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ABSTRACT 

The purpose of this study was to increase student activity and 

learning outcomes in the subject of arts and culture in class XI 

MIPA 7 MAN 1 Lamongan in the 2019/2020 academic year with 

poster art material through the Joyful Learning approach. This 

descriptive comparative research was conducted in MAN 1 

Lamongan in the 2019 academic year. / 2020. The research 

subjects were students of class XI MIPA 7 which consisted of 10 

male students and 20 female students. 

The method used was classroom action research consisting of two 

cycles. In cycle I, learning is carried out in class with a 

predetermined work theme, while in cycle II, learning is carried 

out outside the classroom with a free theme. Each cycle consists 

of 4 stages of research, namely planning, implementing actions, 

observing, and reflecting. The research data were analyzed using 

comparative descriptive followed by reflection. Comparative 

descriptive is done by comparing data on initial conditions, cycle 

1 and cycle 2, both for learning activities and learning outcomes. 

The results of this study indicate that: The use of the Joyful 

Learning Method makes the learning activity of arts and culture 

increase from an average score of 3.2 in the initial condition to 

4.2 in the final condition, which means that it increases 1. The 

percentage of the number of students in the good learning activity 

category increases from 30% to 90%, means an increase of 60%. 

Learning outcomes have increased from a mean of 58 in the initial 

condition to 83 in the final condition, which means an increase of 

75. The percentage of the number of students who complete 

learning increased from 37% to 93%, meaning an increase of 

56%. Thus the Joyfull Learning method can increase learning 

activities and learning outcomes of cultural arts, two-dimensional 

art work material making posters for class XI MIPA 7 students at 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan in semester 3 of the 

2019/2020 academic year. 

Keywords:  Joyful Learning, Learning Outcomes, Fine Art, 

Posters 
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 

Perubahan dan tantangan yang terjadi 
di dunia pendidikan, menuntut setiap 
manusia untuk mampu mengembangkan 
diri serta menyesuaikan diri terhadap 
pendidikan. Untuk itu, sekolah sebagai 
lembaga pendidikan haruslah mampu 
membekali para siswanya dengan 
berbagai macam pengetahuan, 
ketrampilan serta mental, agar mereka 
benar-benar siap menghadapi perubahan 

dan tantangan yang terjadi di sekolah atau 
di masyarakat. 

Menjawab tantangan tersebut, di era 
otonomi daerah berkembang menjadi 
otonomi sekolah dan dalam otonomi 
sekolah, seorang guru diberikan 
keleluasaan untuk mengembangkan 
model pembelajaran yang bervariasi dan 
inovatif sehingga dapat meningkatkan 
minat siswa untuk belajar yang akhirnya 
dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran seni budaya kelas XI MIPA 7 

MAN 1 Lamongan tahun pelajaran 2019/2020 dengan materi seni 

rupa poster melalui pendekatan Joyful Learning.Penelitian ini 

berbentuk deskriptif komperatif dilaksanakan di MAN 1 

Lamongan dengan subyek penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 

7 terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. 

Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas terdiri 

dari  dua siklus. Pada siklus I pembelajaran dilakukan di dalam 

kelas dengan tema karya yang sudah ditentukan, sedang siklus II, 

pembelajaran dilakukan di luar kelas dengan tema bebas. Pada 

masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan penelitian; 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Data hasil penelitian dianalisa secara deskriptif komperatif 

dilanjutkan refleksi. Deskriptif komperatif dilakukan dengan 

membandingkan data kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2, baik 

untuk aktivitas belajar dan hasil belajar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Metode 

Joyfull Learning menjadikan aktivitas belajar seni budaya 

mengalami peningkatan dari rerata skor 3.2 pada kondisi awal 

menjadi 4.2 pada kondisi akhir, berarti meningkat 1. Persentase 

jumlah siswa dalam kategori aktivitas belajar baik meningkat dari 

30% menjadi 90%, berarti meningkat 60%. Hasil belajar 

mengalami peningkatan dari rerata 58 pada kondisi awal menjadi 

83 pada kondisi akhir, berarti meningkat 75. Persentase jumlah 

siswa yang tuntas belajar meningkat dari 37% menjadi 93%, 

berarti meningkat 56%. Dengan demikian metode Joyfull 

Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar 

seni budaya materi berkarya seni rupa dua dimensi membuat 

poster bagi siswa kelas XI MIPA 7 Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan pada semester 3 tahun pelajaran 2019/2020. 

Kata kunci :  Joyfull Learning, Hasil Belajar, Seni Rupa, 

Poster 
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Selama ini kegiatan pembelajaran mata 
pelajaran Seni budaya berlangsung 
kurang maksimal karena ada 
kecenderungan minimnya ide-ide untuk 
menemukan kreatifitas pada siswa.  

Berdasarkan latar belakang fenomena 
di atas, maka dalam penelitian ini penulis 
mengambil judul Peningkatan Prestasi 
dan Penguasaan Teknik Poster Dengan 
Menggunakan Cat Air Melalui 
Pendekatan Joyful Learning pada Mata 
Pelajaran Seni Budaya Kelas XI MIPA 7 
Semester 3 MA Negeri 1 Lamongan Tahun 
Pelajaran 2019/2020. 
 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 
penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana melalui pendekatan Joyful 

Learning dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas XI MIPA 7 lebih 
mudah memahami teknik membuat 
poster dengan menggunakan cat air? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, 
penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Sebagai upaya peningkatan 

pemahaman siswa dalam belajar seni 
membuat poster dengan 
menggunakan cat air. 

2. Sebagai upaya untuk meningkatkan 
kreatifitas siswa dalam membuat 
poster dengan menggunakan cat air. 

3. Sebagai upaya meningkatkan hasil 
karya siswa menjadi labih baik? 
 

D. Manfaat Penelitian 
Adapun maksud penulis 

mengadakan penelitian ini diharapkan 
dapat berguna antara lain: 
1. Manfaat bagi siswa 

a. Meningkatnya aktivitas belajar 
seni rupa siswa kelas XI MIPA 7 
Semester 3 MA Negeri 1 
Lamongan Tahun Pelajaran 
2019/2020 

b. Meningkatnya kreatifitas siswa 
kelas XI MIPA 7 Semester 3 MA 
Negeri 1 Lamongan tahun 
pelajaran 2019/2020 

c. Meningkatkan hasil karya siswa 
kelas XI MIPA 7 Semester 3 MA 
Negeri 1 Lamongan tahun 
pelajaran 2019/2020 

