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ABSTRAK 

 

Andi  Marsyayu. 105411100418. 2022. Pemanfaatan Limbah Kertas pada 

Pembelajaran Seni Lukis Siswa Kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupatem 

Bone. Skripsi.  Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan , Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I, Dr. Muh 

Faisal dan pembimbing II Makmum. 

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu  bagaimana proses  pelaksanaan 

pembelajaran seni lukis dengan pemanfaatan limbah kertas serta bagaimana hasil 

evaluasi pembelajaran seni Lukis dengan memanfaatkan limbah kertas  di kelas 

IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas tentang proses pemanfaatan limbah 

kertas sebagai media pembuatan karya seni lukis siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 

Patimpeng Kabupaten Bone. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data melalui Teknik observasi, wawancara, tes praktik, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui Teknik deksriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini dapat dilihat berdasarkan pada proses pemanfaatan limbah 

kertas dalam pembuatan berkarya seni Lukis pada siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 

Patimpeng Kabupaten Bone yaitu dengan beberapa tahapan seperti menyiapkan 

alat dan bahan, serta tahapan proses pemanfaatan limbah kertas sebagai media 

pembuatan seni Lukis. Selain itu hasil evaluasi siswa dalam memanfaatkan limbah 

kertas diukur berdasarkan beberapa indikator penilaian yaitu konsep, tingkat 

kerumitan  dan hasil karya, hal ini yang kemudian menentukan siswa yang mampu 

untuk membuat suatu karya seni lukis dengan menggunakan limbah kertas dengan 

kategori perolehan yang didapatkan oleh siswa yaitu dengan nilai cukup baik dan 

baik. 

 

Kata Kunci: limbah kertas, Seni Lukis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan seni budaya dan keterampilan memiliki peranan dalam 

pembentukan pribadi siswa yang harmonis dengan memerhatikan kebutuhan 

perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan yang terdiri atas 

kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual, musikal, linguistik, logika, 

matematis, naturalis, dan kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual, moral serta 

kecerdasan emosional .  

Pendidikan seni menjadi penting keberadaanya karena berorientasi pada 

sebuah proses creative thinking yang berguna untuk menggali dan mengasah 

kecerdasan peserta didik. Pendidikan seni masuk dalam komponen kurikulum 

sekolah dengan menyesuaikan pembelajaran terpadu lainnya yang disesuaikan 

menurut masing-masing jenjang Pendidikan, baik SD, SMP maupun SMA. 

Kegiatan seni di dalam dunia Pendidikan diharapkan mampu membentuk 

kepribadian dan karakter dari peserta didik.  

Salah satu aspek yang dikembangkan melalui Pendidikan seni, khususnya 

pembelajaran seni rupa adalah kecerdasan kreativitas. President’s Committee on 

the Arts and Humanities (2011) Amerika menyatakan bahwa seni dapat 

mengembangkan cara berpikir (development of habits of mind), termasuk juga 

cara berpikir kreatif. Prentice (2002) menyatakan bahwa pendidikan seni dapat 

membangkitkan respon kreatif dan ide personal, yakni belajar melalui proses dan 
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prosedur seni (dalam Nilson dkk, 2013:38(7). 

Salah satu komponen yang penting dalam sistem pelaksanaan pendidikan 

adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. peningkatan kualitas 

SDM sejak dini merupakan hal penting yang harus dipikirkan secara sungguh- 

sungguh. Hal ini mengisyaratkan bahwa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

sampai pada tahap evaluasi penyelenggaraan pendidikan hendaknya dilakukan 

secara optimal dan profesional, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 

Terkait dengan kemampuan kreativitas, apa yang dapat dilakukan pendidik atau 

guru dalam mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik atau siswa. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, diadakan pembaharuan-pembaharuan dalam 

pendidikan, agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Khususnya mata 

pelajaran seni budaya, pada mata pelajaran tersebut kreativitas siswa masih 

terhitung minim, sehingga perlu diadakan upaya peningkatan keterampilan untuk 

mengasilkan karya-karya baru khususnya karya seni lukis. 

Bermodalkan kemauan, keterampilan dan kreativitas, limbah dapat diolah 

menjadi barang yang lebih bernilai estetis. Dengan adanya dorongan keinginan 

untuk menghasilkan karya yang dapat dinikmati keindahannya. Limbah yang 

dimaksud diatas antara lain: kardus kemasan bekas, kertas koran bekas, dan 

plastik bekas komsumsi dapat dimanfaatkan sebagai media berkarya seni. 

Sefmiwati (2016: 38-40). 

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 7 januari 2022 peneliti melihat di 

lingkungan sekolah, pengelolahan limbah membutuhkan perhatian serius. Dengan 

komposisi sebagaian besar penghuninya adalah anak-anak (warga belajar) tidak 
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menutup kemungkinan pengelolaannya pun belum optimal. Namun juga bisa 

dipakai sebagai media pembelajaran bagi siswa-siswinya.   

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menjumpai kertas. Sebagaimana 

diketahui bahwa kertas adalah bahan kebutuhan industri yang diproduksi oleh 

masyarakat setiap hari. Limbah kertas bekas yang kurang diperhatikan oleh 

masyarakat sebenarnya dapat dimanfaaatkan dalam karya seni. 

Hal ini menyebabkan bahwa limbah kertas relatif sangat besar peluang 

untuk dimanfaatkan misalnya membuat karya dengan berbagai jenis dan bentuk 

yang berbeda. Limbah kertas dapat dimanfaatkan menjadi barang yang memiliki 

nilai guna. Salah satunya pemanfaatan limbah kertas yang dijadikan media 

pembelajaran seni lukis. 

Dengan pengolahan limbah kertas ini dapat meningkat kreativitas 

pengembangan siswa agar meningkatkan motivasi belajar yang lebih kreatif dan 

inovatif didalam membuat sebuah karya berupa media yang berasal dari limbah 

sampah yang berada dilingkungan sekitar, selain berguna sebagai media 

pembelajaran, pemanfaatan sampah juga mampu mengurangi produksi sampah. 

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti 

mengambil judul “ Pemanfaatan Limbah Kertas Pada Pembelajaran Seni 

Lukis Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone”. 

Alasan peneliti memanfaatkan limbah kertas sebagai fokus penelitian 

karena kurangnya kepedulian siswa dalam memanfaatkan limbah di sekitarnya, 

sekaligus mengolah sampah menjadi produk seni, serta memanfaatkan limbah 

kertas sebagai media berkarya seni Lukis. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka yang                           

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran seni Lukis dengan pemanfaatan 

limbah kertas di kelas XI.3 SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana hasil evaluasi pembelajaran seni lukis dengan memanfaatkan 

limbah kertas di kelas XI.3 SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk memperoleh data 

yang akurat yaitu 

1. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran seni Lukis dengan pemanfaatan limbah 

kertas di kelas XI.3 SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone. 

2. Mengetahui hasil evaluasi pembelajaran seni lukis dengan memanfaatkan 

limbah kertas di kelas XI.3 SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupaten  Bone. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya manfaat yang 

dapat dipetik utamanya bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain : 

1. Teoritis 

 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang pembelajaran seni budaya yang dapat di terapkan. 

b. Bahan acuan bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan seni Lukis. 
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2. Praktis  

a. Bagi Mahasiswa 

1) Mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran seni 

Lukis dengan memanfaatkan limbah kertas 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informassi bagi 

penelitian selanjutnya 

b. Bagi sekolah dan Guru 

1) Sebagai bahan mengajar dengan mengaplikasikan limbah kertas 

dalam pembelajaran seni Lukis 

2) Sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan pengajaran 

3) Memberikan sumbangan dalam upaya peningkatan mutu dan 

efektivitas mata pelajaran seni budaya 

4) Meningkatkan hasil belajar siswa  akan   berdampak pada peningkatan 

kualitas sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

Tinjauan pustaka yang dimaksudkan sebagai landasan teori dan pedoman 

dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis kaitkan dengan beberapa 

karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan penunjang dalam melaukan penelitian 

ini, adalah sebagai berikut : 

 

1. Pembelajaran Seni Rupa 

 

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, 

pembelajaran adalah proses intraksi antara siswa dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran terdiri atas komponen tujuan, 

materi, pendekatan, strategi, metode, sarana sumber belajar serta penilaian hasil 

belajar. Sedangkan menurut Abdul Haling (2007: 14) tentang pembelajaran. 

Pembelajaran adalah prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk     mencapai tujuan belajar tertentu. Pembelajaran 

dapat disimpulkan sebagai proses kegiatan belajar mengajar yang 

sistematis dan disusun secara terencana untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

Pembelajaran seni rupa adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara 

terprogram, sistematis sesuai dengan komponen pembelajaran, serta menerapkan 

strategi-strategi yang matang kepada siswanya demi tujuan yang diharapkan yaitu 

adanya perubahan tingkah laku dan membantu perkembangan anak.
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Pendidikan seni rupa memiliki ciri karakteristik khas dibandingkan dengan 

pelajaran lainnya. Pendidikan seni rupa, seperti pelajaran lainnya, memiliki 

setidaknya dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek praktek. Pada dasarnya, 

pendidikan seni rupa diarahkan untuk menumbuhkan kepekaan, penciptaan, rasa 

dan karsa melalui elemen atau unsur rupa yang diapresiasi melalui indera mata. 

Selaras dengan pernyataan Sumanto (2005:22) pendidikan seni rupa adalah upaya 

pemberian pengetahuan dan pengalaman dasar kegiatan kreatif seni rupa dengan 

menerapkan konsep seni sebagai alat pendidikan. 

Tujuan pembelajaran tidak dapat diukur secara langsung, karena hal ini 

berkaitan dengan hasil belajar yang ingin dicapai siswa. Maka dari itu perumusan 

tujuan pembelajaran sangat penting untuk memberikan arahan kegiatan sehingga 

dapat diketahui tingkat keberhasilan belajar siswa dari kemajuan belajar siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Senada dengan pernyataan tersebut Djamarah (2010:18) menyatakan:  

Pembelajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan, memiliki komponen-

komponen yang saling berkaitan. Komponen inti dari pembelajaran yakni 

guru dan siswa, keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab 

berlandaskan interaksi normatif untuk bersama mencapai tujuan. 

 

Selain itu, tujuan, metode pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, 

bentuk serta alat evalusasi pembelajaran menjadi komponen yang turut 

mendukung sistem pembelajaran. Keseluruhan komponen tersebut memiliki tugas 

dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam sebuah sistem pembelajaran di 

sekolah. Sistem pembelajaran bisa saja berbeda antara satu sekolah dengan yang 

lainnya, hal ini disebabkan oleh tujuan, kondisi lingkungan, serta sarana 
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pendukung yang beragam di setiap sekolah. 

Ismiyanto (2009) menyatakan bahwa: 

Konteks pembelajaran seni rupa, hendaknya benar-benar diperhatikan 

perbedaan setiap individu karena setiap individu berbeda-beda dalam 

mengekspresikan feeling dan emotions. Dalam pembelajaran seni rupa 

harus diperhatikan tahap perkembangan anak. Setiap anak memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik anak merupakan salah 

satu komponen dalam pembelajaran seni rupa.  

 

Komponen-komponen tersebut seperti yang dijelaskan dalam Syafi’i 

(2006) yaitu: siswa, guru, lingkungan, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran seni rupa sebagai 

suatu sistem terdiri dari komponen- komponen yang saling berkaitan. 

Menurut Garha (dalam Sunaryo 2010: 3), terkait dengan pembelajaran 

seni rupa: 

Materi pelajaran ialah satuan pelajaran terkecil yang dapat disampaikan 

kepada anak-anak (siswa) dalam satu kali pertemuan yang paling banyak 

memakan waktu dua jam pelajaran. Dalam hubungan ini, Garha 

menekankan pada sajian yang dibatasi oleh waktu. Menurutnya, satuan 

pelajaran dapat dipilih dan diperoleh dari jenis-jenis kegiatan seni rupa, 

seperti melukis, mencetak, membentuk/ mematung, dan lain-lain, dalam 

pembelajaran pendidikan seni rupa. 

 

Bahan ajar selain dirancang sebagai satuan pelajaran terkecil yang berupa 

materi pembelajaran dalam satuan waktu tertentu, dikembangkan dan diturunkan 

dari topik-topik atau pokok bahasan sebagai pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, sesungguhnya bahan ajar tak dapat 

dipisahkan dengan topik dan tujuan pembelajaran. Melalui pemilihan bahan ajar 

yang telah ditetapkan, kemudian dapat pula ditetapkan strategi atau metode 

pembelajarannya. Sebaliknya, penetapan strategi belajar akan menentukan jenis 
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kegiatan belajar siswa. Dalam kaitannya dengan implikasi sistem penyampaian, 

bahan ajar atau isi pelajaran yang dipilih merupakan faktor penentu kegiatan 

belajar siswa.  

