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OLEH 

OVANI DEVI ANGGRAENI 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses model pembelajaran 

Project Based Learning dalam mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 

Abung Semuli. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana proses 

model pembelajaran Project Based Learning dalam mata pelajaran seni budaya di 

SMP Negeri 1 Abung Semuli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori konstruktivistik. Adapun informan 

dalam penelitian ini yaitu seorang guru dan siswa-siswi kelas IX. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles 

dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses model pembelajaran Project 

Based Learning dalam mata pelajaran Seni Budaya di SMP Negeri 1 Abung 

Semuli terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yaitu membuka pelajaran 

dengan suatu pertanyaan esensial, merencanakan proyek, menyusun jadwal, 

mengawasi jalannya proyek, penilaian terhadap produk yang dihasilkan dan 

evaluasi. Langkah-langkah tersebut sudah dilakukan oleh guru secara lengkap dan 

berurutan. Selain langkah-langkah, kesalahan siswa selama pengerjaan proyek 

merupakan sebuah proses dan bagian dari belajar. Hal inilah yang disebut dengan 

teori pembelajaran konstruktivistik di mana siswa membangun pengetahuannya 

sendiri dengan bantuan guru sebagai fasilitator serta mengembangkan kemampuan 

berpikir kritisnya. 

 

 

Kata kunci: pembelajaran, seni budaya, model project based learning. 
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ABSTRACT 

 

 

LEARNING ARTS AND CULTURE USING THE PROJECT BASED 

LEARNING MODEL IN CLASS IX A 

AT SMP NEGERI 1 ABUNG SEMULI 

 

 

By 

OVANI DEVI ANGGRAENI 

 

 

 

 

This study aims to describe the process of Project Based Learning learning model 

in arts and culture subjects at SMP Negeri 1 Abung Semuli. The formulation of 

the problem in this study is how the Project Based Learning learning model 

process in arts and culture subjects at SMP Negeri 1 Abung Semuli. This study 

used descriptive qualitative method. The theory used is constructivist theory. The 

informants in this study were a teacher and class IX students. Data collection 

techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis 

technique in this study uses the Miles and Huberman model, namely data 

reduction, data presentation and conclusion drawing. Source triangulation was 

carried out to test the validity of the data in this study. The results showed that the 

Project Based Learning learning model process in the Arts and Culture subject at 

SMP Negeri 1 Abung Semuli consisted of learning steps, namely opening the 

lesson with an essential question, planning the project, compiling a schedule, 

supervising the project, evaluating the resulting product. and evaluation. These 

steps have been carried out by the teacher completely and sequentially. In addition 

to the steps, students' mistakes during project work are a process and part of 

learning. This is what is called a constructivist learning theory in which students 

build their own knowledge with the help of the teacher as a facilitator and develop 

their critical thinking skills. 

 

 

Keywords: learning, cultural arts, project based learning model. 
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“Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi” 

(Henry Ford)  

 

“Fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja” 

(Tim Ferris) 

 

“Berjuang untuk sukses tanpa kerja keras seperti mencoba memanen ketika kamu 

belum menanam” 

(David Bly) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan sangatlah penting 

bagi peserta didik yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran. 

 

Pembelajaran merupakan aktivitas manusia yang sangat vital dan secara 

terus menerus akan dilakukan selama manusia tersebut masih hidup 

(Jannaty, 2018). Dengan kata lain pembelajaran ialah proses yang terdiri atas 

beberapa komponen seperti siswa, guru, metode serta materi pembelajaran 

yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan.Guru perlu menentukan dan 

memilih model pembelajaran yang sesuai dalam menyajikan meteri 

pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam 

memilih model pembelajaran sesuai diharapkannya dapat memecahkan 

masalah yang dihadapinya. 

 

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer (Rehalat 

Aminah, 2014). Dapat dikatakan berhasil tidaknya tergantung pada 
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efektifitas model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar. 

 

Berdasarkan pra-observasi yang dilakukan dengan Ibu Leni Widiastuti, S.Pd 

selaku guru seni budaya di SMP Negeri 1 Abung Semuli, didapatkan 

informasi pembelajaran seni budaya yang dilakukan di SMP Negeri 1 

Abung Semuli selama ini dilakukan dengan metode pembelajaran secara 

ceramah. Kegiatan belajar antar peserta didik dilakukan secara individual, 

dengan demikian tidak adanya interaksi pembelajaran antara guru dengan 

siswa. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelumnya dengan 

cara pendidik menjelaskan dan peserta didik mendengarkan yang selama ini 

diterapkan guru, hal ini menjadikan siswa menerima informasi secara pasif, 

di mana siswa menerima pengetahuan dari guru dan pengetahuan sebagai 

bahan dari informasi dan keterampilan. Materi seni budaya yang 

sebelumnya dipelajari yakni pengertian, ragam dan media seni grafis. Tugas 

yang sebelumnya diberikan hanya berupa makalah atau membuat klipping 

seni budaya tanpa adanya persentasi. Hasil belajar yang diinginkan belum 

dapat tercapai secara optimal, karena peserta didik belum diberi kesempatan 

secara luas untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya. 

 

Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran yang dilakukan menunjukan 

kurangnya respons peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Kurangnya interaksi yang dilakukan guru dengan siswa menyebabkan 

kegiatan pembelajaran menjadi kurang edukatif, dan jika dibiarkan terus 

menerus maka siswa akan sulit dalam mengembangkan ide atau gagasan 

yang ada dalam dirinya pada kegiatan pembelajaran. 

