S1/A.IV 1998 
28 TULUS JATIWIYONO UNS, SEJARAH D II /A.III 1986 
29 TAUFIK KUNTA W. S.Pd. IKIP, MTK S1/A.IV 1998 
30 KRISTANTO DWI.I., S.Pd. UNS, B.INGGRIS S1/A.IV 1997 
31 YOGA ASTAKI M, S.Pd. UNNES, B.INGGRIS S1/A.IV 2001 
32 Drs. SUGENG W. IKIP, PPKn S1/A.IV 1992 
33 SUWANA, S.Pd. UMS, B.IND S1/A.IV 1995 
34 SUTAMI, S.Pd. UTS, B.IND S1/A.IV 1994 
35 KUSNO, S.Ag. STAIN, AGAMA S1/A.IV 1998 
36 NUR ARBAYA, S.Pd. IKIP, B.JAWA S1/A.IV 1990 
37 MUFLICHIN, S.Pd. UMP, GEOGRAFI S1/A.IV 1996 
38 DIN DERITAHATI UMS, PPKn S1/A.IV 2000 
39 UMA ANISA, S.Pd. IKIP, BIOLOGI S1/A.IV 2001 
40 KENIYATI, S.Pd. UPS, MTK S1/A.IV 2002 
41 IMRON ROSYADI, S.Ag. STAIN, PAI S1/A.IV 1993 
42 Drs. EDY SUSANTO P. IKIP, MTK S1/A.IV 2004 
43 KHAERUDIN, S.Pd. UAD, FISIKA S1/A.IV 2001 
44 IDHI A MULYAWAN, S.Pd. IKIP PGRI, FISIKA S1/A.IV 2005 
45 AGUS SULISTYAWAN, S.Pd. UNISRI, BK S1/A.IV 2008 
46 WIWIK MURTININGSIH, S.Pd. UPS, MTK S1/A.IV 2003 
47 ULFIYATUN, S.Pd. UAD, B.Ind S1/A.IV 1999 
48 ANIK KUSPRIHATIN, S.Pd. IKIP, MTK S1/A.IV 2003 
49 INDAH NURDIANI, S.Pd. UNNES, B.Jawa S1/A.IV 2008 
50 YENI KRISTIANINGRUM, S.Pd. UNNES, B.Jawa S1/A.IV 2005 
51 RINA WIJAYANTI, S.Pd. UNS, FISIKA S1/A.IV 2005 
52 ENDANG SUPRIASIH, S.Pd. UNNES, B. PERANCIS S1/A.IV 2005 
53 TITI GUNARSIH, S.Kom. UAD, TIK S1/A.IV 2004 
54 SOBRUN JAMIL, S.Pd. UAD, TIK S1/A.IV 2004 

Sumber : Data Statistik SMA N Randudongkal 
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Sebagian besar guru pengajar pada setiap mata pelajaran di SMA N 1 

Randudongkal bergelar S1. Adapun yang bergelar S2 hanya kepala sekolah, yaitu 

Drs. Adi Prihastanto, M.Pd. Berdasarkan data, tingkat pendidikan guru, 

pengalaman dan lamanya mengajar guru  mempengaruhi kualitas dalam 

mengajarnya. 

Guru Mata Pelajaran Seni Budaya berjumlah dua orang. Di dalam 

pelajaran seni budaya terdapat dua macam seni yang dikaji yaitu seni rupa dan 

seni musik. Untuk pelajaran seni rupa diampu oleh Bapak  Bambang Kusuma 

Budi, sedangkan untuk seni musik diampu oleh Bapak Edi Purwanto. 

Sedangkan Staf Tata Usaha SMA N 1 Randudongkal berjumlah tujuh 

orang. Tujuh orang tersebut termasuk pegawai tetap, di antaranya : 

Tabel 3. Daftar Staf Tata Usaha SMA N 1 Randudongkal 

PENDIDIKAN NO NAMA 
NAMA SEKOLAH  DAN 

JURUSAN 
TINGKAT 
IJAZAH 

TAHUN LULUS 

1 MOH.AZHAR SLTA, IPA 1980 SLTA 
2 NELY SURYANTI SLTA, IPS 1984 SLTA 
3 ALWI SLTA, IPS 1984 SLTA 
4 BAMBANG T.S. SLTA IPA 1990 SLTA 
5 MAFUDIN SLTA, IPA 1996 SLTA 
6 KALIRI SMP 1982 SMP 
7 CASMADI SD 1980 SD 

Sumber : Data Statistik SMA N Randudongkal 

 Berdasarkan tabel pegawai tetap di atas, rata-rata pendidikan yang telah 

diselesaikan adalah tingkat SLTA, adapun yang hanya tingkat SMP dan SD, 

merupakan pegawai yang masa pengabdiannya paling lama di SMA N 1 

Randudongkal. 
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4.1.4 Keadaan Siswa SMA N 1 Randudongkal 

Siswa SMA N 1 Randudongkal berjumlah 930 siswa dengan rincian 349 

siswa laki-laki dan 581 siswa perempuan. Persebaran tiap kelas adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Jumlah Siswa Perkelas di SMA N 1 Randudongkal 

Jumlah Siswa  NO 

 

Kelas 

Putra Putri 

Jumlah Total 

1 X1 15 29 44 

2 X2 14 30 44 

3 X3 13 31 44 

4 X4 15 28 43 

5 X5 13 28 41 

6 X6 12 32 44 

7 X7 14 28 42 

8 X8 12 30 42 

9 XI IPA 1 10 27 37 

10 XI IPA 2 9 27 36 

11 XI IPA 3 8 27 35 

12 XI IPA 4 7 27 34 

13 XI IPS 1 22 24 46 

14 XI IPS 2 23 22 45 

15 XI IPS 3 23 23 46 

16 XI BAHASA 10 26 36 

17 XII IPA 1 9 27 36 

18 XII IPA 2 10 30 40 

1 XII IPA 3 9 28 37 
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20 XII IPS 1 14 24 38 

21 XII IPS 2 12 30 42 

22 XII IPS 3 11 27 38 

23 XII BAHASA 14 26 40 

Sumber : Data Statistik SMA N Randudongkal 

 Berdasarkan tabel 4 rata-rata jumlah siswa tiap kelas X berjumlah 40 

siswa, kelas XI berjumlah 35 siswa, dan kelas XII 38 siswa. Penelitian ini 

mengambil sasaran pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf pada siswa 

kelas XI SMA N 1 Randudongkal yang rata-rata jumlah siswanya banyak. Kelas 

dengan jumlah siswa yang banyak, memang akan sedikit menyulitkan guru dalam 

mengkondisikan kelas, akan tetapi guru berusaha mengajar dan mengelola kelas 

dengan baik.  

4.2 Pembelajaran Seni Rupa di SMA N 1 Randudongkal 

4.2.1 Pembelajaran Seni Rupa Secara Umum di SMA N 1  Randudongkal 

Pelajaran Seni Rupa bagi tiap-tiap jenjang kelas diberikan sama seperti 

yang tertera pada KTSP. Kelas X, XI, dan XII untuk setiap minggu mendapatkan 

dua jam pelajaran dengan waktu 2X45 menit. Pada penelitian ini yang menjadi 

objek adalah kelas XI, karena pembelajaran grafis yang akan dilakukan oleh guru 

dilaksanakan  di kelas XI sesuai dengan silabus yang telah dibuat. 

 Dalam kaitan dengan waktu pelaksanaan pembelajaran, Pelajaran Seni 

Rupa merupakan mata pelajaran yang memerlukan durasi waktu paling lama 

dalam proses pembelajaran. Dalam praktiknya Pelajaran Seni Rupa memiliki dua 

jenis kegiatan dalam pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran berupa teori 

(apresiasi) dan praktik (kreasi). Pada umumnya ketika siswa diberikan tugas 
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praktik seni rupa, tidak pernah terselesaikan di sekolah, akan tetapi siswa 

melanjutkan pekerjaan praktik di rumah. Hal ini karena waktu praktik yang 

tersedia tidak cukup sehingga siswa terpaksa melanjutkan tugas di rumah masing-

masing. 

Pelajaran Seni Rupa yang berupa teori biasanya diberikan kepada siswa 

berupa teori-teori seni dan pelajaran apresiasi. Sedangkan pelajaran berupa praktik 

biasanya guru memberikan tugas berupa pembuatan sebuah karya seni. 

Pembelajaran seni rupa dilaksanakan di dalam ruang kelas. Pada saat guru 

menyampaikan materi, guru bisa memanfaatkan fasilitas sekolah antara lain LCD 

projector, dan ketika ada kegiatan praktik guru bisa memanfaatkan lingkungan 

sekolah yang ada, agar siswa juga tidak merasa bosan dengan keadaan ruang kelas 

ketika berkarya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kepala Sekolah Bapak Adi 

Prihastanto pada wawancara tanggal 16 mei 2011 sebagai berikut :  

“Saya memberikan kebebasan pada setiap kegiatan yang 
berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Justru saya 
menganjurkan untuk memanfaatkan semua fasilitas yang 
telah disediakan oleh sekolah. Demikian pula yang terjadi 
pada pembelajaran seni rupa khususnya, pada saat 
kegiatan praktik bisa memanfaatkan lingkungan sekolah, 
jadi tidak harus di dalam kelas tetapi bisa juga di luar 
kelas. Saya ingin pembelajaran yang terjadi di sekolah 
dibuat senyaman mungkin”. 
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Gambar 29. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA N 1 Randudongkal 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

 Pada intinya kegiatan pembelajaran seni rupa tidak harus berada dalam 

ruang kelas, akan tetapi juga dapat dilangsungkan di luar ruangan. Siswa akan 

merasa termotivasi dengan suasana pembelajaran yang inovatif. Dampaknya 

materi yang disampaikan oleh guru dapat tersampaikan pada siswa dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

 Pembelajaran Seni Rupa yang terjadi di SMA N 1 Randudongkal diproses 

melalui tiga tahapan, yaitu kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan 

kegiatan evaluasi. Dalam melaksanakan tiap-tiap tahapan ini guru menyiapkan 

segala sesuatunya dengan matang, sehingga pemberian materi dapat diterima oleh 

siswa dengan baik. Kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan 

evaluasi yang terjadi di SMA N 1 Randudongkal terinci sebagai berikut. 

4.2.1.1 Kegiatan Perencanaan 

   Kegiatan perencanaan dilakukan sebelum adanya proses pembelajaran. 

Dalam kegiatan pembelajaran guru menyiapkan perangkat pembelajaran seperti 

silabus, program tahunan (prota), program semester (promes), serta rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Prota dibuat setahun sekali, promes dibuat 
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setiap satu semester sekali, sedangakan RPP dibuat oleh guru sebelum proses 

pembelajaran berlangsung, RPP juga diperiksa oleh guru bidang kurikulum dan 

disahkan oleh kepala sekolah. 