 

2. Evaluasi Pembelajaran Seni Rupa 

Menurut Syafii (2010:3) evaluasi merupakan kegiatan atau proses yang 

sistematik untuk menentukan nilai bagi siswa yang telah mengalami proses 

pembelajaran. Evaluasi merupakan salah satu komponen proses pembelajaran. 

Fungsi utamanya seperti yang dijelaskan dalam Soehardjo (2011:313) adalah 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran dan fungsi 

selanjutnya sebagai balikan, jika dalam fungsi utamanya menunjukkan hasil rata-

rata  pada tingkat ketidakberhasilan. 

Berkenaan dengan pembelajaran seni rupa, evaluasi terkait dengan sasaran 

pembelajaran yaitu pencapaian kompetensi apresiasi dan kreasi. Berbicara tentang 

evaluasi pembelajaran Syafi’i (2010:17) menyatakan: 

Guru dalam melaksanakan evaluasi, khususnya dalam pengumpulan data, 

dapat menggunakan berbagai instrument, yang pada dasarnya 

digolongkan ke dalam dua golongan besar, yakni tes dan non tes.Tes 

diartikan sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk 

menampilkan kemampuannya, sedangkan non tes digunakan oleh guru 

untuk mendapatkan informasi khususnya yang terkait keadaan siswa, 

selain kemampuannya. 

 

Kegiatan evaluasi akan menghasilkan data berupa biji (score) dan nilai 

(grade). Dalam Soehardjo (2011: 313) dijelaskan bahwa tindakan evaluasi yang 

akan menghasilkan biji disebut pembijian (scoring) dan tindakan evaluasi yang 



10  

 

 

akan menghasilkan nilai disebut penilaian (grading). Pembijian berfungsi untuk 

menentukan jenjang kuantitas kompetensi hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Sedangkan penilaian berfungsi untuk menentukan jenjang kualitas kompetensi. 

Guna mendapatkan hasil evaluasi yang lebih obyektif maka digunakan 

teknik evaluasi gabungan dengan cara pembijian yang diikuti oleh penilaian. 

Teknik evaluasi gabungan tersebut dilakukan dengan cara konversi yakni 

pengubahan biji (score) menjadi nilai (grade). Hasil yang diperoleh dari 

pembijian berwujud simbol kuantitas yang berupa angka berubah menjadi simbol 

kualitas yang berupa huruf (A, B, C, D, dan E) atau menjadi pernyataan kualitas 

(Baik Sekali, Baik, Sedang, Kurang, Kurang Sekali). 

Dalam pembelajaran seni dikenal istilah hasil belajar yang disebut proses- 

kerja dan hasil-akhir Soehardjo (2011: 314). Proses kerja menentukan hasil kerja, 

yakni hasil akhir berkesenian. Dalam proses kerja dengan bahan ajar yang bertipe 

prosedur akan menunjukkan hasil belajar yang berupa kemampuan bertindak 

prosedural berkesenian. Proses kerja tidak dapat diabaikan dalam proses 

pembimbingan dan evaluasi karena dalam setiap proses kerja terdapat berbagai 

potensi siswa di dalamnya. 

Dalam pembelajaran seni yang dimaksud hasil akhir (final product) adalah 

hasil dari proses berkesenian Soehardjo (2011: 316). Hasil dari proses berkesenian 

tersebut berupa sebuah karya seni. Suatu karya seni tersebut merupakan hasil dari 

suatu proses yang berlangsung melalui tahapan demi tahapan. Dalam 

mengevaluasi karya siswa, guru perlu berperan sebagai pembimbing selama 

proses kerja siswa. Kegiatan evaluasi pembelajaran merupakan suatu hal yang 
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penting untuk dilaksanakan agar dapat mengukur tingkat keberhasilan belajar 

siswa. Evaluasi juga penting untuk mengamati bagaimana proses belajar siswa, 

serta berguna sebagai refleksi guru dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran. 

Menurut Sudaryono (2012) tentang evaluasi hasil belajar peserta didik 

sebagai berikut. 

Evaluasi hasil belajar peserta didik mencangkup evaluasi mengenai 

tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan- tujuan khusus yang 

ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas, 

evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-

tujuan umum pengajaran. 

 

3. Pemanfaatan Limbah dalam Karya Seni 

 

a. Pemanfaatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:710) Pemanfatan 

merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an 

yang perarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan. 

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa di 

artikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan 

meman-faatkan. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, 

perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara 

atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek. Peter Salim dalam 

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer  (2002: 976). 

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan adalah proses perbuatan hal-hal 

yang berguna baik secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. 
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b. Pengertian Limbah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tentang limbah 

Limbah adalah sisa proses produksi; bahan yang tidak mempunyai nilai 

atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan 

atau pemakaian; pabrik mencemarkan air di daerah sekitarnya; barang 

rusak atau cacat dalam proses produksi.  

 

Menurut Karmana (2007), definisi limbah merupakan sisa atau sampah dari 

suatu proses kegiatan atau aktivitas manusia yang bisa menjadi bahan polutan di 

suatu lingkungan. Pengertian limbah menurut peraturan pemerintah No 101 tahun 

2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun bab 1 pasal 1, 

menurut peraturan pemerintah, arti limbah adalah bagian dari pada adanya sisa-

sisa suatu bentuk usaha dan atau kegiatan. 

Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalam limbah digolongkan 

menjadi dua macam limbah yakni limbah organik dan limbah anorganik. 

1) Limbah Organik 

Aryulina,dkk (2007: 314) menyatakan bahwa 

Limbah organik adalah limbah yang mudah diuraikan dalam proses alami 

karena terdiri dari bahan-bahan organik, yaitu limbah yang berasal dari 

tumbuhan dan hewan. Sampah organik dapat terurai secara alami oleh 

mikroorganisme. Contoh limbah organik adalah sampah dari dapur, sisa 

tepung, sayuran, kulit buah, daun dan sampah kebun lainnya. 
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Gambar 2.1 Sampah Organik 

(https://www.google.co.id/amp/s/id.theasianparent.com/sampah-basah-dan- 

kering-mengapa-harus-dipisahkan/amp diakses 8/5/2022) 

 

2) Limbah Anorganik 

Menurut Deni Lasmana (2007 : 11) tentang sampah organik 

Sampah organik adalah berasal dari sumber daya alam tak terperbarui 

seperti mineral dan minyak bumi, atau proses industri. Sebagaian zat 

anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang 

sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. 

Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, 

plastik, dan kaleng. 

 

Kertas, koran, dan karton merupakan perkecualian. Berdasarkan asalnya 

kertas, koran, dan karton termasuk sampak organik. Tetapi karena kertas, koran, 

dan karton dapat didaur ulang seperti sampah anorganik lain (misalnya gelas, 

kaleng, dan plastik) maka dimasukkan ke dalam kelompok sampah anorganik. 

Manfaat limbah anorganik yaitu dengan membuat kerajinan dari limbah tersebut. 

Misalnya sampah plastik dapat dibuat tas, taplak meja makan, dan pernak pernik. 

 

 

https://www.google.co.id/amp/s/id.theasianparent.com/sampah-basah-dan-kering-mengapa-harus-dipisahkan/amp%20diakses%208/5/2022
https://www.google.co.id/amp/s/id.theasianparent.com/sampah-basah-dan-kering-mengapa-harus-dipisahkan/amp%20diakses%208/5/2022
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Gambar 2.2 Sampah Anorganik  

(https://www.99.co/blog/indonesia/cara-mengolah-sampah-anorganik/ 

Diakses 8/5/2022) 

 

3) Kertas 

Kertas merupakan sumber daya alam (kayu dan non kayu) yang di olah 

menjadi materi baru melalui proses dalam industri dan proses penguraiannya 

memerluhkan waktu yang lebih lama (antara 2 – 5 bulan atau bahkan lebih) jika 

dibandingkan dengan sampah organik. Selain itu kertas dapat didaur ulang 

menjadi produk yang sama yaitu tanpa melihat jenisnya, karena bahan dasarnya 

sama. Hal ini yang menyebabkan kertas cenderung masuk dalam kelompok 

sampah anorganik. 

Kertas dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan unik yang memiliki nilai 

seni, mengembangkan kreativitas, hingga mengasah kemampuan motorik, lebih 

baik lagi. Teknik daur ulang yang berbeda dapat menciptakan kerajinan yang 

berbeda pula. Kerajinan daur ulang limbah kertas diantaranya sebagai berikut: 

 

https://www.99.co/blog/indonesia/cara-mengolah-sampah-anorganik/
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Gambar 2.3 Tempat tissue dari limbah kertas 

(https://blog.tribunjualbeli.com/44144/uniknya-kerajinan-topi-hingga-wadah-tisu-

ini-berbahan-limbah-kertas) 

 

Gambar 2.4 Tempat pensil dari limbah koran 

(https://genemil.com/kerajinan-dari-limbah-kertas/) 

 

4. Tinjauan Seni Lukis 

 

a. Pengertian Seni Lukis Lukis 

 Ada banyak ahli yang mendefinisikan arti kata seni. Tinjauan tentang seni 

yang dipakai oleh para ahli berbeda-beda sehingga definisi tentang seni pun 

beragam. Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Susanto 2002: 101) bahwa seni 

adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat 

indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. 

 

https://blog.tribunjualbeli.com/44144/uniknya-kerajinan-topi-hingga-wadah-tisu-ini-berbahan-limbah-kertas
https://blog.tribunjualbeli.com/44144/uniknya-kerajinan-topi-hingga-wadah-tisu-ini-berbahan-limbah-kertas
https://blog.tribunjualbeli.com/44144/uniknya-kerajinan-topi-hingga-wadah-tisu-ini-berbahan-limbah-kertas
https://genemil.com/kerajinan-dari-limbah-kertas/
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Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi 

kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan 

sebagainya), seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia 

dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang menggunakan 

imajinasi, gagasan, atau keperigelan Teknik pembuatannya, untuk dihargai 

keindahannya atau kekuatan emosinya (Wikipedia Bahasa Indonesia). 

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut ada kesamaan bahwa seni 

berkaitan dengan manusia dan keindahan. Manusia hidup di dalam suatu 

masyarakat yang memiliki kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil ciptaan 

manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar. 

Seni Lukis (painting) merupakan salah satu cabang dari seni rupa. Seni 

lukis adalah suatu pencurahan pengalaman artistik dengan media garis dan warna 

di atas bidang dua dimensional Wahid dan Yunus (2014: 35). 

Seni Lukis juga merupakan suatu ungkapan pengalaman estetis pelukis 

yang dituangkan dan diwujudkan melalui beragam media bidang kanvas, kayu, 

maupun kertas. Ini dilakukan dengan memandu unsur seni rupa mulai dari unsur 

garis, bidang, ruang, tekstur dan warna, yang di tampilkan melalui rupa/visual 

dengan menggunakan berbagai medium dan Teknik seperti cat minyak, cat 

akrilik, cat air, pensil dan lainnya. 

Seni dapat pula dilihat sebagai pengungkapan perasaan atau emosi 

penciptanya, sehingga menjadi karateristik dalam arti mencerminkan kehidupan 

perasaan penciptanya. Seperti apa yang di kemukakan di atas, bahwa seni adalah 

hasil kreativitas manusia yang memiliki sifat kebaruhan serta mampu 
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membangkitkan rasa indah bagi si penciptanya maupun si penikmat seni. 

b. Unsur- unsur Seni Lukis 

Dalam penciptaan suatu karya Lukis harus memperhatikan beberapa 

unsur-unsur seni rupa yang erat kaitannya dalam penciptaan suatu lukisan. Unsur- 

unsur suatu karya Lukis diantaranya: 

1)  Titik 

Menurut Sachari (2004 : 61) Titik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk 

terkecil dari seluruh rangkaian bentuk menggambar atau melukis. Titik 

merupakan unsur rupa yang paling sederhana setiap menyentuhkan pensil 

pertama kali pada kertas akan menghasilkan titik, unsur titik tampak 

berarti pada karya seni rupa apabila jumlahnya dan ukurannya diperbesar 

menjadi bintik. 

 

2)  Garis 

Garis adalah kemampuan dari jumlah titik yang ditarik secara bersambung 

Sachari (2004 : 63). 

3)  Raut (bidang dan bentuk) 

 

Soetedja, dkk (2017 : 6) mengemukakan bahwa  

Raut (bidang dan bentuk) merupakan tampak, potongan atau wujud dari 

suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjukkan 

wujud benda yang cenderung pipih atau datar. Sedangkan bentuk lebih 

menunjukkan kepada wujud yang memiliki isi (Volume). 

 

4)  Warna 

Warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan 

oleh benda-benda yang dikenainya corak rupa, seperti biru dan hijau. 