 

Upaya alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut sangatlah 

dibutuhkan. Sekian banyak model pembelajaran yang bisa menjadi alternatif 

untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah model 

pembelajaran Project Based Learning. Penerapan model pembelajaran 

Project Based Learning di sekolah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi kepribadian peserta didik yang memilki rasa 
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estetik, sikap kritis, dan apresiatif. Dalam penerapan model pembelajaran 

Project Based Learning dalam mata pelajaran seni budaya diharapkan 

peserta didik dapat mengkonstruk tugas yang diberikan oleh guru seni 

budaya disekolah tersebut. 

 

Penerapan Project Based Learning dalam proses belajar mengajar menjadi 

sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir 

secara kritis dan memberi rasa kemandirian dalam belajar (Rais dalam 

Rambe:2010). Proyek dapat meningkatkan kemampuan peserta didik karena 

membiarkan peserta didik mengejar minat mereka sendiri. Kondisi tersebut 

dapat menciptakan variasi di lingkungan kelas dan memungkinkan untuk 

berbagi materi karena proyek yang dikerjakan diserahkan pada keinginan 

peserta didik, imajinasi peserta didik yang muncul, dan kreativitas peserta 

didik. 

 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

proses pembelajaran seni budaya pada materi seni grafis menggunakan 

model pembelajaran Project Based Learning yang dilakukan di SMP Negeri 

1 Abung Semuli, mengingat sekolah tersebut merupakan sekolah yang 

belum menerapkan model pembelajaran Project Based Learning sebagai 

upaya dalam mengembangkan potensi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana proses model pembelajaran Project Based Learning 

dalam mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Abung Semuli? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses model pembelajaran 

Project Based Learning dalam mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 

Abung Semuli.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1. Bagi guru, dapat meningkatkan kinerja serta dapat menggunakan 

atau menerapkan model pembelajaran yang lebih efektif untuk 

mendapatkan hasil belajar siswa secara maksimal. 

1.4.2. Bagi Peserta Didik, peserta didik, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan siswa dapat dengan mudah berkreasi dan termotivasi 

belajar secara aktif. 

1.4.3. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah referensi peneliti dalam 

pembelajaran seni budaya melalui model pembelajaran yang efektif 

serta dapat menjadi pengetahuan pribadi dalam kegiatan 

pembelajaran.  

 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1.5.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pembelajaran seni budaya menggunakan 

model pembelajaran Project Based Learning dalam materi seni 

grafis di SMP Negeri 1 Abung Semuli. 

1.5.2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMP Negeri 1 

Abung Semuli tahun ajaran 2019-2020. 

1.5.3. Tempat Penelitian 

Tempat dalam penelitian ini yaitu di SMP Negeri 1 Abung Semuli 

yang terletak dijalan Trans Auri, Semuli Jaya, Abung Semuli, 

Lampung Utara.  
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1.5.1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun pelajaran 

2021/2022 dibulan April 2021.  

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 
Kegiatan Waktu Kegiatan Aktivitas 

Observasi 4 Januari 2021 Observasi Awal 

Pelaksanaan 
Penelitian 

-5 April 2021 
 

-12 April 2021 

-15 April 2021 

-19 April 2021 

-22 April 2021 

- Observasi dan wawancara 

mengenai keadaan sekolah 

-Pertemuan Pertama 
-Pertemuan Kedua 

-Pertemuan Ketiga 
-Pertemuan Keempat 

Penyusunan 

Laporan Hasil 

Penelitian 

April – Mei 2021 Mengolah data dan 

menyusun laporan hasil 
penelitian 

 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan sebagai bahan perbandingan  dan kajian. Penelitian Triani 

Lailatunnahar pada tahun 2021 dengan Jurnal yang berjudul “Penerapan 

Metode Pembelajaran Project Based Learning Guna Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA di Masa Pandemi Covid 19 pada Siswa Kelas VII 1 di SMP 

Negeri Binaan Khusus Kota Dumai”. Fokus permasalahan yang terdapat 

pada penelitian ini penerapan model pembelajaran Project Based 

Learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Project 

Based Learning  pada masa pandemi ini berbasis daring, siswa dan guru 

terhubung dalam pembelajaran zoom dan menerapkan  model pembelajaran 

tersebut, siswa dengan  mudah menerima materi yang disampaikan oleh 

guru walaupun tanpa tatap muka. 

 

Penelitian Cici Karina Putri pada tahun 2019 dengan judul “ Penerapan 

model Project Based Learning untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa 

pada pembelajaran tematik kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro 

Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan 

keaktifan siswa pada pembelajaran tematik melalui model Project Based 

Learning. Pada penelitian ini guru mata pelajaran tersebut mengadakan tes 

lembar angket pada tiap akhir pertemuan. Peningkatan skor keaktifan belajar 

siswa dari skor awal siklus 1 ke siklus 2 dengan adanya peningkatan skor 

sebesar 1,2 (skor awal ke siklus 1), dan 1,1 (siklus 1 ke siklus 2). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Project Based Learning 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. 
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Penelitian Ulfisa Ananda pada tahun 2018 dengan judul “Penerapan model 

Project Based Learning untuk meningkatkan kreativitas siswa pada 

pembelajaran IPA kelas IV MIN 6 Aceh Selatan”. Penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui kreativitas siswa setelah penerapan model 

Project Based Learning di kelas IV MIN 6 Aceh Selatan. Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan beberapa 

siklus. Hasil penelitian pada penelitian ini bahwa kreativitas siswa terhadap 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model Project Based Learning 

sudah memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil ketiga siklus tersebut. 

Ketiga skripsi tersebut, relevan untuk dijadikan referensi karena memiliki 

persamaan yakni pemilihan model pembelajaran Project Based Learning.  