RPP dibuat setiap akan mengadakan pembelajaran. RPP berisi tentang 

standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, 

indikator, kegiatan belajar, materi, sumber dan media belajar, metode yang 

digunakan, serta penilaian hasil belajar. Penelitian ini mengacu pada kompetensi 

dasar mengekspresikan diri melalui karya seni grafis yang dilaksanakan pada 

siswa kelas XI SMA N 1 Randudongkal. Sebelum melaksanakan pembelajaran, 

guru merumuskan beberapa hal yang termuat dalam RPP tersebut, (data silabus 

dan RPP dapat dilihat pada lampiran). 

4.2.1.2 Kegiatan Pelaksanaan 

Pembelajaran Seni Rupa yang berlangsung di SMA N 1 Randudongkal 

menurut rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan menjadi tiga tahapan 

yaitu : pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pembelajaran mengacu pada RPP 

yang telah dibuat oleh guru. Alokasi pelaksanaan pembelajarannya 90 menit yang 

terbagi oleh tiga kegiatan tersebut. Pembukaan dilakukan sekitar 5 menit dengan 

beberapa kegiatan di antaranya guru mengucapkan salam, guru mengkondisikan 

kelas, dan guru membuat apersepsi sebelum penyampaian materi. Pada kegiatan 

inti dibagi menjadi dua yaitu kegiatan penyampaian materi secara lisan dan 

demonstrasi. Guru melakukan penyampaian materi dengan durasi waktu 35 menit 

dengan metode, media, dan sumber belajar yang telah disiapkan. Sedangkan 

demonstrasi dilakukan sekitar 40 menit, guru menggunakan media yang telah 
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disiapkan ketika akan mempraktikan di depan kelas dengan memanfaatkan 

fasilitas yang ada, kemudian guru juga memberikan tugas kepada siswa. Penutup 

dilakukan dengan alokasi waktu 10 menit, kegiatan yang dilakukan di antaranya ; 

guru bersama dengan murid menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja 

dilakukan, guru memberikan sedikit pertanyaan secara langsung kepada siswa 

terkait materi yang telah disampaikan, guru memberikan tugas terstruktur, dan 

guru mengucapkan salam. 

Penyampaian materi seni rupa yang berupa teori biasanya dilaksanakan di 

dalam kelas, karena guru lebih dapat mengkondisikan kelas agar dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Metode yang disampaikan biasanya bervariasi. Pada 

pelajaran teori guru biasanya menggunakan beberapa metode di antaranya, 

metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode penugasan. 

Sedangkan pada saat praktik berkarya, guru lebih menekankan pada metode 

demonstrasi. 

4.2.1.3 Kegiatan Evaluasi 

Evaluasi dilakukan setiap pembelajaran, maksudnya evaluasi 

diselenggarakan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan maupun tulisan 

yang berupa penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan 

akhir semester. Sebelum menilai, guru sudah mempunyai kriteria penilaian atas 

tugas. Melalui evaluasi pembelajaran, guru dapat melihat keberhasilannya dalam 

mengajar. Guru dapat mengerti tujuan dari pembelajaran sudah tercapai atau 

belum, kalau belum, perlu diadakannya remidi atau ujian ulang. Biasanya siswa 
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yang perlu diremidi adalah siswa yang nilainya belum mencapai nilai kriteria 

kelulusan (KKM). 

Kriteria kelulusan minimal (KKM) adalah sebuah kriteria yang disepakati 

oleh tim MGMP SMA N 1 Randudongkal tentang standar nilai minimal yang 

harus dicapai siswa untuk tiap mata pelajaran. KKM antara mata pelajaran yang 

satu dengan mata pelajaran yang lainnya tidak sama. Untuk mata pelajaran seni 

rupa standar KKM-nya adalah 65. Bila perolehan nilai siswa setelah 

melaksanakan ulangan harian, ulangan tengah semester atau ulangan akhir 

mendapatkan nilai kurang dari 65, maka siswa tersebut wajib mengikuti ulangan 

remidi. Siswa diberikan kesempatan ulangan remidi sebanyak satu kali. 

4.2.2  Pembelajaran Seni Rupa dengan Materi Seni Grafis dengan Teknik 

Kolagraf di SMA N 1 Randudongkal 

Seni grafis merupakan salah satu materi seni rupa di kelas XI SMA N 1 

Randudongkal, dengan mengacu pada kompetensi dasar mengekspresikan diri 

melalui karya seni grafis. Teknik grafis yang digunakan adalah kolagraf, 

sedangkan teknik cap dan cukil tidak diajarkan pada pembelajaran seni grafis ini. 

Alasan mengapa guru tidak mengajarkan teknik grafis yang lain seperti teknik 

cap, dan teknik cukil karena waktu pembelajaran yang kurang, sehingga guru 

hanya mengajarkan satu teknik saja yaitu teknik kolagraf. Proses pembelajaran 

berkarya grafis dengan teknik kolagraf ini akan diuraikan menurut unsur-unsur 

yang terdapat dalam pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, strategi 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, 
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media berkarya, dan interaksi siswa dengan guru dalam proses pembelajaran, serta 

evaluasi pembelajaran. 

 

4.2.2.1 Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran seni Rupa dengan materi seni grafis teknik kolagraf di SMA 

N 1 Randudongkal membebaskan siswanya untuk membuat cetakan grafis dengan 

motif apapun. Pembelajaran seni grafis ini mempunyai tujuan yang akan dicapai 

oleh siswa setelah melakukan pembelajaran. Tujuan merupakan tolak ukur 

terhadap keberhasilan pembelajaran. Tujuan atau kompetensi dari pembelajaran 

seni grafis dengan teknik kolagraf ini menurut silabus adalah siswa mempunyai 

pengetahuan tentang seni grafis, siswa mampu mengapresiasi karya seni grafis, 

dan siswa mampu berkarya seni grafis. 

Pembelajaran yang berlangsung berusaha mengedepankan ranah kreasi 

dan apresiasi. Maksudnya guru berusaha menyeimbangkan antara teori yang 

disampaikan dengan kegiatan praktik yang dilakukan, sehingga siswa dapat 

mengerti tentang pembuatan karya seni grafis dan mengapresiasinya. 

 

4.2.2.2 Strategi Pembelajaran 

Strategi yang dipakai dalam pembelajaran seni grafis dengan teknik 

kolagraf di SMA N 1 Randudongkal adalah CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). 

CBSA merupakan cara belajar yang mengedepankan siswa sebagai subjek 

pembelajaran yang aktif. Siswa diajak aktif dalam pembelajaran baik berupa teori 

maupun praktik. Jadi, menurut guru strategi ini cocok diterapkan agar dalam 

pembelajaran bukan hanya guru yang menjadi publik utama, melainkan siswa 
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sendiri yang berusaha belajar mengetahui apa yang akan guru ajarkan dengan 

bantuan dan arahan dari guru. 

Berikut uraian guru seni rupa Bapak Bambang Kusuma Budi berdasarkan 

wawancara pada tanggal 9 mei 2011; 

“Dalam pembelajaran seni grafis ini, saya menggunakan 
strategi CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Menurut saya, 
strategi ini cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran 
seni grafis dengan teknik kolagraf, sehingga mereka dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran akan ikut serta aktif 
mengetahui apa itu seni grafis, tanpa perlu guru memaksa 
siswa untuk memperhatikan setiap teori dari guru. Bahkan 
apabila teori yang saya ajarkan kurang jelas, siswa akan 
terus bertanya dan berusaha mencari sumber lain terkait 
materi seni grafis dengan teknik kolagraf baik melalui 
buku-buku sumber ataupun melalui internet”. 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam mengorganisasi kelas, materi dan 

waktu, memilih metode, memanfaatkan media dan sumber belajar. Alasan guru 

seni rupa SMA N 1 Randudongkal menggunakan CBSA, karena strategi ini 

menekankan kepada siswa belajar aktif untuk menguasai materi yang disampaikan 

guru. Strategi ini tepat diterapkan pada pembelajaran seni grafis, terlihat pada saat 

peneliti melakukan observasi, guru dapat mengorganisasi kelas cukup baik. 

 
Gambar 30. Wawancara dengan Guru Seni Rupa SMA N 1 Randudongkal 

                   (Foto hasil rekaman peneliti) 
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4.2.2.3 Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam 

menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Metode yang dipilih guru disesuaikan dengan materi pelajaran agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Beberapa metode yang digunakan dalam 

pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf di SMA N 1 Randudongkal 

adalah metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode latihan, dan 

metode simulasi. Hal ini ditegaskan oleh guru seni rupa Bapak Bambang Kusuma 

Budi dalam wawancara tanggal 11 mei 2011; 

“Saya menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran seni 
grafis dengan teknik kolagraf, di antaranya metode ceramah, 
metode diskusi, metode demonstrasi, metode latihan, dan 
metode simulasi. Dengan penggunaan beberapa metode tersebut 
diharapkan siswa akan lebih memahami pembelajaran yang 
disampaikan. Jadi, bukan saja guru yang aktif menerangkan 
dan mendemonstrasikan, akan tetapi siswa juga mempunyai 
banyak peluang untuk lebih aktif di dalam kelas sehingga 
pembelajaran tidak bersifat pasif. Hal tersebut juga dapat lebih 
memotivasi siswa untuk belajar lebih giat karena adanya 
persaingan yang kompetitif pada saat pembelajaran 
berlangsung melalui diskusi dan metode simulasi yang saya 
terapkan, karena pada saat siswa berdiskusi atau melakukan 
latihan simulasi, secara tidak langsung saya juga menilai 
sebagai tambahan pada ahir penilaian”.  

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, penerapan beberapa metode 

ini berjalan sesuai dengan perencanaan dari guru. Bahkan bukan saja pelajaran 

seni rupa saja yang menerapkan metode pembelajaran seperti ini, hampir seluruh 

mata pelajaran yang ada di SMA N 1 Randudongkal menggunakan metode yang 

diterapkan pada pembelajaran seni rupa. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang 
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guru mata pelajaran ekonomi, Bapak  Sunardi yang juga menerapkan metode 

sama seperti pada pembelajaran seni rupa pada wawancara tanggal 16 mei 2011: 

“Pada mata pelajaran ekonomi yang saya ampu, juga 
menggunakan metode pembelajaran ceramah, metode 
diskusi, metode demonstrasi, metode latihan, dan metode 
simulasi. Metode tersebut saya gunakan karena menurut 
saya paling tepat digunakan dalam pembelajaran yang 
menggunakan strategi pembelajaran CBSA seperti yang 
diterapkan di SMA N 1 Randudongkal”. 
 