5)  Ruang 

Ruang adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok bentuknya. 
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Ruang sebenarnya tidak terbatas, dapat kosong, terisi sebagaian, atau dapat pula 

terisi penuh menurut Sunaryo (2002: 21). Sedangkan menurut Soetedja, dkk 

(2017: 6), ruang dalam sebuah karya seni Lukis menunjukkan kesan dimensi dari 

objek yang terdapat pada karya seni Lukis tersebut. Unsur ruang pada karya seni 

rupa dua dimensi hanya menunjukkan (dimensi) Panjang dan lebar sedangkan 

pada ruang pada karya seni rupa tiga dimensi terbentuk karena adanya isi yang 

menunjukkan kedalaman. 

6)  Tekstur 

Menurut Sunaryo (2002: 17) tentang tekstur yaitu: 

Tekstur ialah sifat permukaan. Tekstur dibedakan antara tekstur nyata 

dengan tekstur semu. Tekstur nyata, atau disebut pula tekstur actual 

menunjukkan adanya kesamaan antara kesan yang diperoleh hasil dari 

penglihatan dengan rabaan. Pada tekstur semua atau tekstur ilusi, tidak 

diperoleh kesan yang antara hasil penglihatan dengan rabaan. 

 

c. Prinsip-prinsip Seni Lukis 

Prinsip-prinsip berkarya seni Lukis menurut Sadjiman Ebdi Sanyoto 

(2009), sebagai berikut: 

1) Kesatuan (Unity) 

Merupakan prinsip terpenting yang menjadikan sebuah karya tampak 

bagus. “Prinsip kesatuan sebenarnya ialah adanya hubungan antar unsur yang 

disusun”. Sadjiman Ebdi Sanyoto (2009: 213). 

2) Keseimbangan (balance) 

 

Keseimbangan kestabilan suatu benda menurut tumpuan atau berat (fisik 

maupun meta fisik). Karya yang membuat timbulnya perasaan kurang nyaman 
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saat dipandang itu berarti tidak memiliki keseimbangan. Menurut Sadjiman Ebdi 

Sanyoto (2009: 237) Karya seni/desain harus mempunyai kesepadanan, agar 

nyaman dipandang, tenang, memiliki berat yang sama, tidak menggelisahkan, 

tidak nggelimpang (jomplang). 

3) Irama (rhythm) 

 

Irama merupakan pengulangan beberapa unsur terus-menerus secara 

teratur berupa susuna garis, bentuk, dan variasi warna. 

4) Proporsi 

Proporsi adalah perbandingan yang ideal dari bagian-bagian suatu obyek. 

Satu contohnya adalah sudah jelas ketika menggambar wajah posisi letak mata, 

hidung, mulut alis harus seimbang. Jika tidak maka gambar wajah akan terlihat 

aneh. 

5) Kontras 

Kontras diartikan sebagai perpaduan yang mencolok antar dua unsur warna 

dan perbedaan bentuk. Ketidaksamaan ini justru dapat membuat keduanya 

memiliki harmoni tersendiri saling melengkapi satu dengan yang lain. 

6)    Kesederhanaan (Simplicity) 

Pengertian dari kata sederhana adalah apabila ditambah terasa menjadi 

ruwet dan apabila dikurangi terasa ada yang hilang. Lebih singkatnya adalah 

tidak lebih dan tidak kurang. Semakin praktisnya suatu karya atau desain yang 

kita buat namun tujuan dapat digapai, maka semakin efektif pula karya yang kita 

buat. Efektivitas akan memberikan hasil yang lebih pada karya kita, karena 

kecerdasan seniman/desainer terlihat disana. 
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7)   Kejelasan (Clarity) 

Kejelasan artinya gampang dipahami, mudah dimengerti, tidak 

mempunyai banyak arti. Kejelasan pada prinsip seni rupa ini berarti mudah untuk 

dimengerti atau dipahami oleh orang yang mengamati karya yang telah dibentuk 

tersebut. 

5. Media Seni Lukis 

Menurut Arsyad (2022:4) tentang media adalah semua bentuk perantara 

yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan 

atau pendapat, sehingga ide gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai 

kepada penerima yang dituju. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius 

yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Menurut Wikipedia Kata media 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium”, yang secara etimologi berarti 

perantara antara sumber pesan (a sorce) dengan penerima pesan (a receiver). Jadi, 

dalam pengertian lain media adalah alat atau saran untuk menyampaikan pesan 

dari perantara kepada penerima pesan. 

 Khusus dalam konteks seni Lukis, media diartikan segala bahan dan alat 

yang digunakan dalam berkarya. Dalam bidang seni Lukis keberhasilan suatu 

karya ditentukan oleh kemahiran dalam menggunakan media (alat dan bahan), 

yaitu kecekatan untuk menjadikan media pengungkapan pikiran dan perasaan 

diatas bidang dua deminsional.  

Bertolak dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa media adalah 

salah satu sarana, baik itu alat maupun bahan untuk menyampaikan suatu pesan 

kepada seseorang. Bahan yang digunakan dalam melukis sebagai media dapat 
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digolongkan menjadi dua bagian menurut Sudarmaji (1981) yaitu: (1) bahan basah 

yakni : cat minyak, cat air, cat poster, cat akrilik, tinta dan sebagainya, (2) bahan 

kering yakni: arang, konte, pensil, pastel, krayon, dan lain-lain.  

Media bahan untuk melukis, adapun media seni lukis yang biasa 

digunakan antara lain: 

a.  Kanvas 

Menurut Wikipedia Kanvas adalah kain yang berlapis cat campur lem, 

kain kanvas terbuat dari yang kain tipis sampai kain tebal dan kuat. Bahan ini 

dipergunakan untuk membuat layar dan terutama dasar lukisan. Media ini lebih 

sering digunakan untuk melukis dengan cat minyak karena cat minyak butuh 

ketebalan dalam pewarnaan dan kadang butuh metode palet yang membutuhkan 

teknik kontruksi pada bidang lukisnya. 

 

Gambar 2.5 Kanvas 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kanvas 

 

b.  Kertas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kamus versi online, kertas 

merupakan Barang lembaran dibuat dari bubur rumput, jerami, kayu, dan 

sebagainya yang biasa ditulisi atau dijadikan pembungkus dan sebagainya. Kertas 

yang bagus untuk melukis adalah yang permukaannya bertekstur namun halus. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kanvas
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Biasanya kertas digunakan untuk melukis menggunakan cat air, pensil warna, 

pastel maupun krayon. Ada beberapa ketebalan kertas yang bisa Anda pilih untuk 

melukis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

 

 

 

Gambar 2.6 Kertas 

https://quizizz.com/admin/quiz/60b8624588a6de001c07ba09/quis-telekomunikasi 

 

c.  Cat/Tinta 

Cat /tinta adalah cairan yang dibuat khusus untuk melukis, membuat 

kaligrafi, dam membuat karya tulis. Sebenarnya sebenarnya banyak bahan lain 

selain cat yang bisa digunakan untuk melukis, bahkan bahan alami sekalipun. 

Contohnya: getah daun jati, menghasilkan warna merah jika digoreskan kemedia 

kertas atau kain, dengan ekspirimen tertentu oleh pelukis. 

Cat sendiri banyak macamnnya, berikut tentang macam-macam cat untuk 

melukis: 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/60b8624588a6de001c07ba09/quis-telekomunikasi
https://quizizz.com/admin/quiz/60b8624588a6de001c07ba09/quis-telekomunikasi
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1) Cat Minyak 

Menurut Wikipedia Cat minyak adalah cat yang terdiri atas partikel- 

partikel pigmen warna yang diikat (direkat) dengan media minyak 

pengikat pigmen warna yaitu minyak linen dapat juga dengan minyak 

papaver dalam bentuk pasta, sedangkan untuk mengencerkan cat tediri 

dari campuran terpenting dengan minyak linen. 

 

Cat minyak memiliki pigmen warna yang cemerlang. Cat minyak 

menduduki skala gradasi paling besar dari cat lain karena cat ini mampu 

mendekati gradasi warna nyata. Ketahanan cat minyak lebih lama, namun cat ini 

memiliki bau tajam dan menyengat dan membutuhkan waktu lama untuk kering. 

 

Gambar2.7 Cat Minyak  

https://id.aliexpress.com/i/4000277720083.html 

 

2) Cat Air 

Menurut Agus Sachari (2007:40) Cat air adalah pewarna dibuat transparan 

atau tipis dan di sapu secara berulang-ulang sehingga menimbulkan efek gradasi 

warna yang unik.  

Sifat karakter cat air sangat khas , unik dan menggunakan banyak air. Sifat 

transparan yang tembung pandang dalam arti masih kelihatan kertas putih jika 

diblok dengan warna cat air. Istilah transparan dalam cat air biasa diebut akuarel. 

Kertas gambar yang digunakan dalam melukis cat air sejenis kertas putih yang 

https://id.aliexpress.com/i/4000277720083.html
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mempunyai ketebalan tertentu. Cat ini tidak berbau menyengat seperti cat minyak. 

Namun karena cat ini pelarutnya menggunakan air maka mudah sekali luntur jika 

terkena cipratan air. 

  

Gambar 2.8 Melukis 8dengan cat air 

https://www.smk4padang.sch.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6

&artid=72 

 

3) Cat Poster 

Berdasarkan pelarutnya, cat poster adalah cat yang bahan pelarutnya 

adalah air. Cat poster memilki pigmen warna yang lebih pekat dari cat air dan 

bersifat melapisi dengan penggunaan yang kental. 

 

Gambar 2.9 Lukisan dengan cat poster 

(https://www.youtube.com/watch?v=5OWSAPRJPT8) 

 

 

https://www.smk4padang.sch.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle
https://www.smk4padang.sch.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=72
https://www.smk4padang.sch.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=72
https://www.youtube.com/watch?v=5OWSAPRJPT8
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4) Cat Akrilik  

Menurut Wikipedia cat akrilik adalah cat yang cepat kering terbuat dari 

pigmen tersuspensi dalam emulsi polimer akrilik. Cat akrilik larut dalam air, 

tetapi menjadi tahan air saat kering. Tergantung pada seberapa banyak cat 

diencerkan dengan air, atau dimodifikasi dengan gel akrilik, media, atau pasta, 

lukisan akrilik jadi dapat menyerupai cat air, gouache atau lukisan minyak, atau 

memiliki karakteristik uniknya sendiri yang tidak dapat dicapai dengan media 

lain. 

Gambar 2.10 Cat Akrilik 

https://www.bintangtimursurabaya.com/product/cat-akrilik-v-tec-isi-12/ 

 

Media lukis untuk cat ini adalah kayu, kain, stryfoam, kanvas ataupun kertas 

gambar. 

5) Cat Tekstil 

Cat tekstil adalah cat yang juga berbahan dasar air. Cat ini bisa digunakan 

untuk melukis diatas media kain, baju, sepatu, ataupun tas yang kemudian harus 

distrika setelah kering. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gouache
https://id.wikipedia.org/wiki/Lukisan_minyak
https://www.bintangtimursurabaya.com/product/cat-akrilik-v-tec-isi-12/
https://www.bintangtimursurabaya.com/product/cat-akrilik-v-tec-isi-12/
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Gambar 2.11 Cat Tekstil https://www.tokopedia.com/ganzel/cat-kain-cat-tekstil-

cat-baju-cat-kaos-cat-sepatu-tidak-luntur-jenis-cat-datar 

 

alat untuk melukis, adapun media seni lukis yang biasa digunakan 

antara lain: 

1) Kuas Lukis 

 

Gambar 2.12 Kuas Lukis 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kuas_lukis 

 

Kuas lukis atau Paint brush adalah benda yang terdiri dari kayu kecil 

dengan salah satu ujungnya terdapat bulu halus. Kuas biasanya di gunakan untuk 

keperluan melukis dan mengecat. Kuas memiliki bentuk, ukuran, dan bahan yang 

berbeda-beda sesuai keperluan. 

 

 

https://www.tokopedia.com/ganzel/cat-kain-cat-tekstil-cat-baju-cat-kaos-cat-sepatu-tidak-luntur-jenis-cat-datar
https://www.tokopedia.com/ganzel/cat-kain-cat-tekstil-cat-baju-cat-kaos-cat-sepatu-tidak-luntur-jenis-cat-datar
https://www.tokopedia.com/ganzel/cat-kain-cat-tekstil-cat-baju-cat-kaos-cat-sepatu-tidak-luntur-jenis-cat-datar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuas_lukis
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2) Palet  

Palet adalah alat yang digunakan sebagai tempat mengaduk dan 

mencampur cat atau pewarna. 

 

Gambar 2.13 Palet 

https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Seni%20 

Aquarel/topik2.html 

 

 

3) Pisau Palet 

Pisau palet sebenarnya berfungsi untuk mengaduk cat diatas palat agar 

dapat komposisi warna yang rata, mengkilat dan maksimal. Namun banyakdari 

maestro lukis menggunakannya sebagai alat lukis seperti pengganti kuas dan 

untuk meratakan tekstur cat pada kanvas. 