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah dilakukan, 

terletak pada fokus permasalahan yakni pada penelitian terdahulu berfokus 

pada aktifitas guru dan siswa terhadap materi macam-macam sumber energi 

melalui Project Based Learning, sedangkan pada penelitian ini berfokus 

pada proses model pembelajaran Project Based Learning. Instrumen yang 

digunakan pada penelitian terdahulu meliputi lembar aktifitas guru, lembar 

aktifitas siswa, dan lembar observasi kreativitas siswa, sedangkan pada 

penelitian ini dilakukan menngunakan instrumen penelitian yang meliputi 

pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan perbedaan 

tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana proses model pembelajaran 

Project Based Learning pada mata pelajaran Seni Budaya di SMP Negeri 1 

Abung Semli.  

 

 

2.2. Teori Belajar Konstruktivistik 

 

Teori  konstruktivistik merupakan sebuah teori  yang  sifatnya membangun 

dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab 

dengan memiliki sifat membangun maka dapat diharapkan keaktifan dari 

pada siswa akan meningkat kecerdasannya (Suparlan 2019: 79-88). Dengan 

demikian aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri 
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pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan 

proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir 

yang telah ada dimilikinya. Dapat disimpulkan bahwa konstruktivistik 

merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang 

yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang telah mereka pelajari (dalam 

hal ini seni grafis) dengan cara menerapkan konsep-konsep yang 

diketahuinya kemudian mempaktikkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Teori belajar kontruktivistik menyatakan bahwa pengetahuan tidak 

ditransfer begitu saja dari seseorang kepada orang lain, tetapi harus 

diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang (Utari Dewi, 2020:56). 

Peserta didik harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri karena 

pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu yang terus 

berkembang terus menerus. Bagi peserta didik agar benar-benar memahami 

dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja dalam 

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya dengan 

menemukan ide-ide untuk dapat memecahkan masalahnya. 

 

Ide-ide Piaget, Vygotsky, Bruner membentuk suatu teori pembelajaran yang 

dikenal dengan teori konstruktivistik. Keterkaitan teori konstruktivistik 

dengan model pembelajaran Project Based Learning adalah bahwa dengan 

melakukan kerja proyek, peserta didik dapat mengkonstruksi 

pengetahuannya. Semua peserta akan saling berinteraksi dalam proses 

pembelajaran. Teori konstruktivistik menjadi teori yang dipilih untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dan pemahaman belajar dalam membangun 

pengetahuan secara mandiri melalui keaktifan belajar yang dialami oleh 

siswa. 

 

Selanjutnya, Suparlan (2019:85- 87) mengemukakan kelebihan dan 

kekurangan dari teori konstruktivistik sebagai berikut: 

 

2.2.1. Kelebihan Teori Konstruktivistik 

 

1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. dalam proses 
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pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam 

pembelajaran. Siswa diminta untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik dan  

lain sebagainya, jadi guru hanya sebagi pemberi arah dalam 

kegiatan pembelajaran.   

2. Siswa (pembelajar) lebih aktif dan kreatif. Siswa  dituntut untuk 

bisa memahami pembelajarannya baik di dapatkan di sekolah dan 

yang dia dapatkan di luar sekolah, sehingga pengetahuan-

pengetahuannya yang dia dapatkan tersebut bisa dia kaitkan 

dengan baik dan seksama. 

3. Pembelajar memiliki kebebasan dalam belajar. Siswa bebas 

mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya 

dengan yang di sekolah sehingga tercipta konsep yang 

diharapkannya. 

4. Guru berpikir proses membina pengetahuan baru, siswa berpikir  

untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 

 

2.2.2. Kekurangan Teori Konstruktivistik 

 

1. Siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, 

oleh karena itu pendapat siswa berbeda dengan pendapat para 

ahli. 

2. Teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya 

sendiri, hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama apalagi 

untuk siswa yang malas. 

3. Kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa 

dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa 

 

 

2.3. Pembelajaran 

 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam 

suatu lingkungan belajar. Definisi ini menjelaskan bahwa pembelajaran 
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merupakan suatu gabungan yang di dalamnya terdapat guru dan siswa, 

materi pelajaran, media pembelajaran dan proses untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Untuk itu pembelajar bisa lebih banyak menggunakan 

waktunya untuk menjalankan fungsinya sebagai penasihat, pembimbing, 

motivator dan fasilitator dalam kegiatan belajar (Nasution. S. dalam 

Falahudin, Iwan 2014:104-117), kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua 

orang pelaku, yaitu guru dan siswa. 

 

Kemudian, Pane dan Dasopang (2017) menjelaskan bahwa pembelajaran 

pada hakikatnya merupakan suatu proses, yaitu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. 

Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau 

bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran dari 

guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang 

bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti adanya 

peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran, ada pula peserta didik 

yang lambah dalam mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah 

yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran 

yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, jika 

hakikat belajar adalah “perubahan”, maka hakikat pembelajaran adalah 

“pengaturan”. 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Pembelajaran yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang terjadi secara 

formal di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Abung Semuli. Kemudian, 

untuk lebih fokus lagi dalam melakukan penelitian, maka pembelajaran 

yang akan dibahas adalah pembelajaran pada mata pelajaran Seni Budaya 

yang landasan nya dibahas di bagian 2.6. 

 

2.4. Model Pembelajaran  

 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 
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tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru 

(Akhmad Suderajat, 2018:3). Model pembelajaran yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah sebuah bentuk penyajian pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru selama proses belajar mengajar, dalam hal ini pada 

kegiatan pembelajaran Seni Budaya di SMP Negeri 1 Abung Semuli, 

khususnya pada materi seni grafis.  

