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ABSTRAK 

Anisa, NIM. 2142151001 “Analisis Gambar Flora Karya Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 36 Medan Tahun Ajaran 2017/2018 Berdasarkan Unsur-Unsur 

Visual”. Skripsi. Jurusan Seni Rupa S-1, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan 

unsur garis, bentuk, gelap  terang, tekstur, ruang/volume serta proporsi pada 

gambar bunga Mawar karya siswa SMP Negeri 36 Medan Tahun Ajaran 

2017/2018. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif. Populasi yang 

terdapat dalam penelitian ini sebanyak 300 karya gambar bunga Mawar, sehingga 

sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini terdiri dari 27 karya gambar bunga 

Mawar menggunakan teknik Cluster Random Sampling atau pengambilan sampel 

secara acak/rambang/random.  

Penilaian dalam penelitian ini mengacu kepada nilai KKM 65 pada mata pelajaran 

Seni Budaya. Maka Penilaian dalam penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

unsur garis mencapai nilai 71, unsur bentuk mencapai nilai 64, unsur gelap terang 

mencapai nilai 61, unsur tekstur mencapai nilai 69 dan ruang/volume mencapai 

nilai 68, serta penerapan proporsi mencapai nilai 64. Maka dari 6 indikator 

penilaian tersebut, unsur yang paling unggul dari 6 indikator yaitu pada unsur 

garis dengan goresan garis yang terlihat spontan, kesan tebal dan tipis juga terlihat 

pada hasil gambar bunga mawar. Sedangkan penilaian unsur yang paling rendah 

berada pada unsur gelap terang, dengan penerapan gelap terang yang kurang tepat, 

baik dari segi tata letaknya maupun dari tekhnik yang diterapkan pada gambar 

bunga mawar, sehingga kurang menghasilkan dimensi pada gambar objek. 

Penilaian secara keseluruhan pada unsur garis, bentuk, gelap terang, tekstur, dan 

ruang/volume mencapai nilai rata-rata 67 dan termasuk dalam kategori cukup  

baik, serta pada penerapan proporsi mencapai nilai rata-rata 64 dan termasuk 

dalam kategori kurang baik.  Maka dari 27 karya gambar bunga Mawar yang 

mencapai nilai KKM sebanyak 12 karya atau 44,4 % dari 27 karya gambar bunga 

Mawar sudah mencapai nilai KKM.  
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