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BAB V 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini disampaikan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi 

deskripsi hasil penelitian dan analisis data yang terdiri atas peningkatan hasil 

belajar siswa sebelum dan setelah implementasi pendekatan saintifik, perbedaan 

hasil belajar setiap aspek antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, Penelitian ini 

mengambil 4 sampel dimana, 2 kelas untuk eksperimen dan 2 kelas untuk kontrol. 

Analisis untuk hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol oleh peneliti 

digabungkan, analisis hasil karya siswa, sedangkan deskripsi aktivitas siswa, 

wawancara dan respon siswa untuk kelas ekperimen dianalisis berdasarkan 

masing-masing kelas.  

A. TEMUAN 

SMP Negeri 2 Gunung Talang terletak di kabupaten Solok Padang-

Sumatera Barat. Sekolah ini terletak di Kecamatan Gunung Talang, Nagari Cupak 

jalan lintas Jua Gaek Cupak. SMP Negeri 2 Gunung Talang memiliki 10 rombel 

untuk kelas VII, 9 rombel untuk kelas VIII, dan 8 rombel untuk kelas IX dan 

ruang kelas yang dimiliki berjumlah 27 dengan luas 160 M
2
, masing-masing kelas 

dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. 

Di bawah ini merupakan lokasi Kabupaten Solok.  

 

Gambar 5.1 

Lokasi Penelitian  

Sumber. http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok 

 

 Visi SMP Negeri 2 Gunung Talang mengarahkan peserta didik untuk 

berdaya saing global, bertaqwa, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Moto di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok
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sekolah ini adalah sehat, cerdas, dan kreatif. Sedangkan Misi sekolah ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Mewujudkan perangkat kurikulum dan pembelajaran yang berdaya dan tepat 

guna. Mewujudkan pendidikan yang adil dan merata.  

2. Mewujudkan pendidikan dengan lulusan yang cerdas, trampil, berimtaq dan 

kompetitif.  

3. Mewujudkan pencapaian kompetitif siswa dalam berlomba dan bersaing 

dalam era globalisasi.  

4. Mewujudkan lembaga yang lengkap sarana dan prasarana pendidikan. 

5. Mewujudkan manajemen berbasis sekolah (MBS).  

6. Mewujudkan pencapaian peserta didik yang peduli dengan lingkungan, aturan 

norma agama dan adat yang berlaku di sekolah dan di masyarakat. 

7. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, rapi dan indah serta 

menyenangkan dan membanggakan. 

8. Membudayakan hidup sehat, cinta kebersihan, keindahan serta peduli dengan 

lingkungan hidup. 

9. Mewujudkan tercapainya koordinasi, komunikasi yang baik antar warga 

sekolah. 

10. Mewujudkan kerja sama yang terkendali antara sekolah dengan orang 

tua/wali peserta didik serta masyarakat dalam bidang pendidikan termasuk 

pendidikan lingkungan hidup. 

11. Mewujudkan pendidikan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan efektif 

belandaskan MBS. 

Penelitian ini dilakukan pada empat kelompok kelas yang terdiri dari dua 

kelas eksperimen dan dua kelas kontrol. Sampel ini dipilih secara acak namun 

ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan tertentu. Keempat kelas ini diberikan 

perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen diberi perlakuan berupa implementasi 

pendekatan saintifik sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan berupa 

implementasi model konvensional. Di bawah ini merupakan lokasi SMP Negeri 2 

Gunung Talang.   
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Foto 5.1 

SMP Negeri 2 Gunung Talang 

Sumber. Dok Peneliti (2014) 

 

1. Aktivitas Siswa dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Menggunakan 

Pendekatan Saintifik  

Hasil observasi implementasi pendekatan saintifk disusun berdasarkan 

langkah-langkah pembelajaran. Data keterlaksanaan model pembelajaran 

menunjukkan apakah aktivitas siswa sudah mencerminkan kelas yang 

mengimplementasikan pendekatan saintifik atau tidak. Observasi terhadap proses 

pembelajaran dilakukan oleh seorang observer menggunakan panduan observasi.  

Adapun hasil observasi aktivitas siswa dalam mengimplementasikan 

pendekatan saintifik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 5.1 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Implementasi 

 Pendekatan Saintifik 

 

Kelas  Implementasi  Rata-

rata 

impleme

ntasi 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

Pertemuan 

4 

Eksperimen 

Pertama  

88,4% 89,14% 90,85% 91,5% 89,97% 

Eksperimen 

Kedua   

88% 86,28% 89,71% 88% 87,99% 

 

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, penelitian ini menganalisis masing-masing 

kelas, dimana pada kelas ekperimen yang pertama hasil persentase pada 

pertemuan 1 adalah 88,4%, pada pertemuan 2 adalah 89,14%, pertemuan 3 adalah 

90,85%, dan pertemuan 4 adalah 91,5%. Persentase aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen kedua pada pertemuan 1 adalah 88%, pada pertemuan 2 adalah 
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86,28%, pertemuan 3 adalah 89,71% dan pertemuan 4 adalah 88%.  Apabila 

dilihat dari peningkatan aktivitas siswa pada kelas ekperimen yang pertama terjadi 

peningkatan pada setiap pertemuan, sedangkan aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen kedua rata-rata keterlaksanaan setiap pertemuan hampir sama.  

Berdasarkan hasil pengolahan data observasi, maka didapatkan rata-rata 

keterlaksanaan pembelajaran secara keseluruhan yang dilakukan oleh siswa pada 

kelas eksperimen yang pertama adalah 89,97%, dan pada kelas eksperimen yang 

kedua adalah 87,99%. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua kelas eksperimen 

tersebut aktivitas siswa pada pembelajaran seni budaya materi motif hias dengan 

menerapkan pendekatan saintifik tidak jauh berbeda. Sedangkan keterlaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik menjadikan aktivitas 

belajar yang tinggi.  

 

a. Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen Pertama 

Untuk lebih rincinya, aktivitas siswa dalam implementasi pendekatan 

saintifik dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5. 2 

Persentase Aktivitas Siswa pada Kelas Eksperimen  

Pertama dalam Implementasi Pendekatan Saintifik  

 

No Pernyataan  % 

Keterlaksanaan  

 PERTEMUAN I 

1 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang kesiapan 

dalam menerima pelajaran 

96% 

2 Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai materi 

minggu lalu 

88% 

3 Siswa melakukan pengamatan yang ditugaskan guru 

terhadap ukiran rumah gadang daerah setempat 

96% 

4 Siswa mendengar penyampaian guru tentang tujuan 

pembelajaran 

84% 

5 Siswa mengerjakan pre test 100% 

6 Siswa mendengar penyampaian guru tentang materi 

pembelajaran (nama, makna motif ukiran) melalui 

power point 

92% 

7 Siswa bertanya untuk mendapatkan penguatan 

terhadap materi yang diperoleh 

76% 

8 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang makna 

motif ukiran  

84% 

9 siswa mengelompokkan motif hias ukiran rumah 88% 
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gadang 

10 Siswa menyimpulkan materi 80% 

 Rata-rata   88,4% 

 PERTEMUAN II  

1 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang kesiapan 

dalam menerima pelajaran 

100% 

2 Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai materi 

minggu lalu 

76% 

3 Siswa mendengar penyampaian guru tentang pola 

dasar motif ukiran rumah gadang Minangkabau 

100% 

4 Siswa bertanya untuk mendapatkan penguatan 

terhadap pola dasar motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau 

76% 

5 Siswa membuat sketsa motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau 

100% 

6 Siswa menganalisis pola pembuatan desain motif hias 92% 

7 Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 80% 

 Rata-rata 89,14% 

 PERTEMUAN III  

1 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang kesiapan 

dalam menerima pelajaran 

96% 

2 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang teknik 

pembuatan ukiran pada bahan kayu 

100% 

3 Siswa bertanya untuk mendapatkan penguatan 

terhadap teknik penerapan ukiran pada bahan kayu 

72% 

4 Siswa menerapkan ukiran pada bahan kayu 96% 

5 Siswa membuat laporan kerja kelompok  92% 

6 Siswa saling bekerja sama dengan kelompok dalam 

penerapan ukiran pada bahan kayu 

100% 

7 Siswa menyimpulkan materi  80% 

 Rata-rata 90,85% 

 PERTEMUAN IV  

1 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang kesiapan 

dalam menerima pelajaran 

96% 

2 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara 

mempresentasikan karya ke depan kelas 

100% 

3 Siswa bertanya jika penjelasan guru kurang dipahami 76% 

4 Siswa mempresentasikan karya dengan baik ke depan 

kelas 

100% 

5 Siswa memberikan pendapat dalam presentasi 84% 

6 Siswa bertanya jika tidak memahami penjelasan 

kepada kelompok yang presentasi  

88% 

7 Siswa menyimpulkan materi 88% 
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8 Siswa mengerjakan postest 100% 

 Rata-rata  91,5% 

 

Berdasarkan tabel 5.2 di atas dapat dilihat persentase aktivitas siswa per 

item kegiatan. Dari keseluruhan aktivitas siswa didapat rata-rata 84,13% 

dikategorikan sangat tinggi, hal ini membuktikan bahwa hampir seluruh siswa 

setuju dengan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran motif hias. 

Beberapa pernyataan siswa yang 100% setuju dengan implementasi pendekatan 

saintifik diantaranya yaitu siswa mengerjakan pretest, siswa menjawab pertanyaan 

guru tentang kesiapan dalam menerima pelajaran, siswa mendengar penyampaian 

guru tentang pola dasar pembuatan motif ukiran rumah gadang Minangkabau, 

siswa membuat sketsa motif ukiran rumah gadang Minangkabau, siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang tekhnik pembuatan ukiran pada bahan 

kayu, siswa saling bekerja sama dengan kelompok dalam penerapan ukiran pada 

bahan kayu, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara 

mempresentasikan karya ke depan kelas, siswa mempresentasikan karya dengan 

baik ke depan kelas, dan siswa mengerjakan postest. 

Berdasarkan rata-rata yang diperoleh pada aktivitas siswa dapat 

disimpulkan bahwa keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

saintifik tergolong sangat tinggi. Sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran 

tersebut sudah mencerminkan kelas yang mengimplementasikan pendekatan 

saintifik.  

 

b. Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen Kedua 

Selanjutnya aktivitas siswa pada kelas eksperimen yang kedua dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 5. 3 

Persentase Aktivitas Siswa pada Kelas Eksperimen Kedua  

dalam Implementasi Pendekatan Saintifik  

 

No Pernyataan  % 

Keterlaksanaan  

 PERTEMUAN I 

1 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang kesiapan 

dalam menerima pelajaran 

100% 

2 Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai materi 80% 
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minggu lalu 

3 Siswa melakukan pengamatan yang ditugaskan guru 

terhadap ukiran rumah gadang daerah setempat 

84% 

4 Siswa mendengar penyampaian guru tentang tujuan 

pembelajaran 

100% 

5 Siswa mengerjakan pre test 100% 

6 Siswa mendengar penyampaian guru tentang materi 

pembelajaran (nama, makna motif ukiran) melalui 

power point 

96% 

7 Siswa bertanya untuk mendapatkan penguatan 

terhadap materi yang diperoleh 

76% 

8 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang makna 

motif ukiran  

88% 

9 siswa mengelompokkan motif hias ukiran rumah 

gadang 

76% 

10 Siswa menyimpulkan materi 80% 

 Rata-rata 88% 

 PERTEMUAN II  

1 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang kesiapan 

dalam menerima pelajaran 

96% 

2 Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai materi 

minggu lalu 

84% 

3 Siswa mendengar penyampaian guru tentang pola 

dasar motif ukiran rumah gadang Minangkabau 

88% 

4 Siswa bertanya untuk mendapatkan penguatan 

terhadap pola dasar motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau 

72% 

5 Siswa membuat sketsa motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau 

100% 

6 Siswa menganalisis pola pembuatan desain motif 

hias 

84% 

7 Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 80% 

 Rata-rata 86,28% 

 PERTEMUAN III  

1 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang kesiapan 

dalam menerima pelajaran 

100% 

2 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

teknik pembuatan ukiran pada bahan kayu 

100% 

3 Siswa bertanya untuk mendapatkan penguatan 

terhadap teknik penerapan ukiran pada bahan kayu 

76% 

4 Siswa menerapkan ukiran pada bahan kayu 92% 

5 Siswa membuat laporan kerja kelompok  96% 

6 Siswa saling bekerja sama dengan kelompok dalam 

penerapan ukiran pada bahan kayu 

92% 

7 Siswa menyimpulkan materi  72% 
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 Rata-rata 89,71% 

 PERTEMUAN IV  

1 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang kesiapan 

dalam menerima pelajaran 

100% 

2 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara 

mempresentasikan karya ke depan kelas 

100% 

3 Siswa bertanya jika penjelasan guru kurang 

dipahami 

72% 

4 Siswa mempresentasikan karya dengan baik ke 

depan kelas 

100% 

5 Siswa memberikan pendapat dalam prsentasi 76% 

6 Siswa bertanya jika tidak memahami penjelasan 

kepada kelompok yang presentasi  

84% 

7 Siswa menyimpulkan materi 72% 

8 Siswa mengerjakan postest 100% 

 Rata-rata  88% 

 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapat dilihat persentase aktivitas siswa per 

item, dengan rata-rata 81,17% dengan kategori sangat tinggi. Hal ini dibuktikan 

pada kelas eksperimen kedua setuju dengan penerapan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran motif hias. Terdapat 9 penyataan siswa yang 100% setuju dengan 

penerapan pendekatan saintifik yakni siswa menjawab pertanyaan guru tentang 

kesiapan dalam menerima pelajaran, siswa mendengarkan penyampaian guru 

tentang tujuan pembelajaran, siswa mengerjakan prettes, siswa membuat sketsa 

motif ukiran rumah gadang Minangkabau, siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang teknik pembuatan ukiran pada bahan kayu, siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang cara mempresentasikan karya ke depan kelas, siswa 

mempresentasikan karya dengan baik ke depan kelas, dan yang terakhir siswa 

mengerjakan postest. 

Kemampuan siswa untuk bertanya dan menyimpulkan materi pada kelas 

eksperimen kedua ini juga termasuk rendah  yaitu antara kisaran 52% sampai 60 

%. Berdasarkan rata-rata yang diperoleh pada aktivitas siswa dapat disimpulkan 

bahwa keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik 

tergolong sangat tinggi. Sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut 

sudah mencerminkan kelas eksperimen yang kedua juga sudah 

mengimplementasikan pendekatan saintifik.  
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Berdasarkan hasil pengolahan data pada kelas eksperimen pertama dan kedua, 

bahwa dikedua kelas ini setuju dengan implementasi pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran motif hias, adapun beberapa faktor yang menyebabkan siswa setuju 

yaitu: terdapat perlakuan khusus terhadap kelas eksperimen, guru menggunakan 

metode yang berfariasi dalam mengajar, guru menjadi mentor dalam proses 

pembelajaran. 

 

2. Respon Siswa Terhadap Implementasi Pendekatan Saintifik  

a. Respon Siswa Kelas Eksperimen Pertama 

Hasil respon siswa sangat penting digunakan untuk melihat seberapa besar 

respon siswa setelah diterapkannya pendekatan saintifik yang diberikan. Untuk 

melihat respon siswa, maka disebarkan angket kepada 50 orang siswa yang terdiri 

dari 25 pernyataan dengan empat pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 4 

Respon Siswa pada Kelas Eksperimen Pertama  

 

No  

 

Indikator  

Pilihan Tanggapan  Rata-rata 

tanggapan 

siswa per 

item (%) 

SS 

 

S TS STS 

4 3 2 1 

 Melakukan Pengamatan atau 

observasi  

     

1 Saya mengamati motif-motif 

ukiran yang ada di rumah 

gadang Minangkabau 

17 7 1 0 99% 

2 Saya  tertarik pada  motif ukiran 

yang terdapat pada rumah 

gadang Minangkabau 

14 11 0 0 97% 

3 Saya malas mencari tahu nama-

nama dan makna motif ukiran 

Minangkabau 

8 2 3 12 61% 

4 Saya malas mengerjakan tugas 

yang di suruh guru untuk 

membawa motif ukiran ke 

sekolah  

4 5 3 13 54% 

5 Saya menemukan motif-motif 

ukiran yang sudah 

dikolaborasikan  

11 10 3 1 88% 

 Mengajukan pertanyaan      
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6 Saya aktif bertanya kepada guru 

tentang materi menggambar 

motif hias pada bahan kayu 

7 8 6 4 74% 

7 Saya memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh materi 

pelajaran menggambar motif 

hias pada bahan kayu yang 

dijelaskan guru melalui infokus 

13 11 1 0 95% 

8 Motif-motif ukiran rumah 

gadang Minangkabau terlalu 

banyak sehingga saya sulit 

menghafalnya 

2 9 11 3 65% 

9 Motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau terlalu banyak, 

sehingga saya sulit menganalisis 

makna-makna yang terkandung 

di dalamnya 

2 7 13 3 63% 

10 Saya menyimpulkan materi 

menggambar motif hias pada 

bahan kayu 

12 9 4 0 90% 

 Melakukan 

eksperimen/percobaan 

     

11 Saya menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran dengan 

mempersiapkan alat-alat untuk 

membuat sketsa pada kertas 

gambar 

14 10 1 0 96% 

12 saya memperhatikan guru saat 

menjelaskan pola pembuatan 

sketsa melalui infokus 

14 11 0 0 97% 

13 Saya mengajukan pertanyaan 

kepada guru tentang pola 

pembuatan sketsa 

3 7 6 9 59% 

14 Motif ukiran terlalu rumit, 

sehingga saya mengalami 

kesulitan mendesainnya 

3 11 6 5 67% 

15 Saya membuat sketsa motif 

ukiran rumah gadang 

Minangkabau dengan teknik 

yang telah diajarkan guru 

10 12 2 1 88% 

 Mengasosiasikan/menalar      

16 Saya menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran dengan 

mempersiapkan alat-alat untuk 

memindahkan sketsa pada bahan 

kayu 

14 9 2 0 95% 

17 Saya aktif bertanya kepada guru 5 9 7 4 71% 
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tentang teknik penerapan motif 

ukiran pada bahan kayu 

18 Saya tidak berpartisipasi aktif 

dalam tugas kelompok, karena 

terlalu banyak anggota 

kelompok 

3 4 3 15 49% 

19 Saya membuat motif ukiran pada 

bahan kayu dengan langkah-

langkah yang telah diajarkan 

guru 

13 11 1 0 95% 

20 Proses pewarnaan pada bahan 

kayu sangat rumit, sehingga saya 

sulit mengerjakannya 

0 11 0 14 51% 

 Mengembangkan jaringan dan 

berkomunikasi  

     

21 Saya tidak memperhatikan 

kelompok yang presentasi ke 

depan kelas 

6 3 4 12 58% 

22 Saya menghargai karya 

penerapan motif ukiran pada 

bahan kayu yang saya hasilkan 

11 14 0 0 94% 

23 Saya mempresentasikan karya 

dengan memahami unsur-unsur 

dan makna yang terkandung 

dalam motif ukiran 

13 9 2 1 91% 

24 Saya menghargai karya 

penerapan motif ukiran pada 

bahan kayu yang dihasilkan 

teman 

14 10 1 0 96% 

25 Saya bertanya jika tidak 

mengerti penjelasan kelompok 

yang maju ke depan kelas 

10 6 6 3 79% 

 Rata-rata      78,76% 

 

Berdasarkan tabel 5.4 di atas dapat dilihat rata-rata respon siswa per item, 

dari lima indikator yang dikemukakan oleh Sani (2014, hlm. 54-71) yaitu 

melakukan observasi, mengajukan pertanyaan, melakukan eksperimen, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Persentase keterlaksanaan tertinggi 

dari respon siswa yaitu 99% terletak pada item “saya mengamati motif-motif 

ukiran yang ada di rumah gadang Minangkabau”. Sedangkan rata-rata terendah 

dari respon siswa yaitu 49% terletak pada item “saya tidak berpartisipasi aktif 

dalam tugas kelompok, karena terlalu banyak anggota kelompok”.  



132 
 

Siti Aisyah, 2015 
IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN MOTIF HIAS SUMATERA BARAT  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Dapat dilihat pada tabel di atas terdapat penyataan siswa yang positif dan 

negatif. Pernyataan yang positif terdapat pada item berikut ini, 1) Saya mengamati 

motif-motif ukiran yang ada di rumah gadang Minangkabau yaitu 99%, 2) Saya  

tertarik pada motif ukiran yang terdapat pada rumah gadang Minangkabau yaitu 

97%, 5) Saya menemukan motif-motif ukiran yang sudah dikolaborasikan yaitu 

88%, 6) Saya aktif bertanya kepada guru tentang materi menggambar motif hias 

pada bahan kayu yaitu 74%, 7) Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh 

materi pelajaran menggambar motif hias pada bahan kayu yang dijelaskan guru 

melalui infokus yaitu 95%, 10) Saya menyimpulkan materi menggambar motif 

hias pada bahan kayu yaitu 90%.  

Selanjutnya pada pernyataaan, 11) Saya menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran dengan mempersiapkan alat-alat untuk membuat sketsa pada kertas 

gambar yaitu 96%, 12) saya memperhatikan guru saat menjelaskan pola 

pembuatan sketsa melalui infokus yaitu 97%, 13) Saya mengajukan pertanyaan 

kepada guru tentang pola pembuatan sketsa yaitu 59%, 15) Saya membuat sketsa 

motif ukiran rumah gadang Minangkabau dengan teknik yang telah diajarkan guru 

yaitu 88%, 16) Saya menyiapkan diri mengikuti pembelajaran dengan 

mempersiapkan alat-alat untuk memindahkan sketsa pada bahan kayu yaitu 95%, 

17) Saya aktif bertanya kepada guru tentang teknik penerapan motif ukiran pada 

bahan kayu yaitu 71%.  

Item selanjutnya 19) Saya membuat motif ukiran pada bahan kayu dengan 

langkah-langkah yang telah diajarkan guru yaitu 95%, 22) Saya menghargai karya 

penerapan motif ukiran pada bahan kayu yang saya hasilkan yaitu 94%, 23) Saya 

mempresentasikan karya dengan memahami unsur-unsur dan makna yang 

terkandung dalam motif ukiran yaitu 91%, 24) Saya menghargai karya penerapan 

motif ukiran pada bahan kayu yang dihasilkan teman yaitu 96%, 25) Saya 

bertanya jika tidak mengerti penjelasan kelompok yang maju ke depan kelas yaitu 

79%. 

Pernyataan yang negatif terdapat beberapa pernyataan siswa diantaranya; 

3) Saya malas mencari tahu nama-nama dan makna motif ukiran Minangkabau 

yaitu 61%, 4) Saya malas mengerjakan tugas yang di suruh guru untuk membawa 

motif ukiran ke sekolah yaitu 54%, 8) Motif-motif ukiran rumah gadang 
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Minangkabau terlalu banyak sehingga saya sulit menghafalnya yaitu 65%, 9) 

Motif ukiran rumah gadang Minangkabau terlalu banyak, sehingga saya sulit 

menganalisis makna-makna yang terkandung di dalamnya yaitu 63%, 14) Motif 

ukiran terlalu rumit, sehingga saya mengalami kesulitan mendesainnya yaitu 67%, 

18) Saya tidak berpartisipasi aktif dalam tugas kelompok, karena terlalu banyak 

anggota kelompok yaitu 49%, 20) Proses pewarnaan pada bahan kayu sangat 

rumit, sehingga saya sulit mengerjakannya yaitu 51%, 21) Saya tidak 

memperhatikan kelompok yang presentasi di depan kelas yaitu 58%.  

Di bawah ini dapat dilihat secara keseluruhan item positif dan negatif dari 

pernyataan siswa. 

Tabel 5. 5 

Rata-rata Keseluruhan Respon Siswa  

Kelas Eksperimen Pertama 

Positif Negatif 

88, 29% 58, 5% 

 

Berdasarkan hasil respon siswa dapat dilihat rata-rata keseluruhan 

pernyataan siswa yang positif yaitu 88,29%, dan negatif 58,5%. Pada pernyataan 

yang positif dan negatif di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir seluruh 

siswa pada kelas eksperimen pertama positif dengan implementasi pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran motif hias. Berdasarkan tabel di atas penyebaran 

persentase tanggapan siswa dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.  

 

Gambar 5. 2 

Persentase Tanggapan Siswa terhadap  

Implementasi Pendekatan Saintifik 
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Berdasarkan tabel di atas dan melihat gambaran persentase tanggapan 

siswa pada gambar maka dapat dihitung rata-rata tanggapan siswa per item 

pernyataan adalah sebesar 78,76%. Maka data termasuk kepada 75 j  100 

yang dapat diartikan bahwa hampir seluruh responden pada kelas eksperimen 

yang pertama menyatakan setuju dengan implementasi pendekatan saintifik. 