 

Selain itu,  model pembelajaran menurut Ellis dalam Sundari (205:275 

)merupakan strategi-strategi yang berdasar pada teori- teori dan penelitian 

yang terdiri dari rasional, seperangkat langkah-langkah dan tindakan yang 

dilakukan guru dan siswa, sistem pendukung pembelajaran dan metode 

evaluasi atau sistem penilaian perkembangan belajar siswa. Selanjutnya, 

Ellis mengemukakan bahwa model pembelajaran hakikatnya 

menggambarkan keseluruhan yang terjadi dalam pembelajaran dari mulai 

awal, pada saat, maupun akhir pembelajaran pada tidak hanya guru namun 

juga siswa. Setiap model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 

2. Dapat dijadikan pedoman perbaikan kegiatan belajar mengajar 
dikelas. 

3. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (a) urutan langkah- 

langkah pembelajaran (syntax), (b) prinsip-prinsip reaksi, (c) sistem 

sosial, dan (d) sistem pendukung. 

4. Memiliki dampak sebagai akibat terapan modelpembelajaran, 

meliputi:dampak pembelajaran berupa hasil belajar yang terukur dan 

dampak pengiring berupa hasil belajar jangka panjang. (Sundari 

2015:4). 

5. Adanya desain instruksional atau persiapan mengajar dengan 

berpedoman pada model pembelajaran yang dipilih. 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan sebuah teknik penyajian yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Model sangat 

penting peranannya dalam pembelajaran, karena melalui pemilihan model 
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yang tepat oleh guru dapat menciptakan pembelajaran efektif. Pemilihan 

model pun harus disesuaikan dengan materi pembelajaran, suasana kelas, 

juga lingkungan sekolah. Untuk penelitian ini, model pembelajaran yang 

menjadi fokus penelitian adalah model pembelajaran Project Based 

Learning, di mana sebelumnya guru Seni Budaya belum pernah 

menggunakan model pembelajaran ini. Kemudian penjelasan teori terkait 

model Project Based Learning tersebut dapat dipelajari dibagian 2.5.  

 

 

2.5. Model Project Based Learning 

 

Model pembelajaran merupakan seperangkat strategi yang berdasarkan 

landasan teori dan penelitian tertentu yang meliputi latar belakang, prosedur 

pembelajaran, sistem pendukung dan evaluasi pembelajaran yang ditujukan 

bagi guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang 

dapat diukur. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam 

perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan pendapat Trianto (2015:53) yang mengemukakan bahwa fungsi 

model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan 

para guru dalam melaksanakan pembelajaran 

 

Project Based Learning adalah model pembelajaran yang mengorganisasi 

kelas dalam sebuah proyek (Thomas, 2015:11). Model Project Based 

Learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada guru untuk mengelola kelas dengan melibat kerja proyek kepada 

peserta didik. Kerja proyek yang dilakukan berdasarkan tugas-tugas yang 

kompleks mengenai suatu permasalahan (problem). Sehingga pembelajaran 

berbasis proyek di lingkungan virtual dapat mendorong pembelajaran yang 

efektif. Selain itu akan memudahkan pembelajaran untuk merekam segala 

kegiatan peserta didik dalam lingkungan online. 

 

Menurut Rais (dalam Rambe dkk 2018:6) langkah-langkah model 

pembelajaran Project Based Learning adalah sebagai berikut:  
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1) Membuka pelajaran dengan  suatu pertanyaan menantang (start with the 

Essential question)-di mana guru akan memberikan sebuah materi 

pembelajaran berupa video pembelajaran, kemudian setelah peserta 

didik menyimak video pembelajaran tersebut diharapkan adanya 

pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik untuk membuat sebuah 

proyek secara mandiri. 

2) Merencanakan proyek (design a plan for the project)-setelah peserta 

didik mengetahui proyek yang akan dikerjakan langkah selanjutnya 

ialah merencanakan proyek. 

3) Menyusun jadwal aktivitas (create a schedule)-kemudian peserta didik 

menyusun jadwal aktivitasnya, dimulai dari pengumpula  alat dan 

bahan, proses pembuatan hingga hasil akhir. 

4) Mengawasi jalannya proyek (monitor the students and the progress of 

the project)-pada tahap ini guru berperan untuk mengawasi dan 

mengontrol proses pembuatan proyek yang dilakukan peserta didik. 

5) Penilaian terhadap produk yang dihasilkan (assess the outcome),-

kemudian setelah peserta didik telah selesai dalam pembuataan tugas 

proyek , hasil proyek tersebut akan diberi nilai oleh guru mata pelajaran 

tersebut. 

6) Evaluasi (evaluate the experience)-setelah hasil proyek dinilai langkah 

terakhir yakni evaluasi oleh guru mata pelajaran dengan memberikan 

saran dan masukan. 

 

2.5.1. Tujuan Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning 

 

Project Based Learning Setiap model pembelajaran pasti memiliki 

tujuan dalam penerapannya. Tujuan Project Based Learning menurut 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolakara (2020 

)antara lain: 

a. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan  

masalah proyek. 

b. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam 

pembelajaran. 
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c. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah 

proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. 

d. Mengembangkan  dan  meningkatkan  keterampilan  peserta  

didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan 

tugas atau proyek. 

e. Meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada Project 

Based Learningyang bersifat kelompok. 

 

2.5.2. Kelebihan Project Based Learning 

 

Model Project Based Learning memiliki kelebihan menurut 

Khanifah (dalam Febriani dan Siska, 2020:21) mengemukakan 

terdapat beberapa kelebihan dari model Project Based Learning, 

yakni: 

a. Meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. 

b. Membuat siswa menjadi lebih aktif. 

c. Membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. 

d. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. 

e. Meningkatkan kemampuan bekerjasama (kolaborasi). 

f. Mengembangkan dan mempraktikkan peserta didik dalam 

keterampilan berkomunikasi. 

g. Melibatkan para peserta didik belajar dengan mengintergrasikan 

pengetahuan atau informasi dengan dunia nyata. 