Gambar 2.14 Pisau Palet  

https://muralmedan.com/alat-dan-bahan-melukis/ 

 

4) Easel atau Standing 

Easel adalah papan untuk menjepit kanvas. Papan ini memiliki kaki dan 

https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Seni
https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Seni%20Aquarel/topik2.html
https://muralmedan.com/alat-dan-bahan-melukis/
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berdiri agak miring serta dapat di stel naik turun. Sebenarnya papan ini tidak 

terlalu penting, asalkan kanvas bisa berdiri dengan tegak , dan bisa dilukis tanpa 

bergerak. 

 

      

Gambar 2.15 Easel 

         https://muralmedan.com/alat-dan-bahan-melukis/ 

 

 

Media seni lukis yang dimaksudkan di sini adalah bahan utama yang dapat 

digunakan dalam berkarya yaitu limbah kertas. Mempersiapkan semua kebutuhan 

bahan dan alat dengan lengkap sebelum memulai proses berkarya. Adapun bahan 

dan alat yang diperluhkan dalam berkarya antara lain: 

a. Bahan: benda yang harus disiapkan dan siap diolah agar memperlancar proses 

berkarya melukis dengan memanfaatkan limbah kertas, diantaranya adalah : 

limbah kertas, pigmen warna, air, tepung kanji/ lem, kanvas/tripleks/karton. 

b. Alat: peralatan yang digunakan untuk mendukung proses pelaksanaan 

berkarya, dengan mengolah bahan menjadi hasil karya seperti air, wadah, dan 

pinset. 

 

 

 

https://muralmedan.com/alat-dan-bahan-melukis/
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6. Bubur Kertas 

Menurut Wikipedia bubur merupakan istilah umum untuk mengacuh pada 

campuran bahan padat dan cair, dengan komposisi cairan yang lebih banyak dari 

pada padatan dan keadaan bahan padatan yang bercerai-berai. Sedangkan kertas 

adalah bahan tipis yang dihasilkan dari kompresi serat yang berasal dari pulp. 

Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas. 

Jadi yang dimaksudkan dengan bubur kertas adalah hasil pelarutan kertas 

dalam air sehingga bentuk kertas yang berupa lembaran tidak tampak lagi karena 

telah tercampur dengan air. Pembuatan bubur kertas ini diawali dengan 

menyiapkan tempat dan bahan. Tempatnya dapat berupa ember atau baskom dan 

adapun bahan yang dibutuhkan adalah air, kertas dan lem. 

Proses pembuatannya diawali dengan mengisi baskom dengan air 

kemudian memotong kecil-kecil kertas yang akan dijadikan bubur dan setelah itu 

potongan kertas tersebut dimasukkan dalam baskom yang telah berisi air. 

Setelah itu larutan kertas tersebut didiamkan dalam waktu tertentu, semisal 

satu hari. Setelah satu hari, larutan tersebut di aduk hingga bercampur antara air 

dan kertas (bubur setengah jadi). Kertas dan air telah bercampur, langkah 

selanjutnya adalah menyaring atau mengurangi kadar air dari bubur tersebut 

kemudian mencampurnya dengan lem kayu dengan cara mengaduknya, lalu 

memasukkan pewarna yang diinginkan. 

Beberapa contoh hasil karya seni lukis dengan memanfaatkan limbah 

kertas sebagai berikut: 
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Gambar 2.16 Lukisan dari bubur kertas 

(http://arumrum9.blogspot.com/2013/04/lukisan-dari-clay-kertas- 

bekas.html) 

 

 

Gambar 2.17 Lukisan dari bubur kertas 

(https://tbmpratama.files.wordpress.com/2018/04/cara-membuat-bubur- 

kertas.jpg) 

 

 
 

7. Peneitian Relevan 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ni’Matul Munadirah (2018) Universitas 

Muhammadiyah Makassar Jurusan Pendidikan Seni Rupa FKIP dengan judul 

“Pembelajaran Seni Kriya Melalui Pemanfaatan Limbah Kertas pada Siswa 

Kelas VII.c SMP Negeri 3 Bajeng Kabupaten Gowa”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pembelajaran seni 

kriya dan kualitas karya melalui pemanfaatan limbah kertas pada Siswa Kelas 

VII.C SMP Negeri 3 Bajeng Kabupaten Gowa. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Persamaan dari penelitian 

http://arumrum9.blogspot.com/2013/04/lukisan-dari-clay-kertas-bekas.html
http://arumrum9.blogspot.com/2013/04/lukisan-dari-clay-kertas-bekas.html
https://tbmpratama.files.wordpress.com/2018/04/cara-membuat-bubur-kertas.jpg
https://tbmpratama.files.wordpress.com/2018/04/cara-membuat-bubur-kertas.jpg
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terdahulu dengan penulis teliti terletak pada pemanfaatan limbah kertas atau 

menggunakan bahan dasar kertas, perbedaannya yaitu penelitian yang 

dilakukan sebelumnya terletak pada pembelajaran seni yang dilakukan. 

Peneliti sendiri melakukan pembelajaran seni Lukis sedangkan peneliti 

sebelumnya menggunakan seni kriya. 

b. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Imam Tobroni dan Dyah Gayatri 

(2018) dengan judul “ Pemanfataan Hasil Limbah Kertas pada Tugas Mata 

Kuliah Praktik Desain Komunikasi Visual Universitas Bina Nusantara”. 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepedulian 

mahasiswa tentang pemanfaatan limbah kertas untuk kepentingan tugas 

kampus. Penelitian ini memanfaatkan kertas bekas dari karya-karya tugas 

yang tidak terpakai sebahan bahan pulp atau kertas daur ulang untuk 

mengurangi dampak buruk limbah kertas terhadap lingkungan. Alat analisis 

pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penulis teliti yaitu pemanfataan 

limbah kertas untuk kepetingan tugas yang dan meningkatkan kepedulian 

menjadi sebuah karya seni. Sedangkan perbedaanya terletak pada limbah 

kertas yang di olah menjadi karya seni berbeda-beda. Penulis yang akan teliti 

yaitu memanfaatkan limbah kertas menjadi seni Lukis. 

c. Jurnal yang disusun oleh Rena Yunita Jofiliandari dan Winarno dengan judul 

“Pemanfaatan Limbah Masker dalam Pembelajaran Seni Lukis Mixed 

Media Siswa Kelas VIII H SMP Negeri 2 Pamekasan” tahun 2022 

Universitas Negeri   Surabaya Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa 
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dan Seni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif 

deskriptif dan keabsahan data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian 

ini yaitu proses pemanfaatan seni lukis mixed media di SMP Negeri 2 

Pamekasan hasil karya siswa menunjukkan nilai rata-rata yang baik, karya 

yang dibuat siswa menggunakan Teknik menempel dan Teknik basah. 

Persamaan dari penelitian terdahulu sama-sama memanfaatkan limbah 

sebagai media seni Lukis, meskipun limbah yang digunakan berbeda. 

d. Skripsi yang disusun oleh Fatwa Rizza Hanggara (2011) dengan judul             

“Pemanfaatan Barang Bekas sebagai Media Berkarya Topeng dalam 

Pembelajaran Seni Rupa di Kelas VII A SMP Negeri 1 Mayong Jepara” 

Universitas Semarang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana bentuk pembelajaran yang efektif dalam pemanfaatan barang 

bekas sebagai media berkarya topeng dalam pembelajaran seni rupa di kelas 

VII A SMP Mayong Jepara dan bagaimana karya topeng siswa sebagai hasil 

pembelajaran seni rupa di kelas VII A SMP Mayong Jepara. Metode yang 

digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif dalam pemanfaatan 

barang bekas sebagai media berkarya topeng di kelas VII A SMP Mayong 

Jepara dilakukan selama empat kali pertemuan. Persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan penulis teliti yaitu media berkarya yang digunakan dalam 

pembelajaran menggunakan barang bekas, hasil pembelajaran dalam 

berkarya. Sedangkan letak perbedaannya yaitu penelitian meneliti berkarya 

topeng sedangkan penelitian yang akan teliti seni lukis. 
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Hasil Penelitian 

Perencanaan 

Evaluasi 

Pembelajaran 
Proses 

Pembelajaran 

Pembelajaran Seni Lukis dengan 

Pemanfaatan Limbah Kertas 

Siswa SMP Negeri 1 Patimpeng 

Pelaksanaan Penguasan 

Media 

Konsep Tingkat 

Kerumitan 

Hasil Karya 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting, Sugiyono (2017:  60). 

Proses pelaksanaan pembelajaran tersebut didapatkan hasil proses belajar 

mengajar yang di poroleh dari hasil evaluasi. Evaluasi dalam proses pembelajaran 

digunakan untuk menentukan Dengan melihat beberapa konsep dan teori yang 

telah di uraikan pada tinjauan Pustaka, Adapun kerangka pikir yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabel 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini menggunakan metode “deskriptif kualitatif”, yang 

artinya metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang 

biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

Sugiyono (2011:9). Dalam arti lain deskriptif kualitatif ialah berusaha 

mengungkapkan suatu atau memberi gambaran secara objektif sesuatu dengan 

kenyataan sesungguhnya.  

Nasution (2003:9) menyebutkan salah satu ciri penelitian kualitatif adalah 

sangat deskriptif, sehingga dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data 

deskriptif yang lebih banyak dan akan dituangkan dalam bentuk laporan dan 

uraian. Selain itu peneliti tidak menggunakan angka-angka dan statistik, walaupun 

tidak menolak data kuantitafif.  

Desain penelitian kualitatif kemudian berkembang dalam proses penelitian, 

sehingga pada awalnya belum dapat direncakan desain yang terperinci, lengkap, 

serta pasti, yang menjadi pegangan selanjutnya selama penelitian Nasution (2003: 

12). Oleh sebab itu belum ada Langkah-langkah jelas yang dapat diikuti dari awal 

sampai akhir seperti halnya pada penelitian kuantitatif.  
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2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Setyosari Punaji (201:139) adalah sebagai 

berikut. 

Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek 

pengamatan dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni 

berusaha mengungkapkan dan menggambarkan apa adanya tentang 

proses berkarya dengan menggunakan limbah kertas dalam pembelajaran 

seni budaya. 

 

Adapun yang menjadi variable-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Proses pembelajaran seni Lukis melalui pemanfaatan limbah kertas di SMP 

Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone. 

b) Hasil evaluasi pembelajaran seni Lukis melalui pemanfaatan limbah kertas di 

SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone. 

3. Desain Penelitian 

Desain penelitian pada hakikatnya merupakan strategi mengatur penelitian 

dan dibuat sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan penelitian. Dalam proses 

penelitian ini, peneliti berupaya menyusun kerangka acuan yang meliputi 

perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data (observasi, tes 

praktik, dokumentasi), analisis data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan 

kerangka acuan yang telah dibuat, maka disusunlah desain penelitian sebagai 

berikut: 
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Penyajian Data 

Pengolahan dan Analisis Data 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di SMP Negeri 1 Patimpeng beralamat di 

Jalan Maddanreng Pulu, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi 

Selatan, dengan kode pos 92775. 

Evaluasi Pembelajaran Seni 

Lukis dengan Pemanfaatan 

Limbah Kertas 

Proses Pembelajaran Seni 

Lukis dengan Pemanfaatan 

Limbah Kertas 

Teknik Pengumpulan Data 

(Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi) 

Deskripsi Data 

Kesimpulan 
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Gambar 3.1 Lokasi Penelitian SMP Negeri 1 Patimpeng 

Alasan penulis memilih SMP Negeri 1 Patimpeng sebagai tempat 

penelitian, yaitu : 

a) SMP Negeri 1 Patimpeng merupakan sekolah yang banyak diminati di 

Kacamatan Patimpeng 

b) Kurangnya pemahaman guru yang mengajarkan  mata pelajaran ini, hal 

ini                         disebabkan guru ini bukan dari bidang ilmunya. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sasaran atau permasalahan yang akan diteliti, 

Adapun subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran seni budaya dan siswa 

kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng. Adapun objek dari penelitian ini adalah 

pembelajaran seni Lukis melalui pemanfaatan limbah kertas. 
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C. Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan Variabel Tersebut, maka perlu dilakukan pendefenisian 

oprasional variabel untuk memperjelas dan menghindari pendefenisian yang 

keliru. Adapun defenisi oprasional variabel tersebut adalah : 

Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a) Pemanfaatan limbah kertas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

memanfaatkan limbah dilingkungan sekitar siswa, menentukan alat dan bahan 

dan membuat limbah menjadi karya seni lukis. 

b) Proses pembelajaran seni Lukis melalui pemanfaatan limbah kertas pada siswa 

kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng , yang dimaksud disini ialah proses dalam 

pembuatan karya seni Lukis dari limbah kertas mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, hingga penguasaan media alat dan bahan yang digunakan. 

c) Evaluasi pembelajaran seni Lukis melalui pemanfaatan limbah kertas pada 

siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng, yang dimaksud disini ialah 

bagaimaina penilaian kesesuaian konsep atau kejelasan ide yang digunakan, 

kekreatifan serta finishing karya atau hasil akhir karya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian, 

karena bertujuan untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1.   Teknik Observasi 

Menurut Sudijono, A (2011: 79) tentang Observasi yaitu sebagai berikut. 