 

b. Respon Siswa Kelas Eksperimen Kedua 

Tabel 5. 6 

Respon Siswa pada Kelas Eksperimen Kedua 

 

No  

Indikator  Penilaian 

Tanggapan 

 

Rata-rata 

tanggapan 

siswa per 

item (%) 

SS S TS STS 

4 3 2 1 

 Melakukan Pengamatan atau 

observasi  

     

1 Saya mengamati motif-motif ukiran 

yang ada di rumah gadang 

Minangkabau 

15 8 2 0 96 

2 Saya  tertarik pada motif ukiran 

yang terdapat pada rumah gadang 

Minangkabau 

4 1

8 

3 0 83 

3 Saya malas mencari tahu nama-

nama dan makna motif ukiran 

Minangkabau 

2 8 13 2 65 

4 Saya malas mengerjakan tugas 

yang di suruh guru untuk membawa 

motif ukiran ke sekolah  

3 4 12 6 59 

5 Saya menemukan motif-motif 

ukiran yang sudah distilasikan  

6 1

3 

5 1 80 

 Mengajukan pertanyaan      

6 Saya aktif bertanya kepada guru 

tentang materi menggambar motif 

hias pada bahan kayu 

7 4 12 2 72 

7 Saya memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh materi pelajaran 

menggambar motif hias pada bahan 

kayu yang dijelaskan guru melalui 

infokus 

8 1

4 

3 0 87 

8 Motif-motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau terlalu banyak 

sehingga saya sulit menghafalnya 

4 8 9 4 67 

9 Motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau terlalu banyak, 

5 9 5 6 68 
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sehingga saya sulit menganalisis 

makna-makna yang terkandung di 

dalamnya 

10 Saya menyimpulkan materi 

menggambar motif hias pada bahan 

kayu 

8 1

1 

2 4 73 

 Melakukan 

eksperimen/percobaan 

     

11 Saya menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran dengan 

mempersiapkan alat-alat untuk 

membuat sketsa pada kertas gambar 

13 7 4 1 89 

12 saya memperhatikan guru saat 

menjelaskan pola pembuatan sketsa 

melalui infokus 

15 1

0 

  98 

13 Saya mengajukan pertanyaan 

kepada guru tentang pola 

pembuatan sketsa 

8 5 6 6 71 

14 Motif ukiran terlalu rumit, sehingga 

saya mengalami kesulitan 

mendesainnya 

0 3 16 6 51 

15 Saya membuat sketsa motif ukiran 

rumah gadang Minangkabau 

dengan teknik yang telah diajarkan 

guru 

10 9 4 2 84 

 Mengasosiasikan/menalar      

16 Saya menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran dengan 

mempersiapkan alat-alat untuk 

memindahkan sketsa pada bahan 

kayu 

13 9 2 1 91 

17 Saya aktif bertanya kepada guru 

tentang teknik penerapan motif 

ukiran pada bahan kayu 

4 7 9 5 65 

18 Saya tidak berpartisipasi aktif 

dalam tugas kelompok, karena 

terlalu banyak anggota kelompok 

1 8 6 10 54 

19 Saya membuat motif ukiran pada 

bahan kayu dengan langkah-

langkah yang telah diajarkan guru 

8 1

0 

6 1 82 

20 Proses pewarnaan pada bahan kayu 

sangat rumit, sehingga saya sulit 

mengerjakannya 

4 8 6 7 64 

 Mengembangkan jaringan dan 

berkomunikasi  

     

21 Saya tidak memperhatikan 

kelompok yang presentasi ke depan 

5 7 6 7 65 
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kelas 

22 Saya menghargai karya penerapan 

motif ukiran pada bahan kayu yang 

saya hasilkan 

15 1

0 

0 0 98 

23 Saya mempresentasikan karya 

dengan memahami unsur-unsur dan 

makna yang terkandung dalam 

motif ukiran 

9 1

1 

4 1 85 

24 Saya menghargai karya penerapan 

motif ukiran pada bahan kayu yang 

dihasilkan teman 

12 9 3 1 89 

25 Saya bertanya jika tidak mengerti 

penjelasan kelompok yang maju ke 

depan kelas 

3 1

1 

7 4 68 

 Rata-rata     76,2% 

 

Berdasarkan tabel 5.6 di atas dapat dilihat rata-rata respon siswa per item,  

Persentase keterlaksanaan tertinggi dari respon siswa yaitu 98% terletak pada item 

“saya memperhatikan guru saat menjelaskan pola pembuatan sketsa melalui 

infokus, dan saya menghargai karya penerapan motif ukiran pada bahan kayu 

yang saya hasilkan”. Sedangkan rata-rata terendah dari respon siswa yaitu 51% 

terletak pada item “Motif ukiran terlalu rumit, sehingga saya mengalami kesulitan 

mendesainnya”.  

Dapat dilihat pada tabel di atas terdapat penyataan siswa yang positif dan 

negatif. Pernyataan yang positif terdapat pada item berikut ini, 1) Saya mengamati 

motif-motif ukiran yang ada di rumah gadang Minangkabau yaitu 96%, 2) Saya  

tertarik pada motif ukiran yang terdapat pada rumah gadang Minangkabau yaitu 

83%, 5) Saya menemukan motif-motif ukiran yang sudah dikolaborasikan yaitu 

80%, 6) Saya aktif bertanya kepada guru tentang materi menggambar motif hias 

pada bahan kayu yaitu 72%, 7) Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh 

materi pelajaran menggambar motif hias pada bahan kayu yang dijelaskan guru 

melalui infokus yaitu 87%, 10) Saya menyimpulkan materi menggambar motif 

hias pada bahan kayu yaitu 73%.  

Selanjutnya pada pernyataaan, 11) Saya menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran dengan mempersiapkan alat-alat untuk membuat sketsa pada kertas 
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gambar yaitu 89%, 12) saya memperhatikan guru saat menjelaskan pola 

pembuatan sketsa melalui infokus yaitu 98%, 13) Saya mengajukan pertanyaan 

kepada guru tentang pola pembuatan sketsa yaitu 71%, 15) Saya membuat sketsa 

motif ukiran rumah gadang Minangkabau dengan teknik yang telah diajarkan guru 

yaitu 84%, 16) Saya menyiapkan diri mengikuti pembelajaran dengan 

mempersiapkan alat-alat untuk memindahkan sketsa pada bahan kayu yaitu 91%, 

17) Saya aktif bertanya kepada guru tentang teknik penerapan motif ukiran pada 

bahan kayu yaitu 65%.  

Pada item selanjutnya 19) Saya membuat motif ukiran pada bahan kayu 

dengan langkah-langkah yang telah diajarkan guru yaitu 82%, 22) Saya 

menghargai karya penerapan motif ukiran pada bahan kayu yang saya hasilkan 

yaitu 98%, 23) Saya mempresentasikan karya dengan memahami unsur-unsur dan 

makna yang terkandung dalam motif ukiran yaitu 85%, 24) Saya menghargai 

karya penerapan motif ukiran pada bahan kayu yang dihasilkan teman yaitu 89%, 

25) Saya bertanya jika tidak mengerti penjelasan kelompok yang maju ke depan 

kelas yaitu 68%. 

Pernyataan yang negatif terdapat beberapa pernyataan siswa diantaranya; 

3) Saya malas mencari tahu nama-nama dan makna motif ukiran Minangkabau 

yaitu 65%, 4) Saya malas mengerjakan tugas yang di suruh guru untuk membawa 

motif ukiran ke sekolah yaitu 59%, 8) Motif-motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau terlalu banyak sehingga saya sulit menghafalnya yaitu 67%, 9) 

Motif ukiran rumah gadang Minangkabau terlalu banyak, sehingga saya sulit 

menganalisis makna-makna yang terkandung di dalamnya yaitu 68%, 14) Motif 

ukiran terlalu rumit, sehingga saya mengalami kesulitan mendesainnya yaitu 51%, 

18) Saya tidak berpartisipasi aktif dalam tugas kelompok, karena terlalu banyak 

anggota kelompok yaitu 54%, 20) Proses pewarnaan pada bahan kayu sangat 

rumit, sehingga saya sulit mengerjakannya yaitu 64%, 21) Saya tidak 

memperhatikan kelompok yang presentasi di depan kelas yaitu 65%.  

Di bawah ini dapat dilihat secara keseluruhan item positif dan negatif dari 

pernyataan siswa. 
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Tabel 5. 7 

Rata-rata Keseluruhan Respon siswa 

Kelas Eksperimen Kedua 

Positif Negatif 

83% 61,62% 

 

Berdasarkan hasil respon siswa dapat dilihat rata-rata keseluruhan 

pernyataan siswa yang positif yaitu 83%, dan negatif 61,62%. Pada pernyataan 

yang positif dan negatif di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir seluruh 

siswa pada kelas eksperimen pertama positif dengan implementasi pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran motif hias. Berdasarkan tabel di atas penyebaran 

persentase tanggapan siswa dapat digambarkan dalam bagan berikut ini: 

 

Gambar 5. 3 

Persentase Tanggapan Siswa terhadap  

Implementasi Pendekatan Saintifik 

 

Tabel di atas dan melihat gambaran persentase tanggapan siswa pada 

gambar maka dapat dihitung rata-rata tanggapan siswa per item pernyataan adalah 

sebesar 76,2%. Maka data termasuk kepada 75 j  100 yang dapat diartikan 

bahwa hampir seluruh responden pada kelas eksperimen yang kedua juga 

menyatakan setuju dengan implementasi pendekatan saintifik. 

Berdasarkan data yang didapat pada kelas ekperimen pertama dan kelas 

eksperimen kedua terdapat respon yang positif hal ini terjadi karena beberapa 

faktor yaitu: perlakuan guru yang berbeda pada kelas eksperimen, dengan 

menerapkan saintifik siswa mencari sendiri sumber belajar dengan mengamati 
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motif-motif ukiran yang ada di rumah gadang Minangkabau di daerah setempat, 

siswa bisa saling bekerja sama dengan teman yang lain. 

 

3. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Pendekatan Saintifik  

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar diantara 

keempat kelas, dimana dua kelas sebagai eksperimen dan dua kelas sebagai 

kontrol. Maka dilakukan pengujian berupa tes pilihan ganda dan essay yang 

dilaksanakan sebelum dan sesudah dilakukan treatmen. Berdasarkan pengolahan 

data didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5. 8 

Rata-rata Hasil Belajar Siswa 

Kelas  Pretest   postest   

Nilai 

min 

Nilai 

max  
 

Nilai min Nilai 

max  
 

Eksperimen  12 40 24,8 52 92 74,56 

Kontrol  12 44 24,15 40 88 63,38 

eksperimen 12 40 23,36 52 92 75,84 

Kontrol  12 44 23,84 40 84 64,56 

 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada hasil pretest ke empat 

kelas memiliki rata-rata hampir sama, sedangkan pada hasil postest didapatkan 

skor rata-rata yang berbeda. Rata-rata pada kelas eksperimen pertama didapat 

74,56 sedangkan pada kelas kontrol pertama didapat rata-rata 63,38. Pada 

kelompok kelas eksperimen kedua didapat rata-rata 75,84 sedangkan kelas kontrol 

didapat rata-rata 64,56. 

Pengujian peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

implementasi pendekatan saintifik ini dilakukan untuk melihat perbedaan 

kemampuan siswa pada mata pelajaran seni budaya materi motif hias yang 

dilakukan melalui pretest dengan kemampuan siswa setelah dilakukan postest.  

Sebelum menguji perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah 

implementasi pendekatan saintifik pada materi motif hias dilakukan terlebih 

dahulu uji normalitas data. Uji normalitas dilakukan untuk menunjukkan apakah 

data yang dilakukan uji statistik membentuk kurva normal. Uji normalitas dalam 

penelitian menggunakan SPSS versi 17 dengan kriteria pengujian sig > 0,05 maka 
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 diterima sedangkan jika sig < 0,05 maka  ditolak. Untuk uji normalitas, 

hipotesis diajukan adalah sebagai berikut: 

 = data berdistribusi normal 

 = data tidak berdistribusi normal 

Hasil pengolahan uji statistik pretest dan postest di kelas eksperimen kelas 

dengan menggunakan SPSS versi 17 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 5. 9 

Hasil Uji Normalitas Data Kelas Eksperimen 

No  Perlakuan  Nilai sign Keterangan  

1 Pretest  0.002 Tidak normal 

2 Postest 0.019 Tidak normal 

 

Berdasarkan tabel 5.9 di atas diperoleh pretest dan postest yang tidak 

berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal maka pengujian 

perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah implementasi 

pendekatan saintifik dilakukan uji statistik non parametrik melalui perhitungan uji 

wilcoxon dengan hipotesis sebagai berikut: 

 =tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah 

implementasi pendekatan saintifik.  

 =terdapat perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah 

implementasi pendekatan saintifik.  

Adapun dengan kriteria pengujian sig > 0,05 maka  diterima dan  

ditolak sedangkan jika sig < 0,05 maka  ditolak dan  diterima. Pengujian 

perbedaan rata-rata hasil belajar antara sebelum dengan setelah implementasi 

pendekatan saintifik menggunakan SPSS versi 17 dengan hasil seperti yang tersaji 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 5. 10 

Hasil Uji Non Parametrik 

 Posttest-pretest 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
-3.853

a 

.000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon signed ranks test 
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Bedasarkan tabel 5.10 di atas diperoleh Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,000 

karena menggunakan uji dua sisi maka Sig. (0,000/2= 0,000) < 0,05 maka  

ditolak. Hal ini berarti ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum dengan sesudah 

implementasi pendekatan saintifik. 

 

a. Perbedaan Hasil Belajar Antara Pembelajaran Menerapkan 

Implementasi Pendekatan Saintifik dengan Model Konvensional 

1) Analisis Kemampuan Awal (pretest) Siswa pada Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Untuk membuktikan apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

kemampuan awal berbeda atau tidak secara signifikan, maka dilakukan uji 

kesamaan nilai rata-rata pretest keempat kelas. Sebelum menguji perbedaan hasil 

pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan terlebih dahulu uji 

normalitas data. Uji normalitas dilakukan untuk menunjukkan apakah data yang 

dilakukan uji statistik membentuk kurva normal. Uji normalitas dalam penelitian 

menggunakan SPSS versi 17 dengan kriteria pengujian sig > 0,05 maka  

diterima sedangkan jika sig < 0,05 maka  ditolak. Uji normalitas, hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

 = data berdistribusi normal 

 = data tidak berdistribusi normal 

Hasil pengolahan uji statistik postest dikeempat kelas (kelas eksperimen 

dan kontrol digabungkan) dengan menggunakan SPSS versi 17 disajikan pada 

tabel berikut ini:  

Tabel 5. 11 

Hasil Uji Normalitas Data Pretest Siswa 

No Kelas Nilai sign Keterangan 

 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

1 Eksperimen 0.000 0.002 Tidak normal 

2 Kontrol  0.001 0.005 Tidak normal 
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Untuk menguji normalitas skor pretest digunakan uji kenormalan 

Kolmogorov-Smirnov
a 

melalui SPSS versi 17 pada taraf = 0.05. berdasarkan 

tabel 5.4 diperoleh bahwa data pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol < 

0,05 dengan kriteria data tidak normal. Perhitungan hasil uji normalitas skor 

pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat pada lampiran.  

Data yang tidak berdistribusi normal, langkah selanjutnya dilakukan 

pengujian kesamaan nilai dua rata-rata data hasil pretest dengan menggunakan 

statistik non parametrik dengan bantuan SPSS versi 17 melalui perhitungan 

Mann-Whitney Test. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah 

 :  =  

 :  >  

Keterangan  

= tidak ada perbedaan skor pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

= ada perbedaan skor pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 = rata-rata skor pretest kelas eksperimen 

= rata-rata skor pretest kelas kontrol 

Adapun secara lengkap perhitungan yang dihasilkan SPSS 17 secara 

lengkap terdapat pada lampiran dan secara ringkas disajikan pada tabel 5.5 berikut 

ini: 

Tabel 5. 12 

Hasil Uji Kesamaan Dua Nilai Rata-rata Hasil Pretest Siswa 

Kelas Mean St. Deviasi Asymp. Sig. (2-tailed) 

Eksperimen 24.08 8.020  

0.871 
Kontrol  24 8.466 

 

Berdasarkan tabel 5.12 di atas diperoleh Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 

0.871 maka 0.871 > , hal ini berarti  diterima atau dengan kata lain tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara skor hasil pretest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Dapat ditarik kesimpulan kedua kelompok 

memiliki kemampuan yang sama sebelum dilakukan perlakuan. 
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2) Hasil Postest pada Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol 

Untuk membuktikan bahwa skor postest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berbeda atau tidak secara signifikan, maka dilakukan uji kesamaan nilai 

rata-rata keempat kelas. Sebelum menguji perbedaan hasil postest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan terlebih dahulu uji normalitas data. Uji 

normalitas dilakukan untuk menunjukkan apakah data yang dilakukan uji statistik 

membentuk kurva normal. Uji normalitas dalam penelitian menggunakan SPSS 

versi 17 dengan kritera pengujian sig > 0,05 maka  diterima sedangkan jika sig 

< 0,05 maka  ditolak. Untuk uji normalitas, hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

 = data berdistribusi normal 

= data tidak berdistribusi normal 

Adapun secara lengkap perhitungan yang dihasilkan SPSS versi 17 secara 

lengkap terdapat pada lampiran dan secara ringkas disajikan pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 5. 13 

Hasil Uji Normalitas Data Postest Siswa 

No  Kelas Nilai sign Keterangan 

 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

1 Eksperimen 0.008
* 

0.019 Tidak normal 

2 Kontrol  0.060
* 

0.010 Tidak normal 

 

Untuk menguji normalitas skor postest digunakan uji kenormalan 

Kolmogorov-Smirnov
a  

melalui SPSS versi 17 pada taraf  = 0.05. berdasarkan 

tabel di atas diperoleh bahwa data postest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

< 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal. Sehingga tidak ada pasangan data 

ada pasangan data yang keduanya berdistribusi normal. Oleh karena itu tidak 

perlu dilakukan uji homogenitas. 

 

 

 

 



144 
 

Siti Aisyah, 2015 
IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN MOTIF HIAS SUMATERA BARAT  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3) Analisis Data Gain yang Dinormalisasi (N-Gain) 

Pengujian implementasi pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata Gain yang 

dinormalisasi (N-Gain) antara kelas eksperimen yang menerapkan implementasi 

pendekatan saintifik dengan menggunakan model konvensional. 

Perbandingan rata-rata nilai tes awal (pretest), test akhir (postest) dan gain 

yang dinormalisasi (N-Gain) antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

ditunjukkan pada grafik di bawah ini. 

 

Gambar 5. 4 

Diagram Perbandingan Rata-rata Tes Awal (Pretest), Tes Akhir (Postest),  

dan N-Gain Hasil Belajar Siswa 

 

Sebelum menguji perbedaan hasil pretest dan postest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan terlebih dahulu uji normalitas data. Uji 

normalitas dilakukan untuk menunjukkan apakah data yang dilakukan uji statistik 

membentuk kurva normal. Uji normalitas dalam penelitian menggunakan SPSS 

versi 17 dengan kriteria pengujian sig > 0,05 maka  diterima sedangkan jika sig 

< 0,05 maka  ditolak. Untuk uji normalitas, hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

 = data berdistribusi normal 

= data tidak berdistribusi normal 

Hasil pengolahan uji statistik N-gain pada keempat kelas dengan 

menggunakan SPSS 17 disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 5. 14 

Hasil Uji Normalitas N-Gain Hasil Belajar Siswa 

No  Kelas Nilai sign Keterangan 

 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

1 Eksperimen 0.022
* 

0.036 Tidak 

normal 

2 Kontrol  0.156
* 

0.071 Normal 

 

Berdasarkan tabel 5.14 di atas diperoleh bahwa data N-Gain pada kelas 

eksperimen <0,05 dengan data tidak berdistribusi normal, dan pada kelas kontrol 

diperoleh sig >0,05 dengan kriteria data berdistribusi normal. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, hanya data N-Gain kelas kontrol yang berdistribusi normal. 

Sedangkan sebaran data kelompok data yang lain tidak berdistribusi normal. 

Sehingga tidak ada pasangan data yang keduanya berdistribusi normal. Oleh 

karena itu, tidak dilakukan lagi uji homogenitas. 

Data yang tidak berdistribusi normal selanjutnya dilakukan uji perbedaan 

rata-rata dengan menggunakan uji non parametric (Mann-Whitney U) dengan 

menggunakan SPSS versi 17. 

Tabel 5. 15 

Uji Non Parametric (Mann-Whitney U) 

 Pretes Postes Ngain 

Mann-Whitney U 1.252E3 706.000 708.000 

Wilcoxon W 2.578E3 2.032E3 2.034E3 

Z -.162 -3.885 -3.853 

Asymp. Sig. (2-tailed) .871 .000 .000 

a. Grouping Variable: Kelas   

Berdasarkan tabel 5.15 di atas dengan menggunakan kriteria:  diterima 

jika sig >0,05 artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U dapat 

diperoleh hasil: 
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1. Data Pretes  

Terima Ho untuk data pretes (sig. = 0,871 > 0,05), artinya tidak terdapat 

perbedaan rata-rata hasil pretes kelompok kontrol dan eksperimen. 

2. Data Postes    

Tolak Ho untuk data postes (sig. = 0,000 < 0,05), artinya terdapat 

perbedaan rata-rata hasil postes kelompok kontrol dan eksperimen.  

Dari hasil rata-rata postes, hasil kelas eksperimen (62, 38) lebih tinggi dari 

pada kelas kontrol (39,84). 

3. Data N-Gain 

Tolak Ho untuk data N-Gain (sig. = 0,000 < 0,05), artinya terdapat 

perbedaan rata-rata hasil N-Gain (peningkatan) kelompok kontrol dan 

eksperimen.  

Berdasarkan hasil rata-rata N-Gain, hasil kelas eksperimen (62, 34) lebih 

tinggi dari pada kelas kontrol (39,88). Berdasarkan data hasil belajar siswa dapat 

disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman hasil belajar yang disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu:  

1. Dalam proses belajar mengajar guru sudah menggunakan media pembelajaran 

yaitu infokus. 

2. Siswa mendapatkan materi lebih lengkap baik secara teoritis maupun praktis. 

3. Siswa menjadi lebih aktif karena ikut mencari sendiri sumber belajar dan 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. 

 

b. Hasil Belajar Siswa Ditinjau dari Ranah Kognitif, Afektif, dan 

Psikomotor 

1) Hasil Belajar Kelas Eksperimen Pertama  

Tabel. 5. 16 

 Ranah Kognitif 

No Indikator Sub Indikator 
Skor 

SB  B C KB 

1 Mengingat  Mengetahui konsep dan 

prosedur motif hias  

20 5 0 0 

  Persentase  80% 20% 0% 0% 

  Mengetahui nama-nama 

motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau  

19 6 0 0 
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  Persentase 76% 24% 0% 0% 

  Mengetahui makna yang 

terkandung pada motif 

ukiran rumah gadang 

Minangkabau 

19 4 2 0 

  Persentase 76% 16% 8% 0% 

  Mengetahui pengertian 

motif hias berdasarkan 

jenisnya 

18 4 3 0 

  Persentase  72% 16% 12% 0% 

2 Memahami  Memahami pengertian motif 

hias  

18 3 3 1 

  Persentase  72% 12% 12% 4% 

3 Menerapkan  Mengklasifikasikan motif 

hias berdasarkan jenisnya 

23 2 0 0 

  Persentase  92% 8% 0% 0% 

4 Menganalisis  Menganalisis motif hias  18 4 3 0 

  Persentase  72% 16% 12% 0% 

5 Mengevaluasi  Tes Hasil Belajar 25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

  % Keseluruhan  80% 14% 5,5% 0,5% 

 

  Tabel 5.16 di atas merupakan hasil belajar siswa ditinjau dari ranah 

kognitif atau pengetahuan siswa. Sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi 

motif hias dengan menerapkan pendekatan saintifik. Dapat dilihat bahwa pada 

indikator mengingat terdapat 5 sub indikator yaitu pada sub indikator mengetahui 

konsep dan prosedur motif hias, skor sangat baik yaitu 80%, baik 20 %, cukup, 

dan kurang baik 0%. Sub indikator kedua  mengetahui nama-nama motif ukiran 

rumah gadang Minangkabau, skor sangat baik 76%, skor baik 24%, skor cukup 

dan kurang baik 0%. Sub indikator ketiga mengetahui makna yang terkandung 

pada motif ukiran rumah gadang Minangkabau, skor sangat baik 76%, skor baik 

16%, skor cukup 8% dan kurang baik 0%. Selanjutnya sub indikator keempat 

mengetahui pengertian motif hias berdasarkan jenisnya, skor sangat baik 72%, 

baik 16%, cukup 12%, dan kurang baik 0%. 

Indikator memahami terdapat satu sub judul yaitu memahami pengertian 

motif hias dengan skor sangat baik 72%, baik 12%, cukup 12%, dan kurang baik 

4%. Indikator menerapkan dengan sub indikator yaitu mengklasifikasikan motif 

hias berdasarkan jenisnya, skor sangat baik 92%, baik 8%, cukup dan kurang baik 

0%. Indikator menganalisis dengan sub indikator yaitu menganalisis motif hias, 
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skor sangat baik 72%, baik 16%, cukup 12%, dan kurang baik 0%. Indikator 

terakhir dari pengetahuan yaitu mengevaluasi dengan sub indikator yaitu Tes 

Hasil Belajar, skor sangat baik 100%, baik, cukup, dan kurang baik 0%. 

 

Gambar 5. 5 

Diagram Hasil Belajar Dilihat dari Ranah Kognitif 

 

Gambar 5.5 di atas merupakan persentase dari keseluruhan indikator ranah 

kognitif atau sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi motif hias dengan 

menerapkan pendekatan saintifik. Skor sangat baik yaitu 80%, skor baik 14%, 

skor cukup 5,5%, dan skor kurang baik 0,5%. Dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan siswa pada ranah kognitif adalah baik. 