 

2.5.3. Kelemahan Project Based Learning 

 

Kelemahan model Project Based Learning menurut Zizan dkk. 

(dalam Febriani, Siska 2020: 21) yaitu, membutuhkan banyak waktu 

untuk menyelesaikan masalah. Selain itu memerlukan biaya yang 

cukup banyak untuk mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

Dalam pembelajaran ini, juga memerlukan guru yang terampil dan 

membutuhkan murid yang juga aktif dalam belajar. 

 

2.5.4. Karakteristik Project Based Learning 
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Menurut Thomas (2000) Karakteristik Project Based Learning 

memiliki karakteristik yang membedakan model yang lain. 

Karakteristik tersebut, antara lain: 

a. Centrality 

Pada project based learning proyek menjadi pusat dalam 

pembelajaran. 

b. Driving question 

Project based learning difokuskan pada pertanyaan atau 

masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan 

konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. 

c. Constructive Investigation 

Pada project based learning, siswa membangun pengetahuannya 

dengan melakukan investigasi secara mandiri (guru sebagai 

fasilitator). 

d. Autonomy 

Project based learning menuntut student centered, siswa sebagai 

problem solver dari masalah yang dibahas. 

e. Realisme 

Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan 

situasi yang sebenarnya. 

 

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas, penulis menyimpulkan model 

pembelajaran ini dapat digunakan ketika guru ingin lebih menekankan pada 

keterampilan sains yaitu pada kegiatan mengamati, menggunakan alat dan 

bahan, menginterpretasikan, merencanakan proyek, menerapkan konsep, 

mengajukan pertanyaan dan berkomunikasi dengan baik, dalam hal ini akan 

terfokus pada kegiatan pembelajaran pada materi seni grafis. Selain itu, 

yang terpenting dalam model pembelajaran ini adalah di mana guru sebagai 

fasilitator dapat memfasilitasi peserta didik agar menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran Seni Budaya, khususnya pada materi seni grafis. 
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2.6. Pembelajaran Seni Budaya 

 

Menurut Arinil (dalam Naisah 2013:16), mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yaitu, 

memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan, 

menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan, 

menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan, 

menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat 

lokal, regional, maupun global. 

Amaliah (2018) mengemukakan Ruang lingkup mata pelajaran seni budaya 

dan keterampilan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

b. Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran dan lain 

sebagainya. 

c. Seni musik , mencakup kemampuan peserta didik untuk menguasai 

olah vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya musik. 

d. Seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh 

dengan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. 

e. Seni drama, mencakup keterampilan pementasan dengan 

memadukan seni musik, seni tari dan peran. Keterampilan, 

mencakup segala aspek kecakapan hidup (life skills) yang  meliputi 

keterampilan personal, keterampilan sosial keterampilan vokasional 

dan akademik. 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 

pembelajaran seni (dalam hal ini di tingkat menengah pertama) bertujuan 

mengembangkan kesadaran seni dan keindahan dalam arti umum, baik 

dalam domain konsepsi, apresiasi, kreasi, penyajian, maupun tujuan-tujuan 

untuk pengembangan kepribadian peserta didik secara positif. Pembelajaran 

Seni Budaya tidak semata-mata dimaksudkan untuk membentuk peserta 

didik menjadi pelaku seni atau seniman, namun lebih menitikberatkan pada 

sikap konatif dan perilaku kreatif, etis dan estetis. Kemudian, dengan 



17 

 

adanya pembelajaran Seni Budaya, salah satunya materi seni grafis, dapat 

lebih meningkatkan kreativitas peserta didik.  

 

 

2.7. Seni Grafis 

 

Seni grafis adalah seni dua dimensi yang diciptakan melalui teknik cetak. 

Misalnya: cetak sablon (silkscreen), cetak tinggi (seperti stempel), cetak 

datar (lithography), dsb. Esensi seni grafis adalah membuat cetakan yang 

dapat digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan ke media karya 

(misalnya: kertas). Secara etimologi grafis berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

“graphein” yang berarti menulis atau menggambar (Susanto, 2002: 47). 

Grafis dalam bahasa inggris adalah graph atau graphic yang berarti 

membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. 

 

Menurut Rokhmat (1997:40), karya seni grafis umumnya dibuat di atas 

kertas. Pada teknik monotype, prosesnya mampu menciptakan salinan karya 

yang sama dalam jumlah banyak. Ini yang disebut dengan proses cetak. Seni 

grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan plat (medium 

cetak). Plat yang dijadikan sebagai media ini meliputi papan kayu, logam, 

lembaran kaca akrilik, lembaran linoleum atau batu litografi. Seni grafis lain 

yang disebut dengan cetak saring menggunakan lembaran kain berpori 

(sreen–printing) yang direntang pada sebuah kerangka. Pembagian jenis 

grafis dilakukan berdasarkan teknik pembuatannya. Bahan dan alat yang 

dipakai juga beragam sesuai teknik yang digunakan. 

 

Jenis–jenis seni grafis berdasarkan teknik pembuatannya dapat dibedakan 

sebagai berikut: 

a. Cetak Tinggi (Teknik Cetak Relief / Teknik Cukil). 

Cetak tinggi menggunakan klise/acuan/alat cetak yang akan 

menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. 

b. Cetak Dalam (Intaglio Print). 

Cetak Dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam, artinya 

bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. 
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c. Cetak Datar (Planography Print). 

Cetak Datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan 

prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. 

d. Cetak Saring. 

