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 Abstract-Arts and Culture in high school 

is one of the lessons that must be taken by every 

learner. This shows that the subjects of art and 

culture have an important role in forming the 

mental development of emotional learners. In 

the guidelines of the revised edition of the 

national education curriculum 2016, the 

curriculum objectives cover four competencies, 

its about (1) spiritual attitude competence, (2) 

social attitudes, (3) knowledge, and (4) skills. 

 The growth and development of attitude 

competence is done throughout the learning 

process, and can be used as teacher 

consideration in developing the character of the 

students further. 

 The most important element in character 

formation is the mind. In this journal, the 

material the author discusses is the material of 

Points and Exploration about Line. 

 

Keywords-psychomotor, mental development, 

mind , arts and culture education  

 

I.   PENDAHULUAN 

 

Mata pelajaran seni budaya di sekolah 

menengah atas merupakan salah satu pelajaran 

yang wajib ditempuh oleh setiap peserta didik. 

Oleh karena pentingnya mata pelajaran ini 

diwajibkan, dari tingkat Pendidikan Anak Usia 

Dini hingga perguruan tinggi mata pelajaran ini 

ada. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran 

seni budaya mempunyai peran penting dalam 

pembentukan perkembangan mental emosional 

peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan 

“ ... Pendidikan merupakan salah satu sarana 

transformasi budaya, maka kesenian yang 

hakikinya merupakan bagian integral dalam hidup 

kebudayaan semestinya mendapat peranan 

istimewa dalam proses pendidikan”.   

Kemudian Herberd Edward Read –tokoh 

pendidikan sekaligus psikolog- 1893-1968, juga 

berpendapat bahwa seni itu harus menjadi dasar 

bagi pendidikan. Dari pendapat ini menguatkan 

teori bahwa pendidikan seni budaya benar- benar 

memberikan pengaruh besar bagi proses tumbuh 

kembang seseorang, terlebih bagi seorang yang 

bernama peserta didik. 

Setiap hari tanpa sadar setiap bangun dari tidur, 

mata manusia selalu berinteraksi dengan unsur- 

unsur dalam seni, itu bisa berupa titik, garis, 

bidang, bentuk, raut/ tekstur, warna. Dari 

kebiasaan tanpa sadar seperti ini, bisa jadi 

seseorang mengabaikan apa yang sebenarnya 

dikuasainya secara mendalam.  

Dalam mengenal dunia lingkungannya yang 

paling jauh kemampuannya sebatas pada 

pengenalannya pada tanda saja. Namun manusia 

lebih jauh dari sekedar mengenal tanda, karena ia 

mampu mengenal simbol. (Rizali Nanang;210;1). 

Seni sudah ada sejak manusia ada. Coba lihat 

pada peninggalan- peninggalan pra sejarah, di 

dinding-dinding gua telah ada sejak lama hasil dari 

daya cipta dan kreasi manusia yang suatu saat 

disebut dengan Seni.  

Pada pedoman kurikulum pendidikan nasional 

edisi revisi 2016, memuat tujuan kurikulum 

mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi 

sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, 

dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai 

melalui proses pembelajaran intrakurikuler, 

kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Dalam 

makalah ini, penulis membatasi aspek ke (2), ke 

(3) dan ke (4). 

Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial 

adalah “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja 
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sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”.  Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran 

tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, 

dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa.  

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi 

sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran 

berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan 

karakter siswa lebih lanjut. 

Sugiharto (2013) (Dalam Paradigma 

Pendidikan Seni; 2017;7) menyingung,  bahwa 

dunia pendidikan saat in lebih mengarah kepada 

kemampuan kognitif yang memuja perhitungan 

penalaran ilmiah teknologis, objektifitas, dan 

efisiensi lebih dikedepankan, sementara 

pendidikan yang mengembangkan kepekaan rasa 

atau emosional dikesampingkan., dan ini adalah 

wilayah seni. Oleh karena itu, untuk 

mengembangkan kepekaan manusia terhadap 

realitas melallui akal pikiran dan perasaan, maka 

perlulah akal pikiran serta perasaan manusia itu 

diasah. Sebagaimana Peter London (1967) dalam 

artikelnya Towards a Holistic Paradigm For the 

Art Education: Mind, Body and Spirit menekankan 

bahwa kongruensi antara fikiran dan perasaan yang 

berseni, serta tubuh yang sehat yang akan 

menghasilkan individu dan komunitas yang 

memiliki peningkatan karakter. 

 

II.  KAJIAN TEORITIK 

 

A. Pengertian Karakteristik 

Kata “karakter” berasal dari kata Yunani 

charaktêr, yang semula digunakan tanda terkesan 

atas koin. Kemudian dan lebih umum, itu datang 

berarti sebuah titik dimana satu hal diberitahu 

terpisah dari orang lain. 