Tabel. 5. 17 

Ranah Afektif 

No Indikator Sub Indikator 
Skor  

SB B C KB 

1 Rasa tanggung 

jawab (taqwa) 

Bertanggung jawab dengan 

tugas masing-masing dalam 

kelompok  

25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

2 Hormat dan 

dihormati 

Menghormati orang lain 

dalam mempresentasikan 

karya 

25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

3 Menghargai  Menghargai hasil karya orang 

lain 

25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

4 Menerima Memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi motif hias  

25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

  Memperhatikan kelompok 

yang presentasi  

23 2 0 0 
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  Persentase  92% 8% 0% 0% 

5 Partisipasi  Berpartisipasi dalam 

kelompok  

20 2 3 0 

  Persentase  80% 8% 12% 0% 

  Mengajukan pertanyaan jika 

tidak memahami penjelasan 

guru 

15 6 3 1 

  Persentase  60% 24% 12% 4% 

  Mengajukan pertanyaan 

kepada kelompok yang 

presentasi  

16 7 2 0 

  Persentase  64% 28% 8% 0% 

  Memberikan pendapat dalam 

presentasi  

15 10 0 0 

  Persentase  60% 40% 0% 0% 

  % Keseluruhan  84% 12% 3,56% 0,44% 

 

Tabel 5.17 di atas merupakan ranah afektif atau bagaimana sikap siswa 

dalam materi motif hias dengan menerapkan pendekatan saintifik. Dapat dilihat 

pada indikator rasa tanggung jawab dengan sub indikator Bertanggung jawab 

dengan tugas masing-masing dalam kelompok, skor sangat baik 100%, skor baik, 

cukup, dan kurang baik yaitu 0%. Indikator hormat dan dihormati dengan sub 

indikator menghormati orang lain dalam mempresentasikan karya, skor sangat 

baik 100%, baik, cukup, dan kurang baik yaitu 0%. 

Indikator menghargai dengan sub indikator menghargai hasil karya orang 

lain, skor sangat baik 100%, baik, cukup, dan kurang baik yaitu 0%. Selanjutnya 

indikator menerima terdapat dua sub indikator, pertama memperhatikan 

penjelasan guru tentang materi motif hias skor sangat baik 100%, baik, cukup, dan 

kurang baik yaitu 0%. Sub indikator kedua memperhatikan kelompok yang 

presentasi dengan skor sangat baik 92%, baik 8%, cukup, dan kurang baik 0%.  

Indikator partisipasi terdapat empat sub indikator, pertama berpartisipasi 

dalam kelompok skor sangat baik 80%, baik 8%, cukup 12%, dan kurang baik 

0%. Kedua, mengajukan pertanyaan jika tidak memahami penjelasan guru dengan 

skor sangat baik 60%, baik 24%, cukup 12%, dan kurang baik 4%. Ketiga, 

mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi, skor sangat baik 64%, 

baik 28%, cukup 8%, dan kurang baik 0%. Keempat, memberikan pendapat dalam 

presentasi, skor sangat baik 60%, baik 40%, cukup, dan kurang baik 0%.  
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Gambar 5.6 

Diagram Hasil Belajar Dilihat dari Ranah Afektif 

 

Gambar 5.6 di atas merupakan persentase dari keseluruhan indikator ranah 

afektif atau bagaimana sikap siswa terhadap materi motif hias dengan menerapkan 

pendekatan saintifik. Skor sangat baik yaitu 84%, skor baik 12%, skor cukup 

3,56%, dan skor kurang baik 0,44%. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa 

pada ranah afektif adalah baik. 

Tabel 5.18 

Ranah Psikomotor 

No Indikator Sub Indikator 
Skor 

ST T C TT 

1 Mengamati  Mengamati motif ukiran rumah 

gadang Minangkabau 

21 4 0 0 

  Persentase  84% 16% 0% 0% 

2 Menanya  Melakukan tanya jawab terhadap 

hasil pengamatan 
19 6 0 0 

  Persentase 76% 24% 0% 0% 

3 Mencoba  Membuat sketsa motif hias 25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

4 Menalar  Menerapkan motif hias pada 

bahan kayu 

25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

5 Menyaji  Mempresentasikan karya 25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

  % Keseluruhan  92% 8% 0% 0% 

 

 Tabel 5.18 di atas merupakan hasil belajar siswa dilihat dari keterampilan 

dalam berkarya. Pada indikator mengamati dengan sub indikator mengamati motif 

ukiran rumah gadang Minangkabau, skor sangat terampil 84%, terampil 16%, 
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cukup, dan tidak terampil 0%. Indikator menanya dengan sub indikator 

melakukan tanya jawab terhadap hasil pengamatan, skor sangat terampil 76%, 

terampil 24%, cukup, dan tidak terampil 0%. Indikator mencoba dengan sub 

indikator membuat sketsa motif hias, skor sangat terampil 100%, terampil, cukup, 

dan tidak terampil 0%. Indikator menalar dengan sub indikator menerapkan motif 

ukiran pada bahan kayu, skor sangat terampil 100%, terampil, cukup, dan tidak 

terampil 0%. Indikator menyaji dengan sub indikator mempresentasikan karya, 

skor sangat terampil 100%, terampil, cukup, dan tidak terampil 0%. 

 

Gambar 5.7 

Diagram Hasil Belajar Dilihat dari Ranah Psikomotor 

 

Gambar 5.7 di atas merupakan persentase dari keseluruhan indikator ranah 

psikomotor atau bagaimana keterampilan siswa terhadap materi motif hias dengan 

menerapkan pendekatan saintifik. Skor sangat terampil yaitu 92%, terampil 8%, 

skor cukup 0%, dan tidak terampil 0%. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

siswa pada ranah psikomotorik adalah sangat terampil. 
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2) Hasil Belajar Kelas Eksperimen Kedua 

Tabel 5.19 

Ranah Kognitif 

No Indikator Sub Indikator 
Skor  

SB  B C KB 

1 Mengingat  Mengetahui konsep dan 

prosedur motif hias  

20 4 1 0 

  Persentase  80% 16% 4% 0% 

  Mengetahui nama-nama 

motif ukiran rumah gadang 

Minagkabau  

20 4 1 0 

  Persentase 80% 16% 4% 0% 

  Mengetahui makna yang 

terkandung pada motif ukiran 

rumah gadang Minangkabau 

19 5 1 0 

  Persentase 76% 20% 4% 0% 

  Mengetahui pengertian motif 

hias berdasarkan jenisnya 

21 4 0 0 

  Persentase  84% 16% 0% 0% 

2 Memahami  Memahami pengertian motif 

hias  

20 5 0 0 

  Persentase  80% 20% 0% 0% 

3 Menerapkan  Mengklasifikasikan motif 

hias berdasarkan jenisnya 

21 3 1 0 

  Persentase  84% 12% 4% 0% 

4 Menganalisis  Menganalisis motif hias  19 6 0 0 

  Persentase  76% 24% 0% 0% 

5 Mengevaluasi  Memberikan tes  25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

  % Keseluruhan 82,5% 15,5% 2% 0% 

 

Tabel 5.19 di atas merupakan hasil belajar siswa di kelas eksperimen yang 

kedua ditinjau dari ranah kognitif atau pengetahuan siswa. Sejauh mana 

pengetahuan siswa terhadap materi motif hias dengan menerapkan pendekatan 

saintifik. Dapat dilihat bahwa pada indikator mengingat terdapat 5 sub indikator 

yaitu pada sub indikator mengetahui konsep dan prosedur motif hias, skor sangat 

baik yaitu 80%, baik 16 %, cukup 4%, dan kurang baik 0%.  

Sub indikator kedua  mengetahui nama-nama motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau, skor sangat baik 80%, skor baik 16%, skor cukup 4% dan kurang 

baik 0%. Sub indikator ketiga mengetahui makna yang terkandung pada motif 

ukiran rumah gadang Minangkabau, skor sangat baik 76% , skor baik 20%, skor 
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cukup 4% dan kurang baik 0%. Selanjutnya sub indikator keempat mengetahui 

pengertian motif hias berdasarkan jenisnya, skor sangat baik 84%, baik 16%, 

cukup 0%, dan kurang baik 0%. 

Indikator memahami dengan sub indikator yaitu memahami pengertian 

motif hias berdasarkan jenisnya dengan skor sangat baik 80%, baik 20%, cukup 

0%, dan kurang baik 0%. Indikator menerapkan dengan sub indikator yaitu 

mengklasifikasikan motif hias berdasarkan jenisnya, skor sangat baik 84%, baik 

12%, cukup 4% dan kurang baik 0%. Indikator menganalisis dengan sub indikator 

yaitu menganalisis motif hias, skor sangat baik 76%, baik 24%, cukup 0%, dan 

kurang baik 0%. Indikator terakhir dari pengetahuan yaitu mengevaluasi dengan 

sub indikator yaitu Tes Hasil Belajar, skor sangat baik 100%, baik, cukup, dan 

kurang baik 0%. 

 

Gambar 5.8 

Diagram Hasil Belajar Dilihat dari Ranah Kognitif 

  

Gambar 5.8 di atas merupakan persentase dari keseluruhan indikator ranah 

kognitif atau sejauh mana pengetahuan siswa pada kelas eksperimen kedua 

terhadap materi motif hias dengan menerapkan pendekatan saintifik. Skor sangat 

baik yaitu 82,5%, skor baik 15,5%, skor cukup 2%, dan skor kurang baik 0%. 

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa pada ranah kognitif adalah baik. 

 

 

 

 



154 
 

Siti Aisyah, 2015 
IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN MOTIF HIAS SUMATERA BARAT  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 5. 20 

Ranah Afektif 

N

o 
Indikator Sub Indikator 

Skor  

SB B C KB 

1 Rasa tanggung 

jawab (taqwa) 

Bertanggung jawab dengan 

tugas masing-masing dalam 

kelompok  

24 1 0 0 

  Persentase  96% 4% 0% 0% 

2 Hormat dan 

dihormati 

Menghormati orang lain 

dalam mempresentasikan 

karya 

25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

3 Menghargai  Menghargai hasil karya 

orang lain 

25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

4 Menerima Memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi motif 

hias  

25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

  Memperhatikan kelompok 

yang tampil  

25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

5 Partisipasi  Berpartisipasi dalam 

kelompok  

20 5 0 0 

  Persentase  80% 20% 0% 0% 

  Mengajukan pertanyaan jika 

tidak memahami penjelasan 

guru 

18 7 0 0 

  Persentase  72% 28% 0% 0% 

  Mengajukan pertanyaan 

kepada kelompok yang 

presentasi  

14 7 4 0 

  Persentase  56% 28% 16% 0% 

  Memberikan pendapat 

dalam presentasi  

10 5 10 0 

  Persentase  40% 20% 40% 0% 

  % Keseluruhan  82,67% 11,11% 6,22% 0% 

 

Tabel 5.20 di atas merupakan ranah afektif atau bagaimana sikap siswa 

dalam materi motif hias dengan menerapkan pendekatan saintifik. Dapat dilihat 

pada indikator rasa tanggung jawab dengan sub indikator Bertanggung jawab 

dengan tugas masing-masing dalam kelompok, skor sangat baik 96%, skor baik 

4%, cukup, dan kurang baik yaitu 0%. Indikator hormat dan dihormati dengan sub 
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indikator menghormati orang lain dalam mempresentasikan karya, skor sangat 

baik 100%, baik, cukup, dan kurang baik yaitu 0%. 

Indikator menghargai dengan sub indikator menghargai hasil karya orang 

lain, skor sangat baik 100%, baik, cukup, dan kurang baik yaitu 0%. Selanjutnya 

indikator menerima terdapat dua sub indikator, pertama memperhatikan 

penjelasan guru tentang materi motif hias skor sangat baik 100%, baik, cukup, dan 

kurang baik yaitu 0%. Sub indikator kedua memperhatikan kelompok yang 

presentasi dengan skor sangat baik 100%, baik, cukup, dan kurang baik 0%.  

Indikator partisipasi terdapat empat sub indikator, pertama berpartisipasi 

dalam kelompok skor sangat baik 80%, baik 20%, cukup, dan kurang baik 0%. 

Kedua, mengajukan pertanyaan jika tidak memahami penjelasan guru dengan skor 

sangat baik 72%, baik 28%, cukup, dan kurang baik 0%. Ketiga, mengajukan 

pertanyaan kepada kelompok yang presentasi, skor sangat baik 56%, baik 28%, 

cukup 16%, dan kurang baik 0%. Keempat, memberikan pendapat dalam 

presentasi, skor sangat baik 40%, baik 20%, cukup 40%, dan kurang baik 0%.  

 

Gambar 5. 9 

Diagram Hasil Belajar Dilihat dari Ranah Afektif 

 

Gambar 5.9 di atas merupakan persentase dari keseluruhan indikator ranah 

afektif atau bagaimana sikap siswa terhadap materi motif hias dengan menerapkan 

pendekatan saintifik. Skor sangat baik yaitu 82,67%, skor baik 11,11%, skor 

cukup 6,22%, dan skor kurang baik 0%. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

siswa pada ranah afektif adalah baik. 
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Tabel 5. 21 

Ranah Psikomotor 

No Indikator Sub Indikator 
Skor 

ST T C TT 

1 Mengamati  Mengamati motif ukiran rumah 

gadang Minangkabau 

20 5 0 0 

  Persentase  80% 20% 0% 0% 

2 Menanya  Melakukan tanya jawab terhadap 

hasil pengamatan 
18 5 2 0 

  Persentase 72% 20% 8% 0% 

3 Mencoba  Membuat sketsa motif hias   0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

4 Menalar  Menerapkan motif hias pada bahan 

kayu 

25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

5 Menyaji  Mempresentasikan karya 25 0 0 0 

  Persentase  100% 0% 0% 0% 

  % Keseluruhan  90,4% 8% 1,6% 0% 

 

Tabel 5.21 di atas merupakan hasil belajar siswa dilihat dari keterampilan 

dalam berkarya. Pada indikator mengamati dengan sub indikator mengamati motif 

ukiran rumah gadang Minangkabau, skor sangat terampil 80%, terampil 20%, 

cukup, dan tidak terampil 0%. Indikator menanya dengan sub indikator 

melakukan tanya jawab terhadap hasil pengamatan, skor sangat terampil 72%, 

terampil 20%, cukup 8%, dan tidak terampil 0%. Indikator mencoba dengan sub 

indikator membuat sketsa motif hias, skor sangat terampil 100%, terampil, cukup, 

dan tidak terampil 0%. Indikator menalar dengan sub indikator menerapkan motif 

ukiran pada bahan kayu, skor sangat terampil 100%, terampil, cukup, dan tidak 

terampil 0%. Indikator menyaji dengan sub indikator mempresentasikan karya, 

skor sangat terampil 100%, terampil, cukup, dan tidak terampil 0%. 
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Gambar 5. 10 

Diagram Hasil Belajar Dilihat dari Ranah Psikomotor 

 

Gambar 5.10 di atas merupakan persentase dari keseluruhan indikator 

ranah psikomotor atau bagaimana keterampilan siswa terhadap materi motif hias 

dengan menerapkan pendekatan saintifik. Skor terampil yaitu 90,4%, terampil 

8%, skor cukup 1,6%, dan tidak terampil 0%. Dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan siswa pada ranah afektif adalah sangat terampil. 

 

4. Hasil Karya Siswa di Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Sebelum siswa menerapkan motif ukiran pada bahan kayu, guru 

menginstruksikan kepada siswa untuk membuat desain motif ukiran rumah 

gadang Minangkabau. Motif hias dalam materi ini yaitu motif ragam flora, motif 

hias fauna, dan motif hias alam benda. Di bawah ini termasuk motif hias flora 

adalah: 

 
Gambar 5. 11 

Motif Lumuik Hanyuik  

Sumber. http://zulfikri.orgfree.com 

Lumuik adalah tumbuhan yang hidup di air, biasanya terdapat pada 

selokan, kali, atau tebat. Lumut hidup merambat dalam air dan lemah sehingga 

dapat dibawa air kemana saja arahnya. Kata adat tentang lumut ini adalah sebagai 

berikut: 
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 Nan bak lumuik hanyuik, 

 Tampek bagantuang indak ado, 

 Urang mamacik indak namuah, 

Artinya: 

 Yang bagai lumut hanyut, 

 Tempat bergantung tidak ada, 

 Orang memegang tidak mau, 

 

Kiasan lumut ini ada dua pengertian yang perlu kita perhatikan. Menurut 

pepatah kita dapat membayangkan kehidupan orang yang serba tidak menentu, 

terkatung-katung. Gambaran ini adalah karena kurang kuat pendirian atau 

memang mengikuti pola pemikiran yang terdahulu yang tidak menentu. Biasanya 

lumut ini digambarkan kepada kehidupan orang yang dipencilkan di masyarakat, 

yang mungkin disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Pada akhirnya hidup orang 

itu berada dalam kesendirian, tidak ada orang yang mau menolong, membawa 

berteman pun orang tidak mau. Begitulah hukuman untuk orang yang kurang baik 

dan selamanya terombang ambing, ke mana arus yang kuat ke sanalah mereka 

pergi. 

Motif ukiran rumah gadang Minangkabau secara kasat mata seperti 

tumbuh-tumbuhan yang menjalar, tetapi banyak diantara motif ukiran rumah 

gadang Minangkabau yang dianggap tumbuh-tumbuhan tersebut adalah motif hias 

fauna. 

 Sependapat dengan hasil wawancara dengan Bapak Basir Datuak Bungsu 

pada tanggal 7 Februari 2015 beliau mengatakan bahwa motif ukiran di rumah 

gadang Minangkabau atau Istana Basa Pagaruyuang banyak berbentuk tumbuh-

tumbuhan akan tetapi banyak diantara nama bentuk tumbuh-tumbuhan itu adalah 

hewan atau motif hias fauna. Di bawah ini bentuk motif jika dilihat sekilas adalah 

tumbuh-tumbuhan, tetapi motif ini adalah motif hias fauna yaitu motif kuciang 

lalok jo saik galamai “kucing tidur dan potongan galamai”, motif ukiran tupai 

managun “tupai tertegun”, motif ukiran siku kalalawa bagayuik “siku kelelawar 

bergantung”.  
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Gambar 5. 12 

Motif Tupai Managun 

Sumber. http://zulfikri.orgfree.com 

 

Motif ukiran yang bernama tupai managun ini diambil dari nama binatang, 

yang artinya “tupai tertegun”, nama motif ini terdapat dalam ungkapan petatah 

petitih yang berbunyi sebagai berikut: 

Tupai managun namonyo ukia 

Ukia diradai nan di tapi 

Latak di ateh tampek nan tinggi 

Di ujuang paran nan di singok 

Dakek calekak padang basentak 

Ukia di Luak Tanah Data 

Turun ka Alam Minangkabau 

Artinya 

Tupai tertegun namanya ukir 

Ukir pada bagian yang di tepi 

Letakkan di atas tempat yang tinggi 

Di ujung paran yang di singok 

Dekat calekak padang bersentak  

Ukir dari wilayah Tanah Datar 

Turun ke alam Minangkabau 

 

Sebagaimana yang telah terungkap dalam petatah petitih di atas, falsafah 

alam takambang jadi guru juga terlihat pada motif tupai managun, diilhami dari 

fenomena yang terjadi di alam yaitu binatang tupai, apabila kita lihat tupai saat dia 

hendak melompat, dia selalu tertegun dulu sebelum melompat. Hal ini 

Minangkabau dijadikan sebagai contoh dan pesan kepada setiap masyarakat 

Minangkabau bahwa sebelum mengerjakan sesuatu pikir-pikir dulu sebelum 

bertindak. 
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Gambar 5.13 

Siku-siku Kalalawa Bagayuik 

Sumber. Garang  

 

Motif ukiran yang diambil dari nama binatang yang artinya dalam bahasa 

Indonesia adalah “kelelawar bergantung”, ini berperan sebagai penangkal upas 

dan racun juga sebagai kelengkapan magis, namun ini berlaku hanya pada masa 

dahulu, sekarang berfungsi sebagai penghias. Dalam ungkapan petatah petitih 

Minangkabau disebutkan sebagai berikut: 

Ukia kalalawa nan bagayuik 

Siku basuduik kaki jo sayok 

Siang lalok malam bajago 

Lalok bagayuik jo kukunyo 

Latah di ateh papan singok 

Artinya:  

Ukir kelelawar yang bergantung 

Siku bersudut kaki dan sayap 

Siang tidur malam bangun 

Tidur bergantung dengan kukunya 

Letaknya di atas papan singok 

 

Selanjutnya motif hias alam benda, terlihat pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 5. 14 

Motif Saluak Laka 

Sumber. http://zulfikri.orgfree.com 

Saluak adalah jalinan yang saling membantu dan laka adalah alas periuk. 

Laka terbuat dari lidi enau atau lidi kelapa. Jalinan itu dibentuk bulat dan dapat 

menampung periuk. Jadi, bentuk dasarnya seperti pantat periuk. Motif hias ini 
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menggambarkan sistem keakraban kehidupan masyarakat. Corak ini diibaratkan 

seperti jalinan saluak laka tersebut. Kata adat yang membahas corak kehidupan ini 

adalah sebagai berikut. 

Nan basaluak bak laka, 

Nan bakaik bak gagang, 

Supaya tali nak jan putuih, 

Kaik-bakaik nak jan ungkai, 

Artinya: 

 Yang berjalin seperti laka, 

 Yang berkait seperti gagang,  

 Supaya tali jangan putus,  

 Kait-berkait supaya jangan renggang. 

 

Kata adat ini mengarahkan supaya hidup dalam masyarakat harus tolong 

menolong agar kuat persatuan, kalau persatuan sudah kuat, apa saja yang akan 

dikerjakan akan terlaksana.  

Kekuatan uang akan dapat menunjang semua rencana dan persatuan akan 

menjadi dasar kokohnya pekerjaan. Dengan ikatan yang erat hubungan 

masyarakat sesamanya akan terbina dengan baik.  

 

 

Gambar 5. 15 

Motif Jarek Takaka 

Sumber. Garang 

Jarek adalah jerat untuk menangkap burung. Jarek sama prinsipnya 

dengan jala, tetapi jala digunakan untuk menangkap ikan di air. Bentuk dasarnya 

merupakan jaringan yang terbuat dari benang atau tali nilon. Dalam menjaga yang 

buruk dan yang baik, halal dan haram itu orang Minangkabau berpedoman pada 

ajaran agama islam sebagai agama mayoritas di sana. Sumber fatwa adat 

Minangkabau berpedoman pada musyawarah dan mufakat, yang didasari oleh 

ajaran Islam. Jadi, terdapat kesesuaian antara ajaran Islam dengan adat. Kata adat 

tentang hal ini berbunyi sebagai berikut: 
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Syarak mangato, adat mamakai, 

Artinya:  

Syarak mengatakan, adat menjalankan, 

 

Maksudnya adalah apa yang digariskan agama akan dijalankan oleh adat. 

Dalam peri kehidupan orang Minangkabau terkandung gabungan adat dan agama 

dan menyatu dalam perbuatan sehari-hari. Jalinan agama dan adat erat sekali dan 

tidak terpisahkan. 

 

a. Sketsa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

1) Kelas Eksperimen yang Pertama 

 

 

Gambar 5.16 

Motif Itiak Pulang Patang 

Sumber. http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif-ukiran-minangkabau.html 
 

 

Foto 5. 2 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Nama motif di atas adalah 

motif ukiran itiak pulang patang “itik pulang sore”. Motif ini diambil dari nama 

hewan, dan makna yang terdapat pada motif ini diambil dari tingkah laku seekor 

itik yang disiplin, teratur, antri yang dijadikan guru oleh masyarakat Minangkabau 

sesuai dengan pepatah adat alam takambang jadi guru.  Berdasarkan sketsa yang 

dibuat oleh siswa, terdapat beberapa penambahan motif dari motif aslinya yaitu 

siswa menambahkan motif pada bagian dalam dan bagian luar. Hal ini 

memperlihatkan bahwa siswa terlihat kreatif dalam proses pembelajaran. 

http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif-ukiran-minangkabau.html
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Beberapa unsur seni rupa yang terdapat pada karya siswa diantaranya, 

goresan atau garis lengkung yang berulang-ulang. Selain itu, motif ini merupakan 

bidang kecil yang terlihat menyerupai pola barisan itik yang teratur. tetapi, sketsa 

tidak menunjukkan rasa permukaan bahan, karena sketsa hanya menggunakan 

pensil. Unsur warna dan ruang juga belum terlihat pada sketsa. Sketsa siswa yang 

dibuat merupakan wujud pengamatan dan pemahaman siswa terhadap motif-motif 

ukiran rumah gadang Minangkabau. Dilihat dari kesatuan secara keseluruhan, 

menampilkan kesan yang seirama. dan ditinjau dari segi keseimbangannya 

termasuk kepada formal balance atau simetris. Terdapat pengulangan garis yang 

sama. 

Ukiran ini menggambarkan kehidupan yang santai sesudah berusaha dan 

bekerja sehari-hari memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia diharapkan bekerja 

keras, membanting tulang dalam melaksanakan kelangsungan hidupnya. Hal ini 

digambarkan sewaktu itik keluar kandangnya dan berusaha mencari makan 

dengan tidak jemu-jemunya, tidak pernah putus asa dalam pekerjaan. Mereka 

berusaha saling mendahului temannya secara jujur dan sportif dalam mencari 

makan. Setelah selesai berusaha, yaitu diwaktu sore, mereka pulang kekandang 

dengan santai dalam satu barisan yang teratur. Santai karena usaha mereka hari itu 

sudah berhasil dan beristirahat sebentar untuk mengahadapi hari esoknya. Hal ini 

lah yang digambarkan oleh ukiran itiak pulang patang itu. Kata-kata adatnya 

adalah 

Bak itiak pulang patang, 

Bak barabah pulang mandi,  

Artinya: 

Seperti itik pulang sore 

Seperti burung merabah pulang mandi  

 

Keadaan santai itu tidak tergambar kemalasan, tetapi betul-betul santai. 