Cetak Saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan 

layar (screen) dengan kerapatan serat tertentu. 
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Project Based Learning 

Proses Pembelajaran 

Pembelajaran Seni 

Budaya 

SMP Negeri 1 Abung 

Semuli 

 
Teori Konstruktivistik 

Deskripsi Hasil 

Penelitian 

 

2.8. Kerangka Berpikir 

 

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadadap gejala-

gejala yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian (Suria Sumantri 

dalam Sugiono, 2015:92). Objek dalam permasalahan dalam penelitian ini 

berupa Pembelajaran Seni Budaya Mengunakan model Project Based 

Learning pada kelas IX A di SMP ss Negeri 01 Abung.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir 

(Sumber: Ovani Devi Anggraeni, 2017) 

 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Abung 

Semuli dengan memperhatikan proses pembelajaran seni budaya, dengan 

pengaplikasikan teori belajar konstruktivistik pada pembelajaran seni 

budaya sehingga menghasilkan pembelajaran seni budaya menggunakan 

model pembelajaran Project Based Learning pada kelas IX A di SMP 

Negeri 1 Abung Semuli.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang sedang 

diteliti secara alamiah dan sistematis. Sehingga dapat digunakan untuk 

memahami dan memecahkan masalah yang ada. Penelitian deskriptif 

kualitatif merupakan jenis pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau memaparkan keadaan objek penelitian pada keadaan 

sekarang berdasarkan fakta- fakta yang terjadi sebagaimana adanya (Satori 

dan Komariah, 2013:22). Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata 

atau gambar dari adanya angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti 

mnggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. 

 

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan 

menjelaskan masalah yang diteliti secara sistematis dan apa adanya. Desain 

penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian, yang membantu penelitian dalam pengumpulan dan 

menganalisis data (Sekaran, 2006: 30). Data yang diperoleh bersumber dari 

hasil penelitian yang dilakukan secara bersamaan dalam proses 

pengumpulan data. Penelitian yang dilakukan pada kondisi yang dialami 

atau berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan merupakan penelitian yang 

bersifat naturalis. 

 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan 

terkait guru dan siswa dalam pembelajaran seni budaya. Dipilihnya jenis 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses model pembelajaran 
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Project Based Learning dalam mata pelajaran Seni Budaya pada kelas XI A 

di SMP Negeri 1 Abung Semuli. 

 

Tahapan persiapan dalam penelitian mencakup kegiatan pra observasi untuk 

pemilihan masalah dan lokasi penelitian. Tahap pemilihan masalah diawali 

dengan mengamati bagaimana guru Seni Budaya di SMP Negeri 1 Abung 

Semuli mengimplementasikan model pembelajaran dalam kegiatan 

pembelajaran Seni Budaya. Kemudian menemukan fokus masalah terkait 

model pembelajaran Project Based Learning. Untuk menentukan fokus dan 

judul penelitian, perlu beberapa sumber-sumber buku serta jurnal sebagai 

referensi terkait penelitian yang penulis lakukan agar menciptakan karya 

tulis yang original, ilmiah, dan memiliki nilai kebaruan. 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode lapangan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode 

kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari referensi 

melalui buku, jurnal, dan dokumen dokumen yang dianggap penting dalam 

penelitian ini. Data penelitian dikumpulkan berdasarkan klasifikasi jenis dan 

kondisi yang ada di lapangan. Proses terakhir dalam tahapan pelaksanaan 

adalah mengolah data, menganalisis, kemudian mendeskripsikan hasil 

penelitian serta melakukan penarikan kesimpulan.  

 

 

3.2. Lokasi dan Sasaran Penelitian 

 

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian ini terletak di SMP Negeri 

1 Abung Semuli jalan Trans Auri, Semuli Jaya, Abung Semuli, Lampung 

Utara. Disekolah tersebut menjadi salah satu alasan peneliti melakukan 

penelitian karena merupakan salah satu sekolah yang pada saat ini 

melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka dan juga dalam mata 

pelajaran seni budaya guru memberikan model pembelajaran berbasis 

proyek atau model pembelajaran Project Based Learning . Sasaran 

penelitian ini adalah guru seni budaya dan siswa kelas XI A dalam 

pembelajaran seni budaya. 
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3.3. Sumber Data Penelitian 

 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu: 

 

3.3.1. Sumber Data Primer 

 

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono dalam Wayan, 

2019:52). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran seni budaya di kelas IX A 

dengan jumlah siswa 32 orang di SMP Negeri 1 Abung Semuli. 

 

3.3.2. Sumber Data Sekunder 

 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara 

langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya 

melalui orang lain atau melewati dokumen- dokumen (Sugiono dalam 

Saskia 2020:28). Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa 

data-data dan dokumen pendukung yang sesuai dengan penelitian, 

yakni terkait perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, 

bahan ajar guru, lampiran kegiatan pembelajaran, serta data 

pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

 

3.4. Fokus Penelitian 

 

Fokus dalam penelitian ini tertuju pada bagaimana proses pembelajaran Seni 

Budaya menggunakan model Project Based Learning pada kelas IX A. 

Objek formal dalam penelitian ini yaitu model Project Based Learning, 

sedangkan objek material yaitu pembelajaran Seni Budaya. Penelitian ini 

melihat bagaimana proses pembelajaran Seni Budaya ketika guru 

menggunakan model Project Based Learning pada materi seni grafis. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling penting 

dilakukan dalam proses penelitian karena tujuan penelitian adalah 

memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang 

ditetapkan (Sugiyono dalam Saskia 2020:28). Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu: 

 

3.5.1. Observasi 

 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan 

secara langsung ke lapangan untuk mengetahui informasi mengenai 

objek yang akan diteliti. Jenis observasi dalam  penelitian  ini 

merupakan observasi non partisipan karena peneliti tidak terlibat dan 

hanya menjadi pengamat (Sugiyono dalam Wayan 2019). Observasi 

ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 

proses pembelajaran melalui Project Based Learninguntuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran seni 

budaya kelas IX A di SMP Negeri 1 Abung Semuli. 