Ada dua pendekatan ketika berhadapan dengan 

karakter moral: Etika normatif melibatkan standar 

moral yang menunjukkan perilaku benar dan salah. 

Ini adalah tes perilaku yang tepat dan menentukan 

apa yang benar dan salah. Etika terapan melibatkan 

isu-isu spesifik dan kontroversial bersama dengan 

pilihan moral, dan cenderung melibatkan situasi di 

mana orang-orang baik untuk atau melawan 

masalah ini. 

Pada tahun 1982, V. Campbell dan R. Obligasi 

diusulkan berikut sebagai faktor utama dalam 

mempengaruhi karakter dan perkembangan moral: 

faktor keturunan, pengalaman masa kanak-kanak, 

pemodelan oleh orang dewasa yang lebih tua 

penting dan remaja, pengaruh teman sebaya, 

lingkungan fisik dan sosial secara umum, media 

komunikasi, apa yang diajarkan di sekolah-sekolah 

dan lembaga lain, dan situasi spesifik dan peran 

yang menimbulkan perilaku yang sesuai. 

 

B.Mekanisme Pembentukan Karakteristik 

Unsur dalam Pembentukan Karakter 

Unsur terpenting dalam pembentukan karakter 

adalah pikiran karena pikiran, yang didalamnya 

terdapat seluruh program yang terbentuk dari 

pengalaman hidupnya, merupakan pelopor 

segalanya. Program ini kemudian membentuk 

sistem kepercayaan yang akhirnya dapat 

membentuk pola berpikirnya yang bisa 

mempengaruhi perilakunya. 

Tentang pikiran, Joseph Murphy mengatakan 

bahwa di dalam diri manusia terdapat satu pikiran 

yang memiliki ciri yang berbeda. Untuk 

membedakan ciri tersebut, maka istilahnya 

dinamakan dengan pikiran sadar (conscious mind) 

atau pikiran objektif dan pikiran bawah sadar 

(subconscious mind) atau pikiran subjektif.  

 

Proses Pembentukan Karakter 

Kita semua dihadapkan dengan permasalahan 

yang sama, yaitu kehidupan duniawi. Akan tetapi 

respon yang kita berikan terhadap permasalahan 

tersebut berbeda-beda. Di antara peserta didik, ada 

yang hidup penuh semangat, sedangkan yang 

lainnya hidup penuh malas dan putus asa. Di 

antaranya juga ada yang hidup dengan keluarga 

yang damai dan tenang, sedangkan di antara kita 

juga ada yang hidup dengan kondisi keluarga yang 

berantakan. Di antara kita juga ada yang hidup 

dengan perasaan bahagia dan ceria, sedangkan 

yang lain hidup dengan penuh penderitaan dan 

keluhan. Padahal kita semua berangkat dari 

kondisi yang sama, yaitu kondisi ketika masih 

kecil yang penuh semangat, ceria, bahagia, dan 

tidak ada rasa takut atau pun rasa sedih. 

 

Dalam jurnal ini, materi yang dibicarakan 

penulis adalah materi Eksplorasi Titik Dan Garis. 

Materi ini merupakan materi dasar bagi peserta 

didik sebagai dasar pemahaman berkarya seni dua 

dimensi (menggambar dan melukis). Dengan 

mempelajari ini, penulis berharap peserta didik 

dapat memperkuat ketrampilan mereka dalam 

membuat titik dan garis.  

Karakter garis merupakan bahasa rupa sari 

unsur garis, baik untuk nyata maupun garis semu. 

Bahasa garis ini sangat penting dalm penciptaan 

karya seni/ desain untuk menciptakan karakter 

yang diinginkan (Sadjiman; 2009:94). Secara 

mental emosional mereka dapat lebih berani dalam 
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menentukan sebuah keputusan, karena ketika 

mereka tidak yakin atau ragu- ragu dalam menarik 

sebuah garis, maka hasilnya tidak akan sesuai yang 

diharapkan.  

Garis bisa jadi akan berkesan patah- patah, 

tidak tegas. Seni rupa memiliki unsur-unsur 

penyokong untuk menjadikan sebuah karya itu 

lebih menarik dan bermakna. Berikut penjelasan 

beberapa unsur-unsur seni rupa yang perlu kita 

ketahui : 

1. TITIK 

Secara umum dimengerti bahwa suatu bentuk 

disebut dengan titik karena ukurannya kecil, 

dikatakan kecil karena onjek tersebut berada pada 

area yang luas manakala dengan objek yang sama 

dapat dikatakan besar apabila pada area sempit, 

sedangkan menurut Georges Seurat, titik adalah 

salah satu elemen dalam seni rupa yang paling 

kecil dan merupakan elemen yang paling dasar 

dalam seni rupa. Apabila suatu titik ditarik akan 

menjadi suatu garis, dan titik apabila diolah secara 

luas akan menjadi suatu bidang. 