Disini dapat kita lihat sistem kepribadian dan sistem sosial serta nilai-nilai 

kehidupan yang berlaku dalam pranata ekonomi, yaitu bagaimana aturan-aturan 

yang berlaku dalam usaha melaksanakan mata pencaharian hidup, Martimin 

(1976, hlm. 38). 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan sangat baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan 
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pada karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, selain itu siswa juga menambahkan motif ukiran yang lain pada bagian 

pinggir. 

 

Gambar 5. 17 

Motif Bada Mudiak 

Sumber. http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif-ukiran-minangkabau.html 

 

 

Foto 5. 3 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Sketsa yang dibuat siswa 

adalah motif bada mudiak, dalam hal ini terlihat kreativitas siswa dengan 

menambahkan motif utama dengan motif yang lain. unsur yang terdapat pada 

karya di atas yaitu unsur garis yang berulang-ulang dan bidang-bidang kecil. 

Sketsa yang dibuat siswa tidak menggunakan cat atau pensil warna sehingga tidak 

tampak unsur warna, selain itu juga tekstur dan kesan dimensi pada karya juga 

belum tampak. Hal ini disebabkan karena motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau hanya dua dimensi. 

  Dilihat dari kesatuan secara keseluruhan memperlihatkan komposisi yang 

utuh, menampilkan kesan yang seirama. dan ditinjau dari segi keseimbangannya 

termasuk kepada formal balance atau simetris. Selain itu irama yang ditunjukkan 

pada karya yaittu terdapat pengulangan garis. Sesuai dengan nama pada motif ini   

bada adalah jenis ikan teri yang banyak hidup di laut bahagian pinggir pantai. 
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Ikan teri ini hidup berkelompok dan seia sekata. Hal ini dapat dilihat dari kata 

adat sebagai berikut; 

“Bak bada sabondoang mudiak, 

Bak punai tabang sakawan”,  

Artinya: 

Ibarat/bagai ikan teri serombongan ke hulu 

Bagai burung punai terbang sekawan. 

 

Perumpamaan ini menggambarkan kehidupan yang rukun dan damai serta 

seia-sekata. Kerukunan inilah yang menjadi tujuan hidup dalam keluarga. Di 

tengah pergaulan rumah tangga atau masyarakat diharapkan tidak terjadi 

perselisihan, selalu dalam keadaan tentram dan harmonis, serasi seperti kawanan 

ikan teri atau burung punai. Betapa banyak ikan teri dalam kelompoknya, begitu 

pun punai tetapi tidak ada perselisihan yang terjadi, bahkan mereka dapat 

menjalin persaudaraan yang kuat. Mereka sadar akan kelemahan mereka, maka 

dengan hidup berkelompok musuh yang mungkin hendak membinasakan menjadi 

takut, Garang (1983, hlm. 35) 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan sangat baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan 

pada karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, selain itu siswa juga menambahkan motif ukiran yang lain pada bagian 

pinggir. 

 

Gambar 5. 18 

Motif Pucuak Rabuang 

Sumber. Garang  
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Foto 5. 4 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Sama halnya dengan sketsa yang dibuat oleh siswa pada gambar di atas 

alat dan bahan yang dipakai yaitu pensil, penghapus, penggaris, dan kertas 

gambar. Nama motif ukiran di atas adalah motif ukiran pucuak rabuang, 

berdasarkan hasil karya sudah terlihat kreativitas siswa dengan menambahkan 

motif utama dengan motif yang lain. Jika dikaji berdasarkan kemiripan karya 

dengan motif asli beberapa unsur yang tidak begitu mirip diantaranya unsur garis 

dari karya siswa pada bagian bawah motif tidak terlalu mirip. Sedangkan unsur 

bidang dapat dilihat bahwa bidang pada karya siswa berupa bidang besar yang 

berulang-ulang. Dari segi tekstur, warna, dan volume belum tampak. 

Kesatuan karya dilihat secara keseluruhan motif yang satu dengan yang 

lain terlihat terpisah atau tidak berdiri sendiri karena motif utama dengan motif 

tambahan terlihat ada jarak, keseimbangan pada karya simetris sehingga nyaman 

untuk dilihat. Irama yang ditunjukkan pada karya yaitu berupa pengulangan garis 

yang sama. Bentuk motif yang berulang-ulang sehingga memiliki kedekatan 

bentuk (kemiripan) sehingga terlihat harmony. Selain itu irama pada karya sama 

karena motif yang sama besar. Sedangkan proporsi karya seimbang selain dari 

motif utama, siswa juga menambahkan motif ukiran lain pada bagian bawah.  

Motif hias pucuk rebung merupakan tafsiran nilai guna yang banyak. 

Seniman mematerikan motif ini ke dalam bentuk ukiran dan tenunan kainnya 

sehingga makna dari nilai yang serba guna ini menjadi suri tauladan kita semua. 

Motif ini tidak saja dipahatkan menjadi motif ukiran, melainkan juga menjadi 

bentuk dasar gonjong rumah adat sebagai berikut:  
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Gonjoang rabuang mambacuik 

Antiang-antiang disemba alang 

Tarawang maancang matohari 

Calekak padang basentak  

Tarali gadiang balariak 

Bubungan buruang katabang 

Tuturan alang babega 

Paran gambaran ula ngiang 

Artinya 

Gonjong rebung membersit/tumbuh 

Anting-anting disambar burung 

Terawang mencuat menghadap matahari 

Celakak seperti padang dihunus 

Terali seperti gading diukir 

Bubungan atap seperti burung akan terbang 

Tuturan seperti elang terbang berputar 

Langit-langit menggambarkan ular ngiang. 

 

Berdasarkan semua tafsiran bentuk ini tampak betapa arifnya orang 

Minangkabau memberi perumpamaan pada bentuk rumah mereka, yang diambil 

dari berbagai kejadian alam. Tampak betapa akrabnya hubungan manusia dengan 

alam sekitar dan kehidupan makhluk lain. Orang Minangkabau membuat sesuatu 

selalu mengambil bentuk yang telah ada yang tampak menarik serta mengandung 

nilai estetis. Bentuk alam yang banyak merupakan sumber inspirasi para seniman, 

dalam perumpamaan ini jelas tergambar, Garang (1983, hlm. 34) 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan sangat baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan 

pada karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, selain itu siswa juga menambahkan motif ukiran yang lain pada bagian 

bawah motif utama. 
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Gambar 5.19 

Motif Tirai Babungo Intan 

Sumber. Garang 

 

 

Foto 5. 5 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Gambar 5.20 di atas merupakan sketsa yang dibuat oleh siswa, alat dan 

bahan yang dipakai yaitu pensil, penghapus, penggaris, dan kertas gambar. Nama 

motif ukiran di atas adalah motif ukiran tirai babungo intan (tirai berbunga intan), 

berdasarkan hasil karya sudah terlihat kreativitas siswa dengan menambahkan 

unsur estetis berupa arsiran. Jika dikaji berdasarkan kemiripan karya dengan motif 

asli beberapa unsur yang tidak begitu mirip diantaranya unsur garis yaitu sketsa 

mempunyai lingkaran yang tidak simetris dibandingkan dengan motif aslinya. 

Sedangkan unsur bidang dapat dilihat bahwa bidang pada karya siswa berupa 

bidang besar yang berulang-ulang. Dari segi tekstur, warna, dan volume belum 

tampak. 

Kesatuan dari sketsa secara keseluruhan terlihat terpisah karena latar 

belakang denga motif utama belum menyatu. dan ditinjau dari segi 

keseimbangannya termasuk kepada asimetris atau tidak balance. Irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan garis yang sama. Selain itu 
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proporsi pada karya tidak seimbang karena latar belakang hanya mengisi salah 

satu sisi saja.  

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, selain itu siswa mengarsir karya sesuai dengan imajinasinya. 

 

Foto 5. 6 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Motif ukiran yang dibuat oleh siswa di atas marupakan bagian-bagian 

kecil dari motif ukiran rumah gadang Minangkabau, siswa menggabungkan motif 

ukiran yang satu dengan motif ukiran lainnya. Unsur garis yang terlihat pada 

karya masih terkesan ragu-ragu, terlihat beberapa garis putus dan terkesan siswa 

terlihat gemetar saat membuat karya sehingga garis yang dihasilkan tidak tegas. 

Sedangkan bidang pada sketsa, berbentuk bidang-bidang kecil yang mengisi 

seluruh kertas gambar. Pada sketsa tidak terlihat unsur tekstur, warna, dan ruang. 

Kesatuan dari sketsa secara keseluruhan memperlihatkan komposisi yang 

utuh, menampilkan kesan yang seirama. Ditinjau dari segi keseimbangannya 

termasuk kepada formal balance atau simetris. Irama yang ditunjukkan pada 

karya yaitu berupa pengulangan garis yang sama. Dapat disimpulkan secara 

keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya di atas dikategorikan sangat baik, 

beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada karya di atas diantaranya. 

Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu kesatuan yang utuh, 

keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang sama, selain itu 

siswa menggabungkan motif yang satu dengan motif yang lainnya. 

 



170 
 

Siti Aisyah, 2015 
IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN MOTIF HIAS SUMATERA BARAT  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2) Kelas Eksperimen yang Kedua 

 

 
 

Gambar 5. 20 

Motif Kaluak Paku Kacang Balimbiang 

Sumber. http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/ 

motif-ukiran-minangkabau.html 

 

 
 

Foto 5. 7 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Berdasarkan sketsa yang 

dibuat oleh siswa, terdapat penambahan motif dari motif aslinya yaitu pada bagian 

pinggir subjek utama. Motif pinggir terlihat seperti kaluak-kaluak atau bagian dari 

motif asli yaitu kaluak paku kacang balimbiang. Berdasarkan hasil karya siswa di 

atas menunjukkan kreativitas siswa dalam berkarya dengan implementasi 

pendekatan saintifik. 

 Beberapa unsur seni rupa yang terdapat pada karya siswa diantaranya, 

goresan atau garis lengkung yang terlihat tegas. Selain itu, motif ini merupakan 

bidang kecil yang mengisi hampir seluruh bagian kerta. tetapi, sketsa tidak 

menunjukkan rasa permukaan bahan, karena sketsa hanya menggunakan pensil. 

http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/
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Unsur warna dan ruang juga tidak terdapat pada karya seni rupa. Sketsa siswa 

yang dibuat merupakan wujud pengamatan dan pemahaman siswa terhadap motif-

motif yang terdapat di rumah gadang Minangkabau. Dilihat dari kesatuan secara 

keseluruhan menampilkan keutuhan, dan menampilkan kesan yang seirama. dan 

ditinjau dari segi keseimbangannya termasuk kepada formal balance atau simetris. 

Kaluak paku atau relung pakis ini merupakan gulungan pucuk pakis yang 

masih sangat muda. Pakis merupakan tanaman yang banyak terdapat di ladang 

atau perkarangan dan tumbuhnya sangat mudah sekali. Pucuk pakis banyak 

dimakan misalnya untuk digulai. Kata-kata adat tentang motif ini adalah sebagai 

berikut: 

“kaluak paku kacang balimbiang, 

Tampuruang lenggang-lenggangkan, 

Baok manurun ka saruaso, 

Tanamlah siriah diureknyo, 

Anak dipangku, kemenakan dibimbiang, 

Urang kampuang dipatenggangkan, 

Tenggang nagari jan binaso, 

Tenggang marato jo adatnya,  

Artinya:  

Relung pakis kacang belimbing, 

Tempurung lenggang-lenggangkan, 

Bawa menurun ke Saruaso, 

Tanamlah sirih di uratnya, 

Anak dipangku kemenakan dibimbing, 

Orang kampung dipertenggankan, 

Tenggang nagari jangan binasa, 

Tenggang serta adatnya.  

 

Begitulah petuah adat yang melambangkan bagaimana bermasyarakat 

yang baik. Dasar kehidupan bermsyarakat adalah budi yang luhur, tindakan yang 

seimbang. Apabila kita sebagai orang yang telah punya tanggung jawab, 

selaraskanlah melaksanakan tugas, agar apa yang dilindungi akan merasa 

mendapat perlindungan yang sama. Apabila kita sebagai bapak yang sekaligus 

menjadi mamak di Minangkabau, harus dapat menjalankan kedua fungsi itu 

dengan baik, adil dan pandai menyesuaikan diri di mana dia berada, Garang 

(1983, hlm. 29-31) 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan sangat baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan 
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pada karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, selain itu siswa juga menambahkan motif ukiran yang lain pada bagian 

pinggir. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 21 

Motif Aka Cino Saganggang 

Sumber. Garang  

 

 

Foto 5. 8 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas adalah 

pensil, penghapus, penggaris, dan kertas gambar berukuran A4. Ditinjau dari hasil 

sketsa siswa bahwa sepenuhnya siswa meniru motif yang ada. Goresan pada karya 

di atas terlihat tegas mengesankan kekuatan dan  bidangnya berupa bidang kecil 

yang berulang-ulang. Sedangkan kesan ruang, tekstur, dan warna belum tampak. 

Apabila dikaji berdasarkan kesatuan secara keseluruhan sketsa yang dibuat 

oleh siswa menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan. Keseimbangan karya 

ini simetris, memiliki bentuk sama yang berulang-ulang. Sedangkan proporsi dari 

karya secara keseluruhan sama besar. 

Motif ini melambangkan suatu kedinamisan hidup yang gigih dan ulet 

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menganjurkan kita agar kuat, gigih dan ulet, 

karena dimanapun kita hidup kita harus dapat menggunakan segala daya dan 

upaya dalam memecahkan masalah apapun sehingga tujuan yang kita inginkan 
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akan tercapai. Motif ukiran ini diambil dari nama tumbuh-tumbuhan yaitu “akar 

cina”, ukiran ini di ukir pada kayu-kayu yang berukuran bidang kecil, biasanya 

sebagai penutup bagian-bagian ukiran yang berbidang besar. Menurut Hasanadi, 

dkk (2012, hlm. 14) Hal ini tergambar dalam pepatah adat yang berbunyi: 

Dilukih kayu sabilah 

Kiasan pilin aka cino 

Dalam batang rueh manyalo 

Disalo daun baaka pulo 

Ilia mudiak aka manyalo 

Ka ateh ka bawah pucuak mangulai 

Badaun sambia manyalo 

Liauk bak cando kaputuih 

Leoh bak cando kakusuik 

Namun pucuak manyumbua juo 

Kok hiduik di aia hilia 

Manjala di junjuangan siriah 

Kok tinggi di batang urang 

Bitu hiduiknyo aka 

Aka mangulai mangucambah 

Paham hakikat pagunokan 

Artinya:  

Dilukis kayu sebilah 

Kiasan pilin akar cina 

Dalam batang ruas menjala 

Disela daun berakar pula 

Hilir mudik akar menjala 

Ke atas ke bawah pucuk merunduk 

Berdaun sambil menjala 

Lekuk seperti akan putus 

Benang seperti akan kusut 

Namun pucuk tetap timbul 

Kalau hidup di air hillir 

Menjala di atas sirih 

Kalau tinggi di batang orang 

Seperti itu hidupnya akar 

Akar tergulai mangucambah 

Paham hakikat dipergunakan 

 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama. 
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Gambar 5. 22 

Motif Siriah Gadang 

Sumber. http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif-ukiran-minangkabau.html 

 

 

Foto 5. 9 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Ditinjau dari hasil sketsa 

siswa bahwa terdapat penambahan motif pada bagian bawah, berdasarkan gambar 

di atas sudah terlihat kreativitas pada kelas eksperimen. Goresan pada karya di 

atas terlihat ragu-ragu dan  bidangnya berupa bidang besar yang berulang-ulang. 

Sedangkan kesan ruang, tekstur, dan warna belum tampak. Dilihat dari kesatuan 

secara keseluruhan, menampilkan kesan yang seirama. dan ditinjau dari segi 

keseimbangannya termasuk kepada formal balance atau simetris. Irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan garis yang sama. 

Daun siriah adalah tumbuhan yang hidup merambat dan daunnya 

digunakan untuk makanan adat sebagai membuka rundingan dengan orang lain. 

Biasanya, sirih sama fungsinya dengan rokok, maka makan sirih sering dilakukan 

oleh perempuan. Motif ukiran siriah gadang melambangkan persatuan yang erat 

di tengah-tengah masyarakat. Terlihat konsep persaudaraan dan rasa sosial, 

supaya masyarakat teratur. Perumpamaan ini dikiaskan kepada orang yang 

berorientasi dari tata nilai bertindak yang baik di tengah masyarakat. Sesuai 

dengan pepatah adat yang berbunyi: 
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Siriah gadang siriah balingka 

Kuniang sacoreng di atehnyo 

Baelah batadah tampan 

Hulu adat kapalo baso 

Pangka kato hulu bicaro 

Artinya:  

Sirih besar sirih melingkar 

Kuning secoret di atasnya 

Biarlah bertadah tampan 

Hulu adat kepala basa 

Awalnya kata hulu bicara 

 

Hal ini melambangkan persatuan yang erat di tengah-tengah masyarakat. 

Terlihat konsep persaudaraan dan rasa sosial, supaya masyarakat teratur. 

perumpamaan ini dikiaskan kepada orang yang berorientasi dari tata nilai 

bertindak yang baik di tengah masyarakat. Orang Minangkabau dengan tata 

adatnya diharapkan bertindak sekata, melambangkan persatuan dan kesatuan yang 

kokoh, hidup berkelompok, dan bergotong royong. Janganlah sekali-kali 

memperlihatkan sifat individu yang menonjol. Gotong royong menjadi ciri khas 

adat dan tata nilai Minangkabau dari dahulu sampai sekarang, Garang (1983, hlm. 

28).  

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan sangat baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan 

pada karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, selain itu siswa juga menambahkan motif ukiran yang lain pada bagian 

pinggir. 

 

Gambar 5. 23 

Motif Bungo Anau 

Sumber. Garang  
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Foto 5. 10 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Nama motif di atas adalah 

motif ukiran bungo anau. Motif ini diambil dari nama bunga anau, Beberapa 

unsur seni rupa yang terdapat pada karya siswa diantaranya, goresan atau garis 

lengkung yang berulang-ulang dan terlihat tegas. Unsur warna, tekstur dan ruang 

juga belum terlihat pada sketsa. Sketsa siswa yang dibuat merupakan wujud 

pengamatan dan pemahaman siswa terhadap motif-motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau. Dilihat dari kesatuan secara keseluruhan, menampilkan kesan yang 

seirama. dan ditinjau dari segi keseimbangannya termasuk kepada formal balance 

atau simetris. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, selain itu siswa juga menambahkan motif ukiran yang lain pada bagian atas 

karya. Irama yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan garis yang 

sama. 

 

Gambar 5. 24 

Motif Tirai Babungo II 

Sumber. Garang  
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Foto 5. 11 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Nama motif di atas adalah 

motif ukiran tirai babungo II. Motif ini diambil dari nama bunga, beberapa unsur 

seni rupa yang terdapat pada karya siswa diantaranya, goresan atau garis lengkung 

yang berulang-ulang dan terkesan ragu-ragu karena garis yang ditampilkan 

terdapat garis putus-putus. Unsur warna, tekstur dan ruang juga belum terlihat 

pada sketsa. Sketsa siswa yang dibuat merupakan wujud pengamatan dan 

pemahaman siswa terhadap motif-motif ukiran rumah gadang Minangkabau. 

Dilihat dari kesatuan secara keseluruhan, menampilkan kesan yang seirama. dan 

ditinjau dari segi keseimbangannya termasuk kepada formal balance atau simetris. 

Irama yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan garis yang sama. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, siswa hanya meniru motif yang ada. 
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3) Kelas Kontrol yang Pertama 

 

 

Gambar 5. 25 

Motif Ukiran Bungo Panca Matohari 

Sumber.  http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif-ukiran- 

minangkabau.html 

 

 

 

Foto 5. 12 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris, dan kertas gambar berukuran A4. Dilihat dari hasil karya, 

seutuhnya siswa hanya meniru motif yang sudah ada.  

Beberapa unsur seni rupa yang terdapat pada karya siswa diantaranya, 

garis lurus, lengkung berkesan lembut, tapi garis yang ditampilkan terkesan ragu-

ragu. Bidang pada sketsa berbentuk bidang besar. Tetapi, sketsa tidak 

menunjukkan rasa permukaan bahan, karena sketsa hanya menggunakan pensil. 

Unsur warna dan ruang juga tidak terdapat pada karya seni rupa. Sketsa siswa 

yang dibuat merupakan wujud pengamatan dan pemahaman siswa terhadap motif-

motif yang terdapat di rumah gadang Minangkabau. Dilihat dari kesatuan secara 

keseluruhan, menampilkan kesan yang seirama. dan ditinjau dari segi 

http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif-ukiran-
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keseimbangannya termasuk kepada formal balance atau simetris. Menurut Garang 

(1983, hlm. 89) pepatah adat tentang motif ukiran bungo panca matohari yaitu: 

Panco ringek di tapi jalan 

Mati-mati mako babuah 

Ingek-ingek anak bajalan 

Lauik sati rantau batuah 

Bungo matohari kapunco ukia 

Rantak malam lingka ba lingka 

Gayo matohari nan jadi rasiah 

Corak bulan mancari aka 

 Artinya: 

 Panca ringek dipinggir jalan 

 Mati-mati maka berbuah 

 Ingat-ingat anak berjalan 

 Laut sati rantau berbuah 

 Bunga matahari kupunco ukir 

Rantak malam lingkar berlingkar 

Gaya matahari yang jadi rasiah 

Motif bulan mencari akar 

 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama. 

 

Gambar 5. 26 

Motif Tatandu Manyasok Bungo Jo Buah Nibuah 

Sumber. http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif-ukiran-minangkabau.html 
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Foto 5. 13 

Motif Ukiran Tatandu Manyasok Bungo 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Foto 5. 14 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Berdasarkan sketsa yang 

dibuat oleh siswa. 

 Beberapa unsur seni rupa yang terdapat pada karya siswa diantaranya, 

goresan atau garis lengkung yang berulang-ulang. Selain itu, motif ini merupakan 

bidang besar yang berulang-ulang. tetapi, sketsa tidak menunjukkan rasa 

permukaan bahan, karena sketsa hanya menggunakan pensil. Unsur warna dan 

ruang juga tidak terdapat pada karya seni rupa. Sketsa siswa yang dibuat 

merupakan wujud pengamatan dan pemahaman siswa terhadap motif-motif yang 

terdapat di rumah gadang Minangkabau. Dilihat dari kesatuan secara keseluruhan, 

menampilkan kesan yang seirama, ditinjau dari segi keseimbangannya termasuk 

kepada formal balance atau simetris, dan proporsi yang sama besar. Irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan garis yang sama. 

Tatandu manyasok bungo adalah stilasi dari aktivitas nama binatang 

kumbang dan bunga sehingga tatandu manyasok bungo diartikan juga “kembang 

menghisap bunga”. Motif ini melambangkan kesuburan dan cita-cita, dianjurkan 
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adanya kesungguhan dalam menjalani hidup. Usaha apapun selagi halal adalah 

baik dimata Allah SWT. Motif ini tergolong motif ukiran bidang kecil, pada 

ukiran bangunan rumah gadang Bukik Surungan, motif tatandu manyasok bungo 

diletakkan sebagai penutup diantara motif saluak laka yang tergolong motif 

bidang besar. Pepatah adat tentang motif ukiran ini adalah, 

http://zulfikri.orgfree.com.  

Tatandu samo manyasok, 

 bungo satangkai kambang nyarak,  

dibuek ukia langkok-langkok, 

 susun barangkai tatandu bararak. 

 Buah nibuang sato bararak, 

 bararak sarato jo putiaknyo,  

indah ukia jo tatahnyo, 

 ragam sarato indahnyo. 

Papan sabalik kagunonyo,  

pita jo pilin kabatehnyo,  

ukia sabalik nan tampak nyato, 

adat bajalin di dalamnyo. 

Artinya: 

Kumbang sama menghisap 

Bunga setangkai kembang  

Dibuat ukir campur-campur 

Susun berangkai kumbang berjalan 

Buah nibuah ikut berjalan 

Berjalan dengan putiknya 

Indah ukiran dengan bentuknya 

Ragam sama indahnya 

Papan sekeliling gunanya 

Pita dengan pilin batasnya 

Ukiran sekeliling yang terlihat nyata 

Adat berjalin di dalamnya 

 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama. 

 

http://zulfikri.orgfree.com/
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Gambar 5. 27 

Motif Itiak Pulang Patang 

Sumber. http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif-ukiran-minangkabau.html 

 

 

Foto 5. 15 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Beberapa unsur seni rupa 

yang terdapat pada karya siswa diantaranya, goresan yang menampilkan keragu-

raguan dan terdapat beberapa motif yang tidak sama besar. Selain itu, motif ini 

merupakan bidang kecil yang terlihat menyerupai pola barisan itik yang teratur. 

tetapi, sketsa tidak menunjukkan rasa permukaan bahan, karena sketsa hanya 

menggunakan pensil. Unsur warna dan ruang juga tidak terdapat pada karya seni 

rupa. Sketsa siswa yang dibuat merupakan wujud pengamatan dan pemahaman 

siswa terhadap motif-motif yang terdapat di rumah gadang Minangkabau. Dilihat 

dari kesatuan secara keseluruhan, menampilkan kesan yang seirama. dan ditinjau 

dari segi keseimbangannya termasuk kepada formal balance atau simetris. Irama 

yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan garis yang sama. 