 
Gambar 31. Wawancara dengan Guru Ekonomi SMA N 1 Randudongkal 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
Sejauh ini menurut hasil penelitian, guru mampu menyampaikan materi 

kepada siswa dengan baik, walaupun masih ada siswa yang kurang paham. Hal ini 

disebabkan karena pada saat pembelajaran berlangsung siswa kurang dapat 

memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Beberapa metode 

pembelajaran yang digunakan guru seni rupa dalam pembelajaran seni grafis 

dengan teknik kolagraf di SMA N 1 Randudongkal yang diterapkan pada kelas XI 

antara lain adalah sebagai berikut. 

 

4.2.2.3.1  Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah proses penyampaian materi pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru secara lisan baik melalui bantuan media maupun tidak. Siswa 

diberikan penjelasan tentang materi seni grafis dengan teknik kolagraf. Ketika 
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guru menjelaskan, siswa mendengarkan dan mencatat sesuatu yang dianggap 

penting. 

 
Gambar 32. Guru Menerapkan Pembelajaran dengan Metode Ceramah 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

4.2.2.3.2  Metode Demonstrasi 

   Demonstrasi merupakan proses kegiatan guru mempraktikan di depan 

kelas tentang pembuatan karya seni grafis dengan teknik kolagraf. Guru 

memberikan contoh bagaimana cara membuat karya seni grafis dengan teknik 

kolagraf. Guru juga memperlihatkan satu persatu alat dan bahan yang digunakan 

dalam pembuatan seni grafis dengan teknik kolagraf sambil menerangkan secara 

lisan. Dengan begitu, guru dapat menunjukkan kepada siswa bahwa guru tidak 

sekedar bisa menerangkan secara lisan tetapi juga dapat mempraktikan secara 

langsung. 
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Gambar 33 dan 34. Guru melakukan Pembelajaran  dengan metode Demonstrasi 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
4.2.2.3.3  Metode Diskusi 

   Metode diskusi dilakukan untuk melakukan tes dan meninjau ulang 

kepada siswa, apakah siswa dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh 

guru atau tidak. Metode ini juga melatih siswa bekerjasama dengan teman 

sekelompoknya. Biasanya metode diskusi dilakukan dengan cara guru 

melemparkan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk didiskusikan 

tentang materi yang belum diterangkan oleh guru. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah siswa ketika akan mempelajari materi baru, sebelumnya 

membaca materi tersebut pada sumber-sumber tertulis. Dengan adanya metode 

ini, maka guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, agar pada saat guru 

menerangkan siswa memperhatikan.  

 
Gambar 35. Suasana Pembelajaran di kelas saat guru menerapkan Metode Diskusi 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
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4.2.2.3.4  Metode Simulasi 

Guru menekankan metode simulasi bertujuan agar siswa berani 

mengungkapkan pendapatnya di depan kelas. Metode ini berkaitan dengan strategi 

pembelajaran yang diterapkan di SMA N 1 Randudongkal yaitu CBSA. Siswa 

dituntut aktif dalam pembelajaran, salah satunya berani mengungkapkan 

pendapat, ide, serta gagasan tentang materi yang disampaikan. 

 
Gambar 36. Siswa sedang mengapresiasi salah satu hasil karya seni grafis 
dengan teknik kolagraf di depan kelas (salah satu contoh metode simulasi). 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

4.2.2.3.5  Metode Latihan/Penugasan 

   Metode latihan  dilakukan oleh guru pada saat akhir pembelajaran. Metode 

latihan ini dilakukan agar melatih siswa dalam hal praktik, supaya apa yang telah 

disampaikan oleh guru tidak begitu saja dilupakan, akan tetapi dicoba langsung di 

rumah. Selain itu metode ini juga dapat dipakai untuk meninjau siswa apakah 

paham benar dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Latihan yang 

diberikan melalui kegiatan apresiasi dan kreasi. 

Beberapa metode yang dilakukan guru SMA N 1 Randudongkal berjalan 

sesuai dengan perencanaan guru. Metode ceramah dan metode demonstrasi 

merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh guru dalam pembelajaran 
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seni grafis dengan teknik kolagraf. Melalui metode ceramah siswa dapat 

menyerap materi dengan bahasa verbal. Metode demonstrasi dilakukan supaya 

siswa mengerti langkah-langkah pembuatan karya seni grafis dengan teknik 

kolagraf. Metode diskusi dilakukan untuk mengukur tingkat kepemahaman siswa. 

Metode latihan dilakukan dengan cara memberikan penugasan kepada siswa baik 

secara teori maupun praktik. Sedangkan metode simulasi dilakukan dengan tujuan 

untuk melatih siswa agar dapat aktif di kelas, berani mengungkapkan pendapat. 

Pemilihan metode dapat dilakukan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Beberapa metode yang dilakukan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf di SMA N 1 Randudongkal 

sudah berjalan sesuai dengan perencanaan guru. Guru juga sudah cukup dapat 

mengendalikan kondisi kelas. Hal ini didukung dengan adanya penerapan strategi 

dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru pada saat jam pelajaran 

berlangsung. 

Dengan adanya penerapan metode-metode tersebut, siswa juga merasa 

lebih dimudahkan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain 

itu siswa lebih termotivasi untuk mempelajari materi seni rupa.  

 

4.2.2.4 Materi Pembelajaran 

Membuat karya seni grafis dengan teknik kolagraf menggunakan bahan 

utama kardus bekas, cat tembok dan tali rafia merupakan  bahasan dalam 

pembelajaran seni grafis di SMA N 1 Randudongkal. Materi sudah sesuai dengan 

standar kompetensi yaitu mengekspresikan diri melalui karya seni rupa dan 
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kompetensi dasar membuat karya seni grafis. Materi pembelajaran diambil dari 

beberapa sumber yaitu dari buku cetak dan internet. Siswa tidak memiliki buku 

yang berisikan materi seni grafis, siswa hanya mendapatkan materi secara 

langsung oleh guru melalui ceramah. 

Materi yang diberikan guru dalam pembelajaran seni grafis dengan teknik 

kolagraf adalah desain, mencetak tentang seni grafis dan teknik menempel atau 

kolagraf. Secara keseluruhan materi yang diambil oleh guru dalam pembelajaran 

seni grafis sudah cukup sesuai dengan kompetensi dasar dan silabus. Materi 

pembelajaran harus dirumuskan sesuai dengan kurikulum supaya tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. 

 

4.2.2.5 Media Pembelajaran 

  Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan (alat) 

untuk menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa serta 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran ada beberapa macam, 

seperti media papan tulis, LCD projector, media percontohan (contoh gambar). 

Media yang dipakai dalam pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf seperti 

LCD projector yang sudah tersedia di sekolah, papan white board dan spidol, dan 

dengan contoh gambar hasil karya seni grafis dengan teknik kolagraf. Hal ini 

dilakukan agar penyampaian materi dapat tersalurkan dengan baik. 

  Media pembelajaran digunakan guru untuk memberikan pembelajaran 

yang sejelas-jelasnya, supaya siswa paham dalam mengikuti materi yang 
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disampaikan. Media yang digunakan dalam pembelajaran seni grafis dengan 

teknik kolagraf oleh guru SMA N 1 Randudongkal tergolong kurang. Guru hanya 

menggunakan media berupa papan tulis dan media percontohan dari hasil karya 

grafis dengan teknik kolagraf. Guru tidak memanfaatkan media LCD projector 

karena menganggap hanya merepotkan saja. Hal ini karena LCD projector tidak 

tersedia di tiap-tiap kelas akan tetapi disimpan di dalam kantor guru, jadi ketika 

ingin menggunakan media pembelajaran menggunakan LCD projector maka 

sebelumnya guru harus menyiapkan terlebih dahulu. 

4.2.2.6 Media Berkarya 

Pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf menggunakan media 

berkarya yang dapat terjangkau oleh siswa. Media berkarya meliputi alat, bahan 

dan teknik dalam membuat karya seni grafis dengan teknik kolagraf. Berdasarkan 

hasil observasi yang peneliti lakukan, bahan yang diperlukan dalam membuat 

karya seni grafis dengan teknik kolagraf meliputi kertas gambar, cat tembok, 

kardus bekas, tali rafia, double tapes. Alat yang dipergunakan berupa cutter, 

gunting, ember dan roll. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pembelajaran 

grafis adalah teknik kolagraf. 

 
Gambar 37. Cat tembok (sebagai pengganti cat grafis) 
Gambar 38. Kardus bekas 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
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     Gambar 39. Rol Cat                     Gambar 40. Ember 

            (Foto hasil rekaman peneliti) 

 
       Gambar 41. Gunting          Gambar 42. Tali Rafia 

           (Foto hasil rekaman peneliti) 

 
Gambar 43. Double Tapes 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
Alat dan bahan berkarya grafis ada yang disediakan oleh guru dan ada 

yang disediakan dari siswa sendiri. Cat tembok, rol, dan ember disediakan oleh 

guru dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran dari sekolah, sedangkan 

gunting, double tapes, kardus bekas, dan tali rafia disediakan oleh siswa sendiri. 

Dalam pembuatan karya grafis dengan teknik kolagraf ini seharusnya guru 

menggunakan cat khusus grafis, akan tetapi karena cat grafis sendiri sulit didapat, 



81 
 

 
 

untuk itu guru mengganti cat grafis dengan cat tembok. Guru pada saat 

menerangkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran grafis dengan 

teknik kolagraf juga sekaligus menjelaskan bahwa seharusnya tinta cetak dalam 

berkarya grafis yang harus digunakan adalah Cat grafis. Akan tetapi karena 

keterbatasan fasilitas Cat grafis yang sulit didapat, untuk itu guru menggantinya 

dengan menggunakan cat tembok. Hasil karya yang dibuat dari cat tembokpun 

tidak berbeda jauh dengan hasil karya dengan menggunakan cat grafis. Pada 

intinya penggunaan cat tidak terlalu berpengaruh penting terhadap karya, yang 

terpenting adalah siswa dapat memahami langkah-langkah pembuatan karya seni 

grafis dengan teknik kolagraf. 

Penyediaan alat dan bahan berkarya seni grafis dengan teknik kolagraf 

terbilang cukup. Kelas dibagi menjadi empat kelompok, karena jumlah siswanya 

yang mencapai hampir 40 siswa. Tiap-tiap kelompok menggunakan satu rol, dan 

satu ember, sedangakn cat tembok hanya tersedia satu kaleng, untuk itu masing-

masing kelompok menuangkan cat ke dalam ember yang tersedia. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari supaya pada saat praktik tidak berebut. 

 

4.2.2.7 Interaksi Siswa dengan Guru dalam Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf di SMA N 1 

Randudongkal berlangsung selama dua kali pertemuan. Guru mengatur pertemuan 

pembelajaran seni grafis ini seefektif mungkin, mengingat waktu yang kurang dan 

menginjak sebentar lagi akan diadakannya ulangan akhir semester. 
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Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dalam pembelajaran seni 

grafis dengan teknik kolagraf ini, pada pertemuan pertama interaksi antara guru 

dan siswa berlangsung cukup baik, walaupun di antara siswa masih ada yang 

bergurau sendiri tidak memperhatikan saat guru bicara. Kegiatan pertama, 

sebelum menjelaskan guru membuat apersepsi kepada siswa tentang kaitannya 

materi yang akan disampaikan, kemudian guru mulai menjelaskan materi tentang 

grafis dengan teknik kolagraf. Siswa mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

Guru juga menjelaskan media dalam membuat karya seni grafis dengan teknik 

kolagraf.  