2. Manfaat bagi guru 
a. Guru dapat memanfaatkan model 

pendekatan Joyful Learning 
untuk meningkatkan aktivitas 
belajar siswa. 

b. Guru dapat memanfaatkan model 
pendekatan Joyful Learning 
untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
 

KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teori 
1. Pendekatan Joyful Learning 

a. Pengertian Joyful Learning 
Menurut E. Mulyasa (2006:191-

194) pembelajaran menyenangkan 
(joyfull learning) merupakan suatu 
proses pembelajaran yang di 
dalamnya terdapat sebuah kohesi 
yang kuat antara pendidik 
dan peserta didik, tanpa ada 
perasaan terpaksa atau tertekan (not 
under pressure). Dengan kata lain, 
pembelajaran menyenangkan adalah 
adanya pola hubungan yang baik 
antara guru dan siswa 
dalam proses pembelajaran. Guru 
memposisikan diri sebagai mitra 
belajar siswa, bahkan dalam hal 
tertentu tidak menutup 
kemungkinan guru belajar dari 
siswanya. 

Hal ini dimungkinkan karena 
pesatnya perkembangan teknologi 
informasi tidak memungkinkan lagi 
guru untuk mendapatkan informasi 
lebih cepat dari siswanya. 
Pembelajaran menyenangkan adalah 
suasana belajar-mengajar yang 
menyenangkan sehingga siswa 
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memusatkan perhatiannya secara 
penuh pada  belajar sehingga waktu 
curah perhatiannya ("time on task") 
tinggi (Depdiknas, 2004:3, 3-8). 
Menurut hasil penelitian, tingginya 
waktu curah perhatian terbukti 
meningkatkan hasil belajar. Manfaat 
joyful learning  

Metode Joyful Learning dapat 
membantu murid dan guru dalam 
mengatasi masalah tersebut di atas, 
keistimewaan metode Joyful 
Learning adalah:  
1) Bagi siswa 

a) Dapat diaplikasikan 
langsung ke mata pelajaran. 
Metode Joyful Learning 
dapat diterapkan langsung 
ke semua mata pelajaran 
yang ada, sehingga 
membuat belajar yang 
dulunya sulit menjadi 
mudah misalnya pelajaran 
Sejarah, Budaya, Agama, 
Kimia, Fisika, Biologi, 
Sosiologi, Ekonomi. 
Metode–metode yang ada di 
Joyful Learning dapat 
diterapkan langsung saat 
kita mempelajari suatu 
materi pelajaran, sehingga 
materi yang kita pelajari 
akan lebih cepat selesai. 

b) Tidak terpengaruh oleh 
perubahan kurikulum. 
Kita semua sudah tahu 
perubahan kurikulum yang 
sering terjadi di Indonesia, 
yang sering membuat kita 
kadang-kadang menjadi 
bingung untuk 
menyesuaikan penggunaan 
kurikulum baru. Walaupun 
kurikulum sering berubah 
metode Joyful Learning 
tetap dapat diterapkan 
dalam proses pembelajaran. 
 

2) Bagi Guru 
a) Lebih Efektif dalam 

pembelajaran di kelas. 
Dengan penguasaan metode 
Joyful Learning menjadikan 
guru lebih bertambah rasa 
percaya diri dalam 
penguasaan materi 
pelajaran yang diembannya. 
Sehingga guru lebih focus 
dan lebih besar dalam 
memberikan perhatian 
kepada muridnya, hal ini 
akan menajdikan proses 
pembelajaran di kelas lebih 
efektif. 

b) Lebih bervariasi dalam 
menyampaikan materi 
pembelajaran. 
Dengan penguasaan materi 
yang mantap guru dapat 
mendesaint membungkus 
suatu penyajian materi 
kegiatan pembelajaran lebih 
menarik dengan berbagai 
variasi agar para murid 
mengikuti dengan suasana 
hati yang gembira dan 
semangat yang tinggi. 
 

2. Seni Poster dengan Media Cat 
a. Pengertian Poster 

Poster adalah media publikasi yang 
terdiri atas tulisan, gambar ataupun 
kombinasi antar keduanya dengan tujuan 
memberikan informasi kepada khalayak 
ramai. Umunya poster dipasang di 
tempat-tempat yang ramai dan strategis 
seperti sekolah, pasar, kantor, mall, 
puskesmas, dan lain-lain. Sifat informasi 
yang di sampaikan dalam poster 
umumnya bersifat mengajak.  

1) Ciri-Ciri Poster 
Dibawah ini merupakan ciri-ciri 

poster, yaitu : 

• Cara pengaplikasiannya bisa 
dengan cara ditempel pada 
dinding, tempat umum atau 
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permukaan datar yang lain 
dengan sifat membidik 
perhatian mata semaksimal 
mungkin. 

• Poster pada umumnya dibuat 
dengan perpaduan warna yang 
kuat dan kontras. 

2) Syarat Poster 
Berikut ini merupakan syarat-

syarat poster, yaitu: 
• Poster harus menggunakan 

bahasa yang mudah untuk 
dipahami. 

• Susunan kalimat poster harus 
singkat, padat, jelas, tetapi 
berisi. 

• Poster sebaiknya 
dikombinasikan dengan 
bentuk gambar. 

3) Jenis-Jenis Poster 
Berdasarkan isinya, poster dapat 

dibedakan menjadi berikut. 
a. Poster Niaga. Poster niaga adalah 

poster yang dibuat untuk media 
komunikasi dalam urusan 
perniagaan untuk menawarkan 
suatu barang, atau jasa. Dibawah 
ini merupakan contoh poster 
niaga. 

b. Poster Kegiatan. Poster kegiatan 
adalah poster yang berisi suatu 
kegiatan, seperti kegiatan jalan 
sehat, senam, dll. Dibawah ini 
merupakan contoh poster 
kegiatan. 

4) Cara Membuat Poster 
Langkah-langkah membuat 

poster adalah sebagai berikut. 
a. Tentukan jenis poster yang akan 

di buat. 
b. Pilihlah kata-kata yang tepat dan 

unik untuk di susun menjadi 
suatu kalimat. 

c. Susunlah kata-kata tersebut 
menjadi kalimat poster. 

b. Pengertian Cat air 
Cat air merupakan salah satu media 

seni lukis berbasis air dengan aplikasi 

yang ideal diatas kertas. Pigmennya yang 
halus membuat cat air bersifat transparan 
dan mudah larut sekalipun sudah 
mengering di atas palet. Cat air bukanlah 
kata umum, melainkan istilah khusus 
yang merujuk pada bahasa Inggris 
yaitu watercolour. Dalam artian media 
lukis berbasis air lain yang tidak bersifat 
transparan atau aquarel, maka tidak bisa 
disebut dengan cat air. 