Dalam seni lukis ada satu aliran yang disebut 

dengan pointilisme. Pointilisme kemudian menjadi 

suatu aliran dalam seni lukis yang menggunakan 

teknik  titik menitik. Suatu karya hasil susunan 

pecahan-pecahan kaca atau keramik yang terlihat 

sebagai susunan titik-titik disebut muzaik. Bisa 

juga membuat muzaik tiruan dengan sobekan-

sobekan kertas pada permukaan yang mengandung 

lem. Kalau kita mengatur pasir, kerikil, atau batu-

batu, termasuk membuat titik. 

 

2. GARIS (LINE) 

Garis merupakan unsur mendasar dan unsur 

penting dalam mewujudkan sebuah karya seni 

rupa. Awal mula pembuatan seni rupa umumnya 

dimulai dengan coretan garis sebagai rancangan 

awal. Garis adalah hubungan dua titik/lebih/jejak-

jejak titik yang bersambungan atau berderet. Garis 

memiliki dimesnsi memanjang dan mempunyai 

arah serta sifat-sifat khusus seperti pendek, 

panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, 

berombak dan seterusnya. 

Dalam sebuah karya seni rupa garis dapat juga 

digunakan sebagai simbol ekspresi. Beberapa 

contohnya seperti garis tebal tegak lurus misalnya, 

memberi kesan kuat dan tegas, sedangkan garis 

tipis melengkung memberi kesan lemah dan 

ringkih. 

Karakter garis merupakan bahasa rupa dari 

unsur garis, baik untuk garis nyata maupun garis 

semu. Bahasa garis ini sangat penting dalam 

penciptaan karya seni untuk menciptakan karakter 

yang diinginkan. Bentuk tugu misalnya dapat 

diterjemahkan dalam bentuk garis vertikal, 

bangunan rumah yang mendatar dapat 

diterjemahkan kedalam bentuk garis mendatar. 

Berikut ini beberapa karakter garis : 

 

Garis Horizontal 

Garis horizontal atau garis 

mendatarmenunjukkan cakrawala laut 

mendatar, pohon tumbang dan lain-lain benda 

yang panjang mendatar. Garis horizontal 

memberi karakter terkenal, damai, pasif, kaku. 

Melambangkan ketenangan, kedamaian dan 

kemantapan. 

 

Garis Vertikal 

Garis vertikal atau garis tegak ke atas 

menunjukkan benda-benda yang berdiri tegak 

lurus seperti batang pohon, orang berdiri, tugu 

dan lain-lain yang mengesankan keadaan tak 

bergerak, suatu yang melesat menusuk langit 

mengesankan agung, jujur, tegas, cerah, cita-

cita/pengharapan. Garis vertikal memberikan 

karakterkeseimbangan, kemegahan, kekuatan, 

kekokohan, kejujuran dan kemashuran. 

 

Garis Diagonal 

Garis diagonal atau garis miring kekanan atau 

kekiri menggambarkan orang lari, kuda 

meloncat, pohon doyong dan objek yang 

menegaskan keadaan yang tak seimbang dan 

menimbulkan gerakan akan jatuh. Garis 

diagonal memberikan karakter gerakan 

(movement), gerak lari/meluncur, dinamik, 

tak seimbang, gerak gesit, lincah , 

menggetarkan. Melambangkan kedinamisan, 

kegesitan, kelincahan. 

 

Garis Zig-Zag 

Garis zig-zag merupakan garis lurus patah-

patah bersudut runcing yang dibuat dengan 

gerakan naik turun secara cepat spontan 

merupakan gabungan dari garis-garis vertikal 

dan diagonal memberikan sugersti semangat 

dan gairah. Biasanya garis zig-zag 

digambarkan untuk petir/kilat, letusan, retak-

retak tembok dan semacamnya mengesankan 

hal-hal yang berbahaya. Garis zig-zag 

memberkan karakter gairah, semangat, 

bahaya, dan mengerikan.  

 

Garis Lengkung 

Meliputi lengkung sampan, lengkung kubah, 

lengkung busur, memberi kualitas mengapung 

sperti pelampung mengasosiasikan gumpalan 

asap, buih sabun, balon dan semacamnya, 

mengesankan gaya mengapung, ringan dan 

dinamik. Garis ini memberikan karakter 

ringan, dinamis, kuat serta melambangkan 

kemegahan, kekuatan dan kedinamikan. 
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Garis Lengkung S 

Garis lengkung S atau bisa disebut sebgai garis 

lemah gemulai merupakan garis melengkung 

majemuk atau ganda. Garis ini dibuat dengan 

gerakan melengkung ke atas bersambung 

melengkung ke atas bersambung melengkung 

ke bawah atau melengkung kanan disambung 

dengan lengkung kiri, yang merupakan 

gerakan indah. Garis indah ini merupakan garis 

terindah dari semua garis yang memberikan 

asosiasi gerakan ombak, padi/ rumput tertiup 

angin, gerakan lincah bocah/ anak binatang 

dan semacamnya. Garis lengkung S 

memberikan karakter indah, dinamis, luwes. 