Pada pertengahan kegiatan pembelajaran setelah guru memnyampaikan 

materi, selanjutnya guru mulai membuka sesi diskusi, guru melemparkan 

pertanyaan kepada siswa untuk didiskusikan secara berkelompok atau sesuai 

dengan barisan tempat duduknya kemudian memberi waktu sekitar tiga menit 

untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur 

tingkat pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran, diskusi ini juga 

dilakukan secara berkelompok supaya dapat melatih siswa bekerjasama dengan 

temannya. 

Selanjutnya guru melakukan kegiatan demonstrasi di depan kelas, guru 

mempraktikan cara membuat cetakan dengan menggunakan papan kardus, 

kemudian setelah cetakan negatif terbentuk guru juga menunjukan cara mencetak 

menggunakan cat yang dirolkan di atas papan cetak. 

Pada saat guru melakukan kegiatan demonstrasi, siswa melakukan 

kegiatan pengamatan mengenai demonstrasi yang guru lakukan. Agar siswa dapat 
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semakin memahami mengenai materi yang baru saja dijelaskan, siswa juga diajak 

untuk melakukan sendiri demonstrasi tersebut, berlatih membuat karya grafis 

dengan teknik kolagraf dengan memperhatikan beberapa langkah yang telah 

dipraktikan oleh guru. Apabila dalam melakukan kegiatan latihan siswa 

mengalami kesulitan, guru membantu siswa dalam latihan pembuatan karya grafis 

itu. Setelah semua kegiatan selesai kemudian guru menyuruh siswa untuk 

mempersiapkan media yang akan digunakan untuk praktik membuat karya seni 

dengan teknik kolagraf pada pertemuan kedua mendatang. 

Pertemuan kedua, guru menyuruh siswa untuk mengeluarkan alat dan 

bahan yang sudah dibawa, kemudian membagi kelas menjadi empat kelompok. 

Pembagian kelompok ini dimaksudkan agar pembelajaran berjalan lebih efektif 

karena keterbatasan media. Tiap-tiap kelompok ini terdiri dari delapan sampai 

sepuluh siswa. Siswa mulai bekerja membuat karya seni grafis dengan teknik 

kolagraf. Walaupun sistem pembelajaran dibuat secara berkelompok, akan tetapi 

siswa tetap membuat karya secara individu. 

Pada tiap kelompok disediakan media yang telah disiapkan oleh guru 

seperti : sebuah rol, sebuah ember yang digunakan untuk tempat cat tembok. 

Sedangkan beberapa media seperti : kertas gambar, gunting, kardus bekas, tali 

rafia, double tapes disediakan oleh masing-masing siswa. Dalam pembuatan karya 

ini guru tetap membimbing, mengawasi, dan memberikan bantuan pada siswa 

yang merasa kesulitan, tetapi tidak membuatkan karya untuk siswa. Setelah karya 

yang dibuat selesai, siswa mengumpulkan hasil karya untuk dinilai oleh guru. 
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Berdasarkan wawancara dengan guru seni rupa Bapak Bambang Kusuma 

Budi pada tanggal 17 mei 2011, siswa merasa senang dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf yang dilakukan. 

Sebagaimana yang dijelaskan guru seni sebagai berikut ; 

“Saya melihat siswa termotivasi mengikuti pembelajaran 
seni grafis dengan teknik kolagraf yang saya sajikan. Hal 
ini terlihat pada siswa yang selalu ingin tahu lebih dalam, 
mengenai materi grafis ini dan selalu mengikuti perintah 
yang saya ajukan serta mengerjakan dengan baik tugas 
yang saya berikan. Saya tetap membimbing dan memberi 
arahan terhadap siswa yang merasa kesulitan dalam 
membuat karya seni grafis, saya juga tidak membiarkan 
siswa yang bergurau sendiri, tetapi saya tegur supaya 
siswa dapat memperhatikan dengan baik mengenai materi 
yang saya sampaikan”. 

 
Uraian dari guru di atas juga didukung oleh pernyataan siswa kelas XI IPS 

1 bernama Santi Ratna Sari dalam wawancara tanggal 17 mei 2011 sebagai 

berikut: 

“Materi yang disampaikan oleh Bapak Bambang sudah 
cukup baik, saya dan teman-teman bisa memahami dan 
dapat mengerti yang beliau sampaikan. Saya merasa 
sangat paham dengan materi grafis ini, karena dipraktikan 
langsung oleh Bapak Bambang. Kesulitan yang kami temui 
adalah seingkali tidak seluruhnya permukaan cetakan 
tercetak dengan baik di atas permukaan kertas gambar. 
Hal ini disebabkan karena kurangnya tekanan pada saat 
mencetak.” 
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Gambar 44. Wawancara dengan salah satu siswa kelas XI IPS 1 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

Interaksi siswa dengan guru dalam pembelajaran seni grafis dari 

pertemuan pertama sampai kedua berlangsung cukup baik. Guru berusaha 

semaksimalnya menyampaikan materi mengenai seni grafis dengan teknik 

kolagraf dan siswa berupaya memperhatikan saat guru menjelaskan. Pembelajaran 

grafis ini sudah terbilang baik dan berhasil dalam upaya pencapaian tujuan 

pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dan hasil-hasil karya siswa yang sudah cukup bagus. 

4.2.2.8 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran dilakukan setelah pembelajaran seni grafis dengan teknik 

kolagraf berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan cara lisan, tugas tertulis dan uji praktik. 

Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa tentang teori seni grafis 

dengan teknik kolagraf yang sudah diberikan oleh guru. Uji lisan dapat dilakukan ketika 

pembelajaran berlangsung dengan cara berdiskusi mengenai pertanyaan yang guru 

ajukan. Uji tulisan diberikan saat menjelang akhir pelajaran. Biasanya uji tulisan ini 

dikerjakan di rumah dan dibahas dipertemuan berikutnya, sedangkan uji praktik 

dilakukan dengan menugaskan siswa membuat karya seni grafis dengan teknik kolagraf. 
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Ada beberapa aspek penilaian terhadap karya seni grafis dengan teknik kolagraf. Menurut 

Bapak Bambang Kususma Budi dalam wawancara tanggal 18 mei 2011, ada tiga aspek 

dalam penilaian karya grafis ini, sebagai berikut: 

“Saya memberikan penilaian terhadap karya siswa dengan 
didasarkan pada empat aspek yaitu, kesesuaian langkah-
langkah pembuatan karya, kerapian dan kebersihan saat 
mencetakan di atas kertas gambar (hasil cetakan).” 
 

Evaluasi yang dilakukan guru dalam pembelajaran seni grafis dengan 

teknik kolagraf sudah memenuhi syarat dalam pembelajaran. Guru seni rupa 

melaksanakan evaluasi melalui tiga bentuk evaluasi, meliputi uji lisan, uji tertulis, 

dan uji praktik. Ketiga bentuk evaluasi tersebut disertai dengan aspek penilaian, 

aspek penilaian ini digunakan guru untuk menilai tugas siswa agar dapat dilihat 

hasil belajarnya. Secara umum pelaksanaan pembelajaran seni grafis dengan 

teknik kolagraf yang berlangsung di SMA N 1 Randudongkal berjalan sesuai 

dengan rancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru.  

4.3 Langkah-langkah Membuat Karya Seni Grafis dengan Teknik 

Kolagraf dalam Pembelajaran Seni Rupa di SMA N 1 

Randudongkal 

 Hasil karya grafis siswa kelas XI SMA N 1 Randudongkal secara 

keseluruhan tergolong hasil cetakan positif. Siswa membuat berbagai motif yang 

indah, seperti bentuk bulan, love, bunga dan motif-motif yang lainnya. Siswa 

diberikan kebebasan dalam membuat motif dengan memanfaatkan potongan 

kardus-kardus bekas dan tali rafia yang telah dibentuk sesuai dengan keinginan 

siswa. 
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 Pembuatan karya grafis dengan teknik kolagraf biasanya menggunakan 

bahan-bahan bekas seperti tali rafia dan kardus bekas yang jika dibuka lapisannya 

akan terlihat teksturnya yang unik. Dari tekstur tersebut dibentuk sesuai dengan 

motif yang kita inginkan, misalnya saja bentuk daun, batang, dan bunga, yang 

nantinya akan ditempelkan pada sebidang papan kardus.  

 Sebelum memulai berkarya seni grafis dengan teknik kolagraf, terlebih 

dahulu dipersiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti kertas gambar, cat, 

gunting, kardus, tali rafia, double tapes, rol, dan ember. Prosedur pembuatan 

grafis dengan teknik kolagraf yang terjadi pada pembelajaran seni grafis di SMA 

N 1 Randudongkal dilakukan melalui beberapa langkah, sbb : 

4.3.1 Pertama-tama siswa menyiapkan kardus yang akan dipotong menjadi 

bentuk yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 

 
Gambar 45. Kardus bekas yang siap dibentuk menjadi motif kecil 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
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4.3.2 Kemudian setelah kardus sudah terbentuk, siswa mengambil atau mengupas 

lapisan paling luar dari kardus tersebut supaya terlihat teksturnya. 

 
Gambar 46. Proses pengupasan lapisan luar kardus 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

4.3.3 Persiapkan kardus dengan ukuran 30X20 cm, untuk digunakan sebagai alas 

menempelkan motif-motif gambar yang dibuat. 

 
Gambar 47. Pemotongan papan kardus untuk alas ukuran 30X20 cm 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
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4.3.4 Penempelan motif-motif kecil yang telah dibentuk menggunakan kardus 

pada sebidang kardus yang telah disiapkan dengan menggunakan double 

tapes. 

 
Gambar 48. Penempelan motif pada papan kardus 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

4.3.5 Penambahan ornamen pada bidang kardus, menggunakan tali rafia yang 

telah dibentuk agar menjadi variasi lain. 

4.3.6 Setelah selesai membuat cetakan kemudian siswa menyiapkan cat yang akan 

dituangkan ke dalam sebuah ember. Buat cat agar tidak terlalu kental yaitu 

dengan dicampur sedikit air. 

 
Gambar 49. Proses pengenceran cat tembok 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
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4.3.7 Pengerolan seluruh bagian cetakan yang sudah dibuat kemudian setelah 

rata dicapkan ke dalam sebidang kertas gambar yang telah tersedia. 