 
B. Kerangka Berfikir 
    

SIKLUS PENELITIAN TINDAKAN 
KELAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.  Hipotesis Tindakan 

Menurut Muhammad Nazir dalam 
bukunya berjudul Methode Penelitian 
menyatakan Hipotesa tidak lain dari 
jawaban sementara terhadap masalah 
penelitian yang kebenarannya harus diuji 
secara empiris, hipotesa adalah 
pernyataan yang diterima secara 
sementara sebagai suatu kebenaran 
sebagaimana adanya pada saat fenomena 
dikenal dan merupakan dasar kerja serta 
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perpaduan dari verifikasi. Hipotesa 
adalah keterangan sementara dari 
fenomena-fenomena yang komplek (1988 : 
182). Trelease memberikan definisi 
hipotesa sebagai suatu keterangan 
sementara dari suatu fakta yang dapat 
diamati (1960). 

Dalam penelitian ini peneliti 
mengajukan hipotesis tindakan yaitu : 
1. Melalui pendekatan Joyful Learning 

siswa lebih mudah memahami teknik 
membuat poster menggunakan cat 
air. 

2. Ada peningkatan kreatifitas siswa 
dalam membuat poster menggunakan 
cat air melalui Pendekatan Joyful 
Learning. 

3. Melalui Pendekatan Joyful Learning 
hasil karya siswa dalam membuat 
poster menggunakan cat air menjadi 
labih baik. 
 

METODE PENELITIAN 
A. Penelitian 
1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Lamongan yang terletak 
di Jl. Veteran No. 43 Lamongan, Pada 
tahun pelajaran 2019/2020 semester 3 
peneliti mengajar di kelas XI MIPA 
sehingga penelitian ditujukan pada kelas 
XI MIPA 7 MA Negeri 1 Lamongan. 
2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 
kurang lebih 5 bulan, mulai bulan Agustus 
sampai bulan Desember tahun 2019. 

No. 
Uraian 

Kegiatan 
Agt Sep Okt Nov Des 

1. 

Membuat 

rencana 

kegiatan 

√     

2. 

Membuat 

instrumen 

penelitian 

 √ √   

3. 

Pengumpul

an data 

melalui : 

a. Siklus I 

b. Siklus II 

  
 

√ 

 

√ 
 

4. 
Analisa 

data 
  √ √  

5. 
Pembahasa

n 
  √ √  

6. 

Menyusun 

laporan 

hasil 

penelitian 

    √ 

 
Pada bulan Agustus 2019 membuat 

rencana kegiatan, pembuatan instrumen 
penelitian dilakukan pada bulan 
September 2019. Kemudian pada bulan 
Oktober dan November 2019 dilakukan 
pengumpulan data siklus 1 pada bulan 
Oktober dan siklus 2 pada bulan 
November, tahap kegiatan ini dilakukan 
pada bulan Oktober–November 2019 
karena menyesuaikan dengan alokasi 
waktu dalam pelaksanaan pembelajaran 
sesuai dengan standar isi.. Setelah data 
dikumpulkan melalui penelitian tindakan 
kelas, data kemudian di analisa dan 
dilakukan pembahasan, pada bulan 
Desember 2019 dilakukan penulisan 
laporan hasil penelitian.  

 
B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas 
XI MIPA 7 semester 3 MA Negeri 1 
Lamongan yang berjumlah 30 siswa pada 
kompetensi dasar  4.1 Membuat karya seni 
rupa dua dimensi dengan memodifikasi 
objek. Sedangkan praktikum penelitian ini 
mengambil salah satu karya dua dimensi 
jenis desain yakni pembuatan poster. 
Pendalaman materi ini memiliki relevansi 
dengan perkembangan seni budaya 
terapan berupa desain komunikasi visual. 
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C. Sumber Data  
Data dibedakan menjadi data primer 

dan data sekunder. Sumber data primer 
diperoleh dari nilai ulangan harian. Data 
dari pengamat teman sejawat termasuk 
data sekunder. Sumber data sekunder 
diperoleh dari hasil pengamatan yang 
dilakukan kolaborator.  

Dilihat dari banyaknya data ada 6, 
yaitu data kondisi awal tentang aktivitas 
belajar siswa dan hasil belajar siswa, data 
siklus I tentang aktivitas belajar seni 
budaya dan hasil belajar seni budaya, 
serta data siklus II tentang aktivitas belajar 
seni budaya dan hasil belajar seni budaya. 
Data kondisi awal tentang hasil belajar 
ada di daftar nilai. Data kondisi awal 
tentang kreativitas ada di buku catatan 
personal siswa. 

 
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  
1. Teknik Pengumpulan Data   

a. Teknik dokumentasi digunakan 
untuk mencari data kondisi awal 
aktivitas belajar seni budaya dan 
hasil belajar seni budaya. 

b. Teknik pengamatan, Teknik 
pengamatan atau observasi 
digunakan untuk memperoleh 
data aktivitas belajar seni budaya 
pada siklus I dan II. 

2. Alat pengumpulan data  
a. Dokumen daftar nilai untuk data 

hasil belajar kondisi awal.  
b. Dokumen catatan personal siswa 

untuk data aktivitas belajar seni 
budaya kondisi awal.  

c. Lembar observasi/pengamatan 
untuk mencari data aktivitas 
belajar seni budaya siklus I.  

d. Dokumen daftar nilai hasil karya 
siswa pada praktik seni budaya 
siklus I.  
 

E. Validasi Data  
Validasi diperlukan agar diperoleh 

data yang valid. 

1. Data aktivitas belajar seni budaya 
yang diperoleh melalui pengamatan 
supaya diperoleh data yang valid 
divalidasi dengan bantuan kolaborasi 
dengan teman sejawat (triangulasi 
sumber antara peneliti, teman sejawat 
selaku kolaborator dan siswa). 

2. Data hasil belajar seni budaya supaya 
valid perlu dibuat kisi-kisi sebelum 
instrument penilaian hasil praktikum 
disusun. Validasi dilakukan terhadap 
instrumen penilaian praktikum 
berupa penyusunan kisi-kisi sehingga 
terpenuhi validitas teoretik, 
khususnya content validity. 
 

