
ABSTRAK 

Nurul Cindy Paramita Asdi Sitanggang, NIM. 2153351010 “UPAYA 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENGGAMBAR BENTUK BUAH 

TEKNIK KRAYON PADA PENERAPAN METODE LATIHAN SISWA KELAS 

VI  SD NEGERI NO. 081232 SIBOLGA T.A 2019/2020”  skripsi Jurusan Seni Rupa, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, 2020.  

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas gambar anak dari yang tidak 

mengetahui menjadi paham akan dasar gambar yaitu gambar bentuk buah dengan 

penerapan metode latihan (drill) dalam kegiatan mewarnai media krayon di kelas VI-A 

SD Negeri No. 081232 Sibolga. Metode Latihan adalah metode yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan materi pelajaran atau informasi melalui bentuk latihan-latihan 

secara berulang-ulang agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih 

tinggi dari apa yang dipelajari. Adapun subjek penelitian berjumlah 29 siswa. Metode 

latihan ini menggunakan tindakan Pre Test, Siklus I, Siklus II, guna meningkatkan hasil 

belajar siswa. Secara bertahap pada tindakan pre test, peneliti mendapati rata-rata nilai 

presentase belajar  masih  52%  artinya  ketuntasan belajar di kelas masih rendah. Hal 

ini dibuktikan dari kemampuan siswa yang belum memahami dasar gambar benuk buah. 

Dilanjut peneliti dengan tindakan siklus I, pada tahap ini peneliti melakukan perbaikan 

karya untuk tidak terulang pada pre test sebelumnya, yangmana didapati rata-rata 

belajar siswa yang baik 86,7% dan cukup baik 13,3% dan sudah mulai baik. Dan masuk 

pada tindakan siklus II, dalam kegiatan mewarnai gambar bentuk buah media krayon 

didapati 89,66% amat baik dan 10,34% baik dapat dikatakan bahwa perbaikan hasil 

belajar siswa menjadi lebih baik dan meningkat. Dari hasil ini, peneliti dapat 

mengatakan bahwa perbaikan perkembangan hasil belajar siswa yang dilakukan telah 

berhasil karena telah memenuhi kategori penilaian. Maka peneliti memutuskan untuk 

tidak melanjuti tindakan pada kegiatan mewarnai gambar bentuk buah. Penerapan 

metode latihan (drill) telah berhasil dilakukan dan dapat menjadi acuan dan strategi 

belajar seni rupa khususnya menggambar.  
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