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Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur tidak putus selalu kami panjatkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, dzat yang maha tinggi, atas rakhmat dan ilmuNya yang

diturunkan kepada umat manusia.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diikuti

dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat

meningkatkan mutu pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan

mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2OO7,

pelaksanaan uji sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan

melalui portofolio.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan portofolio, bagi peserta yang

belum dinyatakan lulus, LP|K Rayon merekomendasikan alternatif : (1)

melakukan kegiatan mandiri untuk melengkapi kekurangan dokumen

portofolio atau (2) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (

PLPG ) yang diakhiri dengan ujian.

Penyelenggaraan PLPG telah distandardisasikan oleh Konsorsium

Sertilikasi Guru ( KSG ) Jakarta dalam bentuk pedoman PLPG secara

Nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Guru (

PSG ) Rayon 12 dalam rangka standardisasi penyelenggaraan PLPG

mulai penyediaan tempat, ruang kelas, jumlah jam, sistem penilaian,

kualitas instruktur dan ketersediaan bahan ajar. Bahan ajar yang ada di

tangan Saudara ini salah satu upaya PSG Rayon 12 dalam memenuhi



standard pelaksanaan PLPG secara nasional untuk itu saya menyambut

dengan baik atas terbitnya Bahan Ajar PLPG ini.

Sukses PLPG tidak hanya tergantung ketersediaan buku, kualitas

instruktur, sarana prasarana yang disediakan namun lebih daripada itu

adalah kesiapan peserta baik mental maupun fisik, untuk itu harapan

saya para peserta PLPG telah menyiapkannya dengan baik sejak

keberangkatannya dari rumah masing-masing.

Pada kesempatan ini ijinkan saya, memberikan penghargaan yang

tinggi kepada Dosen/lnstruktur yang telah berkontribusi dan berusaha

men)rusun buku ini, agar dapat membantu guru menempuh program

PLPG dalam rangka sertihkasi guru. Buku ini menggunakan pilihan

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat

menikmatinya dengan seksama.

Akhirnya kepada khalayak pembaca saya ucapkan selamat

menikmati buku ini, semoga dapat memperoleh manfaat yang sebanyak-

banyaknya.

Rektor Universitas Negeri Semarang

Sudijono Sastroatmodjo
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PENDAHULUAN 
 

Fakta tentang kualitas guru menunjukkan bahwa sedikitnya 50 

persen guru di Indonesia tidak memiliki kualitas sesuai standardisasi 

pendidikan nasional (SPN). Berdasarkan catatan Human Development 

Index (HDI), fakta ini menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia belum 

memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar pada 

pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dari data statistik HDI 

terdapat 60% guru SD, 40% SMP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum 

layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru 

atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan pada bidang studinya. 

Dengan demikian, kualitas SDM guru kita adalah urutan 109 dari 179 

negara di dunia. Untuk itu, perlu dibangun landasan kuat untuk 

meningkatkan kualitas guru dengan standardisasi rata-rata bukan 

standardisasi minimal (Toharudin 2006:1). Pernyataan ini juga diperkuat 

oleh Rektor UNJ sebagai berikut. 

"Saat ini baru 50 persen dari guru se-Indonesia yang memiliki 

standardisasi dan kompetensi. Kondisi seperti ini masih dirasa kurang. 

Sehingga kualitas pendidikan kita belum menunjukkan peningkatan yang 

signifikan," (Sutjipto dalam Jurnalnet, 16/10/2005).  

Fakta lain yang diungkap oleh Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, Dr. Fasli Djalal, bahwa sejumlah guru 

mendapatkan nilai nol untuk materi mata pelajaran yang sesungguhnya 

mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Fakta itu terungkap berdasarkan 

ujian kompetensi yang dilakukan terhadap tenaga kependidikan tahun 

2004 lalu. Secara nasional, penguasaan materi pelajaran oleh guru 

ternyata tidak mencapai 50 persen dari seluruh materi keilmuan yang 

harus menjadi kompetensi guru. Beliau juga mengatakan skor mentah 

yang diperoleh guru untuk semua jenis pelajaran juga memprihatinkan. 

Guru PPKN, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, 

fisika, biologi, kimia, ekonomi, sosiologi, geografi, dan pendidikan seni 
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hanya mendapatkan skor sekitar 20-an dengan rentang antara 13 hingga 

23 dari 40 soal. "Artinya, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 30 hingga 

46 untuk skor nilai tertinggi 100," (Tempo Interaktif, 5 Januari 2006). 

Mengacu pada data kasar kondisi guru saat ini tentulah kita 

sangat prihatin dengan buruknya kompetensi guru itu. Padahal, memasuki 

tahun 2006 tuntutan minimal kepada siswa untuk memenuhi syarat 

kelulusan harus menguasai 42,5 persen. Untuk itu, layak kiranya pada 

tulisan ini dicari format bagaimanakah seharusnya mengembangkan guru 

yang profesional? 

 
A. Guru sebagai Profesi 

 Djojonegoro (1998:350) menyatakan bahwa profesionalisme 

dalam suatu pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting, 

yaitu: (1) memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program 

pendidikan keahlian atau spesilaisasi, (2) kemampuan untuk 

memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus) yang 

dimiliki, (3) penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap 

keahlian yang dimiliki itu. Menurut  Vollmer & Mills (1991:4) profesi 

adalah sebuah pekerjaan/jabatan yang memerlukan kemampuan 

intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan 

pelatihan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani 

atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah 

atau gaji dalam jumlah tertentu. 

 Usman (1990:4) mengatakan bahwa guru merupakan suatu 

profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Suatu profesi memiliki persyaratan 

tertentu, yaitu: (1) menuntut adanya keterampilan yang mendasarkan 

pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar, (2) 

menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai 

dengan profesinya, (3) menuntut tingkat pendidikan yang memadai, (4) 

menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari 
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pekerjaan yang dilaksanakan, (5) memungkinkan perkembangan 

sejalan dengan dinamika kehidupan, (6) memiliki kode etik sebagai 

acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (7) memiliki obyek  

tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan siswanya, dan (8) 

diakui di masyarakat karena memang diperlukan jasanya di 

masyarakat. 

 Pengertian di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur terpenting 

dalam sebuah profesi adalah penguasaan sejumlah kompetensi 

sebagai keahlian khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan khusus, untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme adalah 

guru yang kompeten (memiliki kemampuan) di bidangnya. Karena itu 

kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan 

memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjalankan profesi 

keguruan. 

 

B. Kompetensi Guru 
 Sejalan dengan uraian pengertian kompetensi guru di atas, 

Sahertian (1990:4) mengatakan kompetensi adalah pemilikan, 

penguasaan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan 

seseorang. Oleh sebab itu seorang calon guru agar menguasai 

kompetensi guru dengan mengikuti pendidikan khusus yang 

diselenggarakan oleh LPTK. Kompetensi guru untuk melaksanakan 

kewenangan profesionalnya, mencakup tiga komponen sebagai 

berikut: (1) kemampuan kognitif, yakni kemampuan guru menguasai 

pengetahuan serta  keterampilan/keahlian kependidikan dan 

pengatahuan materi bidang studi yang diajarkan, (2) kemampuan 

afektif, yakni kemampuan yang meliputi seluruh fenomena perasaan 

dan emosi serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang 

lain, (3) kemampuan psikomotor, yakni kemampuan yang berkaitan 

dengan keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang 
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pelaksanaannya berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai 

pengajar.  

 Dalam UU Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi 

guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan 

sosial sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi guru setelah program sarjana atau D4. 

Kompetensi pribadi meliputi: (1) pengembangan kepribadian, (2) 

berinteraksi dan berkomunikasi, (3) melaksanakan bimbingan dan 

penyuluhan, (4) melaksanakan administrasi sekolah, (5) melaksanakan 

tulisan sederhana untuk keperluan pengajaran.  

 

1. Kompetensi Profesional 
Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut 

keahlian (expertise) para anggotanya. Artinya pekerjaan itu tidak bisa 

dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan 

secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesional menunjuk 

pada dua hal, yaitu (1) orang yang menyandang profesi, (2) 

penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan 

profesinya (seperti misalnya dokter). 

Makmum (1996: 82) menyatakan bahwa teacher performance 

diartikan kinerja guru atau hasil kerja atau penampilan kerja. Secara 

konseptual dan umum penampilan kerja guru itu mencakup aspek-

aspek; (1) kemampuan profesional, (2) kemampuan sosial, dan (3) 

kemampuan personal. 