Gambar. 1, Macam Garis Lengkung  

 

 

3.Eksplorasi  

Disebut juga penjelajahan atau pencarian, 

adalah tindakan mencari atau melakukan 

penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu; 

misalnya daerah tak dikenal, termasuk antariksa 

(penjelajahan angkasa), minyak bumi (eksplorasi 

minyak bumi), gas alam, batubara, mineral, gua, 

air, ataupun informasi. Pengertian eksplorasi di 

"Abad Informasi dan Spiritual" saat ini, juga 

meliputi tindakan pencarian akan pengetahuan 

yang tidak umum atau pencarian akan pengertian 

metafisika-spiritual; misalnya tentang kesadaran 

(consciousness), cyberspace atau noosphere. 

Namun dalam hal ini, penulis bermaksud 

mendefinisikan eksplorasi sebagai proses 

pencarian, coba- coba terhadap suatu objek 

tertentu dalam konteks pembelajaran seni rupa 

(titik dan garis) dengan tujuan lebih mengenal dan 

memahami obyek tersebut. Dengan berulang- 

ulang mencoba maka akan semakin kuat baik 

secara pengetahuan (kognisi) maupun secara 

ketrampilan (psikomotorik). 

Materi ini merupakan materi persiapan sebelum 

peserta didik belajar tentang Gambar Mistar 

Ornamen. Seperti telah dijelaskan pada banyak 

sumber, gambar mistar ornamen adalah 

menggambar ketepatan bentuk suatu benda dengan 

menggunakan penggaris (mistar) dan alat bantu 

lainnya seperti jangka, trekpen, rapido, dll. 

Perbandingan ukuran skala sangat diperhatikan 

dalam menggambar mistar, selain itu juga harus 

memperhatikan ketepatan ketebalan garis, kerataan 

garis dan juga sambungan atau hubungan garis. 

Tulisan ini dirancang dengan menggunakan 

landasan Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

(Project Based Learning=PjBL) yaitu metode 

pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan 

sebagai media. Peserta didik melakukan 

eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan 

informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk 

hasil belajar.  

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan 

model belajar yang menggunakan masalah sebagai 

langkah awal dalam mengumpulkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan 

pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata.  

Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk 

digunakan pada permasalahan komplek yang 

diperlukan peserta didik dalam melakukan 

insvestigasi dan memahaminya. Melalui PjBL, 

proses inquiry dimulai dengan memunculkan 

pertanyaan penuntun (a guiding question) dan 

membimbing peserta didik dalam sebuah proyek 

kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek 

(materi) dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan 

terjawab, secara langsung peserta didik dapat 

melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai 

prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang 

dikajinya. PjBL merupakan investigasi mendalam 

tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan 

berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. 

Mengingat bahwa masing-masing peserta didik 

memiliki gaya belajar yang berbeda, maka 

Pembelajaran Berbasis Proyek memberikan 

kesempatan kepada para peserta didik untuk 

menggali konten (materi) dengan menggunakan 

berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan 

melakukan eksperimen secara kolaboratif. 
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Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan 

investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia 

nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha 

peserta didik. 

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada 

model pembelajaran Project Based Learning. 

Kelebihan dan kekurangan pada penerapan 

Pembelajaran Berbasis Proyek antara lain sebagai 

berikut : 

1. Keuntungan Pembelajaran Berbasis Proyek 

 Meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik untuk belajar, mendorong kemampuan 

mereka untuk melakukan pekerjaan penting, 

dan mereka perlu untuk dihargai. 

 Meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah. 

 Membuat peserta didik menjadi lebih 

aktif dan berhasil memecahkan problem-

problem yang kompleks. 

 Meningkatkan kolaborasi. 

 Mendorong peserta didik untuk 

mengembangkan dan mempraktikkan 

keterampilan komunikasi. 

 Meningkatkan keterampilan peserta 

didikdalam mengelola sumber. 

 Memberikan pengalaman kepada peserta 

didik pembelajaran dan praktik dalam 

mengorganisasi proyek, dan membuat 

alokasi waktu dan sumber-sumber lain 

seperti perlengkapan untuk 

menyelesaikan tugas. 

 Menyediakan pengalaman belajar yang 

melibatkan peserta didik secara kompleks 

dan dirancang untuk berkembang sesuai 

dunia nyata. 

 Melibatkan para peserta didik untuk 

belajar mengambil informasi dan 

menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, 

kemudian diimplementasikan dengan 

dunia nyata. 