Ukiran ini menggambarkan kehidupan yang santai sesudah berusaha dan 

bekerja sehari-harian memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia diharapkan 

bekerja keras, membanting tulang dalam melaksanakan kelangsungan hidupnya. 

Hal ini digambarkan sewaktu itik keluar kandangnya dan berusaha mencari makan 

dengan tidak jemu-jemunya, tidak pernah putus asa dalam pekerjaan. Mereka 

berusaha saling mendahului temannya secara jujur dan sportif dalam mencari 

http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif-ukiran-minangkabau.html
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makan. Setelah selesai berusaha, yaitu diwaktu sore, mereka pulang kekandang 

dengan santai dalam satu barisan yang teratur. Santai karena usaha mereka hari itu 

sudah berhasil dan beristirahat sebentar untuk mengahadapi hari esoknya. Hal ini 

lah yang digambarkan oleh ukiran itiak pulang patang itu. Kata-kata adatnya 

adalah 

Bak itiak pulang patang, 

Bak barabah pulang mandi,  

Artinya: 

Seperti itik pulang sore 

Seperti burung merabah pulang mandi  

 

Keadaan santai itu tidak tergambar kemalasan, tetapi betul-betul santai. 

Disini dapat kita lihat sistem kepribadian dan sistem sosial serta nilai-nilai 

kehidupan yang berlaku dalam pranata ekonomi, yaitu bagaimana aturan-aturan 

yang berlaku dalam usaha melaksanakan mata pencaharian hidup, Martimin 

(1976, hlm. 38). 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama. 

 

Gambar 5. 28 

Motif Tirai Babungo Intan 

Sumber. Garang  

 

 

http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif-ukiran-minangkabau.html
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Foto 5. 16 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Nama motif di atas adalah 

motif ukiran tirai babungo intan. Motif ini diambil dari nama bunga, beberapa 

unsur seni rupa yang terdapat pada karya siswa diantaranya, goresan atau garis 

lengkung yang tidak tegas, bidang besar yang tidak sama besar. Unsur warna, 

tekstur dan ruang juga belum terlihat pada sketsa. Sketsa siswa yang dibuat 

merupakan wujud pengamatan dan pemahaman siswa terhadap motif-motif ukiran 

rumah gadang Minangkabau. Dilihat dari kesatuan secara keseluruhan, 

menampilkan kesan yang seirama, ditinjau dari segi keseimbangannya termasuk 

kepada formal balance atau simetris, irama yang ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan garis yang sama dan proporsi karya tidak sama besar. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan sangat baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan 

pada karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, siswa hanya meniru motif yang ada. 

 

Gambar 5. 29 

Motif Dasar Motif Buah Anau-anau 

Sumber. Garang  

 

http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif-ukiran-minangkabau.html


185 
 

Siti Aisyah, 2015 
IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN MOTIF HIAS SUMATERA BARAT  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Foto 5. 17 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Nama motif di atas adalah 

motif ukiran dasar motif buah anau-anau. Motif ini diambil dari nama tumbuh-

tumbuhan, beberapa unsur seni rupa yang terdapat pada karya siswa diantaranya, 

goresan yang tidak tegas, dan bidang besar yang berulang-ulang. Unsur warna, 

tekstur dan ruang juga belum terlihat pada sketsa. Sketsa siswa yang dibuat 

merupakan wujud pengamatan dan pemahaman siswa terhadap motif-motif ukiran 

rumah gadang Minangkabau. Dilihat dari kesatuan secara keseluruhan, 

menampilkan kesan yang seirama, ditinjau dari segi keseimbangannya termasuk 

kepada formal balance atau simetris, irama yang ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan garis yang sama dan proporsi yang sama besar. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, siswa hanya meniru motif yang ada. 
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4) Kelas Kontrol Kedua 

 

 

Foto 5. 18 

Motif Ukiran pada Bagian Pintu Lemari 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

 

Foto 5. 19 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Motif yang dibuat siswa 

adalah motif yang terdapat pada bagian depan pintu lemari. Motif ini hanya 

penambahan dari motif utama.  

  Beberapa unsur seni rupa yang terdapat pada karya siswa diantaranya, 

goresan yang terlihat tegas. Selain itu, motif ini merupakan bidang kecil yang 

teratur. tetapi, sketsa tidak menunjukkan rasa permukaan bahan, karena sketsa 

hanya menggunakan pensil. Unsur warna dan ruang juga tidak terdapat pada karya 

seni rupa. Sketsa siswa yang dibuat merupakan wujud pengamatan dan 

pemahaman siswa terhadap motif-motif yang terdapat di rumah gadang 

Minangkabau. Dilihat dari kesatuan secara keseluruhan, menampilkan kesan yang 

seirama, ditinjau dari segi keseimbangannya termasuk kepada formal balance atau 

simetris, irama yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan garis 

yang sama dan proporsi yang sama besar. 
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Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama. 

 

Foto 5. 20 

Motif Saik Ajik 

Sumber. Dok Peneliti (2014) 

 

 

Foto 5. 21 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa adalah pensil, 

penghapus, penggaris, dan kertas gambar A4. Dilihat dari hasil karya siswa 

beberapa motif yang tidak diterapkan yaitu motif yang berwarna hijau bagian tepi 

motif utama. Garis yang terdapat pada motif yaitu garis lengkung yang berulang-

ulang, garis yang ditampilkan pada karya terlihat tidak tegas, dan bidang yang 

terdapat pada motif yaitu bidang besar yang berulang-ulang. Sedangkan pada 

karya siswa tidak terdapat unsur tekstur, warna, dan volume. Selain itu kesatuan 

secara keseluruhan menampilkan kesan yang seirama, keseimbangan yang 

simetris, irama yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan garis 

yang sama dan proporsi yang sama besar.  
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Motif ini mengandung makna kehati-hatian dalam berbuat dan 

menghadapi berbagai masalah supaya tidak menimbulkan kekacauan. Kata adat 

yang berkaitan dengan motif saik ajik ini adalah kurang kacau batingkah-tingkah, 

talampau kacau balantiangan kalua “kurang diaduk berbingkah-bingkah, terlalu 

diaduk dibuang keluar”. Segala sesuatu yang dilakukan janganlah terlalu 

berlebihan dan jangan hanya langsung puas dengan ilmu yang belum seberapa, 

sebab di atas langit masih ada langit, Hasanadi (2012, hlm. 8). 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama. 

 

Gambar 5. 30 

Motif Ukiran Singo Mandongkak Jo Takuak Kacang Goreng 

Sumber. http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif ukiran-minangkabau.html 

 

 

Foto 5. 22 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris, dan kertas gambar berukuran A4. Nama motif ukiran yang 

dibuat oleh siswa adalah Motif Ukiran Singo Mandongkak Jo Takuak Kacang 

http://baralekdi.blogspot.com/2011/03/motif%20ukiran-minangkabau.html
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Goreng. Nama motif di atas diambil dari nama hewan yaitu singo “singa” dan 

takuak kacang goreang dari tumbuhan-tumbuhan.  

Unsur garis yang terdapat pada motif yaitu goresan lengkung yang 

berulang-ulang, dan garis yang terlihat ragu-ragu. Bidang pada sketsa di atas yaitu 

bidang kecil yang berulang-ulang. Unsur tekstur, warna, dan ruang belum tampak 

pada sketsa siswa karena karya ini hanya dibuat dengan pensil sehingga tidak 

terdapat tekstur dan juga tidak menggunakan cat. Selain itu kesatuan secara 

keseluruhan menampilkan kesan yang seirama, keseimbangan yang simetris, 

irama yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan garis yang sama 

dan proporsi yang sama besar. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basir Datuak Bungsu 

tanggal 13 Agustus 2014 (Datuk penghulu kaum nagari Pagaruyuang 

Minangkabau) pepatah adat tentang motif tatandu manyasok bungo adalah 

sebagai berikut. 

Singo mandongkak namonyo ukia 

Ukia di papan nan sakapiang 

Di rumah gadang sulangko gadiang 

Di dalam lumbuang nan bapereng 

Asa di Agam Balai Gurah 

Kiasan jago pado adaik 

Ingek-ingek sabalun kanai  

Sadio payuang sabalun kanai hujan 

Ingek-ingek nan di ateh  

Nan di bawah ka mahimpok  

Baitu kieh ibarait 

Artinya: 

Singa mendongkak namanya ukir 

Ukir di papan yang satu keping 

Di rumah besar sulangka gading 

Di dalam lumbung yang berpereng 

Asal di Agam Balai Gurah 

Kiasan jaga pada adat 

Ingat-ingat sebelum kena 

Sedia payung sebelum hujan 

Ingat-ingat yang di atas 

Yang di bawah akan menindih 

Seperti ibarat kiasan 
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Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan sangat baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan 

pada karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama. 

 

Foto 5. 23 

Motif Ukiran pada Bagian Pintu Lemari 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 
 

 

Foto 5. 24 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Motif ukiran di atas 

terdapat pada bagian dinding pintu lemari. Beberapa unsur seni rupa yang terdapat 

pada karya siswa diantaranya, goresan atau garis lengkung yang tegas dan 

terdapat bidang kecil. Unsur warna, tekstur dan ruang juga belum terlihat pada 

sketsa. Sketsa siswa yang dibuat merupakan wujud pengamatan dan pemahaman 

siswa terhadap motif-motif ukiran rumah gadang Minangkabau. Dilihat dari 

kesatuan secara keseluruhan, menampilkan kesan yang seirama. dan ditinjau dari 

segi keseimbangannya termasuk kepada formal balance atau simetris. 
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Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, siswa hanya meniru motif yang ada. 

 

Gambar 5. 31 

Motif Ukiran Ati-ati 

Sumber. Garang  

 

 

Foto 5. 25 

Sketsa Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sketsa di atas yaitu pensil, 

penghapus, penggaris dan kertas gambar berukuran A4. Nama motif di atas adalah 

motif ukiran ati-ati. Beberapa unsur seni rupa yang terdapat pada karya siswa 

diantaranya, goresan atau garis lengkung yang berulang-ulang dan garis yang 

terlihat ragu-ragu, bidangnya berupa bidang besar yang berulang-ulang. Unsur 

warna, tekstur dan ruang juga belum terlihat pada sketsa. Sketsa siswa yang dibuat 

merupakan wujud pengamatan dan pemahaman siswa terhadap motif-motif ukiran 

rumah gadang Minangkabau. Dilihat dari kesatuan secara keseluruhan, 

menampilkan kesan yang seirama, ditinjau dari segi keseimbangannya termasuk 

kepada formal balance atau simetris, dan proporsi yang sama besar.  
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Dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan aspek seni rupa, karya 

di atas dikategorikan baik, beberapa unsur seni rupa yang telah diterapkan pada 

karya di atas diantaranya. Garis, bidang, dan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

kesatuan yang utuh, keseimbangan karya yang simetris, dan proporsi bidang yang 

sama, siswa hanya meniru motif yang ada. 

Tabel 5. 22 

Komparasi sketsa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 Eksperimen Pertama Kontrol pertama 

Foto 

karya  

  

Analisis 

visual  

Nama motif ukiran di atas yaitu 

motif itiak pulang patang. Beberapa 

unsur seni rupa yang terdapat pada 

karya di atas garis lengkung yang 

berulang-ulang dan tegas. Bidang 

kecil yang menyerupai pola itik yang 

teratur. Sedangkan unsur warna, 

tekstur, dan ruang belum terlihat. 

Ditinjau dari kesatuan secara 

keseluruhan menampilkan keutuhan, 

dankeseimbangan yang balance atau 

simetris. irama yang ditunjukkan 

pada karya yaitu terdapat 

pengulangan garis yang sama.  

Karya ini dikategorikan sangat baik 

karena siswa menggabungkan  motif 

ukiran selain dari motif aslinya. 

Nama motif di atas yaitu bungo panca 

matohari, pada sketsa di atas 

menampilkan garis yang kurang tegas, 

dan berbentuk bidang besar. Unsur 

warna, tekstur, dan ruang belum 

terlihat pada sketsa karena sketsa tidak 

menggunakan warna, dan hanya 

berbentuk dua dimensi.selain itu karya 

ini memiliki kesatuan yang utuh, dan 

keseimbangan yang simetris. Dan 

proporsi yang sama, sketsa ini 

diaktegorikan baik. Siswa hanya utuh 

meniru motif yang ada. 

Foto 

karya 

  

Analisis 

visual  

Nama motif di atas adalah bada 

mudiak.  Unsur yang terdapat pada 

karya di atas yaitu garis tegas yang 

Nama motif di atas yaitu tatandu 

manyasok bungo, beberapa unsur yang 

terdapat pada karya siswa diantaranya, 
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berulang-ulang dan bidang-bidang 

kecil. Unsur yang belum terlihat 

adalah unsur warna, tekstur, dan 

ruang. Sketsa menunjukkan kesatuan 

yang utuh, menampilkan kesan yang 

seirama, dan keseimbangan yang 

simetris.  irama yang ditunjukkan 

pada karya yaitu terdapat 

pengulangan garis yang sama. Karya 

ini dikategorikan sangat baik, karena 

siswa menambah motif-motif ukiran 

yang lain pada bagian atas dan 

bawah motif utama. 

garis yang terlihat kurang tegas, dan 

bidang besar yang berulang-ulang. 

Pada sketsa ini juga tidak terlihat 

unsur tekstur, warna, dan ruangnya. 

Dilihat dari kesatuan secara 

keseluruhan, menampilkan kesan yang 

seirama, keseimbangan yang simetris,  

irama yang ditunjukkan pada karya 

yaitu terdapat pengulangan garis yang 

sama,  dan proporsi yang sama besar. 

Foto 

karya 

  

Analisis 

visual  

Nama motif di atas adalah motif 

pucuak rabuang. Unsur yang 

terdapat pada karya, yaitu garis tegas 

yang juga berulang-ulang dan 

bidang besar. Unsur warna, tekstur, 

dan volume belum terlihat pada 

karya. Kesatuan pada karya terlihat 

terpisah atau tidak berdiri sendiri 

karena motif utama dengan motif 

yang lain terlihat ada jarak, dan 

keseimbangan pada karya simetris.  

Irama yang ditunjukkan pada karya 

yaitu terdapat pengulangan garis 

yang sama. Memiliki kedekatan 

bentuk yang harmony, irama yang 

sama besar, proporsi yang sesuai 

dengan bidang kertas. 

Nama motif di atas yaitu motif itiak 

pulang patang, garis yang ditampilkan 

pada sketsa di atas terlihat ragu-ragu, 

dan terdapat beberapa motif yang tidak 

sama besar. Unsur tekstur, warna, dan 

ruang tidak terlihat pada motif. selain 

itu kesatuan secara keseluruhan, 

menampilkan kesan yang seirama, 

keseimbangan yang balance,  irama 

yang ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan garis yang sama, 

dan proporsi yang tidak sama besar. 

Karya siswa ini dikategorikan baik, 

karena hanya meniru motif yang sudah 

ada. 

Foto 

karya 

  

Analisis Nama motif ukiran di atas yaitu Nama motif ukiran di atas yaitu tirai 
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visual motif tirai babungo intan. Unsur 

pada karya yaitu garis besar yang 

diulang, dan bidang besar. 

Sedangkan warna, tekstur, dan 

volume belum terlihat. Kesatuan 

yang belum menyatu antara latar 

dengan objek utama. Keseimbangan 

yang tidak balance.  Irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan garis yang 

sama. Proporsi yang tidak seimbang. 

Dapat disimpulkan secara 

keseluruhan karya ini dikategorikan 

baik selain unsur dan prinsip seni 

rupa yang telah diterapkan siswa 

juga mengarsis dan menambahkan 

latar.  

babungo intan, garis yang ditampilkan 

pada sketsa di atas terlihat ragu-ragu, 

dan bidang besar yang tidak sama. 

Sedangkan unsur warna, tekstur, dan 

ruang belum terlihat pada karya. 

Selain itu kesatuan secara keseluruhan 

menampilkan kesan yang utuh, 

keseimbangan yang simetris,  irama 

yang ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan garis yang sama,  

sedangkan proporsi karya ini tidak 

sama besar. Karya ini dikategorikan 

sangat baik, selain menerapkan unsur-

unsur dan prinsip seni rupa, dan 

terdapat penambahan pada karya ini. 

Foto 

karya 

  

Analisis 

visual  

Motif ukiran di atas merupakan 

gabungan dari motif tumbuh-

tumbuhan, jika dikaji berdasarkan 

garis pada karya terlihat ragu-ragu 

karena terdapat garis putus-putus 

dan tidak tegas. Terdapat bidang-

bidang kecil pada karya yang 

mengisi seluruh bagian kertas. 

Sedangkan unsur, warna, tekstur, 

dan ruang belum terlihat pada 

sketsa. Selain itu kesatuan dari 

sketsa secara keseluruhan 

memperlihatkeutuhan, menampilkan 

kesan yang seirama. Dilihat dari 

keseimbangan termasuk simetris 

karena mengisi seluruh ruangan 

dengan bidang-bidang kecil.  Irama 

yang ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan garis yang 

sama.  Karya ini dikategorikan 

sangat baik, selain terdapat unsur-

unsur dan prinsip-prinsip seni rupa, 

Nama motif di atas yaitu motif buah 

anau-anau. Garis yang ditampilkan 

pada karya terlihat ragu-ragu, dan 

bidang yang berulang-ulang. 

Sedangkan warna, tekstur, dan ruang 

tidak terlihat pada karya siswa. Selain 

itu kesatuan secara keseluruhan 

menampilkan kesan yang seirama, 

keseimbangan yang simetris,  irama 

yang ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan garis yang sama, 

dan proporsi yang sama besar. Dapat 

dikategorikan karya ini berdasarkan 

aspek seni rupa bahwa karya ini 

dikategorikan baik. Karya siswa ini 

utuh meniru motif yang sudah ada. 
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siswa juga mampu menggabungkan 

motif ukiran yang satu dengan motif 

ukiran yang lainnya. 

 Eksperimen kedua  Kontrol kedua 

Foto 

karya  

  

Analisis 

visual  

Nama motif ukiran di atas yaitu 

kaluak paku kacang balimbiang. 

Garis yang ditampilkan pada karya 

terlihat tegas, dan bidang kecil yang 

mengisi hampir seluruh bagian 

kertas. Sedangkan unsur tekstur, 

warna, dan ruang belum terlihat 

pada karya. Selain itu kesatuan 

secara keseluruhan menampilkan 

keutuhan, dan kesan yang seirama. 

Keseimbangan pada karya terlihat 

tidak simetris karena bagian kiri 

lebih kecil dibandingkan bagian 

kanan.  Irama yang ditunjukkan pada 

karya yaitu terdapat pengulangan 

garis yang sama.  Skesta yang dibuat 

siswa dikategorikan sangat baik, 

selain menampilkan unsur-unsur dan 

prisnip-prinsip seni rupa, juga 

terlihat ada penambahan motif di 

sekeliling motif utama. 

Motif ukiran di atas terdapat pada 

bagian pintu lemari rumah gadang 

yang diamati oleh siswa. Garis yang 

ditampilkan pada karya terlihat tegas, 

dan bidang kecil yang teratur. Warna, 

tekstur, dan ruang tidak terlihat pada 

karya karya di atas. Dan kesatuan yang 

utuh, keseimbangan yang simetris,  

irama yang ditunjukkan pada karya 

yaitu terdapat pengulangan garis yang 

sama,  dan proporsi yang sama besar. 

Pada karya ini siswa hanya meniru 

motif yang sudah. Karya ini 

dikategorikan baik.  

Foto 

karya 

 
 

Analisis 

visual 
Nama motif di atas yaitu motif aka 

cino saganggang, garis yang 

ditampilkan pada karya terkesan 

tegas dan tidak ada keragu-raguan. 

Nama motif di atas adalah saik ajik, 

Garis yang terdapat pada motif yaitu 

garis lengkung yang berulang-ulang, 

garis yang ditampilkan pada karya 
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Bidang menunjukkan bidang kecil 

yang berulang-ulang. Tekstur, 

warna, dan ruang belum terlihat 

pada karya. Memiliki kesatuan yang 

utuh, keseimbangan yang simetris,  

irama yang ditunjukkan pada karya 

yaitu terdapat pengulangan garis 

yang sama, dan proporsi yang sama 

besar. Motif ini dikategorikan baik. 

terlihat tidak tegas, dan bidang yang 

terdapat pada motif yaitu bidang besar 

yang berulang-ulang. Sedangkan pada 

karya siswa tidak terdapat unsur 

tekstur, warna, dan volume.  Selain itu 

kesatuan secara keseluruhan 

menampilkan kesan yang seirama, 

keseimbangan yang simetris,  irama 

yang ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan garis yang sama,  

dan proporsi yang sama besar. Siswa 

hanya meniru motif yang sudah ada, 

karya ini dikategorikan baik.  

Foto 

karya 

  

Analisis 

visual  

Nama motif di atas yaitu motif 

siriah gadang, garis yang 

ditampilkan pada karya terkesan 

ragu-ragu, dan bidangnya berupa 

bidang besar yang diulang-ulang. 

Ruang,  tekstur dan warna belum 

terlihat. Kesatuan pada karya 

menampilkan kesatuan yang utuh, 

menampilkan kesan yang seirama 

karena motif yang diulang-ulang, 

dan keseimbangan yang simetris.  

Irama yang ditunjukkan pada karya 

yaitu terdapat pengulangan garis 

yang sama. Karya ini dikategorikan 

sangat baik, selain menonjolkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni 

rupa, ada penambahan motif pada 

bagian bawah motif utama. 

Nama motif di atas yaitu motif 

singo mandongkak jo takuak kacang 

goreang.  Unsur garis yang terdapat 

pada motif yaitu goresan lengkung 

yang berulang-ulang, dan garis yang 

terlihat ragu-ragu. Bidang pada sketsa 

di atas yaitu bidang kecil yang 

berulang-ulang. Unsur tekstur, warna, 

dan ruang belum tampak pada sketsa 

siswa karena karya ini hanya dibuat 

dengan pensil sehingga tidak terdapat 

tekstur dan juga tidak menggunakan 

cat. Selain itu kesatuan secara 

keseluruhan menampilkan kesan yang 

seirama, keseimbangan yang simetris,  

irama yang ditunjukkan pada karya 

yaitu terdapat pengulangan garis yang 

sama, dan proporsi yang sama besar. 

Motif di atas dikategorikan sangat baik 
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Foto 

karya 

  

Analisis 

visual  

Nama motif di atas yaitu motif 

bungo anau, menampilkan garis 

yang berulang-ulang dan tegas. Dan 

bidang kecil yang sama besar. 

Warna, ruang, dan tekstur belum 

terlihat pada karya. Memiliki 

kesatuan yang utuh, keseimbangan 

yang simetris, irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan garis yang 

sama, dan proporsi yang sama besar. 

Karya ini dikategorikan baik. 

Motif ukiran di atas terdapat pada 

bagian pintu lemari rumah gadang 

yang diamati oleh siswa. Garis yang 

ditampilkan pada karya terlihat tidak 

tegas, dan bidang kecil yang teratur. 

Warna, tekstur, dan ruang tidak 

terlihat pada karya karya di atas. Dan 

kesatuan yang utuh, keseimbangan 

yang simetris,  irama yang ditunjukkan 

pada karya yaitu terdapat pengulangan 

garis yang sama, dan proporsi yang 

sama besar. Pada karya ini siswa 

hanya meniru motif yang sudah. Karya 

ini dikategorikan baik. 

 

  

Analisis 

visual  

Nama motif di atas yaitu tirai 

babungo II, menampilkan garis yang 

tidak tegas, bidang kecil yang 

berulang-ulang, warna, tekstur, dan 

ruang belum terlihat. Kesatuan 

menampilkan kesatuan yan utuh, 

keseimbangan yang simetris,  irama 

yang ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan garis yang 

sama, dan proporsi yang sama besar. 

Karya ini dikategorikan baik. 

Nama motif di atas yaitu motif ati-ati,  

Beberapa unsur seni rupa yang 

terdapat pada karya siswa diantaranya, 

goresan atau garis lengkung yang 

berulang-ulang dan garis yang terlihat 

ragu-ragu, bidangnya berupa bidang 

besar yang berulang-ulang. Unsur 

warna, tekstur dan ruang juga belum 

terlihat pada sketsa. Sketsa siswa yang 

dibuat merupakan wujud pengamatan 

dan pemahaman siswa terhadap motif-

motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau. Dilihat dari kesatuan 

secara keseluruhan, menampilkan 

kesan yang seirama, ditinjau dari segi 

keseimbangannya termasuk kepada 

formal balance atau simetris,  irama 
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b. Hasil Karya pada Bahan Kayu Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

1) Kelas Eksperimen yang Pertama 

  

 

Foto 5. 26 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu: pensil, cat 

(warna biru dan merah), kuas, dan tangkelek “sandal kayu”. Prosedur untuk 

membuat karya adalah Menyiapkan alat dan bahan menggambar motif hias 

ukiran, memilih bentuk motif hias sebagai objek berkarya, memindahkan sketsa 

motif hias pada bahan kayu, dan memberi warna.  

Unsur yang terdapat pada karya yaitu garis lengkung dan bidang-bidang 

kecil. Sedangkan cat yang digunakan siswa yaitu cat minyak sehingga membentuk 

tekstur kesat. Warna yang digunakan yaitu warna merah dan warna biru, hal ini 

terlihat siswa masih belum berani untuk bermain warna akan tetapi kreativitas 

siswa dapat dilihat dari segi siswa menerapkan dua warna pada satu motif. Bisa 

dilihat pada gambar di atas siswa menggunakan warna biru dan merah pada satu 

motif. Pada karya ini sudah terlihat unsur tekstur, apabila diraba terasa kesat yang 

berasal dari warna. Motif ukiran  di atas hanya berbentuk 2 dimensi sehingga 

tidak terdapat kesan ruang atau volume dari karya.  