 

Observasi yang telah dilakukan untuk mencari informasi tentang 

permasalahan yang ada di sekolah tersebut, mencari tahu solusi yang 

atau alternatif apa yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. 

Observasi yang telah dilakukan merupakan observasi non partisipan. 

Observasi non partisipan dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

lokasi penelitian. Peneliti melakukan dua jenis observasi, yakni 

observasi pra penelitian dan observasi penelitian. Observasi pra 

penelitian dilakukan sebelum penelitian sesungguhnya dilakukan, 

untuk memperoleh data atau informasi awal mengenai kondisi dan 

permasalahan di SMP Negeri 1 Abung Semuli. Selanjutnya 

observasi penelitian yang telah dilakukan untuk mendapatkan data 

dan informasi mengenai proses model pembelajaran Project Based 
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Learning dalam mata pelajaran Seni Budaya pada kelas XI A di 

SMP Negeri 1 Abung Semuli. 

 

3.5.2. Wawancara 

 

Wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui 

percakapan dengan responden untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu wawancara terstruktur karena dalam proses wawancara 

peneliti menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang akan ditanya terhadap responden (Sugiyono dalam Wayan 

2019:54). Wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai apakah di 

dalam kegiatan pembelajaran seni budaya menggunakan Project 

Based Learning dapat berlangsung secara efektif dan alasan 

mengapa menggunakan model pembelajaran Project Based 

Learning dalam kegiatan belajar mengajar. informasi yang 

didapat dari guru mata pelajaran seni budaya. 

 

3.5.3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu, dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

seseorang (Sugiyono dalam Wayan 2019:54). Dokumentasi dalam 

penelitian ini menggunakan . Dokumentasi tertulis menggunakan 

berupa gambar dan dokumentasi tidak tertulis berupa video. Foto 

digunakan untuk menunjang tahapan mendeskripsikan langkah- 

langkah guru dalam menggunakan model Project Based Learning 

dalam mata pelajaran seni budaya. Video digunakan untuk hasil 

dari pembelajaran menggunakan Project Based Learning untuk 

mendokumentasikan selama proses pembelajaran berlangsung. 
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3.6. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan 

dan mengumpulkan data penelitian, sebagai langkah untuk menemukan 

hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan kriteria pembuatan instrumen 

yang baik (Arifin, 2014: 1). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu pedoman observasi, panduan wawancara, dan panduan dokumentasi. 

 

3.6.1. Pedoman Observasi 

 

Pengamatan atau observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

secara umum ialah mengamati bagaimana proses pembelajaran seni 

budaya dengan materi seni grafis menggunakan model Project Based 

Learning pada kelas IX A di SMP Negeri 1 Abung Semuli. Pedoman 

observasi digunakan pada saat melakukan pengamatan secara 

langsung di lapangan tentang apa yang dilihat dalam pelaksanaan 

model pembelajaran Project Based Learning dalam mata pelajara 

seni budaya. Adanya panduan tersebut dapat memudahkan proses 

penelitian yang dilakukan di lapangan. Agar observasi dalam 

penelitian ini dapat berjalan dengan efektif maka perlu adanya 

lembar pengamatan sebagai instrumen. 

 

Tabel 3.1 Pengamatan Aktivitas Guru dalam Proses 

Pembelajaran 

 

No Instrumen Pengamatan Pertemuan Ke 

I II III IV 

1 Memberikan materi mengenai seni 

grafis meliputi ( pengertian seni 

grafis,teknik- teknik seni grafis) 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

    

2 Guru menginstruksi siswa untuk 

mengamati video mengenai seni 

grafis melalui youtube 
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3 Guru membagi kelompok praktik     

4 Siswa mulai mempersiapkan 

konsep serta menyusun jadwal 

kegiatan 

    

5 Siswa mempersiapkan alat dan 

bahan yang dibutuhkan untuk 

membuat karya seni 

grafis. 

    

 

6 

Siswa mulai membuat karya seni 
grafis sesuai dengan tema dan 
konsep yang telah ditentukan. 

    

 

3.6.2. Pedoman Wawancara 

 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan di tanyakan (Sugiyono,2011:140). 

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan cara 

melakukan tanya jawab kepada guru seni budaya di SMP Negeri 1 

Abung Semuli. Panduan wawancara yang digunakan yaitu berupa 

pertanyaan mengenai proses pembelajaran seni budaya 

menggunakan Project Based Learning pada kelas IX A di SMP 

Negeri 1 Abung Semuli sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara 

No Pertanyaan 

1 Persiapan apa saja yang ibu lakukan sebelum mengajar untuk 

mendukung proses pembelajaran ? 

2 Mengapa ibu memilih model pembelajaran Project Based 

Learning dalam pembelajaran seni budaya ? 

3 Adakah   kendala yang ibu   alami   terkait dengan 

proses pembelajaran ? 