Johnson (dalam Sanusi, 1991:36) menyatakan bahwa standar 

umum itu sering dijabarkan sebagai berikut; (1) kemampuan 

profesional mencakup, (a) penguasaan materi pelajaran, (b) 

penguasaan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan 

dan keguruan, dan (c) penguasaan proses-proses pendidikan. (2) 

kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri 

kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu 
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membawakan tugasnya sebagai guru. (3) kemampuan personal 

(pribadi) yang beraspek afektif mencakup, (a) penampilan sikap positif 

terhadap keseluruhan tugas sebagai guru, (b)  pemahaman, 

penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh 

seorang guru, dan (c) penampilan untuk menjadikan dirinya sebagai 

panutan dan keteladanan bagi peserta didik. 

 

2. Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi kepribadian menurut Suparno (2002:47) adalah 

mencakup kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, 

beriman, bermoral; kemampuan mengaktualisasikan diri seperti 

disiplin, tanggung jawab, peka, objekti, luwes, berwawasan luas, dapat 

berkomunikasi dengan orang lain; kemampuan mengembangkan 

profesi seperti berpikir kreatif, kritis, reflektif, mau belajar sepanjang 

hayat, dapat ambil keputusan dll. (Depdiknas,2001). Kemampuan 

kepribadian lebih menyangkut jati diri seorang guru sebagai pribadi 

yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. 

Yang pertama ditekankan adalah guru itu bermoral dan 

beriman. Hal ini jelas merupakan kompetensi yang sangat penting 

karena salah satu tugas guru adalah membantu anak didik yang 

bertaqwa dan beriman serta menjadi anak yang baik. Bila guru sendiri 

tidak beriman kepada Tuhan dan tidak bermoral, maka menjadi sulit 

untuk dapat membantu anak didik beriman dan bermoral. Bila guru 

tidak percaya akan Allah, maka proses membantu anak didik percaya 

akan lebih sulit. Disini guru perlu menjadi teladan dalam beriman dan 

bertaqwa. Pernah terjadi seorang guru beragama berbuat skandal sex 

dengan muridnya, sehingga para murid yang lain tidak percaya 

kepadanya lagi. Para murid tidak dapat mengerti bahwa seorang guru 

yang mengajarkan moral, justru  ia sendiri tidak bermoral. Syukurlah 

guru itu akhirnya dipecat dari sekolah. 
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Yang kedua, guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. 

Aktualisasi diri yang sangat penting adalah sikap bertanggungjawab. 

Seluruh tugas pendidikan dan bantuan kepada anak didik memerlukan 

tanggungjawab yang besar. Pendidikan yang menyangkut 

perkembangan anak didik tidak dapat dilakukan seenaknya, tetapi 

perlu direncanakan, perlu dikembangkan dan perlu dilakukan dengan 

tanggungjawab. Meskipun tugas guru lebih sebagai fasilitator, tetapi 

tetap bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan siswa. Dari 

pengalaman lapangan pendidikan anak menjadi rusak karena 

beberapa guru tidak bertanggungjawab. Misalnya, terjadi pelecehan 

seksual guru terhadap anak didik, guru meninggalkan kelas 

seenaknya, guru tidak mempersiapkan pelajaran dengan baik, guru 

tidak berani mengarahkan anak didik, dll. 

Kemampuan untuk berkomunikasi  dengan orang lain sangat 

penting bagi seorang guru karena tugasnya memang selalu berkaitan 

dengan orang lain seperti anak didik, guru lain, karyawan, orang tua 

murid, kepala sekolah dll. Kemampuan ini sangat penting untuk 

dikembangkan karena dalam pengalaman, sering terjadi guru yang 

sungguh pandai, tetapi karena kemampuan komunikasi dengan siswa 

tidak baik, ia sulit membantu anak didik maju. Komunikasi yang baik 

akan membantu proses pembelajaran dan pendidikan terutama pada 

pendidikan tingkat dasar sampai menengah. 

Kedisiplinan juga menjadi unsur penting bagi seorang guru. 

Kedisiplinan ini memang menjadi kelemahan bangsa Indonesia, yang 

perlu diberantas sejak bangku sekolah dasar. Untuk itu guru sendiri 

harus hidup dalam kedisiplinan sehingga anak didik dapat 

meneladannya. Di lapangan sering terlihat beberapa guru tidak disiplin 

mengatur waktu, seenaknya bolos; tidak disiplin dalam mengoreksi 

pekerjaan siswa sehingga siswa tidak mendapat masukan dari 

pekerjaan mereka. Ketidakdisiplinan guru tersebut membuat siswa 

ikut-ikutan suka bolos dan tidak tepat mengumpulkan perkerjaan 
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rumah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, meski guru sangat 

disiplin, ia harus tetap membangun komunikasi dan hubungan yang 

baik dengan siswa. Pendidikan dan perkembangan pengetahuan  di 

Indonesia kurang cepat salah satunya karena disiplin yang kurang 

tinggi termasuk disiplin dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

dalam belajar. 

Yang ketiga adalah sikap mau mengembangkan pengetahuan. 

Guru bila tidak ingin ketinggalan jaman dan juga dapat membantu 

anak didik terus terbuka terhadap kemajuan pengetahuan, mau tidak 

mau harus mengembangkan sikap ingin terus maju dengan terus 

belajar. Di jaman kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat seperti 

sekarang ini, guru dituntut untuk terus belajar agar pengetahuannya 

tetap segar. Guru tidak boleh berhenti belajar karena merasa sudah 

lulus sarjana. 

 

3. Kompetensi Paedagogik 
Selanjutnya kemampuan paedagogik menurut Suparno 

(2002:52) disebut juga kemampuan dalam pembelajaran atau 

pendidikan yang memuat pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan 

perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang 

berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa metodologi 

mengajar yang sesuai dengan bahan dan perkambangan siswa, serta 

menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya 

semakin meningkatkan kemampuan siswa. 

Pertama, sangat jelas bahwa guru perlu mengenal anak didik 

yang mau dibantunya. Guru diharapkan memahami sifat-sifat, karakter, 

tingkat pemikiran, perkembangan fisik dan psikis anak didik. Dengan 

mengerti hal-hal itu guru akan  mudah mengerti kesulitan dan 

kemudahan anak didik dalam belajar dan mengembangkan diri. 

Dengan demikian guru akan lebih mudah membantu siswa 

berkembang. Untuk itu diperlukan pendekatan yang baik, tahu ilmu 
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psikologi anak dan perkembangan anak dan tahu  bagaimana 

perkembangan pengetahuan anak. Biasanya selama kuliah di FKIP 

guru mendalami teori-teori psikologi tersebut. Namun yang sangat 

penting adalah memahami anak secara tepat di sekolah yang nyata. 

Kedua, guru perlu juga menguasai beberapa teori tentang 

pendidikan terlebih pendidikan di jaman modern ini. Oleh karena 

sistem pendidikan di Indonesia lebih dikembangkan kearah pendidikan 

yang demokratis, maka teori dan filsafat pendidikan yang lebih bersifat 

demokratis perlu didalami dan dikuasai. Dengan mengerti bermacam-

macam teori pendidikan, diharapkan guru dapat memilih mana yang 

paling baik untuk membantu perkembangan anak didik. Oleh karena 

guru kelaslah yang sungguh mengerti situasi kongrit siswa mereka, 

diharapkan guru dapat meramu teori-teori itu sehingga cocok dengan 

situasi anak didik yang diasuhnya. Untuk itu guru diharapkan memiliki 

kreatifititas untuk selalu menyesuaikan teori yang digunakan dengan 

situasi belajar siswa secara nyata. 

Ketiga, guru juga diharapkan memahami bermacam-macam 

model pembelajaran. Dengan semakin mengerti banyak model 

pembelajaran, maka dia akan lebih mudah mengajar pada anak sesuai 

dengan situasi anak didiknya. Dan yang tidak kalah penting dalam 

pembelajaran adalah guru dapat membuat evaluasi yang tepat 

sehingga dapat sungguh memantau dan mengerti apakah siswa 

sungguh berkembang seperti yang direncanakan sebelumnya. Apakah 

proses pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik dan membantu 

anak berkembang secara efisien dan efektif.  

Kompetensi profesional meliputi: (1) menguasai landasan 

pendidikan, (2) menguasai bahan pembelajaran, (3) menyusun 

program pembelajaran, (4) melaksanakan program pembelajaran, dan 

(5) menilai proses serta hasil pembelajaran. 
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4. Kompetensi Sosial 
Kompetensi sosial meliputi: (1) memiliki empati pada orang lain, 

(2) memiliki toleransi pada orang lain, (3) memiliki sikap dan 

kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kopetensi yang lain, 

dan (4) mampu bekerja sama dengan orang lain. 