Observasi (Pengamatan) yaitu cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan 

dan pencatatn secara sistematis terhadap fonomena- fenomena yang 

sedang dijadikan sasaran pengamatan.  

 

Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indera. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi merupakan pengamatan terhadap aktivitas guru maupun siswa dalam 

proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi 

siswa dan respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran 

dan hasil evaluasi pembelajaran siswa pada kelas IX SMP Negeri 1 Patimpeng 

dalam pelaksanaan pembelajaran seni Lukis dengan pemanfaatan limbah kertas, 

sasaran observasi ini adalah media, bahan pembelajaran ataupun Teknik yang 

digunakan dalam penerapan karya. Berdasarkan Langkah-langkah kegiatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dalam indikator untuk memperoleh 

hasil evaluasi pembelajaran. 

2.   Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai data 

tentang pemanfataan limbah kertas pada pembelajaran seni Lukis siswa kelas IX 

SMP Negeri 1 patimpeng. Adapun hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara 

tersebut terutama menyangkut proses pemanfataan limbah kertas alat dan bahan 
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pendukung lainnya dalam proses pembuatan karya seni dan lainnya. 

3.  Praktik 

Praktik dilakukan dengan cara pembuatan seni Lukis menggunakan limbah 

kertas. Adapun proses pembuatan seni Lukis dengan menggunakan limbah kertas 

ialah: 

a. Penyedian alat dan bahan (limbah kertas, pigmen warna, air, lem, 

kanvas/tripleks/karton, wadah, dan pinset. 

b. Proses pembuatan seni Lukis dari limbah kertas (menetukan tema sesuai 

kreativitas masing-masing, memotong kecil-kecil kertas kemudian 

dimasukkan kedalam wadah yang berisi air, menyaring air dari bubur tersebut 

kemudian mencampurnya dengan lem, lalu memasukkan warna yang 

diinginkan, setelah itu bubur kertas siap diaplikasikan kemedia. 

4.  Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan untuk melengkapi perolehan data dilapangan baik 

pada saat melakukan observasi maupun pada saat melakukan wawancara berupa 

gambar atau foto. Data yang diperoleh merupakan apa yang dapat menunjukkan 

proses dan hasil penelitian. Pemilihan cara ini sebagai salahsatu cara untuk 

memperoleh data secara tepat, cepat dan efisien. 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles & Huberman (1992:16) analisis data terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data,  
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penarikan kesimpulan/verifikasi. Secara skematis proses analisis data 

menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada 

bagan berikut: 

 

Tabel 3.2 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 

Mengenai alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi 

akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan 

(seringkal tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, 

permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang 

dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan reduksi 

selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-

gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut 
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terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian 

rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. 

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam 

cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, 

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala 

dapat juga mengubah data ke dalam angka- angka atau peringkat- peringkat, tetapi 

tindakan ini tidak selalu bijaksana. 

 

2. Penyajian Data 

 Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih 

baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, 

yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya 

dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 

yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat 

melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan 

yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang 

dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 



43  

 

 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari 

satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia 

menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin 

menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali 

serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan 

intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu 

temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang 

muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya 

terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi 

agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

  Hasil penelitian ini dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan 

penelitian tentang pemanfaatan limbah kertas pada pembelajaran seni lukis siswa 

kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone. Penelitian ini 

menggunakan data kualitatif yang diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif 

sesuai dengan indikator dalam jenis penelitian. 

  Pembelajaran seni budaya kelas IX.3 memiliki jadwal satu kali dalam 

seminggu, yaitu hari kamis pukul  08.50 – 10.50 wita selama tiga jam 

pembelajaran. Pembelajaran seni lukis dengan memanfaatkan limbah kertas ini 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreatifitas 

dengan memanfaatkan keadaan sekitar dan mengepresikan diri sesuai bakat dan 

minat peserta didik. 

  Guru yang mengajar mata pelajaran seni budaya di sekolah ini tidak sesuai 

dengan bidang akademiknya. Seperti halnya dengan guru mata pelajaran seni 

budaya di kelas IX.3 adalah guru mata pelajaran agama islam. Hal ini terjadi di 

karenakan kurangnya tenaga pendidik disekolah ini yang sesuai dengan 

bidangnya. Guru mata pelajaran seni budaya hanya ada satu tenaga pendidik 

itupun hanya kepala sekolah. 

  Pada proses pembelajaran seni budaya dengan materi seni lukis 

memanfaatkan limbah kertas, peserta didik semangat pada awal pembelajaran jam 
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pertama dengan menerima materi setelah memasuki jam kedua dan ketiga ada 

beberapa siswa tidak fokus mendengarkan materi yang diberikan oleh guru mata 

pelajaran. Berbeda dengan pertemuan kedua saat praktik siswa sangat antusias 

mengikuti pembelajaran sampai jam pembelajaran berakhir, karena sebelumnya 

belum pernah mendapatkan praktik mengenai pemanfaatan limbah kertas menjadi 

sebuah karya, sehingga rasa ingin tahu siswa sangatlah tinggi. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa rata-rata siswa senang dalam proses pembelajaran yang berbasis 

Pratik karena siswa dapat langsung menuangkan ide kreatif yang dimiliki dalam 

bentuk karya. 

1. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Seni Lukis dengan Pemanfataan 

Limbah Kertas Siswa Kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng  

 Proses pelaksanaan pembelajaran seni lukis dengan pemanfaatan limbah 

kertas siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone terdiri dari 

beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksaanan dan tahap evaluasi. 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran seni lukis, terlebih dahulu 

menyiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang disiapkan 

yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP yang dibuat berdasarkan 

silabus yang mengacu pada Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD). 

Pembelajaran seni lukis di SMP Negeri 1 Patimpeng mengacu pada K13, 

silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran berkarya seni lukis 

dengan memanfaatkan limbah kertas dengan kompetensi dasar 3.1 memahami 
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unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan 

dan kompetensi dasar 4.1 membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan 

teknik. Dalam penelitian ini mengajak siswa untuk berkarya seni lukis dengan 

memanfaatkan limbah kertas menjadi sebuah karya seni lukis. 

Pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Patimpeng mendapatkan 

alokasi waktu satu kali dalam seminggu, yaitu hari kamis pukul  08.50 – 10.50 

wita selama tiga jam pembelajaran. Penelitian yang dilakukan menetapkan alokasi 

waktu yang diperluhkan dalam berkarya seni lukis selama 2 (dua) pertemuan. 

Pertemuan pertama digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan 

pertemuan kedua digunakan untuk berkarya. 

Tujuan pembelajaran berkarya seni lukis diharapkan siswa mampu (1) 

mengidentifikasi karya seni lukis; (2) menjelaskan berbagai informasi tentang seni 

lukis yang diperoleh melalui kegiatan membaca, mengunjungi pameran, dan 

diskusi; (3) menganalisis Teknik berkarya seni lukis yang bervariatif; (4) 

menentukan teknik berkarya seni lukis yang bervariatif; (5) membuat lukisan 

dengan berbagai bahan dan teknik; (6) mempresentasikan hasil pemahaman siswa 

terhadap unsur, prinsip, teknik dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai  

bahan secara lisan dan tertulis serta hasil karya seni lukis. Berdasarkan tujuan 

pembelajaran tersebut materi pokok dalam pembelajaran berkarya seni lukis 

meliputi: (1) pengertian seni lukis; (2) tujuan seni lukis; (3) aliran seni lukis; (4) 

tema seni lukis; (4) alat dan bahan berkarya seni lukis; (5) prosedur berkarya seni 

lukis. 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam berkarya seni lukis dengan 
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pemanfaatan limbah kertas yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode 

peragaan dan metode penugasan. Metode ceramah ketika menyampaikan materi 

tentang seni lukis dengan pemanfaatan limbah kertas, ketika guru menjelaskan 

dan siswa mendengarkan dan mencatat materi yang dianggap penting. 

Metode tanya jawab dalam pembelajaran diharpakan siswa memahmi 

materi yang telah disampaikan oleh guru. Guru membuka tanya jawab dengan 

siswa disaat proses penyampaian materi guru akan memberikan pertanyaan 

kepada siswa dengan cara menunjuk siswa secara acak untuk menjawab. Metode 

peragaan dilakukan untuk guru mempraktikan didepan kelas tentang proses 

pemanfaatan limbah kertas. 

Sumber belajar belajar berkarya seni lukis yang digunakan yaitu buku seni 

budaya kelas IX kemendikbud tahun 2013 edisi 2016 dan internet. Media belajar 

yang digunakan dalam pembelajaran terdiri dari papan tulis dan contoh karya seni 

lukis dengan pemanfaatan limbah kertas. 

Pembelajaran berkarya seni lukis dengan pemanfaatan limbah kertas 

direncakankan menggunakan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses 

dapat di ketahui Ketika siswa melakukan perencanaan, pelaksanaan, penguasan 

media. Evaluasi hasil pembelajaran dapat dilihat dari konsep, tingkat kerumitan 

hingga hasil karya siswa. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran seni lukis yang berlangsung di kelas IX.3 SMP 

Negeri 1 Patimpeng berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Pembelajaran seni lukis mendapatkan alokasi waktu tiga jam setiap pertemuannya 
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yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu, kegiatan pembuka, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. Berikut pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama dan 

kedua yaitu sebagai berikut. 

1) Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan pembelajaran seni budaya di kelas IX.3 SMP Negeri 1 

Patimpeng dilaksanakan pada hari kamis pukul  08.50 – 10.50 wita selama tiga 

jam pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran jam pertama siswa terlebih 

dahuluh melakukan literasi Al-Qur’an dilapangan, setelah literasi Al-Quran 

dilakukan baru dilanjutkan memulai jam pelajaran pertama. 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama, yang dilakukan 

adalah guru mata pelajaran memberikan materi tentang seni lukis lukis sesuai 

dengan perencanaan pembelajaran, silabus dan RRP K13.  

Pertemuan pertama pada hari kamis 6 Oktober 2022 pukul pukul  08.50 – 

10.50 wita. Adapun Langkah-langkah guru dalam kegiatan proses belajar 

mengajar dalam seni lukis sebagai berikut: 

a) Kegiatan pendahuluan (15 menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran, memeriksa kehadiran siswa. Guru menarik perhatian siswa dengan 

meminta pendapat mengenai sampah yang ada dilingkungan sekolah yang 

dilanjutkan memberikan motivasi kepada siswa terhadap kepedulian mereka 

terhadap lingkungan sekitar dengan mengaitkan pembelajaran yang akan 

dilakukan. Kegiatan pembukaan berjalan dengan lancar sesuai dengan 

perencanaan, namun alokasi waktu kurang dari perencanaan yaitu hanya 13 menit. 
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b) Kegiatan inti (90 menit) 

Setelah kegiatan pendahuluan dilakukan, guru menyampaikan materi 

tentang seni lukis, tujuan seni lukis,  aliran seni lukis, tema seni lukis, alat dan 

bahan berkarya seni lukis, prosedur berkarya seni lukis. Dalam penyampaian 

materi ada beberapa siswa siswa yang asyik mengobrol dan tidak meperhatikan 

materi yang diberikan, guru langsung memperingatkan untuk memperhatikan 

kembali pembelajaran. Dalam penyampaian materi yang dilakukan oleh guru juga 

melakukan tanya jawab antara guru dan siswa mengenai materi seni lukis.  

 

Gambar. 4.1. Guru menjelaskan materi pelajaran 

(sumber: Andi Marsyayu, 6 Oktober 2022) 

 

 siswa disuruh menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan minggu 

depan untuk melakukan praktik.Kondisi siswa saat menerima pelajaran sangat 

antusias dan semangat pada jam pembelajaran pertama, setelah memasuki jam 

kedua dan ketiga siswa mulai bosan menerima pemebelajaran yang diberikan.  

c) Kegiatan penutup (15 menit) 

Guru meninjau Kembali mengenai materi yang telah disampaikan 

memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk melakukan tindak lanjut 
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pembelajaran yang akan datang  

2) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada kamis, 13 Oktober 2022 pertemuan 

kedua siswa mulai berkarya seni lukis dengan pemanfaatan limbah kertas. Seperti 

pertemuan pertama sebelum memasuki jam pembelajaran pertama siswa 

melakukan literi Al-Qur’an di lapangan. Adapun Langkah-langkah pembelajaran 

dalam kegiatan proses belajar mengajar dalam seni lukis sebagai berikut: 

a) Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran, memeriksa kehadiran siswa guru memberikan motivasi kepada 

siswa dengan cara menjelaskan manfaat berkarya seni lukis dengan menggunakan 

limbah kertas yang ada dilingkungan sekolah. 

b) Kegiatan inti (90 Menit) 

Guru mengkondisikan siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang 

digunakan dalam berkarya. Mengenai peralatan yang digunakan dalam berkarya 

ada 4 orang siswa yang lupa membawa pinset. Guru menyarankan kepada siswa 

yang tidak membawa peralatan untuk menggunakan lidih sebagai pengganti piset. 