 
Gambar 50. Proses pengerolan pada cetakan (a) 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

 
Gambar 51. Proses pengerollan pada cetakan (b) 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

4.3.8 Saat mengangkat cetakan dari atas bidang gambar dilakukan dengan pelan-

pelan supaya tidak terjadi gesekan pada kertas yang membuat hasil cetakan 

bergeser. 
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Gambar 52. Proses mencetak di atas kertas gambar 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

Guru menjelaskan langkah-langkah pembuatan karya grafis dengan teknik 

kolagraf dengan menggunakan metode demonstrasi dan ceramah. Metode 

demosntrasi ini sangat cocok untuk diterapkan pada saat pembelajaran grafis 

dengan teknik kolagraf, siswa diajak berlatih mempraktikan pembuatan karya seni 

grafis dengan cara memperhatikan contoh pembuatan karya dari demonstrasi guru 

di depan kelas. Adapun guru menggunakan metode ceramah hanya digunakan 

pada saat guru menerangkan materi mengenai grafis tersebut. 

Berdasarkan observasi tentang pembuatan karya grafis dengan teknik 

kolagraf yang didemonstrasikan guru, memang langkah-langkah pembuatan karya 

grafisnya sudah benar, namun ada pula siswa yang belum benar dalam 

memahami. Sebagian siswa masih belum mengerti dan paham betul prosedur 

pembuatan karya grafis yaitu pada langkah-langkah saat mengerol dan mencetak. 

Kebanyakan siswa, pada saat mengerol seluruh dasar cetakan juga terkena cat, 

sehingga pada saat dicetakan di atas kertas gambar hasilya tidak rapi, juga pada 
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saat mencetakan di atas kertas gambar kurang penekanan sehingga hasil cetakan 

kurang rata. Hal ini disebabkan karena pada saat diterangkan oleh guru, siswa 

tidak memperhatikan. Akibatnya karya-karya yang dihasilkan oleh siswa 

bermacam-macam kategori, ada yang memperoleh nilai baik pada saat praktikum 

dan ada pula yang memperoleh nilai kurang baik. Siswa yang mendapat nilai 

kurang baik mungkin karena kurang memperhatikan pada saat guru menerangkan. 

4.4 Hasil Membuat Karya Seni Grafis dengan Teknik Kolagraf dalam 

Pembelajaran Seni Rupa di SMA N 1 Randudongkal 

 Pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf yang telah dilaksanakan 

pada kelas XI siswa SMA N 1 Randudongkal menghasilkan berbagai karya seni 

grafis dengan teknik kolagraf. Teknik kolagraf ini memanfaatkan barang-barang 

bekas seperti kardus, dan tali rafia. Pembelajaran grafis ini juga dilakukan suatu 

penilaian untuk mengetahui suatu pembelajaran yang sudah dilalui siswa. 

Penilaian yang dilakukan meliputi nilai proses dan hasil karya. Berikut ini 

beberapa hasil karya siswa dari kelas XI IPS 1, antara lain : 

4.4.1 Hasil Karya Siswa dalam Membuat Karya Grafis dengan Teknik Kolagraf 

Menggunakan Bahan Kardus 

 
Gambar 53. Hasil karya grafis Allif Maulana (a) 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
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Gambar 54. Hasil karya grafis Allif Maulana (b) 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

Nama  : Allif Maulana 
Kelas  : XI IPS 1 
Judul  : Indahnya Bulan. 
Bahan  : Cat tembok dan kertas gambar 
Ukuran  : 30X20 cm 

 
Secara deskriptif karya sebagai berikut ; 

 Allif Maulana (gambar 52 dan 53) mengambil tema “Indahnya Bulan”. 

Dalam tema tersebut, Allif menampilkan berbagai unsur motif di antaranya : 

sebuah bulan sabit yang besar, empat bintang, empat love,dan lima batu meteor. 

Bentuk bulan, bintang dan batu meteor bermakna benda-benda langit. Sedangkan 

love berarti bagus atau indah. Unsur garis yang terbentuk termasuk garis maya 

(imajinatif). Jenis tekstur pada hasil karya Allif adalah tekstur semu. Raut dari 

motif di dalam karya tersebut adalah raut organis yaitu pada bentuk batu meteor, 

raut bersudut banyak yaitu pada bentuk bintang, raut tak beraturan yaitu pada 

bentuk bulan dan love. Sedangkan dominasi terletak pada bulan yang dibuat lebih 

besar dan terletak di pusat/ tengah. 

 Karya grafis dengan teknik kolagraf yang dibuat oleh Allif Maulana sudah 

baik. Dilihat dari hasil pengecapan yang sudah tampak merata, hampir seluruh 
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tekstur kardus menempel pada kertas gambar. Karya ini dibuat dengan susunan 

simetris. Dari segi variasi motif, karya ini sudah bagus, karena menampilkan 

berbagai macam motif benda-benda langit, motif-motif yang ditampilkan 

bermacam-macam, sehingga tidak monoton. 

 
Gambar 55. Hasil karya Maulida Agustina  

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

Nama  : Maulida Agustina 
Kelas  : XI IPS 1 
Judul  : Love and Star 
Bahan  : Cat tembok dan kertas gambar 
Ukuran : 30X20 cm 
 

Secara deskriptif karya sebagai berikut ; 

 Maulida Agustina mengambil tema “Love and Star”. Dalam tema tersebut, 

Maulida menampilkan berbagai unsur motif di antaranya ; sebuah love besar, 

empat pohon waru, tiga bintang, dua buah bulan sabit, tiga bentuk bulatan kecil. 

Unsur garis yang terbentuk termasuk garis maya (imajinatif). Jenis tekstur pada 

hasil karya Maulida adalah tekstur semu. Raut dari motif di dalam karya tersebut 

adalah raut bersudut yaitu pada bentuk pohon waru, bintang, bulan sabit, 

sedangkan raut organis yaitu pada betuk bulatan kecil. Dominasi pada karya 

tersebut terletak pada love yang dibuat lebih besar dan terletak di pusat/ tengah. 
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 Karya grafis dengan teknik kolagraf yang dibuat oleh Maulida Agustina 

sudah cukup baik. Dilihat dari hasil pengecapan memang belum seluruhnya rata, 

karena ada bagian yang belum sepenuhnya menempel dengan sempurna, seperti 

pada hasil pengecapan motif love yang besar. Karya ini dibuat dengan susunan 

asimetris. Dari segi variasi motif, karya ini sudah bagus, karena menampilkan 

berbagai macam motif benda-benda langit sehingga tidak monoton. 

 
Gambar 56. Hasil karya Norman Afrianto 

(Foto Hasil rekaman peneliti) 
 

Nama  : Norman Afrianto 
Kelas  : XI IPS 1 
Judul  : Gunung 
Bahan  : Cat tembok dan kertas gambar 
Ukuran : 30X20 cm 
 

Secara deskriptif karya sebagai berikut ; 

 Norman Afrianto mengambil tema “Gunung”. Dalam tema tersebut, 

Norman menampilkan berbagai unsur motif di antaranya : tiga buah gunung, 

pepohonan, langit, dan sebuah matahari. Unsur garis yang terbentuk termasuk 

garis maya (imajinatif). Jenis tekstur pada hasil karya Norman adalah tekstur 

semu. Raut dari motif di dalam karya tersebut adalah raut tak beraturan yaitu pada 

bentuk gunung, pohon dan langit, sedangkan raut organis yaitu pada bentuk 
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matahari. Dominasi pada karya tersebut terletak pada tiga gunung. Tiga gunung 

yang dibuat tampak lebih besar dan terletak di pusat/ tengah. 

 Karya grafis dengan teknik kolagraf yang dibuat oleh Norman Afrianto 

sudah baik. Dilihat dari hasil pengecapan yang sudah tampak merata sekaligus 

memiliki ketegasan pada setiap tekstur. Seluruh tekstur kardus menempel pada 

kertas gambar. Karya ini dibuat dengan susunan asimetris. Dari segi variasi motif, 

karya ini sudah sangat bagus, karena menampilkan berbagai macam unsur motif 

yang selaras. 

 
Gambar 57. Hasil karya Tri Ayu H. 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

Nama  : Tri Ayu Handayani 
Kelas  : XI IPS 1 
Judul  : Dunia Laut 
Bahan  : Cat tembok dan kertas gambar 
Ukuran : 30X20 cm 
 

Secara deskriptif karya sebagai berikut ; 

 Tri Ayu Handayani membuat karya grafis teknik kolagraf dengan tema 

“Dunia Laut”. Dalam tema tersebut, Tri Ayu menampilkan berbagai unsur motif 

di antaranya : rumput laut, sebuah ikan hiu, sebuah ikan paus, tiga bintang laut, 

dua ubur-ubur, dan dua ikan pari. Unsur garis yang terbentuk termasuk garis maya 
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(imajinatif). Jenis tekstur pada hasil karya Ayu adalah tekstur semu. Raut dari 

motif di dalam karya tersebut adalah raut tak beraturan. Dominasi pada karya 

tersebut terletak pada ikan hiu yang dibuat lebih besar dan agak terpisah dari 

motif lain. 

 Karya grafis dengan teknik kolagraf yang dibuat oleh Tri Ayu Handayani 

sudah baik. Dilihat dari hasil pengecapan yang sudah tampak merata, hampir 

seluruh tekstur kardus menempel pada kertas gambar. Karya ini dibuat dengan 

susunan asimetris. Dari segi variasi motif, karya ini sudah bagus, karena 

menampilkan berbagai macam motif binatang laut. 

4.4.2 Hasil Karya Siswa dalam Membuat Karya Grafis dengan Teknik Kolagraf 

Menggunakan Bahan Kardus dan Variasi Tali Rafia 

 
Gambar 58. Hasil karya Bayu Laksono Sejati. 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

Nama  : Bayu Laksono Sejati 
Kelas  : XI IPS 1 
Judul  : Abstrak 
Bahan  : Cat tembok dan kertas gambar 
Ukuran : 30X20 cm 
 

Secara deskriptif karya sebagai berikut ; 

 Bayu Laksono Sejati membuat karya grafis teknik kolagraf dengan tema 

“Abstrak”. Dalam tema tersebut, Bayu menampilkan berbagai unsur motif di 

antaranya : Motif yang menyerupai tali memanjang yang terbentuk dari cetakan 
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tali rafia, dua buah bentuk oval, dua buah bentuk kotak, dan dua buah bentuk 

segitiga. Unsur garis yang terbentuk termasuk garis maya (imajinatif). Jenis 

tekstur pada hasil karya Bayu adalah tekstur semu. Raut dari motif di dalam karya 

tersebut adalah raut tak beraturan. Dominasi pada karya tersebut terletak pada tali 

yang memanjang. 