 Membuat suasana belajar menjadi 

menyenangkan, sehingga peserta didik 

maupun pendidik menikmati proses 

pembelajaran. 

2. Kelemahan Pembelajaran Berbasis Proyek 

 Memerlukan banyak waktu untuk 

menyelesaikan masalah. 

 Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 

 Banyaknya peralatan yang harus 

disediakan. 

 Peserta didik yang memiliki kelemahan 

dalam percobaan dan pengumpulan 

informasi akan mengalami kesulitan. 

 Ada kemungkinan peserta didik yang 

kurang aktif dalam kerja kelompok. 

 Ketika topik yang diberikan kepada 

masing-masing kelompok berbeda, 

dikhawatirkan peserta didik tidak bisa 

memahami topik secara keseluruhan. 

Dalam pelaksanaan Pembelajaran Berbasis 

Proyek/ Project Based Learning ada beberapa 

peran bagi guru/pendidik dan peserta didik dalam 

pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek, antara 

lain : 

1. Peran Guru 

 Merencanakan dan mendesain 

pembelajaran. 

 Membuat strategi pembelajaran. 

 Membayangkan interaksi yang akan terjadi 

antara guru dan siswa. 

 Mencari keunikan siswa. 

 Menilai siswa dengan cara transparan dan 

berbagai macam penilaian. 

 Membuat portofolio pekerjaan siswa. 

2. Peran Peserta Didik 

 Menggunakan kemampuan bertanya dan 

berpikir. 

 Melakukan riset sederhana. 

 Mempelajari ide dan konsep baru. 

 Belajar mengatur waktu dengan baik. 

 Melakukan kegiatan belajar 

sendiri/kelompok. 

 Mengaplikasikan hasil belajar lewat 

tindakan. 

 Melakukan interaksi sosial (wawancara, 

survey, observasi, dll). 

Penilaian pembelajaran dengan metode Project 

Based Learning harus diakukan secara menyeluruh 

terhadap Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan 

yang diperoleh siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran berbasis proyek. Penilaian 

Pembelajaran Berbasis Proyek dapat menggunakan 

teknik penilaian yang dikembangkan oleh Pusat 

Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yaitu penilaian proyek atau penilaian 

produk. Penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

 

1. Penilaian Proyek 

a. Pengertian  

Penilaian proyek merupakan kegiatan 

penilaian terhadap suatu tugas yang harus 

diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. 

Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak 

dari perencanaan, pengumpulan data, 

pengorganisasian, pengolahan dan penyajian 

data. Penilaian proyek dapat digunakan 

untuk mengetahui pemahaman, kemampuan 

mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan 

dan kemampuan menginformasikan peserta 
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didik pada mata pelajaran tertentu secara 

jelas.  

Pada penilaian proyek setidaknya ada 3 

hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:  

 Kemampuan pengelolaan, yaitu 

kemampuan peserta didik dalam memilih 

topik, mencari informasi dan mengelola 

waktu pengumpulan data serta penulisan 

laporan. 

 Relevansi atau kesesuaian dengan mata 

pelajaran, dengan mempertimbangkan 

tahap pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan dalam pembelajaran. 

 Keaslian maksudnya proyek yang 

dilakukan peserta didik harus merupakan 

hasil karyanya, dengan 

mempertimbangkan kontribusi guru 

berupa petunjuk dan dukungan terhadap 

proyek peserta didik.  

b. Teknik Penilaian Proyek 

Penilaian proyek dilakukan mulai dari 

perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil 

akhir proyek. Untuk itu, guru perlu 

menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu 

dinilai, seperti penyusunan disain, 

pengumpulan data, analisis data, dan 

penyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas 

atau hasil penelitian juga dapat disajikan 

dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian 

dapat menggunakan alat/ instrumen penilaian 

berupa daftar cek ataupun skala penilaian. 

2. Penilaian Produk 

a. Pengertian 

Penilaian produk adalah penilaian terhadap 

proses pembuatan dan kualitas suatu produk. 

Penilaian produk meliputi penilaian 

kemampuan peserta didik membuat produk-

produk teknologi dan seni, seperti: makanan, 

pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, 

gambar), barang-barang terbuat dari kayu, 

keramik, plastik, dan logam. Pengembangan 

produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap 

tahap perlu diadakan penilaian yaitu:  

 Tahap persiapan, meliputi: penilaian 

kemampuan peserta didik dan 

merencanakan, menggali, dan 

mengembangkan gagasan, dan mendesain 

produk. 

 Tahap pembuatan produk (proses), 

meliputi: penilaian kemampuan peserta 

didik dalam menyeleksi dan menggunakan 

bahan, alat, dan teknik. 