Siswa mulai menyiapkan media dalam berkarya dan membuat sketsa yang sesuai 

dengan tema yang telah ditentukan yaitu flora atau tumbuhan. Guru tidak 

membatasi kreativitas siswa dalam berkarya. Guru dan peneliti membimbing 

siswa dalam berkarya dan siswa bertanya ketika mengalami kesulitan  

Pelaksanaan pembelajaran seni lukis berjalan dengan tertib, berbeda pada 

saat pertemuan pertama. Siswa sangat aktif dan bersemangat mengerjakan karya 
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seni lukis mereka hingga pada tahap proses akhir. 

 

Gambar. 4.2. Menyiapkan alat dan bahan untuk proses berkarya 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 2022) 

 

c)    Kegiatan penutup (15 menit)  

 Pada kegiatan penutup guru meminta pendapat siswa terhadap siswa yang 

berhasil mengerjakan karya seni lukis dengan cepat. kegiatan penutup berakhir 

lewat dari waktu yang sudah ditentukan karena ada beberapa siswa yang belum 

mengerjakan karyanya hingga selesai. 

c. Proses Berkarya Seni Lukis dengan Pemanfaatan Limbah Kertas  Siswa Kelas 

IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng 

1) Menyediakan alat dan bahan 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ke- II, penyediaan alat dan 

bahan sangat perluh diperhatikan agar saat proses pembuatan seni Lukis dari 

limbah kertas dapat berjalan dengan maksimal. Adapun alat dan bahan yang 

diperluhkan yaitu: 

 

 



52  

 

 

Adapun alat yang diperluhkan yaitu: 

No Alat Kegunaan Gambar 

1.  Pinset  Menempelkan limbah 

kertas yang sudah 

diolah pada pola desain 

diatas kertas karton. 

 

 

 
 

Gambar 4.3. Pinset 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 

2022) 

 

2.  Gunting  Digunakan untuk 

memotong karton yang 

nantinya digunakan 

sebagai media berkarya. 

 

 

 

 
 

Gambar 4.4. Gunting 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 

2022) 

 

3. Pensil  Digunakan untuk 

membuat desain diatas 

karton, pensil 

digunakan untuk 

memudahkan siswa 

dalam membuat desain 

diatas karton dan 

 

 

 

Gambar 4.5. Pensil 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 

2022) 
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memudahkan siswa 

pada saat penempelan 

bubur kertas pada 

karton yang telah 

disediakan sebelumnya. 

 

 

4. Kemasan  

Air gelas 

Sebagai wadah untuk 

merendam limbah 

kertas. Menggunakan 

kemasan air gelas 

sebagai wadah karena 

lebih ekonomis dan 

mudah di dapat di 

lingkungan sekolah 

dan tidak mempersulit 

siswa. 

 

 

Gambar 4.6. Kemasan Air Gelas 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 

2022) 

 

   Tabel. 4.1 alat dalam proses berkarya seni lukis  

 Adapun bahan yang diperluhkan yaitu: 

No Bahan  Kegunaan Gambar 

1.  Limbah 

kertas 

sebagai media utama 

dalam pembuatan seni 

Lukis, kertas yang 

dipakai disini adalah 
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kertas yang ada 

dilingkungan sekolah 

seperti kertas HVS, 

kertas buku, dan kertas 

koran  
 

Gambar 4.7. Limbah Kertas 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 

2022) 

2.  Lem fox Digunakan untuk perekat 

bubur kertas pada karton 

yang sudah didesain dan 

memudahkan pada saat 

penempelan bubur kertas 

dalam pembuatan seni 

Lukis. 

 

 
 

Gambar 4.8. Lem Fox 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 

2022) 

3. Karton  Digunakan sebagai 

sebagai media untuk 

menempelkan bubur 

kertas. 

 

 

 
Gambar . 4.9. karton 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 

2022) 

4. Cat 

pewarna 

untuk memberi warna 

bubur kertas yang sudah 

dibuat dan memperindah 

sesuatu objek 
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permukaan. Pada 

penelitian ini cat yang 

digunakan yaitu sandi 

coulor.  

Gambar . 4.10. Cat Pewarna 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 

2022) 

 

5. Air  Digunakan sebagai 

bahan pelarut kertas.  

 

Tabel. 4.2. Bahan dalam proses berkarya seni lukis 

 

2) Proses Berkarya seni lukis dengan pemanfatan limbah kertas 

 Pada tahap ini siswa telah memasuki tahap pengerjaan atau proses 

pemanfaatan limbah kertas yang dapat digunakan sebagai media berkarya seni 

Lukis. Tahap yang dilakukan adalah: 

1. Membuat sketsa gambar 

Pada proses ini siswa memulai membuat gambar sesuai dengan 

kreativitasnya tanpa keluar dari tema yang ditentukan yaitu flora. Memotong 

karton dengan gunting sesuai ukuran yang di inginkan sebagai media membuat 

lukisan. Pembuatan sketsa ini menggunakan alat yang telah disediakan terlebih 

dahulu, yaitu pensil dan karton. 
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         (a)                   (b) 

Gambar. 4.11. Membuat sketsa gambar 

a. siswa membuat sketsa dan (b) hasil sketsa 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 2022) 

 

 

2. Proses pemanfaatan limbah kertas 

Pada proses ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan siswa sebelum 

mengaplikasikan limbah kertas diatas karton yang telah dibuat pola. Tahapan 

tersebut yaitu: 

a. Tahap awal 

Tahap awal yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1) Merendam kertas kedalam air 

Sisiwa menyobek-nyobek kertas dengan menggunakan tangan, kertas di 

sobek-sobek kecil supaya memudahkan pada saat perendaman. Kemudian 

merendam kertas yang sudah disobek-sobek kedalam air yang telah disediakan 

sampai kertas terasa lunak dan lembut seperti bubur. Lalu ditiriskan guna 

menghilangkan air dalam serat kertas yang sudah direndam.  
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Gambar.4.12. Merendam Kertas 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 2022) 

 

2) Mencampurkan Lem Fox 

Setelah ditiriskan lalu mencampurnya dengan lem fox dengan cara 

mengaduknya sampai rata untuk memudahkan pada saat penempelan bubur kertas 

diatas karton yang sudah di desain.  

 

Gambar.4.13. Pencampuran Lem Fox 

       (sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 2022) 

 

b. Tahap pewarnaan 

1) Pemberian Cat pewarna 

Tahap ini limbah kertas yang telah dicampurkan lem fox pada tahap awal  
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kemudian mencampurkan dengan warna yang diinginkan kemudian mengaduknya 

hingga warna tercampur dengan rata. 

 

Gambar.4.14. Proses Pewarnaan 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 2022) 

 

2) Penempelan pada sketsa 

Setelah tahap pencampuran cat pewarna, kemudian dilanjutkan dengan 

Penempelan pada karton yang sebelumnya sudah dibuatkan sketsa gambar. 

Pengaplikasian limbah kertas menggunakan pinset yang telah disiapkan 

sebelumnya agar pewarna lebih mudah dan rapi. 

 

Gambar.4.15. Proses Penempelan Sketsa 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 2022) 
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c. Tahap akhir 

Setelah proses dilakukan, kemudian menunggu sampai kertas yang diolah 

benar-benar kering. Waktu yang diperluhkan tidak terlalu lama. 

 

Gambar. 4.16. Hasil Akhir 

(sumber: Andi Marsyayu, 13 Oktober 2022) 

 

1. Evaluasi Siswa Kelas IX.3 dalam Pemanfaatan Limbah Kertas di SMP 

Negeri 1 Patimpeng 

Pada penelitian ini tentang pemanfaatan limbah kertas dalam membuat 

karya seni Lukis akan melihat bagimana kemampuan siswa dalam memanfaatkan 

limbah kertas ini dapat meningkatkan kreativitas pengembangan siswa agar 

meningkatkan motivasi belajar yang lebih kreatif dan inovatif didalam membuat 

sebuah karya berupa media yang berasal dari limbah sampah yang berada 

dilingkungan sekitar, selain berguna sebagai media pembelajaran, pemanfaatan 

sampah juga mampu mengurangi produksi sampah. Kemampuan siswa akan 

diukur berdasarkan beberapa indikator pencapaian kompetensi yang terdiri atas 

penilaian berdasarkan pada ketepatan konsep, tingkat kerumitan dan hasil karya 
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yang akan dinilai langsung oleh guru mata pelajaran seni budaya.  

Kriteria ketuntusan minimal untuk mata pelajaran seni budaya di SMP 

Negeri 1 Patimpeng adalah .  

Adapun bobot penilaian siswa kelas IX.3 dalam penilaian karya yaitu: 

Indikator Penilaian Bobot Nilai 

Konsep 25 

Tingkat Kerumitan 25 

Hasil Karya 50 

Total skor 100 

Tabel. 4.3 Bobot Penilaian 

Sumber: Guru Seni Budaya SMP Negeri 1 Patimpeng  

 

Jumlah skor perolehan = Jumlah skor penilaian proses + Jumlah skor 

penilaian hasil karya 

 

 

Keterangan: 

91 - 100 = Sangat Baik 

81 – 90  = Baik 

71 – 80  = Cukup Baik 

61 - 70  = Kurang 

62< = Sangat kurang 

- = Untuk siswa yang tidak memiliki karya 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 
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Untuk mengetahui hasil evaluasi siswa kelas IX.3 dalam memanfaatkan 

limbah kertas dalam berkarya seni Lukis dapat dilihat pada pemaparan berikut ini: 

Penilaian oleh guru mata pelajaran seni budaya mengenai hasil karya seni 

Lukis siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng 

 

 

NO 

 

Nama Siswa 

 

Indikator Penilaian 

Kemampuan Siswa 

 

Nilai 

 

Keterangan 

Konsep Tingkat 

Kerumitan 

Hasil 

Karya 

  

 

1 

 

A. Malarangeng 

 

 

 

20 

 

20 
 

45 

 

 

 

85 

 

 

  

Baik 

 

2 

 

A. Nurmayasari 

  

 
 

 

22 

 

21 

 

41 

 

84 

 

 

Baik 
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3 

 

A. Rahmatullah 

   
  

 

 

 

23 

 

 

 

20 

 

 

 

40 

 

 

 

8

3 

 

 

 

 

      Baik 

4. ABD. Wafid 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

40 

 

 

79 

 

 

Cukup Baik 

5. Alisa Desriani 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

39 

 

 

 

79 

 

 

 

  Cukup Baik 

6.  Alvin Apriansyah 

Ramli 

 

 

 
 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

40 

 

 

83 

 

 

     Baik 
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7. Andi Muh. Rafli - - - - Tidak 

Mengerjakan 

Tugas 

8.  

 

Avifah 

 

 

 

 

20 

 

 

23 

 

 

41 

 

 

84 

 

 

Baik 

9. Diki 

 

 
 

 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

42 

 

 

89 

 

 

Baik 

10. Ela Desviani 

 

 
 

 

 

19 

 

 

19 

 

 

40 

 

 

78 

 

 

 Cukup Baik 
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11. Evi Ramadani 

 

- - - - Tidak 

Mengerjakan 

Tugas 

12. Haerul 

 

 
 

 

 

20 

 

 

22 

 

 

40 

 

 

80 

 

 

Cukup Baik 

13. Ishak  

 

 

 

 

20 

 

 

19 

 

 

39 

 

 

78 

 

 

Cukup Baik 

14. Jubair  

 

 
 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

  39 

    

 

    79 

 

 

Cukup Baik  
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15. Muh. Aldi Syawal 

 

- - - - Tidak 

Mengerjakan 

Tugas 

16. Nining Setia Ningsi 

 

 

20 21 39    80 Cukup Baik 

17. Nur Lina 

 

 
 

 

 

22 

 

 

22 

 

 

40 

 

 

 84 

 

 

Baik 

18. Reihan 

 

 
 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

38 

 

 

77 

 

 

Cukup Baik 
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19. Rustan 

 

 
 

 

 

22 

 

 

19 

 

 

39 

 

 

80 

 

 

Cukup Baik 

20. Sutarni  

 

 
 

 

 

23 

 

 

20 

 

 

40 

 

 

83 

 

 

Baik 

21. Syarifatunnisa  

 

 

 

 

23 

 

 

20 

 

 

40 

  

 

83 

 

 

Baik 

  Tabel.4.4 Hasil Penilaian Karya seni Lukis Siswa kelas IX.3 

Penilaian Hasil evaluasi siswa kemudian dinilai berdasarkan pada 

beberapa indikator yaitu konsep, tingkat kerumitan dan hasil karya. Hasil karya 

siswa yang memiliki nilai tertinggi yaitu atas nama Diki pada aspek konsep 

dengan skor nilai 23 yang dinilai dari konsep bentuk yang menarik seperti yang 
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terlihat pada tabel diatas nomor 9 sesuai dengan tema yang ditentukan dan 

dikreasikan dengan bentuk bunga matahari yang tersenyum dan pada aspek 

tingkat kerumitan dengan skor 24 yang dinilai dari bentuk yang detail dari konsep 

yang dimiliki, sedangkan pada aspek hasil karya dengan skor 42 dinilai dari 

kerapian, ketelitian dan penggunaan warna yang digunakan tergolong bagus, 

dengan jumlah nilai keseluruhannya 89, dikategorikan baik. Sedangkan siswa 

dengan nilai terendah atas nama atas nama Reihan pada aspek konsep dengan skor 

nilai 19 yang dinilai dari konsep yang dimiliki tidak tertata secara maksimal 

sehingga bentuknya kurang menarik dan pada aspek tingkat kerumitan dengan 

skor 20 yang dinilai dari bentuk yang kurang variatif sedangkan pada aspek hasil 

karya dengan skor 38 yang dinilai dari penggunaan warna yang digunakan sangat 

kontras tetapi memiliki kerapian dan keteletian yang bagus, jadi dengan jumlah 

nilai keseluruhannya yaitu 77 dikategorikan cukup baik. 