Jika dikaji kesatuan karya secara keseluruhan membentuk kesatuan tema 

tentang tumbuh-tumbuhan. Keseimbangan yang balance, irama yang ditunjukkan 

pada karya yaitu terdapat pengulangan warna yang sama, dan proporsi yang sama.  

yang ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan garis yang sama, 

dan proporsi yang sama besar. Karya 

ini dikategorikan baik. 
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Antara motif ukiran pada tangkelek pertama dan motif ukiran pada tangkelek 

kedua memiliki keseimbangan yang balance (formal) sebab tidak ada jarak yang 

tidak sama. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan sangat 

baik. Karena unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang 

kecil dan bidang besar, warna yang terdiri dari kolaborasi warna biru dan warna 

merah, tekstur yang kesat. Sedangkan prinsip-prinsip seni rupa jika dikaji 

berdasarkan kesatuan secara keseluruhan antara tema, warna, bentuk memiliki 

kesatuan yang utuh, keseimbangan yang simetris, dan proporsi yang sama. Selain 

itu motif di atas merupakan kolaborasi bagian dari motif kaluak paku, motif yang 

ada di bagian pintu lemari. Berdasarkan karya di atas, bahwa pada kelas ini sudah 

terlihat kreativitas siswa dengan menggabungkan dua motif yang berbeda. 

 

 

Foto 5. 27 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu pensil, kuas, 

cat, dan sandal tangkelek. Prosedur untuk membuat karya adalah Menyiapkan alat 

dan bahan menggambar motif hias ukiran, memilih bentuk motif hias sebagai 

objek berkarya, memindahkan sketsa motif hias pada bahan kayu, dan memberi 

warna. 

Garis yang terlihat pada umumnya garis lengkung yang berulang-ulang 

dan bidang-bidang kecil, warna yang diterapkan pada karya ada tiga yaitu warna 

merah, biru, dan ungu. Warna ungu bukan merupakan warna dasar melainkan 

siswa sudah mulai mencoba mencampur warna biru dan merah sehingga terbentuk 
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warna ungu. Cat yang digunakan adalah cat minyak sehingga membentuk tekstur 

yang kesat. Motif di atas diambil bagian-bagian kecil dari motif asli seperti 

bunga-bunga kecil yang bewarna biru merupakan bagian dari motif ukiran tatandu 

manyasok bungo, dan bunga-bunga lain merupakan ide dari siswa sendiri. Sealian 

itu kesatuan pada karya memiliki kesatuan yang utuh, keseimbangan yang 

simetris, irama yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan warna 

yang sama, dan proporsi yang sama besar.  

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan sangat 

baik. Karena unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang 

kecil dan bidang besar, warna yang terdiri dari kolaborasi warna biru, warna 

cokelat dan warna merah, tekstur yang kesat. Sedangkan prinsip-prinsip seni rupa 

jika dikaji berdasarkan kesatuan secara keseluruhan antara tema, warna, bentuk 

memiliki kesatuan yang utuh, dan keseimbangan yang simetris, dan proporsi yang 

sama. Selain itu motif di atas merupakan kolaborasi bagian dari motif kaluak 

paku, dan motif tatandu manyasok bungo. Berdasarkan karya di atas juga sudah 

memperlihatkan kreativitas siswa dalam berkarya. 

 

 

Foto 5. 28 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu pensil, kuas, 

cat, dan sandal tangkelek. Prosedur untuk membuat karya adalah Menyiapkan alat 

dan bahan menggambar motif hias ukiran, memilih bentuk motif hias sebagai 

objek berkarya, memindahkan sketsa motif hias pada bahan kayu, dan memberi 

warna. 
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Garis yang terdapat pada karya ini adalah garis lurus, garis lengkung dan 

bidang-bidang kecil. Warna pada karya di atas adalah warna orange, biru, cokelat, 

dan ungu. Pada kelompok ini siswa sudah mulai ber eksperimen dengan 

menggunakan banyak warna, berdasarkan hasil karya ini dapat disimpulkan 

kreativitas siswa sudah mulai tampak. Selain itu tekstur pada karya ini juga 

terlihat kesat sebab cat yang digunakan yaitu cat minyak yang kental. Selain itu 

karya ini memiliki kesatuan yang utuh, keseimbangan yang simetris, irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan warna yang sama, dan 

proporsi yang sama besar. 

Motif di atas merupakan bagian dari motif tatandu manyasok bungo, dan 

penambahan motif dari ide siswa sendiri yaitu gambar pohon kelapa dan gambar 

bunga beserta potnya. Jika ditinjau kesatuan siswa secara keseluruhan hampir 

tidak ada bagian yang kosong, dan penempatan motif utama pada bagian tengah 

sehingga terlihat seimbang. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan sangat 

baik. Karena unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang 

kecil dan bidang besar, warna yang terdiri dari kolaborasi warna biru, warna 

orange, dan warna cokelat. Tekstur yang kesat. Sedangkan prinsip-prinsip seni 

rupa jika dikaji berdasarkan kesatuan secara keseluruhan antara tema, warna, 

bentuk memiliki kesatuan yang utuh, dan keseimbangan yang simetris, dan 

proporsi yang sama. Selain itu motif di atas merupakan kolaborasi bagian dari 

motif tatandu manyasok bungo dan motif-motif berdasarkan imajinasi siswa 

sendiri. Berdasarkan gambar di atas, kreativitas siswa sudah mulai terlihat. 
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2) Kelas Eksperimen yang Kedua 

 

 
Foto 5. 29 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

 
Foto 5. 30 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu pensil, kuas, 

cat (merah, hijau dan kuning), dan sandal tangkelek. Prosedur untuk membuat 

karya adalah Menyiapkan alat dan bahan menggambar motif hias ukiran, memilih 

bentuk motif hias sebagai objek berkarya, memindahkan sketsa motif hias pada 

bahan kayu, dan memberi warna. Garis yang terdapat pada karya yaitu garis 

lengkung, garis lurus dan bidang-bidang kecil. Pada kelompok ini sebelum siswa 

menerapkan motif pada tangkelek, sandal dari bahan tangkelek diberi warna 

dengan warna hijau lumut dan warna merah. Kesan tekstur juga menonjol pada 

motif karena menggunakan cat minyak yang kental. Kelompok ini juga 

menambahkan motif bunga pada bagian tali sandal, dan motif itiak pulang patang 

pada bagian pinggir sandal. Karya di atas memiliki kesatuan yang utuh, 

keseimbangan yang simetris, irama yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat 

pengulangan warna yang sama, dan proporsi yang sama.  

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan sangat 
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baik. Karena unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang 

kecil dan bidang besar, pada karya pertama terdapat warna merah, hijau lumut, 

dan warna kuning. Pada karya kedua terdapat warna hijau dan merah tekstur yang 

kesat. Sedangkan prinsip-prinsip seni rupa jika dikaji berdasarkan kesatuan secara 

keseluruhan antara tema, warna, bentuk memiliki kesatuan yang utuh, dan 

keseimbangan yang simetris, dan proporsi yang sama. Selain itu motif di atas 

merupakan kolaborasi bagian dari motif tatandu manyasok bungo, motif itiak 

pulang patang pada bagian pinggir sandal dan motif-motif berdasarkan imajinasi 

siswa sendiri. 

 

Foto 5. 31 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu pensil, kuas, 

cat (merah, dan hijau), dan sandal tangkelek. Prosedur untuk membuat karya 

adalah Menyiapkan alat dan bahan menggambar motif hias ukiran, memilih 

bentuk motif hias sebagai objek berkarya, memindahkan sketsa motif hias pada 

bahan kayu, dan memberi warna. 

Garis yang terdapat pada karya yaitu garis lengkung dan bidang-bidang 

yang besar dan bidang yang kecil. warna yang digunakan yaitu kolaborasi warna 

merah pada garis motif utama dan warna hijau pada bagian titik-titik dan isi 

bunga. Terlihat jelas tekstur pada motif karena menggunakan cat minyak yang 

kental. Karya belum menunjukkan volume karena motif hanya karya dua dimensi. 

Kesatuan yang ditampilkan pada karya memiliki kesatuan yang utuh, 

keseimbangan yang simetris, irama yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat 

pengulangan warna yang sama, dan proporsi yang sama besar.  

Motif utama di atas adalah saik ajik dan motif bunga merupakan bagian 

dari motif tatandu manyasok bungo. Kelompok ini juga menambahkan titik-titik 
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pada bagian pinggir motif, kelompok ini termasuk kelompok yang kreatif karena 

memadu padankan dua motif yang berbeda. Selain itu juga menghiasi tali sandal 

dengan motif. dapat disimpulkan bahwa pada kelompok ini siswa sangat terampil 

dibuktikan dengan pada gambar di atas. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan sangat 

baik. Karena unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang 

kecil dan bidang besar, warna yang terdiri dari kolaborasi warna hijau dan warna 

merah, tekstur yang kesat. Sedangkan prinsip-prinsip seni rupa jika dikaji 

berdasarkan kesatuan secara keseluruhan antara tema, warna, bentuk memiliki 

kesatuan yang utuh, dan keseimbangan yang simetris, dan proporsi yang sama. 

Selain itu motif di atas merupakan kolaborasi bagian dari motif tatandu manyasok 

bungo, motif  saik ajik, dan motif ukiran pada bagian dinding lemari di bagian 

sandal yang satunya, menghiasi tali sandal, menambahkan titik-titik pada bagian 

tepi motif.  berdasarkan gambar di atas bahwa, kreativitas siswa sudah mulai 

terlihat. 

 

Foto 5. 32 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 

 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu pensil, kuas, 

cat (merah, dan hijau), dan sandal tangkelek. Prosedur untuk membuat karya 

adalah Menyiapkan alat dan bahan menggambar motif hias ukiran, memilih 

bentuk motif hias sebagai objek berkarya, memindahkan sketsa motif hias pada 

bahan kayu, dan memberi warna. 

Garis yang terdapat pada karya yaitu garis lengkung dan bidang-bidang 

yang besar dan bidang yang kecil. warna yang digunakan yaitu kolaborasi warna 

merah pada garis motif utama dan warna hijau pada bagian titik-titik dan isi 
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bunga. Terlihat jelas tekstur pada motif karena menggunakan cat minyak yang 

kental. Karya belum menunjukkan volume karena motif hanya karya dua dimensi. 

Kesatuan yang ditampilkan pada karya memiliki kesatuan yang utuh, 

keseimbangan yang simetris, irama yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat 

pengulangan warna yang sama, dan proporsi yang sama besar.  

Motif utama di atas adalah saik ajik dan motif bunga merupakan bagian 

dari motif tatandu manyasok bungo. Kelompok ini juga menambahkan titik-titik 

pada bagian pinggir motif, kelompok ini termasuk kelompok yang kreatif karena 

memadu padankan dua motif yang berbeda. Selain itu juga menghiasi tali sandal 

dengan motif. dapat disimpulkan bahwa pada kelompok ini siswa sangat terampil 

dibuktikan dengan pada gambar di atas. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan sangat 

baik. Karena unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang 

kecil dan bidang besar, warna yang terdiri dari kolaborasi warna hijau dan warna 

merah, tekstur yang kesat. Sedangkan prinsip-prinsip seni rupa jika dikaji 

berdasarkan kesatuan secara keseluruhan antara tema, warna, bentuk memiliki 

kesatuan yang utuh, dan keseimbangan yang simetris, dan proporsi yang sama. 

Selain itu motif di atas merupakan motif ukiran pada bagian dinding lemari di 

bagian sandal yang satunya, menghiasi tali sandal, menambahkan titik-titik pada 

bagian tepi motif.  berdasarkan gambar di atas bahwa, kreativitas siswa sudah 

mulai terlihat. 

 

3) Kelas Kontrol yang Pertama 

 

 
Foto 5. 33 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 
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Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu pensil, kuas, 

cat (merah, kuning dan hijau), dan sandal tangkelek. Prosedur untuk membuat 

karya adalah Menyiapkan alat dan bahan menggambar motif hias ukiran, memilih 

bentuk motif hias sebagai objek berkarya, memindahkan sketsa motif hias pada 

bahan kayu, dan memberi warna. 

Unsur garis yang terdapat pada karya di atas adalah garis lurus, garis 

lengkung, dan bidang-bidang kecil. Karya di atas belum menunjukkan unsur 

tekstur karena hanya menggunakan cat air. Dan volume pada motif yang 

diterapkan pada bahan kayu hanya karya dua dimensi. Bunga pada motif di atas 

adalah motif ukiran tatandu manyasok bungo, dan ada penambahan motif pada 

bagian tali sandal. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan baik, 

Karena unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang besar, 

warna yang terdiri dari kolaborasi warna hijau, warna kuning dan warna merah, 

tekstur pada karya belum terlihat karena hanya menggunakan cat air. Sedangkan 

prinsip-prinsip seni rupa jika dikaji berdasarkan kesatuan secara keseluruhan 

antara tema, warna, bentuk memiliki kesatuan yang utuh, dan keseimbangan yang 

simetris, irama yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan warna 

yang sama, dan proporsi yang sama. Pada karya ini siswa hanya menerapkan satu 

motif yaitu bagian dari motif tatandu manyasok bungo. sehingga karya ini hanya 

dikategorikan baik. 

 

Foto 5. 34 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 
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Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu pensil, kuas, 

cat (merah, dan hijau), dan sandal tangkelek. Prosedur untuk membuat karya 

adalah Menyiapkan alat dan bahan menggambar motif hias ukiran, memilih 

bentuk motif hias sebagai objek berkarya, memindahkan sketsa motif hias pada 

bahan kayu, dan memberi warna.  

Garis pada karya di atas berupa garis lengkung yang tebal yang berupa 

bidang-bidang besar. Warna yang diterapkan pada motif yaitu kolaborasi antara 

warna merah dan warna hijau. Jika dilihat dua warna tersebut terkesan kontras, 

selain itu tekstur pada karya ini tidak tampak karena hanya menggunakan cat air. 

Terlihat ada penambahan pada bagian tali sandal yaitu garis zigzag. Motif yang 

dibuat oleh kelompok ini yaitu motif ukiran pada bagian pintu lemari. Dapat 

disimpulkan berdasarkan karya di atas bahwa kelompok pada kelas kontrol yang 

pertama ini cukup terampil. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan baik, 

Karena unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang besar, 

warna yang terdiri dari kolaborasi warna hijau, warna kuning dan warna merah, 

tekstur pada karya belum terlihat karena hanya menggunakan  cat air. Sedangkan 

prinsip-prinsip seni rupa jika dikaji berdasarkan kesatuan secara keseluruhan 

antara tema, warna, bentuk memiliki kesatuan yang utuh, dan keseimbangan yang 

simetris, irama yang ditunjukkan pada karya yaitu terdapat pengulangan warna 

yang sama, dan proporsi yang sama. Berdasarkan karya ini belum terlihat jelas 

kreativitas siswa sebab hanya meniru motif yang sudah ada. 

 

 

Foto 5. 35 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 
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Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu pensil, kuas, 

cat (merah, dan biru), dan sandal tangkelek. Prosedur untuk membuat karya 

adalah Menyiapkan alat dan bahan menggambar motif hias ukiran, memilih 

bentuk motif hias sebagai objek berkarya, memindahkan sketsa motif hias pada 

bahan kayu, dan memberi warna.  

Garis pada karya di atas yaitu garis lengkung yang berulang-ulang dan 

bidang-bidang kecil. warna yang digunakan yaitu warna biru dan merah. Hasil 

karya pada kelompok ini terlihat belum selesai, disebabkan beberapa faktor yaitu 

motif yang dibuat cukup rumit sehingga menyita waktu yang banyak, kurang kerja 

sama dengan seluruh anggota kelompok, dan sedikitnya waktu untuk membuat 

karya. Motif di atas merupakan motif ukiran pada bagian pintu lemari yang ada di 

rumah gadang daerah setempat. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan cukup, 

Karena unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang besar, 

warna yang terdiri dari kolaborasi warna hijau, warna kuning dan warna merah, 

tekstur pada karya belum terlihat. Sedangkan prinsip-prinsip seni rupa jika dikaji 

berdasarkan kesatuan secara keseluruhan antara tema, warna, bentuk memiliki 

kesatuan yang utuh, dan keseimbangan yang simetris, dan proporsi yang sama. 

Berdasarkan karya ini belum terlihat jelas kreativitas siswa sebab hanya meniru 

motif yang sudah ada. 

 

4) Kelas Kontrol yang Kedua 

 

 
Foto 5. 36 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 
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Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu pensil, kuas, 

cat (merah, dan biru), dan sandal tangkelek. Prosedur untuk membuat karya 

adalah Menyiapkan alat dan bahan menggambar motif hias ukiran, memilih 

bentuk motif hias sebagai objek berkarya, memindahkan sketsa motif hias pada 

bahan kayu, dan memberi warna.  

Unsur garis yang terdapat pada pada karya di atas adalah garis lengkung, 

segitiga, dan garis lurus. Dan dilihat dri bidangnya mempunyai bidang yang besar 

dan bidang yang kecil. warna yang digunakan yaitu kolaborasi warna merah dan 

warna biru pada satu motif. Warna yang dipakai pada gambar di atas yaitu cat air 

sehingga tidak tampak tekturnya. Selain itu kesan ruang juga belum terlihat pada 

motif. Nama motif ukiran di atas yaitu motif ukiran saik ajik, dan bunga-bunga 

kecil merupakan bagian dari motif tatandu menyasok bungo. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan sangat 

baik, unsur-unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang 

besar, warna yang terdiri dari kolaborasi warna biru dan warna merah, tekstur 

pada karya belum terlihat. Sedangkan prinsip-prinsip seni rupa jika dikaji 

berdasarkan kesatuan secara keseluruhan antara tema, warna, bentuk memiliki 

kesatuan yang utuh, dan keseimbangan yang simetris, irama yang ditunjukkan 

pada karya yaitu terdapat pengulangan warna yang sama, dan proporsi yang sama. 

Motif utama yang diterapkan siswa yaitu motif saik ajik, dan motif-motif pinggir 

sebagai pelengkap seperti motif tatandu manyasok bungo. 

 

Foto 5. 37 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 
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Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu pensil, kuas, 

cat (merah, dan hijau), dan sandal tangkelek. Prosedur untuk membuat karya 

adalah Menyiapkan alat dan bahan menggambar motif hias ukiran, memilih 

bentuk motif hias sebagai objek berkarya, memindahkan sketsa motif hias pada 

bahan kayu, dan memberi warna.  

Garis yang terdapat pada karya di atas pada umumnya garis lengkung, dan 

bidang-bidangnya berupa bidang besar dan kecil. Warna yang digunakan yaitu 

warna hijau dan warna merah. Cat yang digunakan untuk mewarnai karya yaitu 

cat air sehingga kesan tekstur belum tampak. Selain itu ruang dan volume pada 

karya juga belum terlihat karena motif hanya berbentuk dua dimensi. Jika dilihat 

kesatuan karya secara keseluruhan hampir seluruh bidang terisi oleh motif 

sehingga keseimbangan karya terlihat balance. Irama yang ditunjukkan pada 

karya yaitu terdapat pengulangan warna yang sama. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan cukup, 

Karena unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang besar, 

warna hijau, dan warna merah, tekstur dari karya belum terlihat. Sedangkan 

prinsip-prinsip seni rupa jika dikaji berdasarkan kesatuan secara keseluruhan 

antara tema, warna, bentuk memiliki kesatuan yang utuh, dan keseimbangan yang 

simetris, dan proporsi yang sama. Berdasarkan karya ini belum terlihat jelas 

kreativitas siswa sebab pada karya ini siswa terkesan belum memahami motif-

motif ukiran rumah gadang Minangkabau. Motif di atas bukan merupakan motif 

ukiran rumah gadang Minangkabau. 

 

Foto 5. 38 

Hasil Karya Siswa 

Sumber. Dok Peneliti (2015) 
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Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya yaitu pensil, kuas, 

cat (merah, dan hijau), dan sandal tangkelek. Prosedur untuk membuat karya 

adalah Menyiapkan alat dan bahan menggambar motif hias ukiran, memilih 

bentuk motif hias sebagai objek berkarya, memindahkan sketsa motif hias pada 

bahan kayu, dan memberi warna. 

Garis pada karya di atas adalah garis lengkung dan bidang besar pada 

bagian depan sandal, bidang kecil pada bagian pinggir sandal. Warna yang 

dipakai untuk menghiasi karya ini yaitu warna hijau dan warna merah. Sedangkan 

tekstur pada karya ini tidak terlihat karena menggunakan cat air. Selain itu, ruang 

pada karya ini juga belum terlihat karena karya ini hanya dua dimensi. 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat pada bagian depan sandal, motif 

yang digunakan yaitu motif saik ajik, dan bagian pinggir sandal dihias dengan 

motif itiak pulang patang. Sedangkan tali sandal dihiasi dengan titik-titik bewarna 

merah dan hijau. Dapat disimpulkan bahwa kelompok ini termasuk terampil 

karena sudah bisa memadu padankan antara dua motif yang berbeda pada satu 

karya. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil karya siswa berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa bahwa karya ini dikategorikan sangat 

baik. Karena unsur seni rupa yang sudah diterapkan diantaranya garis, bidang 

kecil dan bidang besar, warna yang terdiri dari kolaborasi warna hijau dan warna 

merah, tekstur yang kesat. Sedangkan prinsip-prinsip seni rupa jika dikaji 

berdasarkan kesatuan secara keseluruhan antara tema, warna, bentuk memiliki 

kesatuan yang utuh, dan keseimbangan yang simetris, irama yang ditunjukkan 

pada karya yaitu terdapat pengulangan warna yang sama, dan proporsi yang sama. 

Selain itu motif di atas merupakan kolaborasi bagian dari motif saik ajik, motif 

itiak pulang patang pada bagian pinggir sandal, menambahkan motif pada bagian 

tali sandal. 
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Tabel 5. 23 

Komparasi karya siswa pada bahan kayu 

 Eksperimen pertama  Kontrol pertama 

Foto 

karya  

 
 

Analisis 

karya 

Unsur yang terdapat pada karya 

yaitu garis lengkung dan bidang-

bidang kecil. Sedangkan cat yang 

digunakan siswa yaitu cat minyak 

sehingga membentuk tekstur kesat. 

Warna yang digunakan yaitu 

warna merah dan warna biru, hal 

ini terlihat siswa masih belum 

berani untuk bermain warna akan 

tetapi kreativitas siswa dapat 

dilihat dari segi siswa menerapkan 

dua warna pada satu motif. Bisa 

dilihat pada gambar di atas siswa 

menggunakan warna biru dan 

merah pada satu motif. Pada karya 

ini sudah terlihat unsur tekstur, 

apabila diraba terasa kesat yang 

berasal dari warna. Motif ukiran  

di atas hanya berbentuk 2 dimensi 

sehingga tidak terdapat kesan 

ruang atau volume dari karya. 

Sedangkan jika dikaji kesatuan 

karya secara keseluruhan 

membentuk kesatuan tema tentang 

tumbuh-tumbuhan. Keseimbangan 

yang balance, irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan warna yang 

sama, dan proporsi yang sama. 

Karya ini dikategorikan sangat 

baik, karena pada karya ini siswa 

mengkolaborasikan motif ukiran 

kaluak paku kacang balimbiang 

dengan motif yang ada pada pintu 

lemari. Karya ini dikategorikan 

sangat baik 

Unsur garis yang terdapat pada karya 

di atas adalah garis lurus, garis 

lengkung, dan bidang-bidang kecil. 

Karya di atas belum menunjukkan 

unsur tekstur karena hanya 

menggunakan cat air. Dan volume 

pada motif yang diterapkan pada 

bahan kayu hanya karya dua 

dimensi. Bunga pada motif di atas 

adalah motif ukiran tatandu 

manyasok bungo, dan ada 

penambahan motif pada bagian tali 

sandal. bentuk memiliki kesatuan 

yang utuh, dan keseimbangan yang 

simetris, irama yang ditunjukkan 

pada karya yaitu terdapat 

pengulangan warna yang sama, dan 

proporsi yang sama. Pada karya ini 

siswa hanya menerapkan satu motif 

yaitu bagian dari motif tatandu 

manyasok bungo. sehingga karya ini 

hanya dikategorikan baik 
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Foto 

karya  

  

Analisis 

karya  

Garis yang terlihat pada umumnya 

garis lengkung yang berulang-

ulang dan bidang-bidang kecil, 

warna yang diterapkan pada karya 

ada tiga yaitu warna merah, biru, 

dan ungu. Warna ungu bukan 

merupakan warna dasar melainkan 

siswa sudah mulai mencoba 

mencampur warna biru dan merah 

sehingga terbentuk warna ungu. 

Cat yang digunakan adalah cat 

minyak sehingga membentuk 

tekstur yang kesat. Motif di atas 

diambil bagian-bagian kecil dari 

motif asli seperti bunga-bunga 

kecil yang bewarna biru 

merupakan bagian dari motif 

ukiran tatandu manyasok bungo, 

dan bunga-bunga lain merupakan 

ide dari siswa sendiri. Selain itu 

kesatuan pada karya memiliki 

kesatuan yang utuh, keseimbangan 

yang simetris, irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan warna yang 

sama, dan proporsi yang sama 

besar. Selain itu motif di atas 

merupakan kolaborasi bagian dari 

motif kaluak paku, dan motif 

tatandu manyasok bungo. 