F. Analisis Data  
Analisis data menggunakan deskriptif 

komparatif yang dilanjutkan refleksi. 
Deskriptif komparatif dilakukan dengan 
membandingkan data kondisi awal, siklus 
I dan siklus II, baik untuk aktivitas belajar 
maupun hasil belajar. Membandingkan 
data tidak menggunakan statistik melalui 
uji t melainkan dengan cara 
mendeskripsikan. Refleksi artinya 
menarik simpulan berdasarkan deskriptif 
komparatif kemudian dilanjutkan 
memberikan ulasan dan langkah tindak 
lanjut 

 
G. Indikator Kinerja  

Indikator kinerja dalam penelitian ini 
dilihat dari peningkatan aktivitas dan 
hasil belajar seni budaya melalui 
pendekatan Joyfull Learning. Indikator 
keberhasilan direfleksikan dengan:  
1. 60% siswa mencapai rerata skor 

aktivitas belajar lebih besar dari 3,00 
(kualifikasi baik) pada siklus I dan 
70% siswa mencapai rerata skor 
aktivitas belajar lebih besar dari 3,00 
(kualifikasi baik) pada siklus II. Skor 
lebih besar dari 3,00 (kualifikasi baik) 
merupakan skor aktivitas belajar 
dalam skala maksimum 5. 

2. 60% siswa memperoleh nilai hasil 
belajar ≥ 70 pada siklus I dan 70% 
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siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 
70 pada siklus II. Nilai 70 merupakan 
nilai ketuntasan minimal (KKM) mata 
pelajaran seni budaya kelas XI MIPA 7 
MA Negeri 1 Lamongan Tahun 
pelajaran 2019/2020, sedangkan 60% 
ketercapaian pada siklus I dan 70% 
pada siklus II adalah ketercapaian 
ideal yang diharapkan dalam 
penelitian ini. 

 
H. Prosedur Tindakan  

Penelitian ini dilakukan dengan 
metode Penelitian Tindakan Kelas terdiri 
dari 2 siklus. Tindakan dalam setiap siklus 
saling berkaitan erat. Pada siklus I 
pembelajaran dilakukan dengan 
praktikum membuat poster dengan 
menggunakan cat air yang dilaksanakan 
dalam kelas, sedangkan pada siklus II 
pembelajaran dilakukan dengan 
praktikum membuat poster dengan 
menggunakan cat air yang dilaksanakan 
di luar kelas. Siklus I dan II berlangsung 
pada 6 pertemuan (12 jam pelajaran). 
Variabel yang diteliti adalah penggunaan 
metode Joyfull Leraning sebagai 
penyebab serta aktivitas belajar dan hasil 
belajar sebagai akibat.  
Langkah-langkah dalam tiap siklus terdiri 
dari; 
1. membuat perencanaan tindakan 
2. melaksanakan tindakan sesuai yang 

direncanakan 
3. melakukan pengamatan terhadap 

tindakan yang dilakukan 
4. merefleksi deskriptif komparatif.  

Langkah-langkah tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Pelaksanaan tindakan dalam 2 

siklus 
 

Siklus I  
1. Perencanaan (planning)  

Peneliti menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang 
dilengkapi dengan instrumen 
pembelajaran, Instrumen penilaian 
dan lembar pengamatan aktivitas 
belajar/praktikum. 

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 
a. Apersepsi 

• Guru menyiapkan peserta 
didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses 
pembelajaran 

• Guru memberikan pertanyaan 
awal untuk mengetahui 
seberapa besar pengetahuan 
siswa mengenai materi poster. 

• Menjelaskan cakupan materi 
poster. 

b. Kegiatan Inti 
1) Eksplorasi 

• Guru menjelaskan model 
kegiatan pembelajaran 
yang akan dilakukan. 

• Guru menjelaskan 
mengenai tujuan kegiatan 
pembelajaran 

2) Elaborasi  

• Guru memberi tema 
tertentu untuk dijadikan 
sebuah karya poster. 

• Guru merangsang peserta 
didik dengan memberikan 
beberapa konten yang 
harus dipakai dalam 
membuat poster. 

• Guru memfasilitasi waktu 
dan tempat (di dalam kelas) 
untuk peserta didik 
membuat karyanya 

3) Konfirmasi  

• Guru memberikan umpan 
balik positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan dan 
tertulis terhadap 
keberhasilan peserta didik. 
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• Guru memberikan 
konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi dan elaborasi. 

• Guru memfasilitasi peserta 
didik untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang 
bermakna dalam mencapai 
kompetensi dasar dengan 
memberi informasi untuk 
bereksplorasi lebih jauh. 

c. Penutup  

• Guru memberikan 
penghargaan kepada siswa 
yang hasilnya bagus. 

• Guru bersama-sama dengan 
peserta didik membuat 
rangkuman / simpulan 
pelajaran. 

• Guru memberikan umpan 
balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran  

3. Pengamatan (Observing)  
Pengamatan dilakukan bersamaan 

dengan tindakan untuk mengamati proses 
belajar mengajar melalui pendekatan 
Joyful Learning. Observasi dilakukan oleh 
guru sebagai peneliti dan rekan sejawat 
selaku kolaborator. Aspek yang 
diobservasi adalah aktivitas belajar 
selama KBM dan hasil belajar. 
Pengamatan proses pembelajaran 
menghasilkan skor aktivitas 
belajar/praktikum, pengamatan hasil 
belajar menghasilkan nilai ulangan harian. 
4. Refleksi (Reflecting)  

Hasil pengamatan aktivitas 
belajar/praktikum dan hasil belajar siswa 
berupa nilai ulangan harian merupakan 
bahan untuk didiskusikan oleh peneliti 
dan kolaborator. Bahan tersebut dianalisa 
kemudian direfleksi. Hasil refleksi 
dijadikan dasar perbaikan bagi rencana 
tindakan pada siklus II.   
 
Siklus II  
1. Perencanaan (planning)  

Peneliti menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang 

dilengkapi dengan instrumen 
pembelajaran, Instrumen penilaian dan 
lembar pengamatan aktivitas 
belajar/praktikum. 
2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

a. Apersepsi 

• Guru menyiapkan peserta 
didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses 
pembelajaran 

• Guru memberikan pertanyaan 
awal untuk mengetahui 
pemahaman siswa mengenai 
materi poster. 

• Menjelaskan cakupan materi 
b. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

• Guru menjelaskan model 
kegiatan pembelajaran 
yang akan dilakukan. 

• Guru menjelaskan 
mengenai tujuan kegiatan 
pembelajaran 

• Guru meminta siswa 
mempersiapkan peralatan 
dan bahan yang 
dibutuhkan 

2) Elaborasi  

• Guru memberi kesempatan 
peserta didik mencari ide 
untuk membuat poster 
dengan tema bebas. 

