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ABSTRAK    

Wijayanti, Niken: Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Lukis di SDN I 
Watulimo Trenggalek Tahun Ajaran 2005/2006. Skripsi, Jurusan Seni dan 
Desain, Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Sastra, Universitas 
Negeri Malang. Pembimbing (I) Dra. Lilik Indrawati, (II) Drs. Muhadjir.  
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Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa, guru dengan 
lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 
Tugas guru yang paling utama sebagai pendidik mengkondisikan lingkungan agar 
menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi siswa.  

SDN I Watulimo merupakan satu-satunya lembaga pendidikan di 
kecamatan Watulimo yang mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seni lukis. 
Pelaksanaan penelitian pada kegiatan ekstrakurikuler seni lukis di SDN I 
Watulimo dimulai pada semester dua tahun ajaran 2005/2006. Siswa berjumlah 15 
siswa, terdiri dari 8 siswa dan 7 siswi. Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode survey. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Analisis data 
yang digunakan adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dan 
verifikasinya. Pengecekan datanya menggunakan trianggulasi sumber dan 
informan kunci. 

Penelitian mempunyai kesimpulan bahwa SDN I Watulimo Trenggalek 
dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seni lukis selalu menggunakan 
rencana pembelajaran  Di dalam rencana pembelajaran antara tujuan dengan 
pelaksanaannya tidak sesuai, sebab kegiatannya hanya mencontoh tanpa 
memunculkan ide-ide kreatif dari para siswa.  Dalam pelaksanaanya mengarah 
pada kegiatan menggambar. Esensi hasil belajar dari kegiatan ekstrakurikuler ini 
adalah ketrampilan vokasional esensial. Materi yang diajarkan meliputi 
menggambar bentuk, menggambar pemandangan, menggambar ekspresi, dan 
menggambar dekoratif. Materi menggambar bentuk terdiri dari menggambar 
bentuk kendi dan menggambar bentuk bunga mawar. Materi menggambar 
pemandangan terdiri dari menggambar pemandangan pantai dan menggambar 
pemandangan hutan.  Materi menggambar ekspresi terdiri dari menggambar 
ekspresi manusia, menggambar ekspresi binatang, dan menggambar ekspresi 
topeng.  Materi menggambar dekoratif berupa menggambar motif batik. Proses 
kegiatan ekstrakurikuler seni lukis di SDN I Watulimo, meliputi; membuka 
pelajaran, pengamatan, pembuatan sketsa, penebalan bentuk, pewarnaan, menutup 
pelajaran, dan penilaian.  Media pembelajaran yang digunakan guru, berupa: 
objek kendi, objek bunga mawar, objek pantai, gambar hutan, gambar penari lilin, 
gambar kucing, objek topeng, motif batik, kapur tulis, dan papan tulis. Media 
berkarya siswa, berupa: kertas gambar, pensil, krayon, cat air, kuas, palet, dan cat 
poster. Penilaiannya menggunakan pengamatan kualitas karya siswa.. 