4 Adakah model pembelajaran lain yang ibu terapkan untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran ? 

5 Bagaimana keadaan fasilitas serta sarana dan prasarana yang 

diberikan sekolah dalam proses pembelajaran? 
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3.6.3. Pedoman Dokumentasi 

 

Dokumentasi yang telah dilakukan dalam penelitian digunakan untuk 

mengumpulkan data yang bersumber dari proses kegiatan 

pembelajaran seni budaya dengan aspek yang akan diambil dalam 

dokumentasi diantaranya foto dan video pada proses kegiatan 

berlangsung guna untuk memudahkan peneliti untuk menjelaskan 

pada setiap pertemuannya. Foto dan video digunakan untuk 

memperoleh data mengenai tempat pelaksanaan penelitian dan juga 

langkah-langkah pembelajaran selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

3.7. Teknik Keabsahan Data 

 

Teknik keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil 

di lapangan dengan fakta yang diteliti di lapangan untuk menjamin validitas 

data temuan di lapangan (Nirwanto, 2015: 31). Lincion dan Guba (dalam 

Nirwanto, 2015: 31) menyarankan empat macam standar kriteria keabsahan 

data kualitatif, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(trasferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability). 

 

Penelitian ini menggunakan kriteria derajat kepercayaan (credibility) dengan 

teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber. Teknik keabsahan data dengan 

triangulasi sumber adalah proses pengujian kepercayaan dilakukan dengan 

cara memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber (Hayati, 

dkk., 2016: 57). Triangulasi sumber berarti menguji kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh dengan membandingkan data hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi mengenai pembelajaran dengan metode Project 

Based Learning siswa kela IX A di SMP Negeri 1 Abung Semuli. 

 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber yang 

terdapat pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 
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merupakan tindakan untuk mengelola data menjadi informasi,baik yang 

disajikan dalam bentuk angka maupun bentuk narasi (Jakni, 2016 : 99). 

Teknik analisis data dalam deskripsi kualitatif adalah suatu proses yang 

sudah dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan untuk kemudian 

dilakukan secara intensif setelah data terkumpul semuanya (Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono, 2011 : 246). Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah 

dalam teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

3.8.1. Reduksi Data 

 

Tahap reduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok 

dan memfokuskan pada informasi yang penting dan membuang yang 

tidak pelu. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mereduksi data 

dengan cara memilih hal-hal yang pokok berdasarkan data-data 

tersebut yang berhubungan dengan media pembelajaran. Kemudian 

memfokuskan pada hal-hal yang penting terkait proses pembelajaran 

dimulai dari cara guru memberikan materi pembelajaran, penerapan 

model Project Based Learning, proses pembelajaran, hingga hasil 

pembelajaran. Data-data tersebut didapatkan dari teknik 

pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

3.8.2. Penyajian Data 

 

Setelah mereduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. 

Data data tersebut disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi. Data 

yang dideskripsikan berupa langkah- langkah guru dalam 

menerapkan model pembelajaran Project Based Learning . Dalam 

penelitian ini data yang disajikan berbentuk uraian deskripsi 

mengenai data hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi. 
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3.8.3. Penarikan Kesimpulan 

 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan peneliti yang sudah 

diteliti sehingga dapat menjawab semua pertanyaan yang ada dalam 

rumusan masalah. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat 

berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang masih belum jelas 

menjadi jelas. Kesimpulan yang dicapai pada penelitian yang telah 

dilakukan yakni berisi tentang deskripsi mengenai pembelajaran seni 

budaya menggunakan model Project Based Learning pada kelas IX 

A di SMP Negeri 1 Abung Semuli. 

 

  



57 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, proses model pembelajaran 

Project Based Learning dalam mata pelajaran Seni Budaya di SMP Negeri 1 

Abung Semuli terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yaitu membuka 

pelajaran dengan suatu pertanyaan esensial, merencanakan proyek, 

menyusun jadwal, mengawasi jalannya proyek, penilaian terhadap produk 

yang dihasilkan dan evaluasi. Proses model pembelajaran Project Based 

Learning di SMP Negeri 1 Abung Semuli sudah dilakukan oleh guru secara 

lengkap dan berurutan. Siswa sebagai subjek penelitian juga sangat aktif 

selama proses pembelajaran dengan menggunakan model Project Based 

Learning tersebut.   

 
Model pembelajaran Project Based Learning sangat mendukung 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru dalam model pembelajaran 

ini hanya bertugas sebagai fasilitator. Pembelajaran tidak dilakukan secara 

vertikal dari guru ke siswa. Siswa tidak hanya menerima materi dari guru 

dan menghasilkan suasana pembelajaran satu arah yang kurang aktif. Model 

ini mendukung terciptanya pembelajaran yang sangat aktif dan memacu 

kreativitas siswa. Kondisi tersebut menciptakan suasana menjadi kondusif 

sehingga dalam belajar siswa bisa mengkonstruksi pengetahuan dan 

pengalaman yang diperolehnya dengan pemaknaan yang lebih baik. Hal 

inilah yang disebut dengan teori pembelajaran konstruktivistik dan memang 

pembelajaran pada hakikatnya adalah konstruktivis, karena pembelajaran 

adalah aktivitas siswa yang sifatnya proaktif dan reaktif dalam membangun 

pengetahuan. 
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5.2. Saran 

 

Berdasarkan simpulan dan temuan penelitian diatas, diharapkan penelitian 

mengenai model pembelajaran Project Based Learning ini dapat terus 

dikembangkan dengan lebih baik. Pembelajaran melalui model Project 

Based Learning dengan menggunakan penelitian tindakan kelas memuat 

sederetan tahap yang cukup panjang dan menguras banyak waktu. 

Sebaiknya guru dapat mengatur waktu siswa dengan tepat agar setiap tahap 

dapat terselesaikan dengan sempurna. Guru sebaiknya lebih up to date 

terhadap perkembangan yang ada dan tidak menutup diri. Untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran hendaknya kebutuhan peralatan, sarana prasaran dan 

sumber-sumber belajar dapat dilengkapi khususnya yang terkait kegiatan 

pembelajaran seni budaya. 
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