• Guru memfasilitasi waktu 
dan tempat (diluar kelas) 
untuk peserta didik 
membuat karyanya 

• Guru memfasilitasi peserta 
didik untuk menyajikan 
hasil karyanya 

3) Konfirmasi  

• Guru memberikan umpan 
balik positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan dan 
tertulis terhadap 
keberhasilan peserta didik. 

• Guru memberikan 
konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi dan elaborasi. 
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• Guru memfasilitasi peserta 
didik untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang 
bermakna dalam mencapai 
kompetensi dasar dengan 
memberi informasi untuk 
bereksplorasi lebih jauh. 
 

c. Penutup  

• Guru memberikan 
penghargaan kepada 
kelompok yang hasilnya bagus. 

• Guru bersama-sama dengan 
peserta didik membuat 
rangkuman / simpulan 
pelajaran. 

• Guru memberikan umpan 
balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran  

3. Pengamatan (Observing)  
Pengamatan dilakukan bersamaan 

dengan tindakan untuk mengamati proses 
belajar mengajar melalui pendekatan 
Joyful Learning. Observasi dilakukan oleh 
guru sebagai peneliti dan rekan sejawat 
selaku kolaborator. Aspek yang 
diobservasi adalah aktivitas belajar 
selama KBM dan hasil belajar. 
Pengamatan proses pembelajaran 
menghasilkan skor aktivitas 
belajar/praktikum, pengamatan hasil 
belajar menghasilkan nilai ulangan harian. 
4. Refleksi (Reflecting)  

Refleksi dilakukan bersama antara 
peneliti dengan kolaborator. Hasil 
pekerjaan siswa berupa nilai ulangan 
harian serta hasil pengamatan aktivitas 
belajar/praktikum merupakan bahan 
untuk didiskusikan. Bahan tersebut 
direfleksi. Hasil refleksi siklus II dijadikan 
dasar untuk merefleksi keseluruhan siklus 
apakah telah memberikan hasil sesuai 
yang diharapkan, yaitu meningkatkan 
aktivitas belajar dan hasil belajar seni 
budaya dengan materi membuat poster. 
 
 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

A. Deskripsi Kondisi Awal 
1. Aktivitas belajar seni budaya 

Dalam kegiatan belajar mengajar 
siswa sebenarnya cukup antusias 
terhadap pelajaran seni budaya. Beberapa 
pertanyaan untuk melihat sejauh mana 
pengetahuan siswa terhadap seni budaya 
terutama karya seni poster cukup banyak 
mendapatkan jawaban yang baik dari 
siswa.  
2. Hasil belajar seni budaya  

Pada kondisi awal diperoleh dari hasil 
ulangan harian pada kompetensi dasar 
3.1. Menganalisis konsep, unsur, prinsip, 
bahan, dan teknik dalam berkarya seni 
rupa. Siswa diminta mengerjakan soal tes 
tertulis berbentuk pilihan ganda dan 
uraian untuk mengetahui pemahaman 
konsep awal siswa. Ulangan harian terdiri 
dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal 
uraian. Nilai ulangan harian pada materi 
berkarya seni rupa dua dimensi tersebut 
dianalisis untuk untuk mengetahui hasil 
belajar di kondisi awal sebelum tindakan 
dilakukan.  

Hasil ulangan harian materi berkarya 
seni rupa dua dimensi kelas XI MIPA 7 
menunjukkan rata-rata nilai 58% dengan 
11 siswa (37%) yang tuntas dan 19 siswa 
(63%) tidak tuntas. Hal ini menunjukkan 
bahwa hasil belajar siswa masih rendah. 
Masih rendahnya kemampuan siswa 
dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.1 Hasil Belajar Kondisi Awal 

No. Aspek Nilai 

1. Nilai terendah 30 

2. Nilai tertinggi 80 

3. Rerata nilai 58 

4. Rentang nilai 50 
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Data tersebut dapat divisualisasikan 
dengan diagram berikut:  

Gambar 5. Grafik hasil belajar kondisi 
awal 

Ketuntasan hasil belajar berdasarkan hasil 
tes kondisi awal adalah sebesar 37 %, 
terdapat 19 siswa dari 30 siswa yang 
belum tuntas belajar. Pada kondisi awal 
ini belum menerapkan Metode Joyful 
Learning sehingga aktivitas belajar dan 
hasil belajar siswa kurang maksimal.  
 
B. Deskripsi Hasil Siklus I  
1. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan tindakan yang 
dilakukan pada siklus I meliputi 
penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang dilengkapi dengan 
instrumen penilaian dan lembar 
observasi. Penyusunan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
dilakukan dengan cara memperbaiki 
dengan menyesuaikan program 
pembelajaran yang telah dibuat di awal 
semester. RPP disusun sesuai dengan 
model RPP yang dilengkapi model 
pembelajaran Joyfull Learning. Lembar 
observasi aktivitas siswa dirancang untuk 
melakukan pengamatan dan penilaian 
pada aspek aspek Konsep, Media dan 
teknik seni rupa poster. 
2. Pelaksanaan Tindakan  

Tindakan yang dilakukan pada 
pembelajaran mengacu pada perencanaan 
tindakan yang telah dibuat. Materi yang 
disajikan pada siklus I mengenai 
Membuat karya seni rupa dua dimensi 
dengan memodifikasi objek. Siklus I 
dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan (6 
jam pelajaran), pertemuan pertama pada 
21 Oktober 2019 (2 jam pelajaran), 
pertemuan kedua 24 Oktober 2019 (2 jam 
pelajaran) pada pertemuan ini 
dilaksanakan kegiatan praktikum 
pembuatan poster, dan ulangan harian 
dilaksanakan pada pertemuan tiga 
tanggal 28 Oktober 2019. 

 

a. Apersepsi 

• Guru menyiapkan peserta 

didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran.  

• Guru memberikan 
pertanyaan awal untuk 
mengetahui seberapa besar 
pengetahuan siswa mengenai 
materi poster. 

b. Kegiatan Inti  
1) Eksplorasi  

• Guru menjelaskan model 
kegiatan pembelajaran yang 
akan dilakukan. 

• Guru memberikan materi 
dasar dan menjelaskan 
tujuan kegiatan 
pembelajaran 

2) Elaborasi 

• Guru memberi tema tertentu 
untuk dijadikan sebuah 
karya poster. Dalam hal ini 
tema yang diberikan adalah 
lingkungan hidup 

• Guru merangsang peserta 
didik dengan memberikan 
beberapa konten yang harus 
dipakai dalam membuat 
poster. 