Berdasarkan karya di atas juga 

sudah memperlihatkan kreativitas 

siswa dalam berkarya. Karya ini 

dikategorikan sangat baik 

Garis pada karya di atas berupa garis 

lengkung yang tebal yang berupa 

bidang-bidang besar. Warna yang 

diterapkan pada motif yaitu 

kolaborasi antara warna merah dan 

warna hijau. Jika dilihat dua warna 

tersebut terkesan kontras, selain itu 

tekstur pada karya ini tidak tampak 

karena hanya menggunakan cat air. 

Terlihat ada penambahan pada 

bagian tali sandal yaitu garis zigzag. 

Motif yang dibuat oleh kelompok ini 

yaitu motif ukiran pada bagian pintu 

lemari. Dapat disimpulkan 

berdasarkan karya di atas bahwa 

kelompok pada kelas kontrol yang 

pertama ini cukup terampil. bentuk 

memiliki kesatuan yang utuh, dan 

keseimbangan yang simetris, irama 

yang ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan warna yang 

sama, dan proporsi yang sama. 

Berdasarkan karya ini belum terlihat 

jelas kreativitas siswa sebab hanya 

meniru motif yang sudah ada. 

Sehingga karya ini dikategorikan 

baik. 
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Foto 

karya  

  

Analisis 

karya 

Garis yang terdapat pada karya ini 

adalah garis lurus, garis lengkung 

dan bidang-bidang kecil. Warna 

pada karya di atas adalah warna 

orange, biru, cokelat, dan ungu. 

Pada kelompok ini siswa sudah 

mulai ber eksperimen dengan 

menggunakan banyak warna, 

berdasarkan hasil karya ini dapat 

disimpulkan kreativitas siswa 

sudah mulai tampak. Selain itu 

tekstur pada karya ini juga terlihat 

kesat sebab cat yang digunakan 

yaitu cat minyak yang kental. 

Selain itu karya ini memiliki 

kesatuan yang utuh, keseimbangan 

yang simetris, irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan warna yang 

sama, dan proporsi yang sama 

besar. Karya ini siswa 

mengkolaborasikan motif ukiran 

tatandu manyasok bungo dengan 

motif-motif berdasarkan imajinasi 

siswa sendiri. Sehingga 

dikategorikan sangat baik. 

Garis pada karya di atas yaitu garis 

lengkung yang berulang-ulang dan 

bidang-bidang kecil. warna yang 

digunakan yaitu warna biru dan 

merah. Hasil karya pada kelompok 

ini terlihat belum selesai, disebabkan 

beberapa faktor yaitu motif yang 

dibuat cukup rumit sehingga menyita 

waktu yang banyak, kurang kerja 

sama dengan seluruh anggota 

kelompok, dan sedikitnya waktu 

untuk membuat karya. Motif di atas 

merupakan motif ukiran pada bagian 

pintu lemari yang ada di rumah 

gadang daerah setempat. Sedangkan 

prinsip-prinsip seni rupa jika dikaji 

berdasarkan kesatuan secara 

keseluruhan antara tema, warna, 

bentuk memiliki kesatuan yang utuh, 

dan keseimbangan yang simetris, 

irama yang ditunjukkan pada karya 

yaitu terdapat pengulangan warna 

yang sama, dan proporsi yang sama. 

Berdasarkan karya ini belum terlihat 

jelas kreativitas siswa sebab hanya 

meniru motif yang sudah ada. Karya 

ini dikategorikan kurang baik. 

 

 Eksperimen kedua  Kontrol kedua  

Foto 

karya  
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Analisis 

karya 

Garis yang terdapat pada karya 

yaitu garis lengkung, garis lurus 

dan bidang-bidang kecil. Pada 

kelompok ini sebelum siswa 

menerapkan motif pada tangkelek, 

sandal dari bahan tangkelek diberi 

warna dengan warna hijau lumut 

dan warna merah. Kesan tekstur 

juga menonjol pada motif karena 

menggunakan cat minyak yang 

kental. Kelompok ini juga 

menambahkan motif bunga pada 

bagian tali sandal, dan motif itiak 

pulang patang pada bagian pinggir 

sandal. Karya di atas memiliki 

kesatuan yang utuh, keseimbangan 

yang simetris, irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan warna yang 

sama, dan proporsi yang sama. 

Selain itu motif di atas merupakan 

kolaborasi bagian dari motif 

tatandu manyasok bungo, motif 

itiak pulang patang pada bagian 

pinggir sandal dan motif-motif 

berdasarkan imajinasi siswa 

sendiri. Sehingga karya 

dikategorikan sangat baik.  

Unsur garis yang terdapat pada pada 

karya di atas adalah garis lengkung, 

segitiga, dan garis lurus. Dan dilihat 

dri bidangnya mempunyai bidang 

yang besar dan bidang yang kecil. 

warna yang digunakan yaitu 

kolaborasi warna merah dan warna 

biru pada satu motif. Warna yang 

dipakai pada gambar di atas yaitu cat 

air sehingga tidak tampak tekturnya. 

Selain itu kesan ruang juga belum 

terlihat pada motif. Nama motif 

ukiran di atas yaitu motif ukiran saik 

ajik, dan bunga-bunga kecil 

merupakan bagian dari motif tatandu 

menyasok bungo. berdasarkan 

kesatuan secara keseluruhan antara 

tema, warna, bentuk memiliki 

kesatuan yang utuh, dan 

keseimbangan yang simetris, irama 

yang ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan warna yang 

sama, dan proporsi yang sama. Motif 

utama yang diterapkan siswa yaitu 

motif saik ajik, dan motif-motif 

pinggir sebagai pelengkap seperti 

motif tatandu manyasok bungo. 

sehingga karya ini dikategorikan 

sangat baik. 

Foto 

karya  
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Analisis 

karya 

Garis yang terdapat pada karya 

yaitu garis lengkung dan bidang-

bidang yang besar dan bidang yang 

kecil. warna yang digunakan yaitu 

kolaborasi warna merah pada garis 

motif utama dan warna hijau pada 

bagian titik-titik dan isi bunga. 

Terlihat jelas tekstur pada motif 

karena menggunakan cat minyak 

yang kental. Karya belum 

menunjukkan volume karena motif 

hanya karya dua dimensi. 

Kesatuan yang ditampilkan pada 

karya memiliki kesatuan yang 

utuh, keseimbangan yang simetris, 

irama yang ditunjukkan pada karya 

yaitu terdapat pengulangan warna 

yang sama, dan proporsi yang 

sama besar. Selain itu motif di atas 

merupakan kolaborasi bagian dari 

motif tatandu manyasok bungo, 

motif  saik ajik, dan pada salah 

satu sandalnya merupakan motif 

yang ada pada bagian pintu lemari 

rumah gadang Minangkabau, 

menghiasi tali sandal, 

menambahkan titik-titik pada 

bagian tepi motif.  berdasarkan 

gambar di atas bahwa, kreativitas 

siswa sudah mulai terlihat. 

Sehingga karya ini sangat baik.  

Garis yang terdapat pada 

karya di atas pada umumnya garis 

lengkung, dan bidang-bidangnya 

berupa bidang besar dan kecil. 

Warna yang digunakan yaitu warna 

hijau dan warna merah. Cat yang 

digunakan untuk mewarnai karya 

yaitu cat air sehingga kesan tekstur 

belum tampak. Selain itu ruang dan 

volume pada karya juga belum 

terlihat karena motif hanya 

berbentuk dua dimensi. Jika dilihat 

kesatuan karya secara keseluruhan 

hampir seluruh bidang terisi oleh 

motif sehingga keseimbangan karya 

terlihat balance. Irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan warna yang 

sama, Motif di atas bukan 

merupakan motif ukiran rumah 

gadang Minangkabau. karya ini 

dikategorikan cukup.  

 

 

Foto 

karya 

 
 

Analisis Garis yang terdapat pada Garis pada karya di atas adalah garis 
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karya karya yaitu garis lengkung dan 

bidang-bidang yang besar dan 

bidang yang kecil. warna yang 

digunakan yaitu kolaborasi warna 

merah pada garis motif utama dan 

warna hijau pada bagian titik-titik 

dan isi bunga. Terlihat jelas tekstur 

pada motif karena menggunakan 

cat minyak yang kental. Karya 

belum menunjukkan volume 

karena motif hanya karya dua 

dimensi. Kesatuan yang 

ditampilkan pada karya memiliki 

kesatuan yang utuh, keseimbangan 

yang simetris, irama yang 

ditunjukkan pada karya yaitu 

terdapat pengulangan warna yang 

sama, dan proporsi yang sama 

besar. Selain itu motif di atas 

merupakan motif ukiran pada 

bagian dinding lemari di bagian 

sandal yang satunya, menghiasi 

tali sandal, menambahkan titik-

titik pada bagian tepi motif.  

berdasarkan gambar di atas bahwa, 

kreativitas siswa sudah mulai 

terlihat. Karya ini dikategorikan 

sangat baik.  

lengkung dan bidang besar pada 

bagian depan sandal, bidang kecil 

pada bagian pinggir sandal. Warna 

yang dipakai untuk menghiasi karya 

ini yaitu warna hijau dan warna 

merah. Sedangkan tekstur pada karya 

ini tidak terlihat karena 

menggunakan cat air. Selain itu, 

ruang pada karya ini juga belum 

terlihat karena karya ini hanya dua 

dimensi. bentuk memiliki kesatuan 

yang utuh, dan keseimbangan yang 

simetris, irama yang ditunjukkan 

pada karya yaitu terdapat 

pengulangan warna yang sama, dan 

proporsi yang sama. Selain itu motif 

di atas merupakan kolaborasi bagian 

dari motif saik ajik, motif itiak 

pulang patang pada bagian pinggir 

sandal, menambahkan motif pada 

bagian tali sandal. Sehingga karya ini 

dikategorikan sangat baik. 

 

Berdasarkan hasil karya siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

terdapat perbedaan, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil 

karya diantaranya; terdapat perlakuan khusus oleh guru pada kelas eksperimen, 

sebelum membuat sketsa, siswa diberi materi tentang pola pembuatan sketsa 

melalui infokus, guru menggunakan metode kerja kelompok dan pada akhir 

pertemuan siswa mempresentasikan hasil karya. 

 

5. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan guru dan siswa berkaitan dengan 

implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran motif hias. Wawancara 

dilakukan untuk melihat sejauh mana keterlaksanaan dan hasil dari karya yang 
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dibuat oleh siswa. Berikut ini adalah tabel hasil wawancara pengamat dengan 

guru. 

Tabel 5. 24 

Hasil Wawancara dengan Guru  

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 bagaimana membuat perencanaan 

tujuan pembelajaran motif hias 

dengan pendekatan saintifik ? 

pada pembelajaran sebelumnya, ibu 

belum pernah menerapkan langkah-

langkah saintifik secara testruktur. 

Tetapi seperti proses melakukan 

pertanyaan sudah biasa diterapkan pada 

pembelajaran sebelumnya, proses 

menganalisis ibu selalu memancing 

siswa untuk menganalisis pembelajaran 

setelah melakukan tanya jawab, 

selanjutnya proses mencoba setelah ibu 

menjelaskan materi siswa diminta 

untuk langsung membuat karya. Tetapi 

menerapkan langkah saintifik secara 

terperinci belum pernah dilakukan. 

Metode yang sering digunakan yaitu 

metode ceramah. Perencanaan tujuan 

pembelajaran motif hias dengan 

pendekatan saintifik dibuat berdasarkan 

pedoman kurikulum 2013 seperti RPP 

yang dulunya memakai SK, KD dan 

sekarang SK diganti dengan 

kompetensi Inti. 

2 Bagaimana membuat perencanaan 

skenario pembelajaran motif hias 

dengan pendekatan saintifik? 

Di SMP Negeri 2 Gunung Talang sudah 

menerapkan kurikulum 2013 sampai 

sekarang ini, mengenai perangkat 

pembelajaran seperti RPP dan silabus 

sudah mengacu pada kurikulum 2013. 

3 bagaimana membuat perencanaan 

penilaian pembelajaran motif hias 

dengan pendekatan saintifik? 

Penilaian pembelajaran motif hias 

sebelumnya masih mengacu pada 

kurikulum 2013 secara umum. Seperti 

penilaian sikap untuk siswa dengan 

menggunakan kriteria sangat setuju 

dengan skor 4, setuju skornya 3, tidak 

setuju 2, sangat tidak setuju 1. 

Sedangkan penilaian berkarya 

menggunakan aspek penilaian SB yaitu 

sangat baik, B yaitu baik, C cukup, dan 

K yaitu kurang baik. Untuk penilaian tes 

dengan menggunakan penilaian jika 

jawaban siswa betul diberi skor 1 dan 

jika salah diberi skor 0. 

4 bagaimana pembelajaran eksplorasi 

motif hias flora masyarakat Solok 

dengan menggunakan pendekatan 

saintifik? 

Dalam proses mengeksplorasi motif 

hias flora, kreatifitas siswa sudah 

terlihat. Hal ini bisa dilihat pada karya 

siswa, yaitu penerapan ukiran pada 

bahan kayu. Selain itu, sebelum siswa 
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membuat karya pada bahan kayu, siswa 

terlebih dahulu membuat desain pada 

kertas gambar. Dari hasil desainpun 

sudah banyak yang menarik. 

5 Bagaimana keaktifan siswa dalam 

membuat sketsa motif hias flora 

masyarakat Solok dengan 

menggunakan pendekatan saintifik? 

Motif-motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau termasuk rumit, tetapi 

sebelum siswa membuat motif ukiran 

guru menampilkan pola-pola pembuatan 

motif. dengan penerapan pendekatan 

saintifik siswa mulai terlihat aktif dan 

kreatif, hal ini dibuktikan oleh sketsa 

siswa yang sudah mencoba untuk 

mengkolaborasikan motif asli dengan 

bagian-bagian motif lainnya. Seperti 

motif itiak pulang patang 

dikolaborasikan dengan bagian motif 

tatandu manyasok bungo. 

6 Bagaimana halnya dengan  penerapan  

keaktifan siswa SMPN 2 Gunung 

Talang dalam membuat motif hias 

flora masyarakat Solok? 

Motif hias flora masyarakat kabupaten 

Solok sangat banyak dan beraneka 

ragam, dalam hal keaktifan siswa 

membuat motif hias flora sudah terlihat 

dari semangat dan motivasi dalam 

membuat desain motif hias flora dan 

siswa sudah mampu memindahkan 

sketsa pada tengkelek (sandal kayu) 

7 bagaimana penerapan  keaktifan 

siswa SMPN 2 Gunung Talang dalam 

publikasi motif hias flora masyarakat 

Solok ? 

Dalam proses publikasi siswa terlihat 

aktif, sebab sebelum siswa 

mempublikasikan atau 

mempresentasikan karya ke depan kelas 

guru mengintruksikan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk membuat hasil laporan 

dari karya yang dibuat, yakni alat dan 

bahan apa saja yang digunakan, 

bagaimana langkah-langkah pembuatan 

ukiran pada bahan kayu, motif hias apa 

yang dibuat, dan makna yang 

terkandung di dalam motif ukiran yang 

dibuat. Berdasarkan instruksi dari 

proses pembuatan laporan karya selain 

siswa bisa mengulang pelajaran, siswa 

juga mampu membuat laporan hasil 

karya. 

8 bagaimana penerapan siswa  SMPN 2 

Gunung Talang dalam 

mengeksplorasi motif hias fauna 

masyarakat Solok? 

Sebelum masuk pada pembelajaran 

menggambar motif hias pada bahan 

kayu, ibu mengintruksikan kepada siswa 

untuk mengobservasi ke lapangan 

tentang motif-motif ukiran yang 

terdapat pada rumah gadang daerah 

setempat. Setelah siswa mengumpulkan 

data di lapangan, rata-rata siswa 

menemukan motif-motif ukiran yang 

berbentuk tumbuh-tumbuhan. Padahal 
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tidak semua motif-motif ukiran yang 

berbentuk bunga atau daun dimanknai 

dengan motif hias flora. Seperti halnya 

motif ukiran tupai managun jika 

diperhatikan motif ini seperti daun yang 

berkelok-kelok. Tetapi dalam proses 

mengeksplorasi motif hias fauna, siswa 

sudah terlihat aktif dan kreatif. 

9 Bagaimana pula dengan penerapan  

keaktifan siswa dalam mendisain 

motif hias fauna masyarakat Solok? 

Motif hias fauna cukup rumit, sehingga 

bagi siswa yang membuat motif hias 

fauna mengalami kesulitan dalam 

proses membuat desainnya. Dari hasil 

karyapun siswa terlihat asal-asalan 

dalam mendesainnya 

10 Bagaimana halnya dengan  penerapan  

keaktifan siswa SMPN 2 Gunung 

Talang  dalam membuat motif hias 

fauna masyarakat Solok? 

sama halnya dengan proses mendesain, 

siswa mengalami kesulitan. Sehingga 

dalam proses membuat motif hias 

faunapun pada umumnya siswa 

mempunyai kesulitan. Sehingga siswa 

kurang begitu aktif dalam membuat 

motif hias fauna. 

11 bagaimana penerapan  keaktifan 

siswa SMPN 2 Gunung Talang dalam 

publikasi motif hias fauna masyarakat 

Solok ? 

dari dua kelas yang mempresentasikan 

hasil karya yang dibuat mereka, 

memiliki perbedaan keaktifan. Dimana 

pada kelas VII F siswa dalam publikasi 

motif hias fauna banyak yang tidak 

bertanya ketika teman kelompoknya 

tampil sehingga guru harus aktif 

memancing siswa untuk bertanya, 

sedangkan pada kelas VII E pada 

umumnya siswa aktif untuk bertanya 

pada kelompok yang tampil ke depan 

kelas. Bagi kelompok yang tampil pada 

kelas VII E ini rata-rata memahami 

makna yang terdapat pada motif hias 

fauna. 

12 bagaimana penerapan keaktifan siswa  

SMPN 2 Gunung Talang dalam 

mengeksplorasi motif hias alam 

benda masyarakat Solok? 

Dalam mengeksplorasi motif hias alam 

benda, siswa sudah terlihat aktif hal ini 

terlihat pada saat anak-anak sudah mulai 

membuat desain banyak siswa yang 

bertanya pada guru tentang pembuatan 

sketsa. 

13 Bagaimana pula dengan penerapan  

keaktifan siswa dalam mendisain 

motif hias alam benda masyarakat 

Solok? 

Siswa membuat desain motif hias alam 

benda dengan penuh semangat sebab, 

sebelumnya siswa belum pernah 

diajarkan menggambar dengan melihat 

pola sehingga siswa terlihat aktif. 

14 Bagaimana halnya dengan  penerapan  

keaktifan siswa SMPN 2 Gunung 

Talang dalam membuat motif hias 

alam benda masyarakat Solok? 

Keaktifan siswa terlihat pada proses 

pembuatan motif ukiran, seperti 

pemindahan motif ukiran alam benda 

pada bahan kayu. Terlihat bahwa siswa 

sangat kreatif dan memiliki bakat dalam 



221 
 

Siti Aisyah, 2015 
IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN MOTIF HIAS SUMATERA BARAT  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

memindahkan sketsa pada kayu 

15 bagaimana penerapan  keaktifan 

siswa SMPN 2 Gunung Talang dalam 

publikasi motif hias alam benda 

masyarakat Solok ? 

Sama halnya dengan motif flora dan 

fauna ada kelas yang aktif dalam 

publikasi dan ada juga kelas yang 

monoton dalam mempresentasikan 

karya ke depan kelas. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

menerapkan pendekatan saintifik siswa sudah terlihat aktif dan kreatif. terdapat 

tiga tahapan dalam proses belajar mengajar dengan menerapkan pendekatan 

saintifik diantaranya pertama, tahap guru menampilkan materi menggambar motif 

hias. Kedua, tahap siswa membuat sketsa motif hias, ketiga tahap siswa 

memindahkan sketsa pada bahan kayu. Hal ini dibuktikan, pada saat guru 

menampilkan materi pembelajaran sebagian besar siswa mampu menjawab, 

memahami, menganalisis motif hias. Selanjutnya dalam proses membuat sketsa, 

siswa terlihat kreatif hal ini terlihat dari hasil karya siswa yang memadu padankan 

dua motif yang berbeda. Pada saat publikasi dan presentasi sebagian besar siswa 

melakukan tanya jawab dengan kelompok yang melakukan presentasi. Seperti 

yang terlihat pada gambar di bawah ini.  

 

Foto 5. 39 

Proses Memahami  Materi Motif hias 

Sumber. Dok Peneliti  

 

Foto di atas merupakan tahap pembelajaran pertama yaitu guru 

menampilkan materi pembelajaran dengan menggunakan infokus. Pada tahap ini 

guru memancing siswa untuk melakukan tanya jawab, menganalisis materi 

pembelajaran, dan memahami materi pembelajaran. 
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Foto 5. 40 

Proses Membuat Sketsa Motif hias 

Sumber. Dok Peneliti  

 

Foto di atas merupakan proses pembelajaran pada tahap kedua yaitu 

membuat sketsa motif hias. Pada kegiatan ini terlihat kreativitas siswa pada kelas 

yang menerapkan pendekatan saintifik. Hal ini terlihat pada hasil karya siswa 

yang telah peneliti uraikan pada bagian hasil karya siswa. 

 

 

Foto 5. 41 

Proses Memindahkan Sketsa pada Bahan Kayu 

Sumber. Dok Peneliti  

 

Foto di atas merupakan kegiatan pembelajaran pada tahap ketiga yaitu 

siswa memindahkan sketsa pada bahan kayu, pada proses pembelajaran ini siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok. Dimana masing-masing anggota kelompok 

mempunyai tugas masing-masing. Dengan metode kerja kelompok ini terlihat 

kerja sama siswa, rasa tanggung jawab dengan tugas masing-masing, dan saling 

menghargai hasil karya orang lain.  

Berdasarkan hasil karya siswa dapat dilihat bahwa terlihat kreativitas 

siswa pada kelas yang menerapkan pendekatan saintifik, seperti yang telah 

dijelaskan oleh peneliti pada bagian hasil karya siswa. 
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Foto 5. 42 

Tahap Presentasi 

Sumber. Dok Peneliti  

 
Foto di atas merupakan salah satu contoh keaktifan siswa pada kegiatan 

presentasi di kelas eksperimen. Saat kegiatan presentasi siswa melaporkan hasil 

kerja kelompok yang terdiri dari, alat dan bahan yang digunakan, prosedur 

menggambar motif hias, nama motif ukiran, dan makna yang terkandung dalam 

motif ukiran.  

Tabel 5. 25 

Hasil Wawancara dengan Siswa di Kelas Eksperimen Pertama 
No  Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah unsur garis pada motif hias 

flora di rumah gadang masyarakat solok 

tampak pada karya siswa ? 

Sudah bu, beberapa unsur garis yang 

terdapat pada sketsa motif ukiran 

rumah gadang Minangkabau seperti 

garis-garis lengkung, lingkaran, 

lurus dan lain sebagainya bu. 

2 Apakah unsur garis pada motif hias 

fauna di rumah gadang masyarakat 

solok tampak pada karya siswa ? 

Sudah bu, sama dengan unsur yang 

terdapat pada motif hias flora  

3 Apakah unsur garis pada motif hias 

alam benda di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada karya 

siswa ? 

Sudah juga bu, kalau motif hias 

alam benda banyak terdapat garis-

garis lurus, garis segi tiga, segi 

empat, dan lain sebagainya 

4 Apakah unsur  bidang pada motif hias 

flora di rumah gadang masyarakat solok 

tampak pada karya siswa ? 

sudah terlihat bu, tapi kalau 

menstilasikan, distorsi, transformasi 

saya tidak bisa. Saya hanya meniru 

motif yang ada. Guru juga belum 

mengajarkan kepada saya 

bagaimana cara menstilasikan, 

distorsi, transformasi seperti yang 

ibu tanyakan itu 

5 Apakah unsur  bidang pada motif hias 

fauna di rumah gadang masyarakat 

solok tampak pada karya siswa ? 

Sudah juga bu, sama halnya dengan 

motif hias flora juga bu saya hanya 

bisa meniru. Dalam proses meniru 

pun masih mempunyai kesulitan 
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sebab motif ukiran rumah gadang 

Minangkabau sangat rumit dan sulit 

6 Apakah unsur  bidang pada motif hias 

alam benda di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada karya 

siswa ? 

sama bu, sudah terlihat unsur bidang  

7 Apakah unsur texture pada motif hias 

flora di rumah gadang masyarakat solok 

tampak pada karya siswa ? 

Sudah bu, tapi kalau pada sketsa 

guru hanya menyuruh membuat 

sketsa kasar dan tidak harus di arsir. 

Tapi kalau pada hasil karya pada 

bahan kayu sudah terlihat tekstur 

yaitu warna  

8 Apakah unsur  texture pada motif hias 

fauna di rumah gadang masyarakat 

solok tampak pada karya siswa ? 

belum bu, hasil karya motif hias 

fauna pada bahan kayu terdapat 

unsur tekstur 

9 Apakah unsur  texture  pada motif hias 

alam benda di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada karya 

siswa ? 

Sudah bu, hasil karya motif hias 

alam benda yang diterapkan pada 

bahan kayu sudah terlihat unsur 

tekstur 

10 Apakah unsur  warna pada motif hias 

flora di rumah gadang masyarakat solok 

tampak pada karya siswa ? 

Sudah bu, pada hasil karya 

penerapan motif hias flora yang 

diterapkan pada bahan kayu sudah 

diwarnai, tapi sketsa tidak diwarnai 

karena guru hanya menyuruh 

membuat desain dengan pensil 

11 Apakah unsur  warna pada motif hias 

fauna di rumah gadang masyarakat 

solok tampak pada karya siswa ? 