 Tahap penilaian produk (appraisal), 

meliputi: penilaian produk yang dihasilkan 

peserta didik sesuai kriteria yang 

ditetapkan.  

b. Teknik Penilaian Produk 

Penilaian produk biasanya menggunakan 

cara holistik atau analitik. 

 Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan 

keseluruhan dari produk, biasanya 

dilakukan pada tahap appraisal. 

 Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-

aspek produk, biasanya dilakukan 

terhadap semua kriteria yang terdapat 

pada semua tahap proses pengembangan. 

 

Tujuan pembelajaran (indikator pencapaian 

KD) dirumuskan berdasarkan pasangan KD aspek 

pengetahuan dan keterampilan. Penjabaran tujuan-

tujuan pembelajaran tersebut disesuaikan dengan 

tahapan-tahapan Model Pembelajaran Berbasis 

Proyek (Project Based Learning=PjBL).  

Pada bagian ini kita dapat merumuskan tujuan 

pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan 

secara runtut, dari yang sederhana sampai dengan 

kompleks.  

Peran guru dalam Pembelajaran Berbasis 

Proyek diupayakan sebagai fasilitator, pelatih, 

penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil 

yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi 

dan inovasi dari peserta didik. 

Pada materi yang penulis angkat, mengenai 

eksplorasi titik dan garis, terdapat sebuah 

pengalaman dalam situasi belajar, utamanya bagi 

peserta didik. Pada pembelajaran di tingkat SMP/ 

MTs asal, peserta didik belum pernah mendapati 

materi dengan kriteria pengerjaan seperti ini. 

Langkah awal penulis menyiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, beserta kelengkapan 

yang termuat didalamnya.  

 

III. METODE 

 

A. Langkah-langkah dalam Pembelajaran 

Berbasis Proyek 

Menurut Ahmadi (1997) langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan metode 

proyek sebagai berikut: 

1. Penyelidikan dan observasi (exploration)  

Guru mengajukan pertanyaan lisan, memberi 

keterangan singkat serta mengetes para pelajar 

mengenai pengetahuan mereka tentang mata 

pelajaran yang akan dipelajari lalu memberi 

tugas kepada peserta didik untuk meneliti 

materi yang akan dipelajari. 

2. Penyajian bahan baru (presentation)  

Dengan metode ceramah, guru memberikan 

garis besar tentang bahan pelajaran. 

3. Asimilasi/pengumpulan keterangan atau data 

Para pelajar mencari informasi, keterangan atau 

fakta-fakta untuk mengisi pokok-pokok yang 

penting. Dalam langkah ini pelajar mencari 

data dari sumber-sumber unit (resource unit = 
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sumber yang berisi berita, fakta, informasi dan 

sebagainya tentang unit yang sedang 

dipelajari). 

4. Mengorganisasikan data (organization) 

Dalam langkah ini, pelajar dibawah pimpinan 

guru aktif mengorganisasikan data, fakta dan 

informasi, missal menggolongkan data, 

mengolah data untuk mengambil kesimpulan. 

Daya berpikir dan daya menganalisis 

memainkan peran penting dalam langkah ini. 

5. Mengungkapkan kembali (recitation) 

Para pelajar mempertanggungjawabkan atau 

menyajikan hasil yang diperolehnya. Laporan 

pertanggungjawaban ini dapat dilakukan 

dengan lisan maupun tertulis atau keduanya. 

Metode ini memantapkan pengetahuan yang 

diperoleh anak didik. Menyalurkan minat dan 

melatih anak didik menelaah suatu materi 

pelajaran dengan wawasan yang lebih luas. 

Pada dasarnya ada 3 langkah pokok 

pembelajaran berbasis proyek, antara lain : 

1) Persiapan  

Termasuk dalam langkah ini ialah penetapan 

masalah yang akan dibahas. Dalam langkah ini 

guru merangsang peserta didik agar mereka 

dapat memikirkan, mengusulkan akan di 

pelajari. Setelah masalah itu ditetapkan, 

persiapan-persiapan lebih lanjut dilakukan, 

seperti menetapkan jenis-jenis kegiatan yang 

akan dilakukan, siapa-siapa yang akan 

melakukan kegiatan itu masing-masing, 

peralatan yang di perlukan, jadwal kegiatan. 

Persiapan ini perlu disusun dalam bentuk 

rencana yang nyata, lengkap,  dan jelas 

sangkut paut kegiatan yang satu dengan yang 

lainnya.  

2) Kegiatan Belajar  

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan 

pelaksanaan dari rencana yang telah disiapkan 

terdahulu. Peserta didik mengikuti proses 

pembelajaran dengan pendampingan dari guru 

sebagai fasilitator. Peserta didik diberikan 

kebebasan untuk bereksplorasi secara mandiri, 

dengan tetap melakukan interaksi dengan 

sesama temannya dalam proses pembelajaran 

tersebut. Misalna mereka bisa saling tanya 

jawab tentang teknik- teknik seperti apa yang 

sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan hasil 

yang bagus. Setiap peserta didik memang 

mempunyai trik- trik sendiri dalam 

menyelasaikan tugas/ proyek ini. 