3) Konfirmasi 

• Guru memberikan umpan 
balik positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan dan 
tertulis terhadap 
keberhasilan peserta didik. 
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• Guru memberikan 
konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi dan elaborasi. 

c. Penutup  

• Guru memberikan 
penghargaan kepada siswa 
yang hasilnya bagus.  

• Guru bersama-sama dengan 
peserta didik membuat 
rangkuman / simpulan 
pelajaran.  

3. Hasil Pengamatan  
a. Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar 

siswa XI MIPA 7 
Pada siklus I pembelajaran mengenai 

Membuat karya seni rupa dua dimensi 
dengan memodifikasi objek, membuat 
karya seni rupa poster berjalan kurang 
lancar karena beberapa siswa kesulitan 
mengenai pemahaman konsep dua 
dimensi, serta kurang menguasai media 
dan teknik dalam berkarya seni rupa dua 
dimensi. Pada saat praktikum sebagian 
siswa kesulitan mengembangkan ide 
karena terpaku pada tema yang diberikan. 
Hal lain yang juga berpengaruh adalah 
tempat dan waktu yang disediakan 
kurang mendukung siswa dalam 
berkarya.  
 

Tabel 4.2 Aktivitas belajar pada siklus I 

No. Kualifikasi Jumlah Siswa 

1. Kurang 0 

2. Cukup 8 

3. Baik 17 

4. Sangat Baik 5 

 
Terdapat 22 siswa (73%) mencapai 

rerata skor aktivitas belajar lebih besar 
dari 3,00 (kualifikasi baik) pada siklus I. 
Rerata skor aktivitas adalah 3,67 
b. Hasil Pengamatan Hasil Belajar siswa 

XI MIPA 7 
Ulangan harian yang berupa tes 

tertulis dilakukan pada akhir siklus I ini 

untuk mendapatkan data hasil belajar 
siswa. Dari hasil tes tertulis siklus I 
diperoleh nilai terendah 55, nilai tertinggi 
95 dan rerata nilai 74. Atau dapat dilihat 
pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.1 Hasil Belajar Siklus 1 

No. Aspek Nilai 

1. Nilai terendah 55 

2. Nilai tertinggi 95 

3. Rerata nilai 75 

4. Rentang nilai 40 

 
Terdapat 26 siswa (86%) memperoleh 

nilai hasil belajar seni budaya ≥ 70 atau 
tuntas KKM. Hasil belajar seni budaya 
pada siklus I dapat divisualisasi dengan 
grafik berikut.  

 
4. Refleksi  
a. Refleksi Aktivitas Belajar seni budaya  

Pada siklus I telah dilaksanakan 
pembelajaran dengan menggunakan 
metode joyfull learning, yang masih 
dilaksanakan di dalam ruangan. Aktivitas 
belajar seni budaya mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan 
kondisi awal. Jika dibandingkan dengan 
kondisi awal rerata skor aktivitas 
meningkat dari 3.20 menjadi 3,67. Pada 
siklus I ini, jumlah siswa yang memiliki 
rerata skor lebih besar dari 3,00 ada 22 
siswa (73%). Aktivitas belajar sebesar 77% 
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telah memenuhi indikator kinerja 
penelitian yaitu 60% siswa mencapai skor 
lebih besar dari 3,00 (kualifikasi baik) 
pada siklus I.  
b. Refleksi Hasil Belajar seni budaya  

Pada siklus I telah dilaksanakan 
pembelajaran dengan menggunakan 
metode joyfull learning, yang masih 
dilaksanakan di dalam ruangan. Hasil 
belajar siswa mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan kondisi awal. Jika 
dibandingkan dengan kondisi awal, nilai 
terendah naik 25% dari 30 menjadi 55. 
Nilai tertinggi naik 15% dari 80 menjadi 
95. Rata-rata nilai naik 17% dari 58 
menjadi 75. Persentase jumlah siswa yang 
telah tuntas belajar juga meningkat. 
Ketuntasan belajar siswa pada siklus I 
adalah:  
 
 
Jumlah 

siswa 

Belum 

Tuntas 
Tuntas 

Prosentase 

ketuntasan 

30 4 26 86% 

Tabel 5. Ketuntasan belajar siswa pada 
siklus I 

 
Ketuntasan belajar pada siklus I telah 

mencapai 86 %, berarti telah memenuhi 
indikator kinerja penelitian yaitu 60 % 
siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 70 
pada siklus I.  
c. Refleksi Tindakan Siklus I  

Dalam pelaksanaan tindakan ada 
beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu: 
1. Karena kegiatan dilaksanakan di 

dalam kelas maka siswa kurang 
begitu leluasa, meski masing-masing 
siswa memiliki cukup ruang (space) 
untuk mengerjakan karya seni rupa 
poster akan tetapi beberapa siswa 
masih kurang merasa nyaman. 

2. Beberapa siswa lebih terpaku pada 
tema yang diberikan guru, sehingga 
kelihatan kesulitan mendapatkan 
konsep untuk mengembangkan tema 

tersebut menjadi sebuah karya seni 
rupa poster. 
 

C. Deskripsi Hasil Siklus II  
1. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan tindakan yang 
dilakukan pada siklus II meliputi 
penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang dilengkapi dengan 
instrumen penilaian dan lembar 
observasi. Penyusunan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
dilakukan dengan cara memperbaiki 
dengan menyesuaikan program 
pembelajaran yang telah dibuat di awal 
semester. RPP disusun sesuai dengan 
model RPP yang dilengkapi model 
pembelajaran Joyfull Learning. Lembar 
observasi aktivitas siswa dirancang untuk 
melakukan pengamatan dan penilaian 
pada aspek aspek Konsep, Media dan 
teknik seni rupa poster. 
2. Pelaksanaan Tindakan  

Tindakan yang dilakukan pada 
pembelajaran mengacu pada perencanaan 
tindakan yang telah dibuat. Materi yang 
disajikan pada siklus II mengenai 
Membuat karya seni rupa dua dimensi 
dengan memodifikasi objek. Siklus II 
dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan (6 
jam pelajaran), pertemuan pertama pada 
11 November 2019 (2 jam pelajaran), 
pertemuan kedua 14 Oktober 2019 (2 jam 
pelajaran) pada pertemuan ini 
dilaksanakan kegiatan praktikum 
pembuatan poster, dan ulangan harian 
dilaksanakan pada pertemuan tiga 
tanggal 18 Oktober 2019. 
a. Apersepsi 

• Guru menyiapkan peserta didik 
untuk mengikuti proses 
pembelajaran.  