Menurut Gadner (1983) dalam  Sumardi (Kompas, 18 Maret 

2006) kompetensi sosial itu sebagai social intellegence atau 

kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari 

sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, 

alam, dan kuliner) yang berhasil diidentifikasi oleh Gardner. 

Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang. Hanya saja, 

mungkin beberapa di antaranya menonjol, sedangkan yang lain biasa 

atau bahkan kurang. Uniknya lagi, beberapa kecerdasan itu bekerja 

secara padu dan simultan ketika seseorang berpikir dan atau 

mengerjakan sesuatu (Amstrong, 1994). 

Sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Amstrong itu 

ialah bahwa walau kita membahas dan berusaha mengembangkan 

kecerdasan sosial, kita tidak boleh melepaskannya dengan 

kecerdasan-kecerdasan yang lain. Hal ini sejalan dengan kenyataan 

bahwa dewasa ini banyak muncul berbagai masalah sosial 

kemasyarakatan yang hanya dapat dipahami dan dipecahkan melalui 

pendekatan holistik, pendekatan komperehensif, atau pendekatan 

multidisiplin. 

Kecerdasan lain yang terkait erat dengan kecerdasan sosial 

adalah kecerdasan pribadi (personal intellegence), lebih khusus lagi 

kecerdasan emosi atau emotial intellegence (Goleman, 1995). 

Kecerdasan sosial juga berkaitan erat dengan kecerdasan keuangan 

(Kiyosaki, 1998). Banyak orang yang terkerdilkan kecerdasan 

sosialnya karena impitan kesulitan ekonomi. 

Dewasa ini mulai disadari betapa pentingnya peran kecerdasan 

sosial dan kecerdasan emosi bagi seseorang dalam usahanya meniti 
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karier di masyarakat, lembaga, atau perusahaan. Banyak orang sukses 

yang kalau kita cermati ternyata mereka memiliki kemampuan bekerja 

sama, berempati, dan pengendalian diri yang menonjol. 

Dari uraian dan contoh-contoh di atas dapat kita singkatkan 

bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang 

berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang 

lain. Inilah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang pendidik 

yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen, yang pada gilirannya 

harus dapat ditularkan kepada anak-anak didiknya. 

Untuk mengembangkan kompetensi sosial seseorang pendidik, 

kita perlu tahu target atau dimensi-dimensi kompetensi ini. Beberapa 

dimensi ini, misalnya, dapat kita saring dari konsep life skills 

(www.lifeskills4kids.com). Dari 35 life skills atau kecerdasan hidup itu, 

ada 15 yang dapat dimasukkan kedalam dimensi kompetensi sosial, 

yaitu: (1) kerja tim, (2) melihat peluang, (3) peran dalam kegiatan 

kelompok, (4) tanggung jawab sebagai warga, (5) kepemimpinan, (6) 

relawan sosial, (7) kedewasaan dalam bekreasi, (8) berbagi, (9) 

berempati, (10) kepedulian kepada sesama, (11) toleransi, (12) solusi 

konflik, (13) menerima perbedaan, (14) kerja sama, dan (15) 

komunikasi. 

Kelima belas kecerdasan hidup ini dapat dijadikan topik silabus 

dalam pembelajaran dan pengembangan kompetensi sosial bagi para 

pendidik dan calon pendidik. Topik-topik ini dapat dikembangkan 

menjadi materi ajar yang dikaitkan dengan kasus-kasus yang aktual 

dan relevan atau kontekstual dengan kehidupan masyarakat kita. 

Dari uraian tentang profesi dan kompetensi guru, menjadi jelas 

bahwa pekerjaan/jabatan guru adalah sebagai profesi yang layak 

mendapatkan penghargaan, baik finansial maupun non finansial. 
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C. Memimpikan Guru yang Profesional 
Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah telah 

memberikan perhatian khusus dengan merumuskan sebuah Undang-

Undang yang mengatur profesi guru dan dosen. Dalam pembahasan 

rancangan Undang-Undang ini (hingga disahkan pada 6 Desember 

2005) tersirat keinginan Pemerintah untuk memperbaiki wajah suram 

nasib guru dari sisi kesejahteraan dan profesionalisme. Jumlah guru di 

Indonesia saat ini 2,2 juta orang, dan hanya sebagian kecil guru dari 

sekolah negeri dan sekolah elit yang hidup berkecukupan. 

Mengandalkan penghasilan dan profesi guru, jauh dari cukup sehingga 

tidak sedikit guru yang mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

Sertifikasi kompetensi guru sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang ini menyisakan persoalan sebagaimana disampaikan 

Mendiknas pada media masa pada saat pengesahan Undang-Undang 

ini, antara lain kesepahaman akan ukuran uji kompetensi guru. Sejak 

awal gagasan pembuatan RUU Guru dan Dosen dilatarbelakangi oleh 

komitmen bersama untuk mengangkat martabat guru dalam 

memajukan pendidikan nasional, dan menjadikan profesi ini menjadi 

pilihan utama bagi generasi guru berikutnya (Situmorang dan 

Budyanto 2005:1). 

Guru, peserta didik, dan kurikulum merupakan tiga komponen 

utama pendidikan. Ketiga komponen ini saling terkait dan saling 

mempengaruhi, serta tidak dapat dipisahkan antara satu komponen 

dengan komponen yang lainnya. Dari ketiga komponen tersebut, faktor 

gurulah yang dinilai sebagai satu faktor yang paling penting dan 

strategis, karena di tangan para gurulah proses belajar dan mengajar 

dilaksanakan, baik di dalam dan di luar sekolah dengan menggunakan 

bahan ajar, baik yang terdapat di dalam kurikulum nasional maupun 

kurikulum lokal. 
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Untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar secara 

efektif, guru harus memiliki kemampuan profesionalisme yang dapat 

dihandalkan. Kemampuan profesionalisme yang handal tersebut tidak 

dibawa sejak lahir oleh calon guru, tetapi harus dibangun, dibentuk, 

dipupuk dan dikembangkan melalui satu proses, strategi, kebijakan 

dan program yang tepat. Proses, strategi, kebijakan, dan program 

pembinaan guru di masa lalu perlu dirumuskan kembali (Suparlan 

2006:1). 

James M. Cooper, dalam tulisannya bertajuk “The teachers as a 

Decision Maker”, mengawali dengan satu pertanyaan menggelitik 

“what is teacher?”. Cooper menjawab pertanyaan itu dengan 

menjelaskan tetang guru dari aspek pelaksanaan tugasnya sebagai 

tenaga profesional. Demikian pula, Dedi Supriadi dalam bukunya yang 

bertajuk “Mengangkat Citra dan Martabat Guru” telah menjelaskan 

(secara amat jelas) tentang makna profesi, profesional, 

profesionalisme, dan profesionalitas sebagai berikut ini Profesi 
menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, 

tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Misalnya, guru 

sebagai profesi yang amat mulia. Profesional menunjuk dua hal, yakni 

orangnya dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

Sebagai contoh, seorang profesional muda, atau dia bekerja secara 

profesional. Profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat 

kinerja seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan 

profesi yang mulia itu. 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan tulisan dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi”. 



 1-13 Pengembangan Profesionalitas Guru 

Sebagai tenaga profesional, guru memang dikenal sebagai 

salah satu jenis dari sekian banyak pekerjaan (occupation) yang 

memerlukan bidang keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, dan 

bidang pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih 

spesifik. Dalam dunia yang sedemikian maju, semua bidang pekerjaan 

memerlukan adanya spesialisasi, yang ditandai dengan adanya 

standar kompetensi tertentu, termasuk guru. 

Guru merupakan tenaga profesional dalam bidang pendidikan 

dan pengajaran. Westby-Gybson (1965), Soerjadi (2001:1-2) 

menyebutkan beberapa persyaratan suatu pekerjaan disebut sebagai 

profesi. Pertama, adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah 

mengenai bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan karena 

keahlian tertentu dengan kualifikasi tertentu yang berbeda dengan 

profesi lain. Kedua, bidang ilmu yang menjadi landasan teknik dan 

prosedur kerja yang unik. Ketiga, memerlukan persiapan yang sengaja 

dan sistematis sebelum orang mengerjakan pekerjaan profesional 

tersebut. Keempat, memiliki mekanisme yang diperlukan untuk 

melakukan seleksi secara efektif, sehingga yang dianggap 

kompetitiflah yang diperbolehkan dalam melaksanakan bidang 

pekerjaan tersebut. Kelima, memiliki organisasi profesi yang, di 

samping melindungi kepentingan anggotanya, juga berfungsi untuk 

meyakinkan agar para anggotannya menyelenggarakan layanan 

keahlian yang terbaik yang dapat diberikan (Suparlan,  2004:2). 

