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ABSTRAK   

Purwanto, Didik Hari: Studi Tentang Pembelajaran Seni Pada Klub Menggambar 
Harmoni Di Kota Malang. Skripsi, Jurusan Seni dan Desain, Program 
Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Sastra, Universitas Negeri 
Malang. Pembimbing ( I ) Dra. Purwatiningsih M.Pd,   
( II ) Drs. Muhadjir.    

Kata kunci: Pembelajaran, seni. 
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang di dalam terdiri dari proses 

belajar dan mengajar. Guru bertugas sebagai pengajar dan pendidik yang memberi 
bimbingan belajar siswa, sedangkan siswa merupakan pihak yang belajar dalam 
berlatih mandiri. Seni merupakan kegiatan yang menekankan pada penuangan 
ekspresi diri manusia yang  bernilai artistik dan estetik. Dari pendapat di atas 
maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa pembelajaran seni merupakan suatu 
kegiatan belajar mengajar di dalamnya berisi tentang materi belajar proses 
berkesenian. 

Klub Menggambar Harmoni merupakan salah satu  lembaga bimbingan 
belajar yang pertama kali berdiri di kota Malang, dan bergerak dalam bidang seni 
rupa dua dimensi. Khususnya melukis, menggambar dan mewarna. 

Pelaksanaan Penelitian di Klub Menggambar Harmoni Dimulai bulan 
Januari sampai Bulan Mei 2006. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, observasi berperan, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan merupakan analisis mengalir, untuk pengecekan 
keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi, yaitu data hasil wawancara dan 
observasi dihubungkan dengan  kajian pustaka apakah benar atau tidak. 
Pengecekan data juga dilakukan dengan menggunakan informan kunci, yaitu data 
yang diperoleh dibuatkan kesimpulan sementara, kemudian kesimpulan tersebut 
ditanyakan kebenarannya kepada guru senior yang sebagai informan kunci. 

Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Klub Menggambar Harmoni 
dalam melaksanakan pembelajaran juga mewati suatu perencanaan walaupun 
tidak tertulis.Namun yang tidak ada dalam perencanaan guru mengenai persiapan 
akan alat peraga yang digunakan dalam mengajar. Model pembelajarannya adalah 
model aprentisip. Pendekatan yang digunakan pendekatan formal. Metode 
pembelajaran yang digunakan adalah metode mencontoh, drill dan metode dikte.  

Proses pembelajaran yang dilakukan Klub Menggambar Harmoni 
meliputi; membuka pelajaran, Dalam proses pembelajarannya guru Klub 
Menggambar Harmoni sangat jarang atau sama sekali tidak pernah memberikan 
motivasi, guru hanya memberi kaitan dan acuan terhadap materi yang pernah 
dilakukan terdahulu atau yang akan di ajarkan.    

Mengelola kelas, Guru Klub Menggambar Harmoni dalam proses 
pembelajarannya menangani 1-3 orang anak. Proses pembelajaran ini termasuk 
dalam pembelajaran individu. Pembelajaran ini sangat  efektif sekali dalam 
penularan keterampilan dari guru ke siswa.    

Mengelola pelajaran, Dalam proses pembelajarannya sangat jarang 
menggunakan alat peraga. Sehingga kegiatan pembelajaran akan nampak monoton 
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karena tidak ada variasi penyampaian meteri belajar yang disampaikan kepada 
siswa.     

Menutup pelajaran, Kegiatan menutup pelajaran yang dilakukan guru Klub 
Menggambar Harmoni  hanya sebatas pemberian tugas rumah yang harus 
dikerjakan siswa dan dikumpulkan pada petemuan berikutnya dan perlengkapan 
berkarya yang harus dibawa pada minggu berikutnya, tanpa adanya evaluasi 
pelajaran yang telah diberikan kepada siswa, siswa juga tidak diberi tahu 
kekurangan dan kelebihannya dalam mengerjakan tugasnya. Ini akan 
menyebabkan materi yang diberikan oleh guru akan kurang merasuk dalam 
pikiran siswa, siswa tidak akan tahu kekurangan dan kelebihan dari karya yang 
telah dihasilkannya.  

Sebagai lembaga pendidikan Klub Menggambar Harmoni juga memberi 
penilaian terhadap siswa. Penilaian tersebut meliputi penilaian proses berkarya 
dan hasil karya.  