 

D. Pameran  

Bentuk penilaian yang sering dilakukan ialah 

dengan mengadakan pameran. Semua hasil 

kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di 

pamerkan. Seluruh warga kelas memperhatikan 

apa yang di pamerkan itu, memberikan tanggapan, 

kritik, menambah hal-hal yang dirasa masih 

kurang, dan sebagainya. Pada akhir kegiatan suatu 

proyek, anak-anak diminta membuat catatan pada 

buku proyeknya masing-masing. Buku proyek ini 

sifatnya perorangan sehingga bentuk dan isi buku 

proyek anak satu dapat berbeda dengan anak yang 

lain. 

Kemudian dalam materi eksplorasi titik dan 

garis ini, penulis yang bertindak sebagai Guru 

Pembimbing menentukan beberapa kriteria 

penilaian untuk proyek yang diselesaikan. 

Sebenarnya kriteria umum untuk sebuah tugas seni 

budaya, namun pada saat dipraktekkan cukup 

memberikan tantangan sendiri bagi peserta didik 

agar dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1) Bersih 

Karya yang dihasilkan harus benar- benar 

dijaga kebersihannya, baik dari noda yang 

dihasilkan oleh penggunaan alat maupun pada 

saat proses pengerjaan. Disini penulis 

bermaksud menyampaikan pesan bahwa agar 

karya yang dihasilkan dapat diapresiasi dengan 

baik, maka salah satu citra yang harus 

ditampilkan adalah kebersihan karyanya. 

2) Presisi 

Titik maupun garis yang dihasilkan harus 

benar- benar sesuai dengan pada batasnya. 

Peserta didik diajarkan untuk dapat bekerja 

secara teliti, tekun, fokus dan percaya diri atas 

goresan yang dihasilkan. Juga bagaimana 

mereka memahami alat dan bahan yang 

digunakan untuk praktikum/ berkarya ini. 

Bilamana peserta didik tergesa- gesa dalam 

mengerjakan, alat yang digunakan mblobor, 

jlembret maka ini akan berakibat pada skor 

yang mereka dapat nanti. 

3) Konsisten dan tegas 

Maksud dari kriteria ini adalah, agar peserta 

didik dapat melatih konsistensi garis yang 

dihasilkan, tegas. Untuk itu mereka harus 

benar- benar menggunakan alat yang layak 

bukan berarti harus  bagus dan mahal. 

Latihan ini juga mengajarkan peserta didik 

untuk tetap fokus dengan apa yang sedang 

dikerjakannya. 

4) Rajin 

Dengan memperhatikan faktor kerajinan, 

melatih peserta didik untuk dapat 

mengerjakan karyanya serapi mungkin. Satu 

garis dengan garis lainnya berjarak secara 

rajin, perulangan garis satu dengan garis 

berikutnya dapat diamati, diapresiasi dan 

dipahami bagaimana karya mereka dibuat. 

Tentulah akan menjadi kepuasaan tersendiri 
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bagi mereka, apabila hasil karya dapat 

diapresiasi dengan baik oleh teman- 

temannya, karena kagum akan pekerjaannya 

rajin dan rapinya. Sehingga dapat memperoleh 

sesuai dengan kerja keras mereka.  

5) Tepat Waktu 

Mengumpulkan pekerjaan sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan oleh guru 

pembimbing merupakan satu tantangan 

tersendiri bagi peserta didik. Sebab dengan 

demikian, peserta didik akan terpacu untuk 

memanagemen waktu dan proses 

pengerjaannya. 

  

 

B. Media/ Alat dan Bahan 

Media yang diperlukan dalam menggambar 

mistar dalah sebagai berikut: 

1) Kertas 

Kertas yang digunakan biasanya kertas gambar 

putih ukuran A4 (210 x 297mm). Tentunya 

termasuk dengan aturan pemberian kolom identitas 

yang sudah ditetapkan oleh guru. 

2) Penggaris (mistar) 

Penggaris yang paling sering diperlukan dalam 

menggambar mistar adalah sepasang penggaris 

segi-tiga yang terdiri dari segi-tiga siku sama sisi 

dengan masing-masing sudut miringnya 450 dan 

pengaris segi-tiga siku dengan masing-masing 

sudut miringnya 300 dan 600. Selain itu diperlukan 

juga penggaris dengan tepi atau sisi miring, siku, 

atau sisi lebih tipis dari tengah mistar. Penggaris 

ini diperlukan untuk menggambar garis dengan 

rapido atau trekpen agar tidak terjadi rembesan 

tinta. 

