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ABSTRAK 

Sabtian Hardiansyah, NIM 081222610024. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Desain Keramik Siswa Dengan Menggunakan Metode Inkuiri Di Kelas VII SMP N 

1 Tanjung Tiram T. A 2013/2014, Skripsi, Jurusan Seni Rupa, FBS, Unimed, 2014. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SMP N 1 Tanjung Tiram. Dari 

hasil wawancara dengan guru Seni Rupa ditemukan bahwa para siswa belum 

pernah diajarkan menggambar desain keramik dengan menggunakan metode 

Inkuiri, belum pernah mendapatkan pengalaman belajar dari lingkungan mereka 

sendiri dan hasil belajar siswa dalam pelajaran Seni Rupa dan Keterampilan 

masih kurang. 

Tujuan penelitian ini adalah dengan strategi inkuiri dapat meningkatkan 

hasil belajar menggambar desain keramik siswa kelas VII SMP N 1 Tanjung 

Tiram. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan 2 siklus. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 1 Tanjung 

Tiram yang berjumlah 30 siswa. Setiap siklus terdiri dari Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pengamatan/Observasi, dan Refleksi. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah Lembar Penilaian Siswa, Tes Unjuk Kerja, Wawancara, Catatan 

Lapangan dan dokumentasi. 

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh adalah hasil belajar pada tiap siklus 

terjadi peningkatan, yaitu nilai rata-rata kelas Siklus I mencapai 68,3 dengan 

siswa yang tuntas belajar 10 siswa atau 33,33%. Siklus II nilai rata-rata kelas 

mencapai 84,08, siswa yang mengalami tuntas belajar sebanyak 26 siswa atau 

86,67%. Aspek ketepatan bentuk pada siklus I 58% yang tuntas, pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 83% yang tuntas. Aspek kesatuan pada siklus I 

47% yang tuntas, pada silkus II mengalami peningkatan menjadi 82%  yang 

tuntas. Proporsi pada siklus I 49% yang tuntas, pada silkus II mengalami 

peningkatan menjadi 82% yang tuntas. Aspek keselarasan pada siklus I 38% yang 

tuntas, pada silkus II mengalami peningkatan menjadi 67% tuntas. 

Berdasarkan keterangan dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

dengan diterapkannya metode pembelajaran inkuiri dalam menggambar desain 

keramik akan dapat meningkatkan hasil belajar dalam menggambar desain 

keramik siswa di SMP N 1 Tanjung Tiram jelas terbukti, dengan demikian 

metode inkuiri dapat diterima keberlakuannya dalam menggambar desain 

keramik. 
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