 Karya grafis dengan teknik kolagraf yang dibuat oleh Bayu Laksono Sejati 

sudah cukup baik. Dilihat dari hasil pengecapan yang sudah hampir tampak 

merata keseluruhan. Bagian yang kurang menempel hanya pada motif yang 

terbentuk dari cetakan tali rafia, karena bahan rafia tersebut terbuat dari plastik 

sehingga daya tempelnya kurang. Karya ini dibuat dengan susunan simetris. Dari 

segi variasi motif, karya ini sudah bagus, karena menampilkan berbagai macam 

motif. 

 
Gambar 59. Hasil karya Indriana Eko Arianti. 

(Foto hasil rekaman peneliti) 
 

Nama  : Indriana Eko Arianti 
Kelas  : XI IPS 1 
Judul  : Hujan di Laut 
Bahan  : Cat tembok dan kertas gambar 
Ukuran : 30X20 cm 
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Secara deskriptif karya sebagai berikut ; 

 Indriana Eko Arianti membuat karya grafis teknik kolagraf dengan tema 

“Hujan di Laut”. Dalam tema tersebut, Indriana menampilkan berbagai unsur 

motif di antaranya : motif hujan dan air laut. Unsur garis yang terbentuk termasuk 

garis maya (imajinatif). Jenis tekstur pada hasil karya Eko adalah tekstur semu. 

Raut dari motif di dalam karya tersebut adalah raut geometris yaitu pada bentuk 

hujan, dan raut organis pada bentuk tali yang memanjang. Sedangkan dominasi 

terletak pada Bulan yang dibuat lebih besar dan terletak di pusat/ tengah. 

 Karya grafis dengan teknik kolagraf yang dibuat oleh Tri Ayu Handayani 

sudah baik. Dilihat dari hasil pengecapan yang sudah tampak merata, hampir 

seluruh tekstur kardus dan rafia menempel pada kertas gambar. Karya ini dibuat 

dengan susunan asimetris. Dari segi variasi motif, karya ini sudah bagus, karena 

menampilkan motif yang bukan hanya dari hasil cetakan kardus tetapi juga 

cetakan tali rafia. 

 Berdasarkan hasil-hasil karya grafis yang dibuat oleh siswa, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah dapat diterima 

oleh siswa dengan baik, siswa dapat menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. 

Adapun siswa yang belum dapat dikatakan berhasil dalam membuat karya grafis 

dengan teknik kolagraf, hal itu dikarenakan pada saat proses pengecapan cetakan 

biasanya siswa tidak terlalu menekan bidang cetakan, sehingga seluruh tekstur 

tidak sempurna menempel. 

Berdasarkan hasil penelitian, siswa memperoleh nilai dengan rata-rata 75, 

yang termasuk ke dalam kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
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seni grafis dengan teknik kolagraf sudah cukup berhasil dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran seni grafis. Adapun siswa yang mendapat nilai di bawah KKM, 

hanya satu siswa. Data daftar nilai bisa dilihat pada tabel berikut, data mengambil 

contoh dari kelas XI IPS 1 : 

Tabel 5. Daftar Siswa Kelas XI IPS 1 
NO NAMA L/P JUMLAH NILAI 
1 A.ZUMAR L 70 
2 ADEFI TRIHAMZAH P 75 
3 AFNIKA KHURUL AENI P 70 
4 AGNES AYUNINGTYAS P 75 
5 ALIP UDIN L 75 
6 ALLIF MAULANA L 85 
7 ARI TRY ASTUTI P 80 
8 ASBIK FATAH MUZZAKI L 85 
9 BAYU LAKSONO SEJATI L 75 
10 CHASAN MIKARJA L 75 
11 DADANG AJI SANTOSO L 75 
12 DEBBY FEBRI AFRILIYANTI P 70 
13 DWI INDAH LARASATI P 60 
14 ELVIN LIYA EMILA FAJRIN P 65 
15 EVALUTFIANI SUNGKONO P 70 
16 FARIZKY L 75 
17 FATKHU ROZATI P 70 
18 FIKRI AGUS ALIANSYAH L 80 
19 HERWIN ARIANSYAH L 75 
20 INDRIANA EKO ARIANTI P 75 
21 LATIFATUN NASIROH P 65 
22 LULU ROSIDAH P 65 
23 M.KHOLIDIN L 70 
24 MAS’ULATUL HIDAYAH P 75 
25 MAULIDA AGUSTINA P 75 
26 MAZIN IKHLAS L 80 
27 MOHAMAD ALI MASRUKHAN L 75 
28 MUCHAMAD SYIFA L 75 
29 MUHAMAD RIFKQI L 70 
30 MUHAMAD RIYANTO L 75 
31 MUHAMMAD FAJAR L 75 
32 MUMTAZAH P 80 
33 NORMAN AFRIANTO L 85 
34 NUR VITA RAHMAWATI P 75 
35 NURYATI P 75 
36 OCTADITYA BAGAS SENTANU L 70 
37 PRESILIA JESIKA P 75 
38 RATNA DEWI SETIOWATI P 75 
39 RIFKY YUDI SETIAWAN L 70 
40 SANTI AYU LESTARI P 75 
41 SANTI RATNA SARI P 75 
42 SITA DEWI RONI P 70 
43 TRI AYU HANDAYANI P 80 
44 UMI MAR’ATUL UMAH P 75 
45 ZAKARIYA YAHYA L 75 
46 ZAKY MUBAROK L 75 

Sumber : Data Statistik SMA N Randudongkal 
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4.5  Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Seni Grafis dengan 

Teknik Kolagraf di SMA N 1 Randudongkal 

Berdasarkan data yang diperoleh selama observasi di lapangan maka dapat 

dikemukakan beberapa faktor pendukung dan penghambat pembelajaran seni 

grafis dengan teknik kolagraf di SMA N 1 Randudongkal. Di bawah ini, secara 

spesifik dikemukakan faktor pendukung dan penghambat tersebut sebagai berikut. 

Faktor pendukung dalam pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf 

di antaranya : (1) Guru seni rupa SMA N 1 Randudongkal Bapak Agus Kusuma 

Budi bergelar S1 pendidikan seni rupa sehingga mampu menyesuaikan dengan 

pembelajaran seni grafis, baik teori maupun praktik, (2) Guru membuat 

perencanaan dalam mengajar seni grafis dengan teknik kolagraf seperti silabus, 

program semester, program tahunan, dan RPP, (3) Tersedianya fasilitas 

pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran seni grafis dengan teknik 

kolagraf di SMA N 1 Randudongkal seperti ruang kelas, media pembelajaran dan 

lingkungan pembelajaran, (4) Adanya interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima 

dengan baik oleh siswa, (5) Pembelajaran yang disajikan oleh guru tidak 

membosankan sehingga  siswa dapat termotivasi dalam belajar seni grafis dengan 

teknik kolagraf. 

Sedangkan faktor penghambat pembelajaran seni grafis dengan teknik 

kolagraf di antaranya : (1) Materi pembelajaran yang digunakan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf terlihat kurang. 

Guru hanya mengambil bahan materi dari buku saja, sedangkan buku tersebut 
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tidak dimiliki oleh siswa. Jadi guru hanya mengambil beberapa pokok penting 

dari isi buku tersebut kemudian disampaikan secara lisan kepada siswa tanpa 

lembar photocopy, (2) Waktu pembelajaran yang hanya 90 menit dalam seminggu 

ini sebenarnya masih dianggap kurang, karena seni rupa sendiri adalah pelajaran 

yang bukan hanya berupa teori saja, akan tetapi juga ada kegiatan praktik, (3) 

Guru masih belum sepenuhnya memanfaatkan media pembelajaran yang telah 

tersedia di sekolah sebagai contoh LCD projector. Sebagian guru menganggap 

bahwa penggunaan LCD hanya akan menambah beban guru dalam mengajar, (4) 

Tidak tersedianya ruang praktik seni rupa, sehingga ketika guru mengajarkan 

materi tentang grafis dengan teknik kolagraf,  sedikit disulitkan dengan tempat 

yang kurang begitu leluasa, (5) Jumlah siswa yang cukup banyak dalam satu 

kelasnya membuat sedikit susah untuk mengkondisikan pada saat jam pelajaran 

berlangsung, (6) kurang sesuainya materi teknik yang digunakan karena dianggap 

terlalu mudah untuk diajarkan untuk tingkat SMA. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni grafis dengan teknik 

kolagraf di SMA N 1 Randudongkal tersebut dapat timbul dari siswa, guru, 

maupun dari lingkungan. Beberapa faktor pendukung pembelajaran di atas dapat 

ditingkatkan dan beberapa faktor penghambat juga perlu diminimalkan dengan 

menambah atau memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Peran guru dan siswa 

sangat berpengaruh terhadap jalannya pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat 

berjalan lebih baik lagi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut 

Pertama, pelaksanaan pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf yang 

berlangsung di SMA N 1 Randudongkal berjalan sesuai dengan rancangan yang dibuat 

oleh guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan 

diantaranya meliputi : 1) kegiatan perencanaan, 2) kegiatan pelaksanaan, dan 3) kegiatan 

evaluasi. Kegiatan perencanaan dilakukan guru membuat suatu perangkat pembelajaran 

yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Berberapa program yang 

dibuat oleh guru yaitu program tahunan, program semester, dan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). RPP diperiksa oleh guru bidang kurikulum dan disahkan 

kepala sekolah. Kegiatan pelaksanaan dilakukan guru dengan menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa. Metode yang dipakai saat pembelajaran meliputi metode 

ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode simulasi dan metode 

latihan/penugasan. Media yang dipakai dalam pembelajaran dengan menggunakan papan 

tulis dan contoh karya grafis yang diambil dari internet dan sumber-sumber lain. Guru 

mengambil materi pembelajaran dari buku dan internet. Kegiatan evaluasi yang dilakukan 

guru dengan cara uji praktik. 

Kedua, hasil karya siswa kelas XI SMA N 1 Randudongkal dalam 

pembelajaran grafis dengan teknik kolagraf berdasarkan tabel penilaian yang 
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didapat melalui observasi menunjukkan nilai cukup baik. Siswa sudah paham 

langkah-langkah pembuatan karya grafis dengan teknik kolagraf. Hal ini 

menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh guru dapat diterima oleh siswa 

dengan baik. Dengan begitu pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf yang 

berlangsung sudah mencapai tujuan dari pembelajaran. 

Ketiga, pelaksanaan pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf yang 

berlangsung di SMA N 1 Randudongkal walaupun sudah dapat berlangsung 

dengan baik dan efektif, masih terdapat faktor determinan. Faktor determinan 

yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu faktor pendukung dan penghambat. 