3) Pensil, Drawing Pen  dan Bolpen Gel   

a.  Pensil yang baik untuk menggambar eksplorasi 

garis ini adalah : 2B baik jenis mekanik 

maupun manual (tentunya dengan 

memperhatikan keruncingannya). 

b.   Drawing Pen  , adalah alat tulis/gambar 

bertinta. Drawing Pen  tersedia ukuran dari 0,1 

mm sampai 1,2 mm. Drawing penn digunakan 

karena harganya lebih ekonomis daripada 

Rapido. 

c.    Bolpen Gel  hampir sama dengan drawing 

pen, hanya saja mata bolpen dari Bolpen Gel 

cenderung lebih kecil, jadi sesuai dengan 

kebutuhan membuat garis tipis secara tegas. 

4) Jangka 

Selain digunakan untuk membuat garis 

lingkaran, jangka juga dapat digunakan untuk 

membagi sudut, memindahkan  panjang garis 

tertentu dan sebagainya. Jangka yang baik 

memiliki bagian-bagian yang dapat diatur/distel 

sesuai dengan keperluan penggambaran dan juga 

dengan jarum penusuk yang kecil dan runcing. 

 

C. Hasil – hasil 

Gambar.2 Karakter Kerjasama 

 

Berbicara tentang seni, maka tidak jauh dari 

persoalan “keindahan”. Seni adalah suatu 

ungkapan ekspresi emosional manusia dari 

kompleksitas pengalamannya, yang memiliki 

keindahan serta sifatnya yang artistik. 

Pada materi ini, terintegrasi beberapa nilai 

karakter seperti kerjasama, saling berbagi, 

kekeluargaan, ketekunan, ketelitian, kerajinan, 

kedisiplinan. Ketika seseorang dari mereka 

berhasil menyelesaikan masalah,  maka  dia harus 

membagi kepada yang lainnya cara memecahkan 

atau mengerjakan. Tujuannya agar bersama- sama 

dapat berhasil memecahkan masalah yang sama. 

Gambar. 3 Karakter Kerjasama 

 

Bagi yang mengerjakan dengan obsesi ingin 

cepat selesai, dengan pemahaman dan penguasaan 

alat yang kurang baik, maka hasil yang didapat 

sudah tentu tidak akan sesuai yang diharapkan, 

maka untuk yang demikian diberikan kesempatan 

untuk membuat yang lebih baik lagi. 

 



Proceeding: International Conference on Art, Design,  

Education, and Cultural Studies (ICADECS) 2019 

(ISSN:2686-617X) 
 Universitas Negeri Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia 

 

304 

 

 
Gambar. 4 Hasil Karya Siswa 

 

Kemampuan untuk menggunakan alat sesuai 

dengan fungsinya merupakan salah  

satu indikator bahwa peserta didik menguasai 

kompetensinya, dari kegiatan ini dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik benar- benar 

memahami apa yang sudah disampaikan oleh guru. 

 

Gambar. 5 Karakter Mandiri 

Gambar. 6 Karakter Tekun, Rajin 

 

IV. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari proses pembelajaran diatas dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Peserta didik dapat memahami 

kekurangannya masing- masing dalam hal 

berkarya eksplorasi garis. 

2) Suasana pembelajaran kompetitif sangat 

nampak dalam pembelajaran namun tetap 

menjaga komunikasi antar individu. 

3) Pengenalan alat dan memperlakukan bahan 

praktik kepada peserta didik. 

4) Sebagaian besar peserta didik merasa ini 

pengalaman pertama bagi mereka mengenai 

tugas yang boleh dibilang unik ini. 

5) Dengan mengerjakan tugas ini, peserta didik 

dapat mengasah kemampuan dan 

ketrampilannya dalam membuat garis secara 

berulang, dengan kombinasi garis tipis dan 

tebal 

6) Peserta didik dapat mengasah ketekunan, 

kedisiplinan, kerajinan dan senantiasa 

memperhatikan kebersihan pekerjaannya.  

7) Semangat kompetisi yang sehat juga 

terbentuk didalam pembelajaran ini, sebab 

setiap peserta didik berusaha ingin 

mendapatkan hasil yang terbaik, maka dari 

itu, selam pembelajaran ini berlangsung, 

beberapa peserta didik nampak sesekali 

mondar- mandir, bahkan keliling melihat satu 

per satu temannya. Ini dalam upaya untuk 

mendapatkan cara atau teknik yang efektif.  

 

B. Saran 

Materi semacam ini perlu dirancang dengan 

lebih menarik lagi bagi peserta didik. Baik strategi 

maupun muatan isi didalamnya. Ini perlu 

disampaikan untuk membekali peserta didik dalam 

hal kemampuan teknis menggambar maupun non 

teknis yang kelak pasti dirasakan dampak dan 

manfaatnya, baik secara mental maupun sikap. 
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