B. Pembahasan 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan hasil kegiatan penelitian yang 

telah dilakukan di lapangan untuk menjawab beberapa permasalahn sesuai dengan 

Analisa data berdasarkan pada kenyatan yang dihadapi atau ditemukan peneliti. 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menguraikan hasil penelitian dengan data sebagai berikut: 
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1. Deskripsi Proses Pelaksanaan Seni Lukis dengan Pemanfaatan Limbah 

Kertas Siswa Kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng  

a. Perencanaan Pembelajaran 

Pada tahap ini kegiatan guru merencanakan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu. 

RPP yang dibuat berdasarkan silabus yang mengacu pada SK dan KD. Alokasi 

waktu yang ditentukan setiap pertemuan yaitu kamis pukul 08.50- 10.50 atau 

selama tiga jam pembelajaran. Penelitian yang dilakukan menetapkan alokasi 

waktu yang diperluhkan dalam berkarya seni lukis selama dua pertemuan, 

pertemuan pertama digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan 

pertemuan kedua digunakan untuk proses berkarya. 

Tujuan pembelajaran berkarya seni lukis diharapkan siswa mampu 

(1)mengidentifikasi karya seni lukis; (2) menjelaskan berbagai informasi tentang 

seni lukis yang diperoleh melalui kegiatan membaca, mengunjungi pameran, dan 

diskusi; (3) menganalisis Teknik berkarya seni lukis yang bervariatif; (4) 

menentukan teknik berkarya seni lukis yang bervariatif; (5) membuat lukisan 

dengan berbagai bahan dan teknik; (6) mempresentasikan hasil pemahaman siswa 

terhadap unsur, prinsip, teknik dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai  

bahan secara lisan dan tertulis serta hasil kary3wa seni lukis. Direkomendasikan 

materi pokok dalam pembelajaran berkarya seni lukis meliputi: (1) pengertian seni 

lukis; (2) tujuan seni lukis; (3) aliran seni lukis; (4) tema seni lukis; (4) alat dan 

bahan berkarya seni lukis; (5) prosedur berkarya seni lukis. 

Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab, 
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peragaan dan penugasan. Sumber belajar karya seni lukis yaitu buku seni budaya 

kelas IX kemendikbud tahun 2013 edisi 2016 dan internet dengan Media belajar 

yang digunakan dalam pembelajaran terdiri dari papan tulis dan contoh karya seni 

lukis dengan pemanfaatan limbah kertas. Evaluasi proses dapat di ketahui Ketika 

siswa melakukan perencanaan, pelaksanaan, penguasan media. Evaluasi hasil 

pembelajaran dapat dilihat dari konsep, tingkat kerumitan hingga hasil karya 

siswa. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan mengacuh pada RPP yang 

telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran seni lukis 

mendapatkan alokasi waktu tiga jam pembelajaran setiap pertemuan yang dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Penelitian ini alokasi waktu yang digunakan dua kali pertemuan. 

Pada pertemuan pertama pada hari kamis 6 Oktober 2022 pukul pukul  

08.50 – 10.50 wita. Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama, yang 

dilakukan adalah guru mata pelajaran memberikan materi tentang seni lukis lukis 

sesuai dengan perencanaan pembelajaran, silabus dan RRP K13 materi yang 

diajarkan tentang seni lukis, tujuan seni lukis,  aliran seni lukis, tema seni lukis, 

alat dan bahan berkarya seni lukis, prosedur berkarya seni lukis. Dalam 

penyampaian materi ada beberapa siswa siswa yang asyik mengobrol dan tidak 

meperhatikan materi yang diberikan, guru langsung memperingatkan untuk 

memperhatikan kembali pembelajaran. Dalam penyampaian materi yang 

dilakukan oleh guru juga melakukan tanya jawab antara guru dan siswa mengenai 
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materi seni lukis. Pada pertemuan ini juga siswa diarahkan untuk mempersiapkan 

alat dan bahan yang akan digunakan pada pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan kedua, dilaksanakan pada kamis, 13 Oktober 2022 pertemuan 

kedua siswa mulai berkarya seni lukis dengan pemanfaatan limbah kertas. Dalam 

menyiapkan alat dan bahan ada 4 orang siswa yang lupa membawa pinset. Guru 

menyarankan kepada siswa yang tidak membawa pinset menggunakan lidih untuk 

merapikan karyanya. Pelaksanaan pembelajaran seni lukis berjalan dengan tertib, 

berbeda pada saat pertemuan pertama. Siswa sangat aktif dan bersemangat 

mengerjakan karya seni lukis mereka hingga pada tahap proses akhir. 

c. Proses Berkarya Seni Lukis dengan Pemanfaatan Limbah Kertas  Siswa Kelas 

IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng 

Proses pembuatan seni Lukis dengan memanfaatkan limbah kertas harus 

sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang tepat. Ada beberapa hal yang telah 

dilakukan siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng, antara lain: 

1) Menyiapkan alat dan bahan 

Tahap awal yang digunakan dalam memanfaatkan limbah kertas menjadi 

sebuah karya seni Lukis adalah menyiapkan alat dan bahan, karena tanpa alat dan 

bahan proses pengerjaan tidak akan selesai. Oleh karena itu alat dan bahan sangat 

berpengaruh dalam pembuatan berkarya. Pada proses ini terdapat beberapa siswa 

yang tidak membawa alat dan bahannya, meskipun demikian hal tersebut dapat 

teratasi karena ada beberapa siswa yang memberikan  atau meminjamkan alat dan 

bahan mereka yang miliki, namun hal itu membuat proses berkarya kurang 
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kondusif. 

2) Proses berkarya 

Setelah menyiapkan alat dan bahan, tahap berikutnya adalah proses 

berkarya. Tahapannya yaitu: 

1. Membuat sketsa gambar 

Pada tahap ini siswa membuat sketsa sesuai dengan kreatifitas dan 

imajinasi siswa tanpa keluar dari  tema yang ditentukan yaitu flora. 

2. Proses pemanfaatan limbah kertas 

Pada proses ini ada beberapa tahap yang dilakukan oleh siswa yaitu: 

a) Tahap awal 

Tahap ini siswa menyobek-nyobek kertas dengan menggunakan tangan, 

kertas di sobek-sobek kecil supaya memudahkan pada saat perendaman. 

Kemudian merendam kertas dalam air sampai menjadi lunak. Lalu ditiriskan guna 

menghilangkan air dalam serat kertas yang sudah direndam. Setelah ditiriskan 

mencampurnya dengan lem fox dengan cara mengaduknya sampai rata untuk 

memudahkan pada saat penempelan bubur kertas diatas karton yang sudah di 

desain.  

b) Tahap pewarnaan  

Apabila limbah kertas telah dicampurkan dengan dengan lem fox dan 

pewarna pada tahap awal  kemudian mengaplikasikannya pada karton yang 

sebelumnya sudah dibuatkan sketsa gambar dengan menggunakan pinset agar 

pewarnaan lebih mudah dan rapi. 
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c) Tahap akhir 

Siswa yang telah melakukan proses pewarnaan selanjutnya mengeringkan 

karya seni lukisnya sampai benar-benar kering. Waktu yang dibutuhkan hanya 

beberapa saat setelah proses pewarnaan selesai. 

2.  Hasil Evaluasi Siswa Kelas IX.3 dalam Pemanfaatan Limbah Kertas di 

SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone 

 Hasil evaluasi siswa dinilai oleh guru mata pelajaran seni budaya 

berdasarkan pada beberapa indikator penilaian yang digunakan. Indikator 

penilaian tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Konsep  

Setiap siswa memiliki pencapaian yang berbeda-beda, dimana siswa yang 

memiliki nilai yang sangat baik dipengaruhi dari cara berfikir yang baik dengan 

merealisasikan suatu konsep dengan mengekspresikan ide menjadi suatu karya 

seni. Berdasarkan bobot penilaian tertinggi dilihat dari konsep adalah 25, siswa 

yang mendapatkan skor nilai tertinggi berjumlah 4 (empat) dengan skor  nilai 23. 

Sedangkan siswa yang mendapatkan skor nilai yang terendah ada 3 (tiga) siswa 

dengan skor nilai 19. Siswa yang mendapatkan skor nilai kualitatifnya (20-22) ada 

11 (sebelas) hal ini dilihat dari beberapa siswa memiliki konsep yang sama dalam 

proses berkarya. 

b. Tingkat Kerumitan 

Berdasarkan pada karya yang dihasilkan oleh siswa dapat terlihat pada 

tingkat kerumitan karya yang dikerjakan tidak terlalu rumit dilihat dari konsep 
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sketsa lebih mudah dikerjakan sampai pada tahap proses pembuatan karya seni 

lukis seperti yang diutarakan oleh Guru seni budaya ibu Muliati Dahlan. S.Pd. 

Berdasarkan tabel diatas skor nilai tertinggi pada aspek ini yaitu 25 (dua puluh 

lima)  

c. Hasil karya 

Berikut ini adalah pembahasa indikator penilaian siswa dari aspek hasil 

karya. Berdasarkan tabel di atas skor nilai tertinggi dari aspek ini yaitu 50 (lima 

puluh) dari 21 siswa yang mendapatkan skor tertinggi ada 1 (satu) siswa dengan 

skor nilai 45 (empat puluh lima) dilihat dari hasil akhir tema yang digunakan 

sesuai, pengerjaan yang rapi dan pemilihan warna yang bagus. 

Siswa yang mendapatkan skor nilai terendah ada 1 (satu) siswa dengan 

skor nilai 38 (tiga puluh delapan), nilai skor rata-rata yang didapatkan siswa yaitu 

dengan skor nilai 40 (empat puluh) ada 8 (delapan ) siswa, yang terlihat dari ini 

yaitu pemberian warna yang mereka berikan baik dan pengerjaan yang lumayan 

rapi. Sedangkan perolehan skor nilai 39 (tiga puluh Sembilan) ada 5 (lima) siswa, 

dan skor nilai 41 (empat puluh satu ) ada 2 (dua) siswa. 

Dari skor nilai yang didapatkan oleh masing-masing siswa maka dikalikan 

100 dan dibagi dengan jumlah skor maksimal (100) maka nilai yang didapatkan 

oleh siswa yaitu ada 9 (Sembilan) siswa mendapatkan nilai dengan kategori baik, 

siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori cukup baik ada 9 (Sembilan) dan 3 

siswa yang tidak mengerjakan karyanya karena berhalangan hadir. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.   Kesimpulan 

 Berdasarkan pada uraian hasil penelitian tentang “Pemanfaatan limbah 

kertas pada pembelajaran seni Lukis siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 

Patimpeng Kabupaten Bone” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada proses pelaksanaan pembelajaran seni lukis siswa kelas IX.3 SMP 

Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone, terdiri dari beberapa tahap proses 

pelaksanaan pembelajaran mulai dari tahap perencanaan pembelajaran, tahap 

pelaksanaan pembelajaran dan hasil evaluasi pembelajaran. 

2. Pada proses berkarya seni Lukis siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng 

Kabupaten Bone, dituntut untuk mengikuti tahap yang menjadi penunjang 

keberhasilan proses berkarya seni lukis dengan memanfaatkan limbah kertas, 

pada pertemuan pertama siswa terlebih dahulu menerima materi tentang seni 

lukis  dilanjutkan pada pertemuan kedua siswa mempersiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan setelah itu dilanjutkan pada proses berkarya dengan 

membuat sketsa sesuai dengan tema yang ditentukan yaitu flora, kemudian 

tahap pemanfaatan limbah kertas mulai dari tahap awal (merendam kertas dan 

mencampurkan dengan lem fox) tahap pewarnaan (pemberian cat pewarna 

dan penempelan pada sketsa kertas yang diolah ditahap pertama) dan tahap 

akhir menunggu karya hingga kering. 

