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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

SMP Angkasa Penfui Kupang, memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler yaitu: 

olahraga bola volly, bola kaki, tenis meja, bulu tangkis, PRAMUKA, drama, tari, paduan 

suara, vokal group, dan seni lukis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

seni lukis di SMP Angkasa Kupang, adalah seni lukis yang dibentuk untuk kegiatan 

ekstrakurikuler.  

Kualitas yang dicapai seni lukis ini ditentukan oleh proses pembelajaran yang 

terprogram melalui pelatihan yang teratur dimulai dari proses menyiapkan alat dan bahan, 

menemukan gagasan tentang obyek yang harus digambar, pembuatan sketsa, teknik 

mewarnai, dan sentuhan akhir. Latihan melukis harus dilakukan secara berulang-ulang, 

hingga siswa-siswi mendapatkan hasil lukisan yang bagus dan indah.  Proses ini 

dilakukan dengan baik karena didukung oleh seluruh komponen sekolah baik kepala 

sekolah, guru-guru, sarana berupa alat penunjang seni lukis, ruang dan waktu yang 

tersedia.  

Hal-hal nonteknis yang harus dipenuhi sebagai anggota seni lukis seperti 

kedisiplinan, tanggung jawab, tekun, dan sabar. Seni lukis memberikan dampak positif 

terhadap pengembangan karakter siswa-siswi. Jadi melalui kegiatan seni lukis  inilah 

siswi dapat memperoleh dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang meliputi nilai; 

kedisiplinan, tanggung jawab, tekun, dan sabar. Nilai-nilai ini akan menjadi bekal 

baginya dalam kehidupan di kemudian hari. 
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Upaya guru dalam meningkatkan mutu seni lukis di sekolah adalah: 

1. Seleksi para siswi-siswi sebelum bergabung dalam kelompok minat seni lukis, agar 

lebih memudahkan guru dalam memberi latihan. 

2. Membuat jadwal latihan seni lukis yang teratur. 

3. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung seni lukis. 

4. Kerjasama yang baik antara guru atau pelatih seni lukis dengan guru-guru lain yang 

dapat memberi kriktik dan saran.  

 

5.2.Saran 

Saran yang ingin disampaikan peneliti saat ini, yakni: 

1. Para anggota seni lukis hendaknya tetap semangat dan selalu disiplin dalam 

menjalankan latihan sehingga mutu seni lukis SMP Angkasa Penfui  Kupang 

meningkat. 

2. Nilai-nilai sosial di atas jangan hanya menjadi konsumsi pribadi, tetapi perlu 

disosialisasikan atau dibagikan kepada sesama yang membutuhkan. 

3. Para anggota seni lukis harus latihan melukis dengan teknik yang baik dan 

benar,terutama teknik dussel agar mampu mendapatkan hasil lukisan yang baik dan 

indah. 
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