Profesionalisme guru didukung oleh tiga hal, yakni (1) keahlian, 

(2) komitmen, dan (3) keterampilan (Supriadi 1998:96). Untuk dapat 

melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, pemerintah sejak 

lama telah berupaya untuk merumuskan perangkat standar komptensi 

guru. Dapat dianalogikan dengan pentingnya hakim dan Undang-

Undang, yang menyatakan bahwa, ‘berilah aku hakim dan jaksa yang 

baik, yang dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun akan 

dapat dihasilkan keputusan yang baik’, maka kaidah itu dapat 
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dianalogikan dengan pentingnya guru, yakni dengan ungkapan bijak 

‘berilah aku guru yang baik, dan dengan kurikulum yang kurang baik 

sekali pun aku akan dapat menghasilkan peserta didik yang baik’. 

Artinya, bahwa aspek kualitas hakim dan jaksa masih jauh lebih 

penting dibandingkan dengan aspek undang-undangnya. Hal yang 

sama, aspek guru masih lebih penting dibandingkan aspek kurikulum. 

Sama dengan manusia dengan senjatanya, yang terpenting adalah 

manusianya, ‘man behind the gun’.  

Untuk menggambarkan guru profesional, Supriadi mengutip 

laporan dari Jurnal Educational Leadership edisi Maret 1993, bahwa 

guru profesional dituntut memiliki lima hal. Pertama, guru mempunyai 

komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa 

komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswa. Kedua, 

guru menguasai secara mendalam bahan/materi pelajaran yang 

diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru 

hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga, guru 

bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai 

teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai 

tes hasil belajar. Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa 

yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Kelima, guru 

seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 

lingkungan profesinya, misalnya di PGRI dan organisasi profesi 

lainnya. Apabila kelima hal tersebut dapat dimiliki oleh guru, maka guru 

tersebut dapat disebut sebagai tenaga dan pendidik yang benar-benar 

profesional dalam menjalankan tugasnya (Supriadi 2003:14). 

 
D. Standar Pengembangan Karir Guru 

Mutu pendidikan amat ditentukan oleh kualitas gurunya. 

Mendiknas memberikan penegasan bahwa “guru yang utama” 

(Republika 10 Februari 2003). Belajar dapat dilakukan di mana saja, 

tetapi guru tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh siapa atau alat apa 
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pun juga. Untuk membangun pendidikan yang bermutu, yang paling 

penting bukan membangun gedung sekolah atau sarana dan 

prasarananya, melainkan harus dengan upaya peningkatan proses 

pengajaran dan pembalajaran yang berkualitas, yakni proses 

pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan 

mencerdaskan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh guru yang bermutu. 

Sebagai salah satu komponen utama pendidikan, guru harus 

memiliki tiga kualifikasi dasar: (1) menguasai materi atau bahan ajar, 

(2) antusiasme, dan (3) penuh kasih sayang (loving) dalam mengajar 

dan mendidik (Mas’ud 2003:194). 

Peningkatan mutu guru merupakan upaya yang amat kompleks, 

karena melibatkan banyak komponen. Pekerjaan besar ini mulai dari 

proses yang menjadi tugas lembaga pendidikan prajabatan yang 

dikenal dengan LPTK. Ternyata, LPTK mengalami kesulitan besar 

ketika dihadapkan kepada masalah kualitas calon mahasiswa kelas 

dua yang akan dididik menjadi guru. Ketidakmampuan LPTK ternyata 

memang di luar tanggung jawabnya, karena masalah rendahnya mutu 

calon guru itu lebih disebabkan oleh rendahnya penghargaan terhadap 

profesi guru. Pada akhirnya orang mudah menebak, karena pada 

akhirnya menyangkut duit atau gaji dan penghargaan. Gaji dan 

penghargaan guru belum dapat disejajarkan dengan profesi lain, 

karena indikasi adanya mutu profesionalisme guru masih rendah. 

Terjadilah lingkaran setan yang sudah diketahui sebab akibatnya. 

Banyak orang menganggap bahwa gaji dan penghargaan terhadap 

guru menjadi penyebab atau causa prima-nya. Namun, ada orang 

yang berpendapat bahwa antara gaji dan dedikasi tidak dapat 

dipisahkan. Gaji akan mengikuti dedikasi. Di samping itu, gaji dan 

dedikasi terkait erat dengan faktor lain yang bernama kompetensi 

profesional. Jadi, selain memang harus dipikirkan dengan sungguh-

sungguh upaya untuk meningkatkan gaji dan penghargaan kepada 
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guru, namun masih ada pekerjaan besar yang harus segera dilakukan, 

yakni meningkatkan dedikasi dan kompetensi guru. 

Apakah yang dimaksud kompetensi? Istilah kompetensi 

memang bukan barang baru. Pada tahun 70-an, terkenal wacana 

akademis tentang apa yang disebut sebagai Pendidikan dan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi atau Competency-based Training and Education 

(CBTE). Pada saat itu Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis 

(Dikgutentis) Dikdasmen pernah mengeluarkan “buku saku berwarna 

biru” tentang “sepuluh kompetensi guru”. Dua dekade kemudian, 

Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit Tendik), nama baru Dikgutentis 

telah membentuk satu tim Penyusun Kompetensi Guru yang 

beranggotakan para pakar pendidikan yang tergabung dalam 

Konsorsium Pendidikan untuk menghasilkan produk kompetensi guru. 

Setelah sekitar dua tahun berjalan, tim itu telah dapat menghasilkan 

rendahnya kompetensi guru. Sementara itu, para penyelenggra 

pendidikan di kabupaten/kota telah menunggu kelahiran kompetensi 

guru itu. Bahkan mereka mendambakan adanya satu instrumen atau 

alat ukur yang akan mereka gunakan dalam melaksanakan skill audit 

dengan tujuan untuk menentukan tingkat kompetensi guru di daerah 

masing-masing. 

Untuk menjelaskan pengertian tentang kompetensi itulah maka 

Gronzi (1997) dan Hager (1995) menjelaskan bahwa “An integrated 

view sees competence as a complex combination of knowledge, 

attitudes, skill, and values displayed in the context of task 

performance”. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kompetensi 

guru merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru dalam konteks 

kinerja tugas yang diberikan kepadanya. Sejalan dengan definisi 

tersebut, Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK, menjelaskan 

bahwa “Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi guru 

diartikan sebagai ‘satu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi 

seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional 

sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan’ (Direktorat 

Profesi Pendidik, Diten PMPTK, 2005). Standar kompetensi guru terdiri 

atas tiga komponen yang saling mengait, yakni (1) pengelolaan 

pembelajaran, (2) pengembangan profesi, dan (3) penguasaan 

akademik. Ketiga standar kompetensi tersebut dijiwai oleh sikap dan 

kepribadian yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas guru 

sebagai tenaga profesi. Ketiga komponen masing-masing terdiri atas 

dua kemampuan. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut secara 

keseluruhan meliputi 7 (tujuh) kompetensi, yaitu: (1) penyusunan 

rencana pembelajaran, (2) pelaksanaan interaksi belajar mengajar, (3) 

penilaian prestasi belajar peserta didik, (4) pelaksanaan tindak lanjut 

hasil penilaian prestasi belajar peserta didik, (5) pengembangan 

profesi, (6) pemahaman wawasan kependidikan, (7) penguasaan 

bahan kajian akademik. 

Standar kompetensi guru SKS memiliki tujuan dan manfaat 

ganda. Standar kompetensi guru bertujuan ‘untuk memperoleh acuan 

baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan 

kualitas proses pembelajaran’ (SKG, Direktorat Tendik 2003:5). Di 

samping itu, Standar Kompetensi Guru bermanfaat untuk: (1) menjadi 

tolok ukur semua pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan 

dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas dan penjenjangan karir 

guru, (2) meningkatkan kinerja guru dalam bentuk kreativitas, inovasi, 

keterampilan, kemandirian, dan tanggung jawab sesuai dengan 

jabatan profesinya (Direktorat Profesi Pendidik, PMPTK, 2005). 
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E. Pengembangan Karir Guru 
Pada era sentralisasi pendidikan, pembinaan guru diatur secara 

terpusat oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Nasional melalui PGPS (Peraturan Gaji Pegawai Sipil) dan ketentuan 

lain tentang kenaikan pangkat dengan sistem kredit. Dalam 

pelaksanaan di lapangan ketentuan tersebut berjalan dengan berbagai 

penyimpangan. PGPS sering diplesetkan menjadi ‘pinter goblok 

penghasilan sama’ atau ‘pandai pandir penghasilan sama’. 