Faktor pendukung pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf di SMA N 1 

Randudongkal meliputi ; 1) Guru seni rupa bergelar S1 Pendidikan Seni, 2) 

Tersedianya fasilitas pembelajaran, 3) Guru menggunakan metode demonstrasi 

dalam pembelajaran, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung siswa merasa 

tertarik dan memperhatikan. Selain itu, faktor penghambatnya antara lain ; 1) 

Waktu pembelajaran yang sedikit dengan alokasi waktu 90 menit dalam satu 

minggu, sehingga ketika guru ingin mengadakan kegiatan praktik sangat 

menyulitkan bagi guru untuk membagi waktu, 2) Materi pembelajaran yang 

kurang, 3) Media pembelajaran yang kurang, 4) Jumlah siswa dalam satu kelas 

yang mencapai hampir 40 siswa sehingga cukup sulit untuk mengkondisikan 

ketika jam pelajaran berlangsung, 5) Tidak tersedianya ruang praktik khusus seni 

rupa sehingga ketika praktik grafis dengan teknik kolagraf menggunakan cat dapat 

mengotori ruang kelas. 

 



105 
 

 
 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Jam pelajaran seni rupa yang hanya berlangsung selama 1X90 menit untuk 

setiap minggunya mengakibatkan kurang optimalnya siswa mengerjakan 

tugas yang diberikan guru, sehingga siswa sering melanjutkan 

pekerjaannya di rumah. Untuk mengatasi keterbatasan waktu, disarankan 

guru perlu lebih dapat memanfaatkan waktu pembelajaran dengan 

mengorganisasikan strategi dan metode pembelajaran secara baik, 

misalkan dalam menyampaikan satu bab materi seni rupa, pada pertemuan 

pertama guru memberikan teori dan demonstrasi, selanjutnya pada 

pertemuan kedua siswa bisa langsung melakukan praktik sendiri dengan 

dibimbimg oleh guru. Dengan begitu, tidak lagi memerlukan waktu yang 

lama dalam menyampaikan satu bab materi seni rupa yang disertai 

kegiatan teori dan praktik, cukup dua kali pertemuan dan pelajaranpun 

akan tersampaikan dengan baik. 

5.2.2 Dalam pengamatan selama pembelajaran seni grafis dengan teknik 

kolagraf terlihat bahwa kurangnya materi pembelajaran yang diberikan 

kepada siswa. Hal ini disebabkan oleh minimnya waktu dan kurangnya 

sumber bahan. Untuk itu, guru perlu menyiasati dengan cara mengcopykan 

materi kepada siswa dengan materi yang diambil dari beberapa sumber 

seperti buku, internet, majalah serta hasil penelitian sehingga siswa dapat 

belajar sendiri. 
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5.2.3 Dalam pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf yang berlangsung 

di SMA N 1 Randudongkal terlihat guru kurang memanfaatkan media 

pembelajaran yang tersedia di sekolah seperti LCD projector, umumnya 

guru tidak mau direpotkan dengan adanya kehadiran LCD dalam 

pembelajaran. Guru berfikir ketika menghadirkan media elektronik dalam 

proses pembelajaran, harus repot pula membuat power point yang akan 

ditampilkan. Seharusnya dalam hal ini, justru guru perlu memanfaatkan 

media LCD yang telah tersedia supaya dalam pembelajaran grafis terjadi 

variasi pengajaran, siswapun akan semakin tertarik dengan pembelajaran 

yang ditawarkan. 

5.2.4 Dalam pembelajaran selama penelitian, terlihat bahwa antara ranah 

apresiasi dan kreasi dalam pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf 

yang berlangsung di SMA N 1 Randudongkal tidak seimbang sehingga 

tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran seni grafis. Untuk itu, guru perlu 

memberikan pembelajaran seni grafis yang seimbang antara ranah 

apresiasi dan kreasi agar terciptanya tujuan dari pembelajaran seni grafis 

tersebut. Misalkan selain memberikan kegiatan praktik, sebelumnya guru 

juga harus memberikan materi secara sistematis agar lebih memahamkan 

siswa terlebih dahulu mengenai kegiatan praktik yang akan dilaksanakan. 

5.2.5 Dalam pembelajaran grafis yang berlangsung di SMA N 1 Randudongkal 

terlihat bahwa hanya mengajarkan satu teknik saja yaitu teknik kolagraf. 

Untuk itu, guru setidaknya perlu memberikan pengetahuan mengenai 

beberapa teknik pembuatan grafis lagi seperti teknik cap, dan cukil. Hal itu 
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setidaknya akan menjadi bekal pengetahuan penting bagi mereka 

walaupun tidak dipraktikkan secara langsung. 

5.2.6 Dalam pembelajaran seni grafis yang berlangsung, terlihat suasana kurang 

kondusif, untuk itu guru dapat menangani dengan cara dibawa ke luar 

kelas saat pembelajaran, sehingga kelas tidak terlihat gaduh. 
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DAFTAR NILAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

MAPEL  : SENI BUDAYA (SENI RUPA) 
KD  : Mengekspresikan diri melalui karya seni grafis 
Semester   : II (dua) 
Kelas  : XI IPS 1 

NO NILAI HARIAN 
KOMP DASAR 

UTS UKK NA KET 
ABS INDK 

 
NAMA 

3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4     
1 7911 A.ZUMAR    70       
2 7791 ADEFI TRIHAMZAH    75       
3 7914 AFNIKA KHURUL A.    70       
4 7671 AGNES A.    75       
5 7833 ALIP UDIN    75       
6 7874 ALLIF MAULANA    85       
7 7834 ARI TRY ASTUTI    80       
8 7753 ASBIK FATAH M.    85       
9 7797 BAYU LAKSONO S.    75       
10 7680 CHASAN MIKARJA    75       
11 7956 DADANG AJI S.    75       
12 7879 DEBBY FEBRI A.    70       
13 7801 DWI INDAH L.    60       
14 7758 ELVIN LIYA EMILA F.    65       
15 7682 EVALUTFIANI S.    70       
16 7718 FARIZKY    75       
17 7925 FATKHU ROZATI    70       
18 7763 FIKRI AGUS A.    80       
19 7884 HERWIN A.    75       
20 7886 INDRIANA EKO A.    75       
21 7967 LATIFATUN N.    65       
22 7729 LULU ROSIDAH    65       
23 7892 M.KHOLIDIN    70       
24 7850 MAS’ULATUL H.    75       
25 7814 MAULIDA A.    75       
26 7815 MAZIN IKHLAS    80       
27 7852 MOHAMAD ALI M.    75       
28 7695 MUCHAMAD SYIFA    75       
29 7731 MUHAMAD RIFKQI    70       
30 7971 MUHAMAD R.    75       
31 7771 MUHAMMAD F.    75       
32 7696 MUMTAZAH    80       
33 7977 NORMAN A.    85       
34 7776 NUR VITA R.I    75       
35 7937 NURYATI    75       
36 7856 OCTADITYA BAGAS     70       
37 7819 PRESILIA JESIKA    75       
38 7737 RATNA DEWI S.    75       
39 7941 RIFKY YUDI S.    70       
40 7946 SANTI AYU LESTARI    75       
41 7744 SANTI RATNA SARI    75       
42 7786 SITA DEWI RONI    70       
43 7904 TRI AYU H.    80       
44 7828 UMI MAR’ATUL U.    75       
45 7910 ZAKARIYA YAHYA    75       
46 7950 ZAKY MUBAROK    75       

  Rata-rata    75       
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DAFTAR NILAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

MAPEL  : SENI BUDAYA (SENI RUPA) 
KD  : Mengekspresikan diri melalui karya seni grafis 
Semester   : II (dua) 
Kelas  : XI IPS 2 

NO NILAI HARIAN 
KOMP DASAR 

UTS UKK NA KET 
ABS INDK 

 
NAMA 

3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4     
1 7831 Abdul Kohar    70       
2 7912 Abu Chanifah    75       
3 7952 Agusti Faizal S.    70       
4 7873 Aktifiani Nur K.    75       
5 7792 Aldi Baegun    75       
6 7915 Alimatun Nisa    85       
7 7794 Amalia Dwi P.    80       
8 7673 Amalina    85       
9 7876 Arif Dzauqudin    75       
10 7835 Astri Nur Indra    75       
11 7837 Dani Mufti C.    65       
12 7510 Denny Adilia    65       
13 7802 Eka Dwi Gun M.    70       
14 7717 Endah Suci Liani    75       
15 7804 Fakih Udin    75       
16 7881 Fikli Munfajirah    80       
17 7721 Guntur Didi R.    75       
18 7966 Hamzah Farizi    75       
19 7765 Ikhwanudin    70       
20 7885 Imam Budiarto    75       
21 7887 Intan Chintya D.    75       
22 7688 Isna Mardhiyati    70       
23 7930 Isnatin Chasanah    60       
24 7689 Ivan Maulana A.    65       
25 7768 Lusi Gita Swari    70       
26 7730 Mila Wardani    75       
27 7935 Muhamad Fatoni    70       
28 7972 Muchamad Fach    80       
29 7853 Muchamad Saepul    75       
30 7816 Mustofa    75       
31 7817 Nafifah    70       
32 7821 Resi Agus Multina    75       
33 7738 Resti Khanaliya    75       
34 7780 Ririn Wulandari    70       
35 7781 Risci Sudrajat    75       
36 7899 Rismanto    75       
37 7741 Rizki Setiawan    70       
38 7943 Rizki Faisal    80       
39 7862 Rizki Amaludin    75       
40 7901 Santyka    75       
41 7947 Siti Istiqomah    75       
42 7746 Siti Mariyah    75       
43 7787 Titi Trianingsih    75       
44 7909 Yuslika Mapiroh    80       
45 7991 Zulkifli    85       

  Rata-rata    75       
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DAFTAR NILAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

MAPEL  : SENI BUDAYA (SENI RUPA) 
KD  : Mengekspresikan diri melalui karya seni grafis 
Semester   : II (dua) 
Kelas  : XI IPS 3 

NO NILAI HARIAN 
KOMP DASAR 

UTS UKK NA KET 
ABS INDK 

 
NAMA 

3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4     
1 7913 Ade Eva Fatmawati    75       
2 7832 Aditya Pramesti    80       
3 7953 Aji Setiawan    75       
4 7751 Amalia Uswatun K.    75       
5 7916 Ana Faizah M.    70       
6 7713 Angger Roy Hanggara    75       
7 7675 Ani Sa’atun    75       
8 7624 Arizi Dani Yuniawan    70       
9 7878 Azmi Wining M.    60       
10 7795 Baghaskoro Dwyatza H.    65       
11 7798 Bella Swari Religia    70       
12 7880 Edo Dwi Ariyanto    75       
13 7962 Eeka Pratiwi    70       
14 7761 Faiq Kurniawan    80       
15 7719 Fikriyatun Khasanah    75       
16 7783 Hawa Iklima    75       
17 7809 Herman Irfandi    70       
18 7888 Joko Setiawan    75       
19 7813 Kartika Sari    70       
20 7690 Khusnul Khotimah    75       
21 7846 Kusinawati    75       
22 7726 Levi Akhmad Sofyan    85       
23 7849 M. Danar Irsyadi    80       
24 7694 Mauli Adi    85       
25 7970 Mochamad Solehudin    75       
26 7770 Muhamad Ma’mum A.    75       
27 7973 Muhamad Zubaedi    65       
28 7936 Musdalifah    65       
29 7854 Mustofa    70       
30 7733 Neli Fidiyani    75       
31 7818 Nopitasari    75       
32 7775 Nur Vica Apriyani    75       
33 7980 Rena Wati    75       
34 7939 Retno Kusriyati    75       
35 7942 Risalatus Safaah    75       
36 7784 Rizkar Sa’bani    75       
37 7785 Rizki Noviani    80       
38 7743  RR Yosi Farazila    85       
39 7945 Rulli Amrizal    75       
40 7900 Saivani Retno Handini    75       
41 7745 Siswanto    70       
42 7906 Ujang Bayu Saputra    75       
43 7829 Viqi Azmi    75       
44 7788 Weli Shela Regiyanti    70       
45 7789 Yoga Dwi Pangestu    80       
46 7870 Zimam Mulkhaq    75       