Sama bu sudah juga, hasil karya 

motif hias fauna sudah diwarnai 

12 Apakah unsur  warna pada motif hias 

alam benda di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada karya 

siswa ? 

Sudah bu, pada motif hias alam 

benda sudah terlihat unsur warnanya 

13 Apakah unsur  intensity/ketajaman  hias 

flora di rumah gadang masyarakat solok 

tampak pada karya siswa ? 

Sudah bu, motif hias flora yang 

saya buat sudah menggunakan 

warna yang kuat, karena hanya 

menggunakan warna dasar dan 

belum bisa untuk mengaduk-aduk 

warna. 

14 Apakah unsur  intensity/ketajaman  

pada motif hias fauna di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada karya 

siswa ? 

Sudah juga bu, pada hasil karya 

motif hias fauna sudah terlihat 

fokus atau ketajaman warna sebab 

hanya menggunakan warna dasar. 

15 Apakah unsur intensity/ketajaman 

/fokus pada motif hias alam benda di 

rumah gadang masyarakat solok tampak 

pada karya siswa ? 

Sudah bu, pada karya motif hias 

pada alam benda sudah terlihat 

fokus warnanya, sedangkan pada 

sketsa tidak menggunakan warna. 

16 Apakah unsur ruang pada motif hias 

flora di rumah gadang masyarakat solok 

tampak pada karya siswa ? 

Belum juga bu, karena motif hias 

flora hanya terlihat seperti dua 

dimensi. Sehingga tidak ada 

kedalaman di dalam karya atau 

sketsa 

17 Apakah unsur ruang pada motif hias Belum, sama halnya dengan motif 
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fauna di rumah gadang masyarakat 

solok tampak pada karya siswa ? 

hias flora motif hias fauna juga 

belum terlihat unsur ruang dan 

waktu hanya terlihat seperti dua 

dimensi 

18 Apakah unsur ruang pada motif hias 

alam benda di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada karya 

siswa ? 

Belum, pada motif hias alam benda 

juga tidak terdapat unsur ruang dan 

waktu. Hanya tampak seperti dua 

dimensi. 

 

Tabel di atas merupakan hasil wawancara di kelas yang menerapkan 

implementasi pendekatan saintifik. Pertanyaan wawancara yang diajukan kepada 

siswa yakni ada beberapa unsur seni rupa diantaranya unsur garis, unsur bidang, 

unsur tekstur, unsur warna, unsur intensity atau ketajaman, dan unsur ruang dan 

waktu. 

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara unsur-

unsur seni rupa yang tidak terdapat pada hasil karya siswa yaitu unsur ruang dan 

waktu, sebab karya siswa tidak mempunyai volum hanya berbentuk sketsa dan 

ukiran rumah gadang Minangkabau yang dipindahkan pada bahan kayu. 

Tabel 5. 26 

Hasil Wawancara dengan Siswa pada Kelas Eksperimen Kedua 

No  Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah unsur garis pada motif hias 

flora di rumah gadang masyarakat 

solok tampak pada karya siswa ? 

Sudah bu, karena saya membuat motif 

hias flora jadi unsur yang terdapat pada 

motif yang saya buat yaitu garis 

lengkung dan lingkaran. 

2 Apakah unsur garis pada motif hias 

fauna di rumah gadang masyarakat 

solok tampak pada karya siswa ? 

Sudah juga bu, garis-garis yang terdapat 

pada motif hias fauna yaitu lengkung 

3 Apakah unsur garis pada motif hias 

alam benda di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

karya siswa ? 

Sudah juga bu, garis yang terdapat pada 

motif hias alam benda yaitu garis lurus, 

segitiga, segiempat. 

4 Apakah unsur  bidang pada motif 

hias flora di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

karya siswa ? 

Sudah bu,  

5 Apakah unsur  bidang pada motif 

hias fauna di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

karya siswa ? 

Sudah juga bu,  

6 Apakah unsur  bidang pada motif 

hias alam benda di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

karya siswa ? 

sama bu,  

7 Apakah unsur texture pada motif 

hias flora di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

Pada hasil karya motif hias flora pada 

bahan kayu sudah terlihat teksturnya bu, 

tetapi pada desain yang saya buat belum 
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karya siswa ? terlihat sebab guru hanya menyuruh 

membuat sketsa dengan pensil saja 

8 Apakah unsur  texture pada motif 

hias fauna di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

karya siswa ? 

Sudah juga bu, sama halnya dengan 

motif hias flora. Pada motif hias fauna 

terdapat tekstur pada hasil karya pada 

bahan kayu yang saya buat 

9 Apakah unsur  texture  pada motif 

hias alam benda di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

karya siswa ? 

Sudah bu, motif hias alam benda yang 

diterapkan pada bahan kayu juga sudah 

terlihat unsur teksturnya 

10 Apakah unsur  warna pada motif 

hias flora di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

karya siswa ? 

Sudah bu, hasil karya motif hias flora 

yang saya terapkan pada bahan kayu 

terdapat dua warna yaitu merah dan 

hijau  

11 Apakah unsur  warna pada motif 

hias fauna di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

karya siswa ? 

Sudah bu, motif hias fauna yang saya 

terapkan pada bahan kayu diterapkan 

dua warna 

12 Apakah unsur  warna pada motif 

hias alam benda di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

karya siswa ? 

Sudah bu, hasil karya motif hias alam 

benda yang saya buat terdapat dua 

warna. 

13 Apakah unsur  intensity/ketajaman 

hias flora di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

karya siswa ? 

Sudah bu, motif hias flora yang saya 

buat, ketajamannya dibuat dari segi 

warna 

14 Apakah unsur  intensity/ketajaman  

pada motif hias fauna di rumah 

gadang masyarakat solok tampak 

pada karya siswa ? 

Sudah juga bu, motif hias fauna yang 

saya buat, ketajamannya dibuat dari 

segi warna 

15 Apakah unsur intensity/ketajaman 

/fokus pada motif hias alam benda 

di rumah gadang masyarakat solok 

tampak pada karya siswa ? 

Sudah bu, motif hias alam benda yang 

saya buat, ketajamannya dibuat dari segi 

warna 

16 Apakah unsur ruang pada motif hias 

flora di rumah gadang masyarakat 

solok tampak pada karya siswa ? 

Belum bu, dari hasil karya yang saya 

buat, yaitu menerapkan motif hias flora 

pada bahan kayu belum terdapat ruang 

dan waktu  

17 Apakah unsur ruang pada motif hias 

fauna di rumah gadang masyarakat 

solok tampak pada karya siswa ? 

Belum bu, dari hasil karya yang saya 

buat, yaitu menerapkan motif hias fauna 

pada bahan kayu belum terdapat ruang 

dan waktu 

18 Apakah unsur ruang pada motif hias 

alam benda di rumah gadang 

masyarakat solok tampak pada 

karya siswa ? 

Belum bu, dari hasil karya yang saya 

buat, yaitu menerapkan motif hias alam 

benda pada bahan kayu belum terdapat 

ruang dan waktu 

 

Berdasarkan tabel wawancara di atas dapat dilihat bahwa beberapa unsur 

seni rupa yang digunakan untuk menilai hasil karya siswa. Dapat disimpulkan 

bahwa pada sketsa motif hias flora, fauna dan alam benda yang dibuat siswa unsur 
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yang diterapkan antara lain: unsur garis, unsur warna, unsur tektur, unsur bidang, 

dan unsur ketajaman. Sedangkan unsur ruang belum diterapkan sebab karya siswa 

hanya berbentuk dua dimensi sehingga tidak memiliki volume atau kedalaman. 

Sedangkan pada hasil karya motif hias yang diterapkan pada bahan kayu terlihat 

jelas bahwa terdapat tekstur, dan warna. 

 

B. PEMBAHASAN  

1. Aktivitas Siswa dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dengan 

Pendekatan Saintifik 

Keaktifan siswa dan kemandirian belajar merupakan dampak pengiring 

implementasi pendekatan saintifik. Sebagian fase-fase dari sintaks pendekatan 

saintifik memberikan banyak ruang dan kesempatan untuk siswa berperan aktif 

dan kretif dalam proses pembelajaran. Selain itu, dengan latihan yang kontiniu, 

siswa dapat terbiasa dengan menerapkan pendekatan, model dan metode yang 

bervariasi. 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dapat dilihat pada pertemuan pertama 

memiliki rata-rata keterlaksanaan pada kelas eksperimen yang pertama sebesar 

79,6% dan kelas eksperimen yang kedua sebesar 81,2% dengan kriteria tinggi. 

Rata-rata tersebut membuktikan bahwa siswa antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Akan tetapi aktivitas siswa yang paling rendah yaitu saat proses 

tanya jawab dan menyimpulkan materi, hal ini dikarenakan pada umumnya siswa 

sekolah menengah pertama memasuki masa-masa puberitas sehingga mereka 

tidak mau di tertawakan oleh teman-teman sebayanya. Sejalan dengan pendapat 

Desmita (2010, hlm5) anak sekolah menengah pertama (SMP) berada pada tahap 

perkembangan puberitas pada umur (10-14 tahun).  

Pertemuan kedua, terjadi peningkatan pada kelas eksperimen yang 

pertama tetapi kelas eksperimen yang kedua terjadi penurunan. Antara kelas 

eksperimen yang pertama dan kelas eksperimen kedua aktivitas siswa yang rendah 

juga terletak pada saat siswa melakukan tanya jawab, menganalisis pola 

pembuatan motif hias dan menyimpulkan materi pembelajaran. Pada pertemuan 

ketiga di kelas eksperimen yang pertama dan kelas eksperimen yang kedua terjadi 
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peningkatan aktivitas siswa, pertemuan ketiga aktivitas siswa yang paling rendah 

yaitu saat siswa melakukan tanya jawab, dan membuat laporan kerja kelompok. 

Pertemuan keempat, secara keseluruhan sudah terjadi peningkatan 

aktivitas siswa di kelas eksperimen yang pertama dan pada kelas kedua aktivitas 

siswa yang paling rendah yaitu siswa melakukan tanya jawab. Sebagian besar 

siswa sudah menujukkan keaktifan dan kreatifitas dalam pembelajaran motif hias 

dengan menerapkan pendekatan saintifik baik pada kegiatan awal, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. 

Implementasi pendekatan saintifik lebih memfokuskan pada pengetahuan 

siswa terhadap nama-nama, dan makna motif ukiran rumah gadang Minang. 

Selain aktivitas yang dilihat yaitu siswa mencoba untuk membuat sketsa pada 

bidang kertas dan menerapkannya pada bahan kayu atau sandal tangkelek.  

Pembelajaran pencapaian pendekatan saintifik dalam pembelajaran motif 

hias banyak melibatkan operasi kemampuan siswa dalam membuat karya. Dalam 

hal ini pendekatan ilmiah dibutuhkan untuk mengidentifikasi pengetahuan siswa, 

terutama dalam menghafal motif-motif ukiran rumah gadang Minangkabau yang 

menjadi identitas masyarakat Minang. Siswa diinstruksikan untuk mengumpulkan 

data tentang motif-motif ukiran rumah gadang. Kemudian guru memebrikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi motif yang termasuk motif hias 

flora, fauna, dan alam benda.  

Pembelajaran siswa menunjukkan antusiasnya dalam menerapkan motif-

motif ukiran pada bahan kayu, langkah awal yang dilakukan siswa yaitu 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, memindahkan motif ukiran 

pada bahan kayu, dan langkah terakhir siswa mewarnai motif-motif ukiran. Saat  

pembuatan karya, siswa tidak melakukan proses pengukiran motif sebab pahat-

pahat yang dibutuhkan sangat minim bahkan tidak dijual didaerah kabupaten 

Solok.  

Aktivitas menganalisis pola pembuatan desain motif hias dilakukan siswa, 

agar siswa memahami proses pembuatan sketsa. Sebab motif-motif ukiran rumah 

gadang Minangkabau dianggap cukup sulit.  

Kegiatan belajar mengajar ini, siswa belajar sesuai dengan langkah-

langkah pendekatan saintifik dan tiap langkah-langkah menunjukkan peningkatan 
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aktivitas pada setiap pertemuan. Selama proses belajar mengajar siswa 

menunjukkan semangat untuk menerima materi dan membuat karya yang 

diberikan serta keaktifan dalam mengikuti setiap tahap pelaksanaan pendektan 

saintifik. Pembelajaran yang demikian membantu siswa dalam belajar dan siswa 

secara aktif membangun sendiri pengetahuannya. 

Keaktifan siswa pada implementasi pendekatan saintifik dipengaruhi oleh 

peran dan fungsi guru serta lengkapnya tahap-tahap pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan saintifik. Peran dan fungsi guru hanya sebagai tutor dan 

fasilitator. Guru harus selalu memberikan stimulus agar siswa mau menganalisis 

materi pembelajaran, menalar dan menyimpulkan materi. Hal tersebut, sesuai 

dengan tujuan lain dari implementasi pendekatan saintifik adalah untuk 

meningkatkan kemampuan bertanya siswa. Selain itu kreativitas siswa dalam 

implementasi pendekatan saintifik dipengaruhi oleh kelengkapan alat dan bahan 

yang digunakan dalam proses pembuatan karya.  

 

2. Respon Siswa Terhadap Implementasi Pendekatan Saintifik dalam 

Pembelajaran Motif Hias 

Angket diberikan dengan tujuan mengingat sikap dan minat siswa 

terhadap implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran motif hias. 

Berdasarkan pengolahan angket yang diberikan kepada siswa, diketahui bahwa 

secara umum siswa menyatakan respon positif terhadap implementasi pendekatan 

saintifik. Siswa menyatakan respon setuju dengan pengimplementasian 

pendekatan saintifik sehingga siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa, diketahui bahwa pada 

umumnya siswa yakin dengan kemampuannya bisa menyelasaikan tahap 

pembelajaran beserta tugas materi motif hias dengan serius sehingga yakin 

memiliki nilai yang baik. Siswa juga memiliki respon yang positif jika diberikan 

kesempatan belajar dengan kelompok. Hal itu sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah menengah pertama yaitu suka berkelompok atau membentuk kelompok 

kecil. Dalam kelompok tersebut siswa dapat belajar memenuhi aturan-aturan 

kelompok, belajar bekerja sama, mengahrgai teman, saling membantu, 
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bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Dengan membentuk 

kelompok, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan bersemangat dan antusias. 

Pendekatan saintifik berorientasi pada aktivitas siswa terutama dalam 

pembuatan sketsa dan pembuatan karya. Hal ini secara langsung mendorong siswa 

untuk lebih aktif dan kretif dalam berkarya dan memahami motif-motif ukiran 

rumah gadang yang menjadi identitas masyarakat kabupaten Solok. Sehingga 

setelah mengikuti pembelajaran motif hias, siswa lebih termotivasi dalam 

mempelajari motif-motif ukiran rumah gadang Minangkabau yang dianggap 

menarik. Selain itu melalui kegiatan pengamatan, siswa banyak mendapat 

wawasan baru dengan mencari informasi sendiri ke lapangan. 

Beberapa kegiatan siswa dalam pembelajaran motif hias ini yaitu siswa 

melakukan pengamatan terhadap ukiran rumah gadang daerah setempat, setelah 

siswa mengumpulkan data di lapangan, siswa melakukan tanya jawab bersama-

sama dengan guru, setelah proses tanya jawab siswa membuat salah satu desain 

motif ukiran di bidang kertas. Tahap selanjutnya siswa memindahkan sketsa pada 

bahan kayu, kemudian siswa mempresentasikan karya ke depan kelas. 

 

3. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Pendekatan Saintifik  

Hasil analisis data pretest dan postest pada kelas yang menerapkan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran motif hias menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan signifikan setelah menerapkan pendekatan saintifik. Berdasarkan 

hasil pengujian data, hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi tidak normal sehingga menggunakan uji non Parametrik. Menurut 

Sujarweni (2012, hlm. 145)  

penggunaan statistik Parametrik dan Non Parametrik tergantung asumsi 

dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik Parametrik memerlukan 

terpenuhi banyaknya asumsi, antara lain: data yang dianalisis harus 

berdistribusi normal, dan dalam penggunaan salah satu uji mengharuskan 

data homogen, untuk regresi harus terpenuhi banyak asumsi linearitas. 

Statistik Non Parametrik tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi, 

misalnya data yang dianalisis tidak harus bedistribusi normal.  

 



231 
 

Siti Aisyah, 2015 
IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN MOTIF HIAS SUMATERA BARAT  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Statistik non parametrik sering disebut sebagai distribusi bebas. Dalam 

penelitian data-data yang tidak berdistribusi normal, tidak menggunakan uji 

homogenitas dan uji normalitas hanya dilanjutkan pada uji Mann Whitney. 

Berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan, siswa sudah memiliki 

pengetahuan awal karena sebelum masuk pada materi menggambar motif hias 

pada kayu, siswa sudah mempelajari materi menggambar motif hias pada tekstil. 

Pada materi ini guru sudah memberikan pengetahuan awal tentang nama-nama 

motif ukiran rumah gadang Minangkabau akan tetapi guru belum menjelaskan apa 

makna yang terkandung di dalamnya. Pada kegiatan pretest, siswa hanya 

mendapatkan rata-rata 24.08, namun siswa sudah memiliki pengetahuan tentang 

nama-nama motif ukiran Minangkabau. Keadaan yang demikian menunjang 

pelaksanaan penerapan pendekatan saintifik.  

Pendekatan pembelajaran ini siswa dituntut untuk aktif dan kreatif. 

Berdasarkan teori Dyer dalam Sani (2014, hlm. 53) pendekatan saintifik (scientific 

approach) dalam pembelajaran yang memiliki komponen proses pembelajaran 

antara lain: mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan informasi, 

menalar, dan membentuk komunikasi.  

Tahapan aktivitas belajar yang dilakukan dengan pembelajaran saintifik 

tidak harus dilakukan mengikuti prosedur yang kaku, namun dapat disesuaikan 

dengan pengetahuan yang hendak dipelajari. Pada pembelajaran ini dilakukan 

observasi terlebih dahulu sebelum memunculkan pertanyaan, selanjutnya siswa 

mencoba membuat sketsa pada bidang kertas, dan tahap selanjutnya siswa 

menerapkan sketsa pada bahan kayu, proses terakhir yaitu siswa 

mempresentasikannya. Hasil belajar siswa setelah menerapkan pendekatan 

saintifik mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini karena siswa mengikuti 

setiap tahapan-tahapan pembelajaran.  

Beberapa dampak pembelajaran yang terjadi setelah menerapkan 

pendekatan saintifik sesuai dengan pendapat Abidin (2014, hlm. 148) yaitu terjadi 

peningkatan kemampuan siswa dalam menguasai materi. Membina kepekaan 

siswa terhadap konteks kehidupan melalui pengamatan yang dilakukan siswa. 

Mengembangkan karakter siswa, membentuk kecakapan siswa, meningkatkan 

sikap ilmiah, membina kemampuan berkomunikasi dan berargumentasi. 
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Berdasarkan data hasil belajar siswa dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan pemahaman hasil belajar yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:  

1. Dalam proses belajar mengajar guru sudah menggunakan media pembelajaran 

yaitu infokus. 

2. Siswa mendapatkan materi lebih lengkap baik secara teoritis maupun praktis. 

3. Siswa menjadi lebih aktif karena ikut mencari sendiri sumber belajar dan 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. 

 

a. Perbedaan Hasil Belajar antara Pembelajaran Menggunakan 

Pendekatan Saintifik dengan Model Konvensional 

Berdasarkan hasil pengolahan data telah dibuktikan bahwa pada dasarnya 

siswa memiliki kemampuan yang sama, dan memiliki kemampuan yang berbeda 

setelah diberikan treatmen pada masing-masing kelompok siswa. Walaupun 

terjadi perbedaan hasil belajar antara kelas yang menerapkan  pendekatan saintifik 

dengan kelas yang mengimplementasikan model konvensional, namun bisa 

dikatakan bahwa perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Jika dikategorikan 

perbedaan hasil belajar tersebut dapat dikategorikan “sedang”. Namun dapat 

diartikan bahwa pendekatan saintifik lebih efektif dibandingkan dengan model 

konvensional dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. 

Perolehan peningkatan hasil belajar siswa yang didapatkan siswa setelah 

dilakukan treatmen berupa implementasi pendekatan saintifik disebabkan oleh 

keksesuaian karakteristik siswa. Pada dasarnya sekolah menengah pertama 

merupakan makhluk yang mengalami perkembangan, yang memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi serta sudah mulai aktif dan kreatif dalam tahapan pembelajaran. 

Sependapat dengan Majid (2014, hlm. 95)  

Lima aktivitas belajar yang diterapkan dalam pendekatan saintifik 

merupakan aktivitas dalam mengembangkan keterampilan berpikir untuk 

mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Dengan diharapkan siswa 

termotivasi  untuk mengamati fenomena yang terdapat di sekitarnya, 

mencatat atau mengidentifikasi data, lalu merumuskan masalah yang ingin 

diketahuinya dalam pernyataan menanya. Dari langkah ini diharapkan 

siswa mampu merumuskan hal yang ingin diketahuinya. 

 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi. Bahwa informasi bisa berasal 
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dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh 

karena itu kondisi pembelajaran diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong 

peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi 

tahu (modul diklat kurikulum 2013). 

Setelah dilakukan analisa terhadap hasil belajar keempat kelompok 

didapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan. 

Faktor penyebabnya yang pertama adalah sampel yang diambil dalam penelitian 

ini memiliki rata-rata memiliki kemampuan yang sama, kedua walaupun dalam 

penyajian materi kelas eksperimen menggunakan power point akan tetapi kelas 

biasa mampu menyerap materi pembelajaran yang diajarkan guru melalui metode 

cermah biasa. Perbedaan ketiga hanya terletak pada proses presentasi karya, akan 

tetapi keempat kelas tersebut membuat laporan hasil karya dimana isi laporan 

tersebut terkait seluruh materi pembelajaran sehingga siswa dapat mengulang-

ngulang materi pembelajaran.  

Berdasarkan hal tersebut ternyata telah dibuktikan bahwa penggunakan 

pendekatan, model, metode yang bervariasi dalam proses pembelajaran mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dan memotivasi siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran.  

Perolehan hasil belajar antara keempat kelompok siswa tersebut tidak 

mengalami perbedaan yang terlalu signifikan disebabkan berbagai hambatan 

dalam implementasi pendekatan saintifik. Hambatan-hambatan tersebut 

diidentifikasi sebagai berikut: 1) walaupun di SMP Negeri 2 Gunung Talang 

sudah menerapkan kurikulum 2013, namun guru masih menggunakan metode 

cermah sehingga siswa terbiasa melalukan pembelajaran dengan mendengarkan 

dan mencatat sehingga agak sulit membawa siswa pada situasi yang berbeda. 2) 

adanya sebahagian kecil siswa yang memiliki sikap acuh sehingga penerapan 

pendekatan saintifik kurang efektif, 3) keterbatasan kemampuan siswa dalam 

membuat sketsa motif ukiran rumah gadang Minangkabau yang dianggap terlalu 

rumit, 4) keterbatasan kemampuan siswa dalam menerapkan sketsa pada bahan 

kayu, 5) keterbatasan alat yang digunakan untuk membuat ukiran sehingga siswa 

hanya mewarnai ukiran pada bahan kayu, 6) kekurangan waktu pembelajaran. 
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Pendekatan saintifik mempunyai tujuan utama untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa. Untuk membawa siswa pada proses pembelajaran 

pada lingkungan baru.  

 

4. Hasil Karya Siswa di Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Berdasarkan hasil karya siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dilihat bahwa terdapat perbedaan dari hasil karya. Pertama, sketsa yang dibuat 

oleh siswa pada kelas eksperimen sudah terlihat bahwa siswa mencoba untuk 

menambahkan motif asli dengan bagian motif yang lain. Dan pada hasil karya 

pada bahan kayu untuk kelas eksperimen pada umumnya siswa juga mencoba 

mengkolaborasikan dua motif yang berbeda. 

Beberapa motif yang sering muncul pada karya siswa yaitu motif ukiran 

itiak pulang patang, motif ukiran bada mudiak, motif ukiran pucuak rabuang, 

motif ukiran kaluak paku kacang balimbiang, motif ukiran aka cino saganggang, 

motif ukiran siriah gadang, motif ukiran bungo panca matohari, motif ukiran 

tatandu manyasok bungo, motif ukiran saik ajik.  

Motif yang sering muncul pada karya siswa pada bahan kayu adalah motif 

ukiran tatandu manyasok bungo, motif ukiran saik ajik, motif ukiran itiak pulang. 

Motif ukiran rumah gadang Minangkabau pada umumnya dilihat dan ditiru dari 

bentuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam benda. Menurut Martimin (1976, 

hlm. 19) pada umumnya motif dasar yangs sering ditiru adalah bentuk-bentuk 

tumbuh-tumbuhan, bentuk manusia, bentuk binatang, dan bentuk alam benda.  

 Keterlakasanaan proses pembelajaran terdapat perbedaan tindakan yang 

dilakukan guru, yaitu pada kelas eksperimen diberikan perlakuan khusus sedang 

di kelas kontrol hanya menggunakan pembelajaran konvensional. Tetapi tidak 

berpengaruh terhadap hasil karya siswa, menurut Hilgard (1991, hlm. 57) interest 

is persisting tendency to pay attention to end enjoy some activity and content. 

Sardiman A.M. (2011, hlm. 2011:6) berpendapat bahwa minat diartikan sebagai 

suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara 

situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhan sendiri.  

 