Pelaksanaan kenaikan pangkat guru dengan sistem kredit pun sama. 

Kepala sekolah sering terpaksa menandatangani usul kenaikan 

pangkat guru hanya karena faktor ‘kasihan’. Dengan kondisi seperti itu, 

ada sebagaian kecil guru yang karena kapasitas pribadinya atau 

karena faktor lainnya dapat berubah atau meningkat karirnya menjadi 

kepala desa, anggota legeslatif, dan bahkan menjadi tenaga struktural 

di dinas pendidikan. Sedang sebagian besar lainnya mengalami nasib 

yang tidak menentu, antara lain karena belum ada kejelasan tentang 

standar pengembangan karir mereka. 

Mengingat kondisi itulah maka pada tahun 1970-an dan 1980-

an telah didirikan beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan yang 

bernama Balai Penataran Guru (BPG), yang sekarang menjadi 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap provinsi, dan 

Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) yang sekarang 

menjadi Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (P4TK) untuk pelbagai mata pelajaran dan bidang 

keahlian di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 1970-an 

kegiatan ‘up-grading’ guru mulai gencar dilaksanakan di BPG dan 

PPPG. Kegiatan itu pada umumnya dirancang oleh direktorat-direktorat 

di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah sekarang LPMP dan P4TK berada di bawah Ditjen PMPTK. 

Region-region penataran telah dibentuk di berbagai kawasan di 

Indonesia, dengan melibatkan antara direktorat terkait dengan 
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lembaga diklat (preservice training) dan lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan (LPTK) sebagai lembaga preservice training, serta 

melibatkan juga peranan lembaga pendidikan sekolah sebagai on the 

job training yang dibina langsung oleh Kantor Wilayah Departemen 

pendidikan dan Kebudayaan yang ada di regionnya masing-masing. 

Salah satu pola pembinaan guru melalui diklat ini adalah 

mengikuti pola Pembinaan kegiatan Guru (PKG), yang sistem 

penyelenggaraan diklatnya dinilai melibatkan elemen pendidikan yang 

lebih luas. Melalui pola PKG ini, para guru dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: (1) guru biasa, yakni guru baru atau guru yang belum 

pernah mengikuti penataran, atau baru sebatas ditatar di tingkat 

kecamatan atau sekolah, (2) guru Inti, guru yang telah ditatar di tingkat 

provinsi atau nasional dan memperoleh predikat yang sebagai penatar 

di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah, (3) instruktur, guru yang 

telah mengikuti klegiatan diklat TOT (training of trainer) di tingkat pusat 

atau nasional dan memperoleh predikat sebagai penatar di tingkat 

provinsi. Sebagian besar instruktur ini juga telah memperoleh 

pengalaman dalam mengikuti penataran di luar negeri, (4) pengelola 

sanggar, guru instruktur yang diberi tugas untuk mengelola Sanggar 

PKG, yakni tempat bertemunya para guru berdiskusi atau mengikuti 

penataran tingkat kabupaten atau sekolah, (5) kepala sekolah, yakni 

instruktur yang telah diangkat untuk menduduki jabatan sebagai kepala 

sekolah, (6) Pengawas sekolah, satu jenjang fungsional bagi guru 

yang telah menjabat sebagai kepala sekolah. Selain itu, para guru 

memiliki wadah pembinaan profesional melalui orgabnisasi yang 

dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sementara 

para kepala sekolah aktif dalam kegiatan Latihan Kerja Kepala 

Sekolah (LKKS), dan Latihan Kerja Pengawas Sekolah (LKPS) untuk 

pengawas sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaian besar 

dilaksanakan di satu sanggar yang disebut sanggar PKG. 
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F. PENUTUP 
 Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, oleh 

Depdiknas sekarang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berbagai program 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme tersebut dilaksanakan 

dengan melibatkan P4TK (PPPG), LPMP, Dinas Pendidikan, dan LPTK 

sebagai mitra kerja. 
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BAB I   PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006) 

terdapat dua standar kompetensi dalam mata pelajaran seni budaya 

(bidang seni rupa), yakni mengapresiasi karya seni rupa dan 

mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. Hakekat pendidikan seni 

rupa di sekolah ialah mengembangkan sensitivitas dan kreativitas 

anak. Pengembangan sensitivitas terkait dengan pengembangan 

kegiatan apresiasi, sedangkan kreativitas dikembangkan antara lain 

dengan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berekspresi 

melalui penciptaan karya. Ruang lingkup mata pelajaran seni budaya 

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan 

karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan 

sebagainya. Terkait dengan aspek nilai, kompetensi mengapresiasi 

karya seni rupa dan yang bertalian dengan ekspresi diri atau berkreasi 

seni rupa menjadi amat penting. Guru harus memahami hakekat 

pendidikan seni rupa dan perlu mengembangkan materi ajar untuk 

pembelajaran apresiasi dan kegiatan ekspresi/kreasi seni rupa yang 

diharapkan lebih bermakna serta sesuai dengan kemampuan siswa 

dan kondisi sekolah. 

Kegiatan apresiasi dan ekspresi/kreasi seni rupa memberi 

kesempatan kepada anak untuk melakukan penghayatan terhadap 

bermacam bentuk karya seni rupa agar kepekaan estetiknya 

berkembang, dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak 

untuk mengekspresikann gagasan dan tekniknya dalam berkarya. 

Seorang guru seni rupa harus dapat memilih dan mengelola kegiatan 

tersebut. Persyaratan pokok untuk dapat mengapresiasi ialah 

tersedianya karya seni rupa, baik dalam bentuk konkret maupun image 

melalui gambar-gamber reproduksi seperti gambar cetak, gambar 



 

 

2-2 Pengembangan Bahan Ajar Seni Rupa

transparansi, atau melalui tayangan LCD. Prinsip-prinsip berkarya 

termasuk pemilihan bahan dan alat, teknik penggunaannya, dan 

penataan unsur-unsur rupa merupakan modal penting yang harus 

dipahami lebih dulu oleh siswa. Tanpa adanya karya seni rupa tidak 

mungkin dilakukan apresiasi seni rupa. Kegiatan apresiasi mencakup 

penginderaan dan pengamatan, pemahaman dan analisis, interpretasi 

dan penilaian, penghayatan dan penghargaan. Apresiasi seni dapat 

dilakukan dengan pendekatan kritik yang memiliki prosedur deskripsi, 

analisis formal, interpretasi, dan pemberian keputusan. Sedangkan ciri-

ciri materi ajar yang lebih bermakna untuk kegiatan berekspresi/kreasi 

antara lain ialah: (1) materi ajar seni murni yang bertujuan dan 

menjunjung tinggi nilai estetis, (2) bersifat ekspresi bebas, (3) tidak 

terlalu terikat oleh teknik atau aturan-aturan yang ketat, (4) mendorong 

kreativitas dan orisinalitas 

 

B. Petunjuk Belajar 
Dalam mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan 

mempersiapkan diri dengan mempelajari lagi materi bidang tugasnya, 

dan pada waktu mengikuti pelatihan diharapkan membawa : 

1. Silabus dan kurikulum yang berlaku sesuai bidang studi yang 

diampunya 

2. Bahan-bahan atau materi yang diajarkan minimal sesuai yang 

tertera dalam silabus dan kurikulum 

3. Alat peraga atau media seni rupa atau media pembelajaran sesuai 

dengan bidang studi yang diampunya 

4. Bahan dan peralatan praktek berkarya seni rupa sederhana 

5. Laptop atau minimal perangkat lunak yang berupa flash disc atau 

compac disc yang berisi materi pembelajaran bidang studi atau 

materi lain yang relevan untuk kegiatan pelatihan bidang studi. 
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C. Kompetensi Dan Indikator 
KOMPETENSI 

1. Mengembangkan pembelajaran apresiasi seni rupa 

2. Mengembangkan pembelajaran kreasi seni rupa 

 
INDIKATOR 

Peserta pelatihan mampu: 
• Memilih materi ajar untuk kegiatan berkreasi/ekspresi senirupa 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran sketsa 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran kolase 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran kolagraf 

• Membuat RPP pembelajaran kreatif/ekspresi melalui berkarya seni 

rupa 

• Memilih materi ajar untuk kegiatan berkreasi/ekspresi senirupa 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran sketsa 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran kolase 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran kolagraf 

• Membuat RPP pembelajaran kreatif/ekspresi melalui berkarya seni 

rupa 

• Mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran apresiasi 

karya seni rupa 

• Membuat ulasan tertulis dalam mengapresiasi seni murni maupun 

terapan dengan langkah-langkah apresiasi yang baku. 