3. Hasil evaluasi pembelajaran seni lukis siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 

Patimpeng Kabupaten Bone, kemudian dinilai berdasarkan pada beberapa 
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indikator pencapaian kompetensi yang terdiri atas ketepatan konsep, tingkat 

kerumitan dan hasil karya. Penilaian hasil karya siswa dinilai oleh guru mata 

pelajaran seni budaya. Berdasarkan pada indikator penilaian, nilai rata-rata 

siswa adalah 42,8 % siswa dengan nilai baik, 42,8 % dengan nilai cukup baik 

dan 14,2 % siswa tidak memiliki nilai karena tidak hadir dalam proses 

berkarya.    

B.   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan untuk mengajar mata pelajaran sesuai dengan bidang 

akademiknya. 

2. Guru diharapkan untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif dan kreatif 

untuk meminimalisir kejenuhan belajar yang dialami oleh siswa. 

3. Guru diharapkan untuk memperhatikan perangkat pembelajaran seperti 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tersebut, seperti 

penilaian hasil pembelajaran yang seharusnya tercantum disetiap pertemuan.  

4. Untuk tetap mempertahankan kebersihan lingkungan sekolah siswa diajarkan 

untuk menggolah dan memanfaatkan limbah yang ada disekitar disekolah 

menjadi lebih berguna. 

5. Lebih mengajarkan siswa dan memberikan pemahaman kepada siswa 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni, baik itu berkaitan dengan seni 

rupa, dan sebagainya yang menjadi bagian dari proses belajar siswa sehingga 

diharapkan kedepannya menjadi kreatif. 
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6. Memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai terhadap setiap mata 

pelajaran terutama mata pelajaran praktik seperti media pembelajaran 

maupun perlengkapan sarana dan prasarana di sekolah sehingga pada 

pelaksanaan pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. 
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LAMPIRAN 1 

Format Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap 

objek. Pada penelitian ini objek yang akan diamati adalah pembelajaran seni lukis 

melalui pemanfaatan limbah kertas pada siswa kelas VII.3 SMP Negeri 1 

Patimpeng . Adapun hal-hal yang diamati yaitu: 

 

No Materi Observasi           Deskripsi Data 

 1. Bagaimana persiapan dan 

pelaksanaan guru mata pelajaran 

seni budaya dalam kegiatan proses 

pelaksanaan pembelajaran seni lukis 

pada siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 

Patimpeng Kabupaten Bone? 

Persiapan yang dilakukan guru mata 

pelajaran sebelum melaksanakan 

pembelajaran berupa perangkat 

pembelajaran seperti rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan 

silabus. Guru membuka pelajaran 

dengan membaca doa terlebih 

dahulu, kemudian memberikan 

salam dan memeriksa kehadiran 

siswa, memberikan motivasi, 

menyampaikan materi, menjelaskan 

tentang seni lukis, persiapan alat dan 

bahan, mengawasi siswa untuk 

proses berkarya seni lukis melalui 

pemanfaatan limbah kertas. 

2. Bagaimana proses pemanfaatan 

limbah kertas pada pembelajaran seni 

pada siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 

Patimpeng Kabupaten Bone? 

Seni lukis dengan pemanfaatan 

limbah kertas merupakan hal yang 

baru bagi mereka. Ada beberapa 

tahapan yang harus mereka lakukan 
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 mulai dari penyediaana alat dan 

bahan, pembuatan sketsa, 

pemanfaatan limbah kertas mulai 

dari tahap awal (merendam kertas 

hingga lunak, mencampurnya dengan 

lem fox) tahap pewarnaan 

(mecampurkan dengan cat pewarna) 

tahap akhir (menunggu sampai karya 

kering). 

3. Alat dan bahan yang digunakan 

dalam pemanfaatan limbah kertas 

dalam pembelajaran seni lukis pada 

siswa kelas IX.3 SMP Negeri 1 

Patimpeng Kabupaten Bone? 

Alat dan bahan yang digunakan 

dalam pemanfaatan limbah kertas 

pada pembelajaran seni lukis siswa 

kelas IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng 

Kabupaten Bone yaitu: 

Alat: pinset, gunting, pensil, 

kemasan air gelas. 

Bahan: limbah kertas, lem fox, 

karton, cat pewarna, air. 
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Lampiran II 

Hasil Wawancara 

Responden: Suhaeni, S.Pd (guru mata pelajaran seni budaya) 

 Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang 

menyangkut pemanfaatan limbah kertas pada pembelajaran seni lukis siswa kelas 

IX.3 SMP Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone. 

 

No. Pertanyaan Deskripsi 

1.  Bagaimana selama ini proses 

belajar mengajar seni budaya di 

kelas IX.3?  

Proses belajar mengajar di kelas IX.3 

cukup berjalan dengan lancar, hanya 

siswa kelas IX.3 kelas yang paling 

susah diatur diantara kelas IX lainnya, 

dalam proses belajar kedispilinan 

mereka juga kurang dilihat dari 

banyak siswa yang datang terlambat.   

2. Apakah siswa pernah membuat 

karya seni Lukis menggunakan 

limbah kertas sebelumnya? 

Belum pernah. Ini merupakan hal baru 

bagi mereka  
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3. Apakah tanggapan ibu/bapak 

mengenai pemanfaatan limbah 

kertas pada pembelajaran seni 

Lukis? 

Pemanfaatan limbah kertas pada 

pembelajaran seni lukis cukup 

menarik, karena menjadi pengalaman 

baru dan mendapatkan pelajaran baru, 

bahwa sampah yang ada disekitar kita 

dapat kita olah dan manfaatkan lebih 

baik seperti halnya dengan membuat 

karya seni lukis. 

4. 

 

Kendala apa yang dihadapi oleh 

siswa dalam proses berkarya seni 

Lukis dengan memanfaatkan 

limbah kertas? 

kendala yang dihadapi, ada beberapa 

siswa yang tidak menyediakan alat 

dan bahannya jadi prosesnya sedikit 

terganggu karena saling berharap dan 

meminjamkan satu sama lain, jadi ada 

beberapa siswa yang telat 

menyelesaikan karyanya hingga jam 

pelajaran selesai.  

5. Bagaimana hasil evaluasi 

pembelajaran seni Lukis dengan 

pemanfaatan limbah kertas di 

kelas IX.3? 

Hasil evaluasi pembelajaran siswa 

kelas IX.3 berdasarkan hasil penilaian, 

nilai rata-rata siswa adalah 42,8 % 

siswa dengan nilai baik, 42,8 % 

dengan nilai cukup baik dan 14,2 % 

siswa tidak memiliki nilai karena tidak 

hadir dalam proses berkarya.    
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Lampiran III 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah    : SMP NEGERI 1 PATIMPENG 

Mata Pelajaran   : Seni Budaya (Rupa) 

Kelas/Semester   : XI/ Ganjil 

Materi Pokok    : Berkarya Seni Lukis 

Alokasi Waktu   : 120 Menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat 

mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu: 

1. Mengidentifikasi karya seni lukis  

2. Menjelaskan berbagai informasi tentang seni lukis yang diperoleh melalui 

kegiatan membaca, mengunjungi pameran, dan diskusi  

3. Menganalisis teknik berkarya seni lukis yang bervariatif 

4. Menentukan teknik berkarya seni lukis yang bervariatif 

5. Membuat lukisan dengan berbagai bahan dan teknik 

6. Mempresentasikan hasil pemahaman siswa terhadap unsur, prinsip,  

teknik dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan secara 

lisan dan tertulis serta hasil karya lukis 
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Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran, 

memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk 

mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan 

mempelajari materi : 

Unsur dalam berkarya seni lukis dengan berbagai bahan.  

Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode 

belajar yang akan ditempuh, 

Kegiatan Inti ( 90 Menit ) 

Kegiatan 

Literasi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, 

membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan 

bahan bacaan terkait materi Unsur dalam berkarya seni lukis dengan 

berbagai bahan. 

Critical 

Thinking  

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus 

tetap berkaitan dengan materi Unsur dalam berkarya seni lukis 

dengan berbagai bahan. 

Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, 

dan saling bertukar informasi mengenai Unsur dalam berkarya seni 

lukis dengan berbagai bahan. 

Communication 

Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu 

secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang 

dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu 

yang mempresentasikan 

Creativity 

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari terkait Unsur dalam berkarya seni lukis dengan berbagai 

bahan. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan 

kembali hal-hal yang belum dipahami 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.  

Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.  
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B. Media Pembelajaran & Sumber Belajar 

Media : Laptop, LCD, power point, gambar dan video yang relevan, fasilitas 

internet 

Sumber Belajar : Buku Seni Budaya Kelas IX, Kemendikbud, Tahun 2013 

edisi 2016. 

 

C. Langkah-Langkah Pembelajaran 

 

D. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Penilaian Pengetahuan; Teknik Penilaian: Tes Uraian 

2. Penilaian Keterampilan; Penilaian Praktek dan Penilaian Produk 

 

 

                                                                  Maddanreng Pulu, 13 Oktober 2022 

 

Mengetahui  

PLT Kepala Sekolah  Guru Mata 

Pelajaran 

 

MULIATI DAHLAN,S.Pd SUHAENI,S.Pd. 

NIP.197307181997032001 NIP 
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Lampiran IV 

Silabus 

Mata Pelajaran : Seni Rupa 

Satuan Pendidikan : SMPN 1 PATIMPENG 

Kelas / Semester : IX / Ganjil & Genap 

Tahun Pelajaran : 2022/2023 

 

Kompetensi Inti: 

KI1 dan KI2:Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan 

perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan 

alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang teori.
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pemebelajaran 
Indikator 

Nilai 

 Karakter 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
      Penilaian 

3.1 Memahami 

unsur, 

prinsip, 

teknik, 

dan 

prosedur 

berkarya 

seni lukis 

dengan 

berbagai 

bahan  

• Unsur, 

prinsip,  

teknik dan 

prosedur 

berkarya seni 

lukis dengan 

berbagai 

bahan 

• Pembuatan 

karya seni 

lukis dengan 

berbagai 

bahan dan 

teknik 

 

• Mengidentifikasi 

karya seni lukis  

• Menjelaskan berbagai 

informasi tentang 

seni lukis yang 

diperoleh melalui 

kegiatan membaca, 

mengunjungi 

pameran, dan diskusi  

• Menganalisis teknik 

berkarya seni lukis 

yang bervariatif 

• Menentukan teknik 

berkarya seni lukis 

yang bervariatif 

• Religius 

• Mandiri 

• Gotong 

royong 

• Kejujuran 

• Kerja 

keras 

• Percaya 

diri 

• Kerja 

sama  

• Mengamati 

dan 

mengidentifik

asikan karya 

seni lukis  

• Menggali 

informasi 

tentang seni 

lukis melalui 

kegiatan 

membaca, 

mengunjungi 

pameran, dan 

diskusi  

• Menganalisis 

dan 

menentukan 

teknik 

berkarya seni 

lukis yang 

bervariatif 

• Membuat 

lukisan 

dengan 

berbagai 

15 JP ❖ Buku seni 

budaya 

kelas IX, 

Kemendik

bud, tahun 

2013 edisi 

2016 

❖ Buku-

buku lain 

yang 

relevan 

❖ Buku-

buku seni 

budaya di 

perpustak

aan 

 

• Lisan 

• Tertulis 

• Penugasa

n 

• Unjukkerj

a 

• Portofolio 

4.1  Membuat 

karya seni 

lukis 

dengan 

berbagai 

bahan dan 

teknik  

• Membuat lukisan 

dengan berbagai 

bahan dan teknik 

• Mempresentasikan 

hasil pemahaman 

siswa terhadap unsur, 

prinsip,  teknik dan 

prosedur berkarya 

seni lukis dengan 

berbagai bahan 

90 



92 

 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pemebelajaran 
Indikator 

Nilai 

 Karakter 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
      Penilaian 

secara lisan dan 

tertulis serta hasil 

karya lukis 

bahan dan 

teknik 

• Mempresentas

ikan hasil 

pemahaman 

siswa terhadap 

unsur, prinsip,  

teknik dan 

prosedur 

berkarya seni 

lukis dengan 

berbagai 

bahan secara 

lisan dan 

tertulis serta 

hasil karya 

lukis 
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Lampiran V 

DAFTAR HADIR 
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Lampiran VI 

Dokumentasi Foto 

 

 

(Literasi AL-Qur’an sebelum memulai Pembelajaran) 

 

         

(Proses pencampuran warna)   (Proses perendaman kertas) 
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(Proses penempelan bubur kertas kemedia) 

 

 

(Hasil karya seni lukis siswa kelas IX.3) 
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Lampiran VII 

Berita Acara Ujian Proposal 
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Lampiran VIII 

 Lembar Perbaikan Seminar Proposal 
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Lampiran IX 

 Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran X 

Izin Penelitian 

 

 



100 

 

 

 

Lampiran XI 

 Kartu Konrol Bimbingan Skripsi 
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Lampiran xii 

Surat  Keterangan Bebas Plagiat 
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