• Guru memberikan pertanyaan 
awal untuk mengetahui seberapa 
besar pengetahuan siswa mengenai 
materi poster. 
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b. Kegiatan Inti  

1. Eksplorasi  

• Guru menjelaskan model 
kegiatan pembelajaran yang 
akan dilakukan. 

• Guru memberikan materi dasar 
dan menjelaskan tujuan 
kegiatan pembelajaran 

2. Elaborasi 

• Guru memberi kesempatan 
peserta didik mencari ide 
untuk membuat poster dengan 
tema bebas. 

• Guru memfasilitasi waktu dan 
tempat (diluar kelas) untuk 
peserta didik membuat 
karyanya 

3. Konfirmasi 

• Guru memberikan umpan 
balik positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan dan tertulis 
terhadap keberhasilan peserta 
didik. 

• Guru memberikan konfirmasi 
terhadap hasil eksplorasi dan 
elaborasi. 

c. Penutup  

• Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa yang hasilnya 
bagus.  

• Guru bersama-sama dengan 
peserta didik membuat 
rangkuman / simpulan pelajaran.  
 

3. Hasil Pengamatan  
a. Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar 

siswa XI MIPA 7 
Pada siklus II pembelajaran mengenai 

Membuat karya seni rupa dua dimensi 
dengan memodifikasi objek, membuat 
karya seni rupa poster berjalan cukup 
lancar karena beberapa siswa sudah 
memahami konsep dua dimensi, serta 
menguasai media dan teknik dalam 
berkarya seni rupa dua dimensi. Pada saat 
praktikum sebagian siswa lebih mampu 

mengembangkan ide karena tidak terpaku 
pada tema yang diberikan. Hal lain yang 
juga berpengaruh adalah tempat (diluar 
kelas) dan waktu yang disediakan sangat 
mendukung siswa dalam berkarya.  
 
Tabel 4.2 Aktivitas belajar pada siklus II 

No. Kualifikasi 
Jumlah 

Siswa 

1. Kurang 0 

2. Cukup 3 

3. Baik 20 

4. Sangat Baik 7 

 
Terdapat 27 siswa (90%) mencapai 

rerata skor aktivitas belajar lebih besar 
dari 3,00 (kualifikasi baik) pada siklus II. 
Rerata skor aktivitas adalah 4.2 
b. Hasil Pengamatan Hasil Belajar siswa 

XI MIPA 7 
Ulangan harian yang berupa tes 

tertulis dilakukan pada akhir siklus II ini 
untuk mendapatkan data hasil belajar 
siswa.  

Dari hasil tes tertulis siklus II 
diperoleh nilai terendah 65, nilai tertinggi 
100 dan rerata nilai 83. Atau dapat dilihat 
pada tabel berikut. 

Terdapat 28 siswa (93%) memperoleh 
nilai hasil belajar seni budaya ≥ 70 atau 
tuntas KKM. Hasil belajar seni budaya 
pada siklus II dapat divisualisasi dengan 
grafik berikut.  
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4. Refleksi  
a. Refleksi Aktivitas Belajar seni budaya  

Pada siklus II telah dilaksanakan 
pembelajaran dengan menggunakan 
metode joyfull learning, yang masih 
dilaksanakan di luar ruangan. Aktivitas 
belajar seni budaya mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan 
kondisi awal. Jika dibandingkan dengan 
kondisi awal rerata skor aktivitas 
meningkat dari 3.67 menjadi 4.2. Pada 
siklus II ini, jumlah siswa yang memiliki 
rerata skor lebih besar dari 3,00 ada 28 
siswa (93%). Aktivitas belajar sebesar 93% 
telah memenuhi indikator kinerja 
penelitian yaitu 70% siswa mencapai skor 
lebih besar dari 3,00 (kualifikasi baik) 
pada siklus II.  
b. Refleksi Hasil Belajar seni budaya  

Pada siklus II telah dilaksanakan 
pembelajaran dengan menggunakan 
metode joyfull learning, yang 
dilaksanakan di luar ruangan. Hasil 
belajar siswa mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan kondisi awal. Jika 
dibandingkan dengan kondisi awal, nilai 
terendah naik 10% dari 55 menjadi 65. 
Nilai tertinggi naik 5% dari 95 menjadi 
100. Rata-rata nilai naik 10% dari 73 
menjadi 83. Persentase jumlah siswa yang 
telah tuntas belajar juga meningkat. 
Ketuntasan belajar siswa pada siklus II 
adalah:  

 

Jumlah 

siswa 

Belum 

Tuntas 
Tuntas 

Prosentase 

ketuntasan 

30 2 28 93% 

Tabel 5. Ketuntasan belajar siswa pada 
siklus I 

 
Ketuntasan belajar pada siklus I telah 

mencapai 93%, berarti telah memenuhi 
indikator kinerja penelitian yaitu 70 % 
siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 70 
pada siklus I.  

 

c. Refleksi Tindakan Siklus I  
Dalam pelaksanaan tindakan ada 

beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu: 
1) Karena karya seni poster dengan 

menggunakan cat air sudah 
berjalan lancar. kegiatan 
dilaksanakan di luar kelas 
sehingga siswa sangat leluasa, 
siswa merasa sangat nyaman 
dalam mengerjakan karya seni 
rupa poster. 

2) Beberapa siswa sudah lebih 
mudah mendapatkan ide atau 
konsep yang akan dijadikan 
karya. Siswa merasa lebih bebas 
sehingga memudahkan mereka 
menemukan dan 
mengembangkan konsepnya. 
 

D. Pembahasan  
Pada umumnya yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah 
rendahnya aktivitas dan hasil belajar seni 
budaya. Hal tersebut karena guru belum 
menggunakan metode pembelajaran yang 
tepat untuk membantu siswa mempelajari 
berkarya seni rupa dua dimensi sehingga 
siswa menganggap bahwa pelajaran seni 
budaya sulit, tidak punya bakat dan atau 
sulitnya menemukan ide/konsep. Perlu 
pemilihan metode pembelajaran yang 
tepat untuk memecahkan masalah 
tersebut. Metode pembelajaran yang 
dimaksud adalah Metode Joyull Learning. 
1. Aktivitas Belajar seni budaya 

Aktivitas belajar seni budaya diamati 
pada aspek Konsep, Media dan teknik seni 
rupa poster menunjukkan peningkatan 
dari kondisi awal, siklus I dan siklus II. 
Peningkatan rerata aktivitas belajar seni 
budaya dapat dilihat pada grafik berikut:  
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Gambar 18. Rerata aktivitas belajar seni 
budaya 