• Menjelaskan pembelajaran praktik seni rupa untuk pendidikan seni 
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• Mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran praktik seni rupa 

dwimatra dan trimatra 

• Mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran praktik seni rupa 

murni dan terapan  

• Menjelaskan unsur-unsur karya seni rupa daerah/nusantara dan 

mancanegara 

• Mengenal prinsip-prinsip pembelajaran seni rupa untuk kegiatan 

mengekspresikan diri/berkreasi 

• Memilih pembelajaran praktik seni rupa untuk kegiatan kreatif dan 

berekspresi secara bebas 

• Memberikan contoh kegiatan mengekspresikan diri melalui 

berkarya sketsa 

• Memberikan contoh kegiatan berkreasi melalui karya lukis adan 

grafis 

• Memilih materi ajar untuk kegiatan berkreasi/ekspresi senirupa 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran sketsa 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran kolase 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran kolagraf 

• Membuat RPP pembelajaran kreatif/ekspresi melalui berkarya seni 

rupa 

 

 
 
 



BAB II  KEGIATAN BELAJAR 1: 
KOMPETENSI DASAR APRESIASI KARYA SENI RUPA 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi Dasar : Memahami hakikat pendidikan seni dan  

kompetensi dasar kurikulum seni budaya  terkait 

dengan kemampuan berapresiasi karya seni rupa  

 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

• Memahami hakikat pendidikan seni dan seni rupa terkait dengan 

mata pelajaran seni budaya 

• Mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran apresiasi karya seni 

rupa terpan tradisional daerah setempat 

• Mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran apresiasi seni rupa 

terapan Nusantara  

• Menjelaskan bentuk pembelajaran apresiasi karya seni murni 

mancanegara. 

 
 
B. Uraian Materi 

1. Hakekat pendidikan seni dan seni rupa 

Pendidikan seni yang diajarkan pada Pendidikan Dasar 

termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) masuk dalam mata 

pelajaran seni budaya. Pendidikan seni budaya diberikan di sekolah 

karena dapat difungsikan untuk berbagai tujuan dan manfaat yang 

pada dasarnya adalah untuk pengembangan berpikir kreatif dan 

pembentukan pribadi anak. 

Pendidikan seni adalah pendidikan yang menggunakan seni 

sebagai alat atau medianya, artinya, sebagaimana pentingnya mata 

ajaran yang lainnya, pendidikan seni merupakan bagian utuh dari 

pelaksanaan pendidikan yang melalui berbagai proses 
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pembelajarannya diharapkan dapat memacu murid ke arah 

kedewasaannya sebagai manusia yang bermartabat. Dengan 

pendidikan seni diharapkan tercapai martabat yang luhur, yaitu 

dengan cara memberi perlakuan yang merangsang kepekaan 

esetetik peserta didik (Rohidi, 2004:8). 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

terdapat dua standar kompetensi dalam mata pelajaran seni 

budaya bidang seni rupa, yakni mengapresiasi karya seni rupa dan 

mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. Hakekat pendidikan 

seni dan seni rupa di sekolah ialah mengembangkan sensitivitas 

dan dengan pengembangan kegiatan apresiasi, sedangkan 

kreativitas antara lain dikembangkan dengan memberi kesempatan 

seluas-luasnya untuk berekspresi melalui penciptaan berkarya.  

Pengembangan sensitivitas sebagai salah satu wujud 

hakekat pendidikan seni sangat cocok untuk diberikan kepada 

siswa SMP. Lewat kegiatan apresiatif, sensitivitas atau kepekaan 

estetik siswa akan terasah untuk dapat menikmati, menghargai, 

dan mencintai karya seni. Pendidikan seni yang kita miliki selama 

ini menempatkan seni sebagai salah satu materi yang diajarkan 

dalam aktivitas program pendidikan secara menyeluruh. Dalam 

praktek pendidikan seni ini penekanannya terletak pada pendidikan 

artistik (praktik kreasi) atau pada pendidikan estetik (apresiasi)? Hal 

ini penting karena pada kenyataannya keduayna memang saling 

berkaitan tetapi merupakan dua hal yang berbeda. Di sin saya lebih 

cenderung pada penekanan pendidikan estetik daripada pendidikan 

artistik. Kenyataan di dalam kehidupan seni lebih banyak 

penghayatnya daripada senimannya, dan bagi seniman memang 

diperlukan pendidikan yang sangat khusus (Sutopo, 1994:1). 

Pendidikan seni dan pendidikan seni rupa memiliki hakekat 

yang sama. Perbedaannya pendidikan seni lebih luas cakupannya 

meliputi seni rupa, seni suara, seni gerak, drama, dan sastra. 
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Sedangkan pendidikan seni rupa khusus seni yang menggunakan 

medium rupa atau visual. 

 

2. Bentuk pembelajaran apresiasi karya seni rupa terapan tradisional 

daerah setempat 

Kegiatan apresiasi seni rupa memberi kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan penghayatan terhadap bermacam bentuk 

karya seni rupa agar kepekaan estetiknya berkembang. Peran guru 

seni rupa di sini sangat penting, karena ia harus dapat memilih dan 

mengelola kegiatan tersebut. Sebagai langkah awal guru harus 

memahami dan menguasai isi kurikulum yang berkaitan langsung 

dengan bidang tugasnya. Dalam silabus mata pelajaran seni 

budaya SMP tahun 2006 untuk bidang seni rupa tertulis Standar 

Kompetensi, yang diuraikan dalam kompetensi dasar, materi pokok/ 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar. 

Berdasarkan isi silabus tersebut pada kelas VII semester 1 

mata pelajaran seni budaya, Standar Kompetensi Seni Rupa yang 

pertama adalah mengapresiasikan karya seni rupa, sedangkan 

kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi jenis karya seni rupa 

terapan daerah setempat. Adapun bentuk pembelajarannya 

meliputi: pengertian seni, cabang-cabang seni, unsur-unsur seni, 

dan sifat dasar seni secara umum. Suatu pokok lain meliputi 

beragam jenis, bentuk, teknik pembuatan, fungsi, dan makna karya 

seni rupa tradisional daerah setempat. Dalam pelaksanaannya guru 

harus menjelaskan tentang beragam bentuk jenis, bentuk dan 

teknik pembuatan karya seni rupa tradisional daerah setempat. 

Dengan klasifikasinya. Di samping itu guru harus mendeskripsikan 

beragam fungsi dan makna. Pada karya seni rupa tradisional 

daerah setempat, materi-materi tersebut dijelaskan oleh guru untuk 

dapat memberikan pengetahuan dasar tentang seni rupa dengan 
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berbagai aspeknya yang berkaitan dengan bekal siswa untuk 

menampilkan sikap apresiatif. Kegiatan ini dapat dilaksanakan 

dengan cara diskusi kelompok, membuat kliping, atau melihat 

langsung hasil karya seni rupa di museum atau pameran. Sikap 

apresiastif siswa diharapkan muncul setelah siswa 

mendeskripsikan beragam fungsi bentuk dan  makna pada 

keunikan karya seni rupa tradisional daerah setempat. 

 

3. Bentuk pembelajaran apresiasi karya seni rupa terapan Nusantara 

Materi pokok atau pembelajaran sejarah seni rupa Indonesia 

dan ragam hias Indonesia diberikan untuk memenuhi kompetensi 

dasar dalam mengidentifikasi jenis karya seni terapan Nusantara. 

Bentuk pembelajaran apresiatif ini dapat diwujudkan dalam 

pemberian materi lewat buku (media cetak), tayangan visual 

tentang hasil karya seni Nusantara baik melalui karya asli atau 

benda pengganti (media). Sikap apresiatif siswa diharapkan muncul 

setelah mereka diberi materi berupa sejarah perkembangan seni 

rupa Indonesia sejak zaman prasejarah sampai dengan seni rupa 

Indonesia masa kini. Di samping sejarah seni rupa juga diberikan 

tentang ragam hias Indonesia yang meliputi bentuk, fungsi, dan 

keunikannya. 

Kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh siswa 

antara lain dengan mempelajari materi dengan membaca buku 

tentang seni rupa terapan Nusantara, melihat karya secara 

langsung atau lewat media, dan menuliskan tanggapannya tentang 

beragam fungsi dan makna seni rupa terapan, atau membuat 

kliping tentang hasil karya seni rupa terapan Indonesia. 

Guru mendukung terlaksananya kegiatan apresiatif siswa ini 

kreativitas guru dalam mengajar sangat menentukan. Guru harus 

dapat memberikan motivasi kepada siswanya bagaimana agar 

materi yang disampaikan menarik dan disukai siswa. Salah satu 
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pendekatan yang dapat dilakukan misalnya dengan pemanfaatan 

media pembelajaran yang efektif. Penggunaan media yang efektif 

ini menyangkut jenis media yang dipakai sesuai dengan kebutuhan 

siswa, kulatiasnya baik sehingga mempermudah pemahaman 

siswa, sajiannnya menarik sehingga memotivasi siswa untuk 

mempelajarinya. Penanaman pemahaman akan terwujud apabila 

informasi jelas tidak terjadi verbalisasi, sajian menarik dan realistik, 

itu semua akan dapat dicapai dengan pemanfaatan media yang 

tepat dan strategi yang benar. Dengan melalui media visual 

kepekaan estetik siswa akan terbentuk, dan sikap apresiatif akan 

timbul. 

 

4. Bentuk pembelajaran apresiasi karya seni rupa murni mancanegara 

Kompetensi dasar mata pelajaran seni rupa pada kelas IX 

(sembilan) semseter I (satu) adalah mengidentifikasi seni rupa 

murni yang diciptakan di mancanegara, dan menampilkan sikap 

apresiatif terhadap keunikan gagasan dan teknik seni rupa murni 

mancanegara. 

Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, materi 

pembelajarannya meliputi pembahasan tentang beragam jenis, 

bentuk, teknik, fungsi, makna seni rupa murni mancanegara. 

Semua itu dapat dibagas lewat kajian sejarah seni rupa murni 

mancanegeara. Selanjutnya materi tentang seni rupa murni 

mancanegara murni ini digunakan sebagai materi apresiasi seni 

rupa murni mancanegara bagi kelas sembilan SMP. Apresiasi 

siswa diharapkan timbul setelah mereka mempelajari materi melalui 

buku referensi, membuat kliping, atau melihat rekaman atau 

tayangan tentang seni rupa murni mencanegara.  

Kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan adalah 

siswa membaca referensi, mengkaji keragaman jenis, bentuk, dan 

fungsi seni rupa mancanegara, dan mempresentasikan dalam 
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bentuk diskusi, serta emlihat rekaman atau media pengganti hasil 

karya seni rupa mancanegara. Dalam kegiatan ini siswa diharapkan 

tidak hanya dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan beragam 

aliran dan ciri serta penciptaannya karya seni rupa murni 

mancanegara, tetapi juga mampu mengalnalisasi keunikan 

gagasan dan teknik karya seni rupa murni manca negara. 

Kemampuan menganalisis terseubt diwujudkan dalam bentuk 

tanggapan tertulis tentang karya seni rupa murni mancanegara. 

Hasil analisis tersebut merupakan salah satu wujud apresiasi siswa 

terhadap karya seni rupa. 

 

C. Latihan 
Jelaskan tentang hakekat pendidikan seni dan seni rupa di 

sekolah, dan mengapa pembelajaran pengembangan sensitivitas 

estetik penting dalam proses apresiasi karya seni rupa? Mengapa 

media visual sangat dibutuhkan dalam membantu siswa dalam 

mengapresiasi karya seni rupa terapan ataupun murni? 

 

D. Lembar Kegiatan 
Identifikasikan bentuk-bentuk pembelajaran apresiasi karya seni 

rupa terapan Tradisinoal daerah setempat dan Nusantara yang dapat 

digunakan sebagai pembelajaran apresiasi seni rupa untuk siswa 

SMP. 

 

E. Rangkuman 
Hakekat pendidikan seni dan seni rupa di sekolah ialah 

mengembangkan sensitivitas dan kreativitas anak. Pengembangan 

sensitivitas terkait dengan pengembangan kegiatan apresiasi, 

sedangkan kreativitas antara lain dikembangkan dengan memberi 

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berekspresi memalui 

penciptaan berkarya.  
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Bentuk-bentuk pembelajaran apresiasi karya seni rupa terapan 

tradisional daerah setempat dan Nusantara, juga seni rupa murni 

mancanegara dapat menumbuhkan sikap apresiatif siswa apabila guru 

dapat menyajikan materi pelajaran dengan benar atau menarik disertai 

dengan pemberian contoh konkret karya atau benda pengganti 

sebagai medianya. 

 

F. Tes Formatif 
1. Jelaskan hakekat pendidikan seni di sekolah! 

2. Mengapa pengembangan sensitivitas estetik penting sebagai bekal 

berapresiasi seni rupa? 

3. Sebutkan beberapa bentuk pembelajaran apresiasi seni rupa 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang! 

4. Berikan contoh agar pembelajaran apresiasi seni rupa di sekolah 

dapat berhasil! 



BAB III  KEGIATAN BELAJAR 2: 
PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN APRESIASI KARYA 

SENI RUPA 
 

A. Kompetensi Dan Indikator 
Standar Kompetensi : Mengembangkan pembelajaran apresiasi seni 

rupa. 

Kompetensi Dasar  : Memahami prinsip-prinsip pembelajaran 

apresiasi seni rupa dan berbagai jenis kegiatan 

berapresiasi karya seni rupa. 

Indikator Pencapaian Kompetensi:  

• Memahami prinsip-prinsip pembelajaran seni rupa untuk kegiatan 

berapresiasi karya seni rupa. 

• Memahami langkah-langkah dalam mengapresiasi karya seni rupa.  

• Memberikan contoh kegiatan mengapresiasi karya seni rupa murni 

maupun terapan. 

• Mengenal berbagai bentuk kegiatan apresiasi seni dalam 

pembelajaran seni budaya. 

 

B. Uraian Materi 
1. Prinsip-prinsip pembelajaran seni rupa untuk kegiatan berapresiasi 

karya seni rupa 

Ruang lingkup mata pelajaran seni budaya mencakup ranah 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan karya 

seni baik yang dwimatra maupun trimatra. Terkait dengan aspek 

nilai maupun sikap kompetensi mengapresiasi menjadi sangat 

penting. Guru dalam hal ini harus memahami hakekat pendidikan 

seni rupa di sekolah.  

Apresiasi seni di sekolah menjadi sangat penting, apalagi 

pada tingkat pendidikan dasar seperti halnya di SMP. Pengetahuan 

kognitif tentang seni lebih mudah diterima dan dikuasai oleh siswa, 
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mengingat bahwa hanya sedikit siswa yang berbakat dalam 

berkreasi seni pada sekolah umum (dasar) seperti siswa SMP. 

Mungkin hanya sekitar 5 sampai 10 persen siswa dalam satu kelas 

yang punya bakat mencipta karya seni, sedang yang lainnya tidak 

berbakat. Kalau pembelajaran lebih ditekankan kepada praktik 

berkreasi mungkin akan membuat banyak siswa tertekan dan tidak 

menyukai pembelajaran seni rupa. Dengan demikian pembelajaran 

apresiasi seni akan lebih diterima oleh siswa, apalagi apabila 

gurunya dapat menyajikan proses pembelajaran dengan menarik, 

maka dimungkinkan para siswa akan tertarik, antusias, dan 

menyenangi pelajaran seni budaya. 

Kegiatan mengapresiasi karya seni rupa akan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan pemahaman dan 

penghayatan terhadap berbagai bentuk karya seni rupa. Dengan 

banyaknya penghayatan tersebut maka kepekaan estetiknya akan 

berkembang. Guru dalam hal ini sebagai pemimpin kelas harus 

dapat memilih dan menentukan dalam mengelola kegiatan tersebut. 

Ada persyaratan pokok yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses 

mengapresiasi karya seni rupa yaitu tersedianya karya seni rupa 

baik berupa karya asli atau berupa benda pengganti sebagai objek 

yang akan diapresiasi. Tanpa kehadiran karya seni atau 

penggantinya tadi kegiatan apresiasi seni rupa tidak akan mungkin 

dilaksanakan.  