  Rata-rata    75       
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DAFTAR NILAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
MAPEL  : SENI BUDAYA (SENI RUPA) 
KD  : Mengekspresikan diri melalui karya seni grafis 
Semester   : II (dua) 
Kelas  : XI BAHASA 

NO NILAI HARIAN 
KOMP DASAR 

UTS UKK NA KET 
ABS INDK 

 
NAMA 

3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4     
1 7502 Addi Tri Kurniawan    75       
2 7872 Agustin Nurul H.    75       
3 7958 Diana Panca Putri    70       
4 7757 Diana Putri    60       
5 7805 Faridatul Azizah    65       
6 7685 Feni Ardi Setiawan    70       
7 7806 Fika Listiyaningsih    75       
8 7882 Fina Alfin F.    65       
9 7720 Fitrotun Nazah    65       
10 7550 Fredi Pradana    70       
11 7926 Gunawan    75       
12 7810 Hesti Irianingsih    75       
13 7842 Ika Apriani    80       
14 7724 Ita Murningsih    75       
15 7725 Jakiyatun Nafiah    75       
16 7847 Lana Faoziyah    70       
17 7891 Lili Nur Kurnia R.    75       
18 7968 M. Abdul Kodir    75       
19 7976 Nadiya Rahmawati    85       
20 7447 Novrizal Fahmi    80       
21 7777 Nurul Afron    75       
22 7735 Nurul Chotimah    80       
23 7894 Pariqoh Milati    85       
24 7857 Qoriayuna C.    70       
25 7820 Ratna Reimuna P.    70       
26 7822 Restu Rizki M.    80       
27 7858 Riki Nur H.    70       
28 7739 Risqi Putri Wulandari    80       
29 7982 Rixi Ita P.    75       
30 7861 Rizkiya Fitriani    75       
31 7982 Septiani Rizkinawati    85       
32 7864 Tia Erawati    70       
33 7948 Tuniasih    70       
34 7986  Tutut Usani    70       
35 7829 Viki Azmi    75       
36 7830 Wina Retnoningsih    75       
  Rata-rata    75       
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DAFTAR NILAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
MAPEL  : SENI BUDAYA (SENI RUPA) 
KD  : Mengekspresikan diri melalui karya seni grafis 
Semester   : II (dua) 
Kelas  : XI IPA 1 

NO NILAI HARIAN 
KOMP DASAR 

UTS UKK NA KET 
ABS INDK 

 
NAMA 

3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4     
1 7670 Abdi Ni’man N.    75       
2 7871 Abdul Kharis    75       
3 7674 Ani Fatkhi R.    70       
4 7756 Aulia Istiana    70       
5 7919 Beny Bakhtiar    80       
6 7920 Dea Jindiarto    75       
7 7957 Desi Amalia    75       
8 7838 Dewi Mustikasari    75       
9 7799 Dian Milasari    70       
10 7963 Elsina Nida A.R.    75       
11 7803 Fadhil A.    70       
12 7683 Faris Wildianto    80       
13 7764 Fina Fadilah    75       
14 7687 Ika Rahmawati    75       
15 7723 Ina Kristi Anjani    75       
16 7929 Ismi Latifah    75       
17 7845 Kristina H.    70       
18 7890 Leli Karlina    75       
19 7934 Muchamad R.    75       
20 7773 Nina Uli Izah    70       
21 7978 Nunung Amaliana    80       
22 7697 Nur Murniasih    80       
23 7736 Petti Mardiana    75       
24 7897 Restian Nur S.    75       
25 7826 Risqi Diawanto    85       
26 7860 Rizki Dwi Lestari    70       
27 7983 Rohayatun    80       
28 7703 Shinta Desala R.    75       
29 7705 Sulkhan Nudin    80       
30 7905 Tri Ismawati    75       
31 7867 Winarsih    70       
32 7949 Wiwi Wigayati    75       
33 7710 Yeni Nur Amanah    80       
34 7790 Yosep Andriyansah    75       
35 7749 Yuni Sarah    75       
36 7869 Zaenal Abidin    75       
37 7989 Zakiyah Tuzihan    75       
  Rata-rata    75       
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DAFTAR NILAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

MAPEL  : SENI BUDAYA (SENI RUPA) 
KD  : Mengekspresikan diri melalui karya seni grafis 
Semester   : II (dua) 
Kelas  : XI IPA 2 

NO NILAI HARIAN 
KOMP DASAR 

UTS UKK NA KET 
ABS INDK 

 
NAMA 

3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4     
1 7793 Aditya Narendra    80       
2 7951 Aeka Ilvi Fuaeda    80       
3 7711 Afni Istiadzah A.    75       
4 7875 Anggi Permana    75       
5 7676 Antika Listiana P.    85       
6 7677 Arief Suryo W.    70       
7 7754 Asif Abdullah    80       
8 7800 Dianta Indriani    75       
9 7921 Diyah Septi F.    80       
10 7922 Dwi Hendarto    75       
11 7959 Dwi Margi P.    70       
12 7840 Eri Lianti    75       
13 7759 Etika Putri    80       
14 7965 Gamar AR Racmah    75       
15 7931 Istianatul Awaliyah    75       
16 7691 Leni    70       
17 7727 Lih Yatull A.    75       
18 7767 Lilis Rizqiana    75       
19 7848 Lusy Rositawati    70       
20 7893 Mai Setianingrum    70       
21 7774 Nur Anifa Rizqi    80       
22 7698 Pradnya Aulia R.    75       
23 7979 Puji Tri Astuti    75       
24 7699 Putra Agenk W.    75       
25 7898 Rina Murniasih    70       
26 7740 Rizki Amalia    75       
27 7944 Rizky Maulana Y    70       
28 7827 Rudi Haryanto    80       
29 7863 Siti Masitoh    75       
30 7706 Surya Fajar Sidik    75       
31 7985 Tri Hina Wina Asih    75       
32 7707 Umi Hani    75       
33 7907 Winna Aulia L.K.    70       
34 7868 Yesinta Ayu N.    75       
35 7750 Yuninda Halim     80       
36 7990 Zakiyatul M.    70       
  Rata-rata    75       
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DAFTAR NILAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

MAPEL  : SENI BUDAYA (SENI RUPA) 
KD  : Mengekspresikan diri melalui karya seni grafis 
Semester   : II (dua) 
Kelas  : XI IPA 3 

NO NILAI HARIAN 
KOMP DASAR 

UTS UKK NA KET 
ABS INDK 

 
NAMA 

3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4     
1 7954 Amilatun Nikmah    75       
2 7752 Anggun Sekar P.    75       
3 7917 Ari Yuliani    75       
4 7678 Arif Bayu Satria    70       
5 7877 Arini Hidayati    75       
6 7714 Chooerun Anas    70       
7 7715 Desi Pratika Dewi    80       
8 7960 Dwi Mei Hardiyanti    75       
9 7681 Dwi Septianingsih    75       
10 7760 Faefsi Maelani    75       
11 7923 Faizatul Khoeriyah    75       
12 7924 Fajar Iman Y. B.    70       
13 7996 Faris Naufal    75       
14 7841 Fiki Kurnia R.    80       
15 7811 Ikhwan Afipudin    70       
16 7766 Ikrom Jamaludin    80       
17 7812 Irma Selviana    80       
18 7932 Kholifatun M.    75       
19 7728 Lita Ananda P.    75       
20 7692 Lujimiati    85       
21 7769 Marlia Ulfa    70       
22 7969 Mitha Anggraeni    80       
23 7974 Muslikhah    75       
24 7855 Nur Aida Fitriani    80       
25 7895 Ratih Wijayanti    75       
26 7938 Ratna Laelasari    70       
27 7700 Rinawati    75       
28 7779 Rindiana Nur R.    80       
29 7742 Rizkia Monica G.    75       
30 7702 Saeful Itman    75       
31 7902 Sintiana Pebriani    70       
32 7865 Tika Nur Eliza M.    75       
33 7708 Widi Lestary    80       
34 7987 Winarni    70       
35 7908 Yuliawan Dwi P.    70       
  Rata-rata    75       
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DAFTAR NILAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

MAPEL  : SENI BUDAYA (SENI RUPA) 
KD  : Mengekspresikan diri melalui karya seni grafis 
Semester  : II (dua) 
Kelas  : XI IPA 4 

NO NILAI HARIAN 
KOMP DASAR 

UTS UKK NA KET 
ABS INDK 

 
NAMA 

3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4     
1 7755 Astri Yulita    75       
2 7918 Ayu Tri Febrian    80       
3 7679 Burhanudin T.    70       
4 7955 Catlea Andani O.    80       
5 7961 Dyah Tara M.    80       
6 7762 Fathma Tuzzahro    75       
7 7684 Febri Wulansari    75       
8 7807 Finka Ayu Fitriani    85       
9 7927 Hilman Maulana     70       

10 7722 Huda    80       
11 7928 Inarotul Ulya    75       
12 7843 Joko Nur Fitriyanto    80       
13 7889 Khalimah    75       
14 7844 Kiki Rizkiana    75       
15 7933 Lili Pratiwi    70       
16 7693 Lulus Maelani    75       
17 7772 Mulaida Zuhviana    70       
18 7975 Mutia Nurotul B.    80       
19 7734 Novika Arina A.    75       
20 7896 Ratri Mega Retno    70       
21 7823 Rian Abdul Gani    75       
22 7981 Rina Mujiati    80       
23 7782 Riska Fitriani    70       
24 7783 Riski Apriyani    70       
25 7825 Risma Kusuma D.    75       
26 7859 Risma Nur Pradita    70       
27 7701 Rochaeni Sabrina    75       
28 7704 Singgih Setyo P.    80       
29 7903 Siti Nurjanah    75       
30 7747 Sonar Hariawan     75       
31 7748 Ummy Apita N.    75       
32 7866 Uswatun Anis    75       
33 7709 Wiwik Setyanirum    75       
34 7988 Zahratul Wahdati    70       

  Rata-rata    75       
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