 
Grafik di atas menunjukan bahwa 

rerata aktivitas belajar dari kondisi awal, 
siklus I, dan siklus II mengalami 
peningkatan. Pada siklus I nilai rerata naik 
0,47 yaitu dari 3.2 menjadi 3,67. Pada 
siklus II rerata naik 0,53 yaitu dari 3,67 
menjadi 4.2. Rerata aktivitas belajar 
meningkat dari kondisi awal 3.2 menjadi 
4.2 pada kondisi akhir. Jumlah siswa 
dengan skor aktivitas belajar lebih besar 
dari 3,00 (kualifikasi baik) juga meningkat. 
Peningkatan persentase jumlah siswa 
dapat dilihat pada grafik berikut:  

 
Gambar 19. Persentase aktivitas belajar 

siswa 
 

Grafik di atas menunjukkan 
peningkatan, pada kondisi awal 30%, 
pada siklus I meningkat menjadi 73% dan 
pada siklus II meningkat menjadi 90%. 
Pada indikator kinerja penelitian, 
indikator keberhasilan direfleksikan 

dengan 60% siswa mencapai rerata skor 
aktivitas belajar lebih besar dari 3,00 
(kualifikasi baik) pada siklus I dan 70% 
siswa mencapai rerata skor aktivitas 
belajar lebih besar dari 3,00 (kualifikasi 
baik) pada siklus II. Dengan melihat 
aktivitas belajar maka pada siklus I dan II 
telah tercapai indikator tersebut. Melalui 
pengunaan Metode Joyull Learning dapat 
meningkatkan aktivitas belajar seni 
budaya bagi siswa kelas XI MIPA 7 dari 
kondisi awal 30% menjadi kondisi akhir 
90%.  

 
Kondisi 

Awal 

Siklus 

1 

Siklus 

2 
Refleksi 

Nilai 

Minimu

n 

30 55 65 

Nilai 

minimu

m naik 

35 

Nilai 

Maksim

um 

80 95 100 

Nilai 

maksim

um naik 

20 

Rerata 

Nilai 
58 75 83 

Rerata 

nilai 

naik 25 

Tabel 8. Perbandingan hasil belajar 
siswa 

Peningkatan hasil belajar tersebut 
ditunjukkan pada grafik berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 20. Perbandingan hasil belajar 

seni budaya 
 

Ketuntasan hasil belajar seni budaya 
juga mengalami kenaikan. Grafik berikut 
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menggambarkan ketuntasan belajar seni 
budaya  dalam persentase. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21. Persentase ketuntasan 
 

Dari kondisi awal 37%, pada siklus I 
ketuntasan naik menjadi 86% dan pada 
siklus II ketuntasan naik dari menjadi 93% 
pada siklus II. Pada indikator kinerja 
penelitian, indikator keberhasilan 
direfleksikan dengan 86% siswa 
memperoleh nilai hasil belajar ≥ 70 pada 
siklus I dan 93% siswa memperoleh nilai 
hasil belajar ≥ 70 pada siklus II. Nilai 70 
adalah nilai ketuntasan minimal (KKM). 
Dengan melihat ketuntasan belajar maka 
hasil dari siklus I dan siklus II telah 
mencapai indikator tersebut. Dengan 
melihat hasil belajar maka pada siklus I 
dan II telah tercapai indikator tersebut. 
Melalui penggunaan Metode Joyfull 
Leraning dapat meningkatkan hasil 
belajar seni budaya bagi siswa kelas XI 
MIPA 7 dari kondisi awal ketuntasan 37% 
menjadi kondisi akhir 93%. 

 
E. Hasil Tindakan  

Berdasarkan perbandingan data 
kondisi awal, siklus I dan siklus II yang 
dijabarkan dalam pembahasan dapat 
disimpulkan tindakan yang dilakukan 
pada siklus I maupun siklus II membawa 
peningkatan baik aktivitas belajar 
maupun hasil belajar. Aktivitas belajar 
seni budaya mengalami peningkatan dari 
rerata skor 3.2 pada kondisi awal menjadi 
4.2 pada kondisi akhir, berarti meningkat 
1. Persentase jumlah siswa dalam kategori 
aktivitas belajar baik meningkat dari 30% 

menjadi 90%, berarti meningkat 60%. 
Hasil belajar mengalami peningkatan dari 
rerata 58 pada kondisi awal menjadi 83 
pada kondisi akhir, berarti meningkat 75. 
Persentase jumlah siswa yang tuntas 
belajar meningkat dari 37% menjadi 93%, 
berarti meningkat 56%. Dengan demikian 
hipotesis penelitian yang menyatakan 
bahwa penggunaan Metode Joyfull 
Learning dapat meningkatkan aktivitas 
belajar dan hasil belajar seni budaya 
materi berkarya seni rupa dua dimensi 
membuat poster bagi siswa kelas XI MIPA 
7 Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 
pada semester 3 tahun pelajaran 
2019/2020 dapat terbukti. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan selama dua siklus, dan 
berdasarkan seluruh pembahasan serta 
analisis yang telah dilakukan 
dapatdisimpulkansebagaiberikut: 
Pembelajaran dengan pendekatan joyful 
learning dalam materi berkarya seni rupa 
poster memiliki dampak postif dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa II, 
yaitu masing-masing 60 % dan 56% 
Penerapan pembelajaran pendekatan 
joyful learning dalam memahami materi 
berkarya seni rupa poster mempunyai 
pengaruh positif, yaitu dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa yang 
ditunjukkan dengan rata-rata jawaban 
siswa yang menyatakan bahwa siswa 
tertarik dan berminat dengan model 
pembelajaran pendekatan joyful learning 
sehingga mereka menjadi termotivasi 
untuk belajar. 
 
B. Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh 
dari uraian sebelumnya agar proses 
pembelajaran seni budaya lebih efektif 
dan lebih memberikan hasil yang optimal 
bagi siswa, maka disampaikan saran 
sebagai berikut: 
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1. Untuk melaksanaan pembelajaran 
pendekatan joyful learning 
memerlukan persiapan yang cukup 
matang, sehingga guru harus mampu 
menentukan atau memilih topik yang 
benar-benar bisa diterapkan dengan 
cara pembelajaran pendekatan joyful 
learning dalam proses belajar 
sehingga diperoleh hasil yang 
optimal. 

2. Perlu adanya penelitian yang lebih 
lanjut, karena hasil penelitian ini 
hanya dilakukan di Kelas XI MIPA 7 
MAN 1 Lamongan Kabupaten 
Lamongan Semester 3 tahun pelajaran 
2019/2020. 
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