Kegiatan mengapresiasi suatu karya seni rupa lebih baik 

didasari dengan pengetahuan dan pemahaman yang memahami 

tentang hal ikhwal karya seni rupa termasuk proses penciptaan, 

latar belakang terciptanya karya, unsur-unsur, dan prinsip-prinsip 

penciptaannya. Tanpa adanya pemahaman yang memadai akan 

sulit untuk dapat memahami makna dan pesan yang terkandung 

dalam suatu karya yang diapresiasi secara objektif. Selanjutnya 

kegiatan apresiasi ini melibatkan aktivitas penginderaan dan 
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pengamatan, analisis dan pemahaman, interprestasi, dan penilai 

ataupun penghargaan. 

 

2. Langkah-langkah dalam mengapresiasi karya seni rupa 

Apresiasi seni dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kritik, seperti yang dikemukakan oleh Edmund Feldman 

(dalam: Aland & Darby, 1991: 8) sebagai pendidik seni rupa 

terkemuka di Amerika Serikat, dinyatakan ada 4 tahap, yaitu 

deskripsi, analisis, interpretasi, dan pemberian keputusan atau 

penilaian. Dengan menggunakan empat langkah tersebut akan 

diperoleh informasi penting yang membantu kita dalam memahami 

dan mengapresiasi suatu karya seni. 

a. Deskripsi 

Langkah pertama dan yang terpenting dari empat langkah 

apresiasi adalah deskripsi, karena dalam deskripsi akan 

diperoleh informasi dasar yang akan digunakan dalam 

pembahasan langkah-langkah berikutnya. Hal pertama yang 

dilakukan dalam membuat deskripsi adalah mengidentifikasi 

karya dengan mengenali judulnya, seniman penciptanya, dan 

kapan karya tersebut diciptakan. Di samping itu perlu juga 

diketahui bahan dan media apa yang dipakai untuk mencipta 

karya tersebut. Informasi awal ini akan memberikan petunjuk 

awal tentang makna dan tujuan karya seni tersebut dibuat. 

Selanjutnya perlu dibuat daftar tentang apa saja yang dapat 

ditangkap dengan indera mata (penglihatan). Tidak perlu terlalu 

rinci, yang penting bentuk visual apa yang terlihat, misalnya 

sosok binatang, manusia, pepohonan, dan sebagainya. 

Pengamatan tersebut harus dilakukan secara objektif tanpa ada 

penafsiran. Apabila unsur-unsur karya tersebut tidak diketahui 

nama atau maknanya maka buatlah daftar tadi dengan hanya 

menyebutkan bentuk, raut, bidang, atau warna, misalnya 
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sebutkan saja ada lingkaran berwarna merah, segitika biru kecil, 

warna lembut kehijauan dan sabagainya. Pada bagian akhir 

deskripsi ini adalah masalah teknis. Di sini perlu diungkap 

dengan cara apa karya tersebut dibuat. Apabila yang diapresiasi 

sebuah lukisan maka perlu diketahui jenis cat dan kanvas yang 

dipakai, alat yang dipakai apakah menggunakan kuas atau 

pisau palet. Teknik bahan dan alat tersebut akan dapat 

menghasilkan efek khusus dan bermakna khusus pula. Jadi 

langkah deskripsi ini hanya mengungkap data dan kondisi fisik 

visual yang terlihat atau dapat diraba atau diindera. 

b. Analisis 

Tahap atau langkah kedua ini berfokus pada hubungan antara 

sesuatu yang dapat dilihat pada sebuah karya. Pertimbangkan 

hubungan antara bentuk dan objek-objeknya, ukuran dari suatu 

objek atau bentuk akan menunjukkan posisinya pada ruang. 

Bentuk besar mengarahkan kedekatan dan ukuran objek kecil 

menunjukkan adanya jarak yang agak jauh. Hubungan antara 

objek dengan bentuk-bentuk tertentu yang berbeda ukurannya 

dalam suatu karya juga menimbulkan perbedaan. Objek yang 

besar cenderung lebih dominan dalam sebuah karya, dan 

menunjukkan bahwa ia memiliki kedudukan yang lebih penting 

dibanding objek lainnya dalam sebuah karya. Demikian halnya 

dengan bentuk yang tidak sama antara satu objek dengan 

objek-objek lainnya, juga warna atau unsur lainnya. Biasanya 

bentuk/ warna/ tekstur/ raut yang berbeda jauh dengan yang 

ada di sekelilingnya cenderung lebih menarik perhatian dan 

cenderung dominan dan memiliki posisi yang lebih penting. Ini 

semua mengarah pada kompisisi yang diterapkan pada karya 

tersebut, atau dengan kata lain dalam tahap analisis ini perlu 

diungkap aspek komposisinya, yaitu bagaimana unsur-unsur 
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visual dipadukan atau dikomposisikan. Di samping itu perlu 

dilihat perencanaannya dan bagaimana karya tersebut didesain. 

c. Penafsiran atau interpretasi 

Tahapan ini oleh Feldman mungkin dianggap paling sulit, tapi 

juga sekaligus paling kreatif dan bermanfaat dalam empat 

tahapan ini. Cara terbaik untuk menjelaskan interpretasi ini 

adalah saat untuk menjelaskan tentang arti atau makna karya 

tersebut. Namun demikian penting juga dipakai data hasil 

pengamatan dan pengetahuan yang diperoleh pada dua 

tahapan sebelumnya untuk mendukung dan membenarkan 

penjelasan yang dibuat (Aland & Darby, 1991: 13). Dengan 

uraian tersebut pada tahapan interpretasi ini ingin diungkap 

makna suatu karya, dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh 

penciptanya lewat karya yang dibuatnya tersebut. 

d. Penilaian dan penghargaan 

Pada tahapan ini dilakukan pengambilan keputusan tentang nilai 

sebuah karya seni. Penentuan atau keputusan akan nilai karya 

yang diapresiasi bisa saja dipengaruhi oleh faktor besarnya 

harga nominal atau nilai historis atau hirarkis karya tersebut. 

Pada tahapan ini karya seni yang diapresiasi dinilai kualitas 

estetiknya, apakah karya tersebut termasuk karya yang berhasil 

atau gagal. Pengambilan keputusan ini tentu saja berdasarkan 

atas fakta dan analisis serta interpretasi dari penilai yang 

diperoleh melalui tiga tahapan sebelumnya. Selanjutnya bisa 

juga dinilai bagaimana atau di mana kedudukan karya seni 

tersebut kalau dibandingkan dengan karya yang sejenis. Namun 

demikian ada juga faktor luar yang mempengaruhi penilaian 

suatu karya misalnya dikaitkan dengan besarnya harga nominal 

karya seni tersebut atau pengaruh dari ahli yang sudah 

menyatakan bahwa karya tersebut termasuk berhasil baik. 

Pengaruh tersebut bisa berpengaruh bisa juga tidak, karena 
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pada dasarnya suka atau tidak suka tidak bisa dipaksakan, jadi 

seorang apresiator bebas dalam memberi komentar atau 

penilaian pada karya yang diapresiasinya.  

Keempat langkah apresiasi ini merupakan salah satu 

pendekatan yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mengajar 

apresiasi seni di SMP. Hasil akhir dari kegiatan apresiasi ini 

bermuara pada sikap menghargai karya seni, karena siswa 

dapat memahami dan menikmatinya. 

 

3. Kegiatan mengapresiasi karya seni murni dan terapan 

Sebelum pembelajaran paresiasi seni dilaksanakan, perlu 

adanya pembahasan secara teoritis tentang jenis-jenis karya seni 

rupa, karakteristik, dan fungsinya. Dilihat dari jenis fisiknya maka 

karya seni rupa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu seni rupa 

dwimatra dan seni rupa trimatra. Dwimatra berarti memiliki dua 

matra atau ukuran dalam hal ini adalah ada panjang dan lebar 

karya. Karena berbentuk dwimatra, karya tersebut hanya dapat 

dilihat dari satu arah pandang saja yaitu dari arah depan. Karya 

seni rupa dwimatra ini meliputi: seni lukis, seni grafis, gambar, dan 

sebagainya. Sedangkan seni rupa trimatra memiliki tiga ukuran/ 

matra, yaitu kecuali panjang, lebar, juga ada ruang atau volume. 

Karya trimatra ini mestinya dapat diamati dari berbagai arah yaitu 

dari depan, samping, atas, bahkan dari belakang. Karya seni rupa 

yang termasuk trimatra antara lain patung atau arca, keramik, seni 

bangun, monumen, dan sebagainya. Di samping itu ada beberapa 

karya yang secara fisik berupa karya trimatra, tetapi memiliki 

permasalahan dwimatra, misalnya relief, kolase, dan karya-karya 

lain yang bervolume tapi hanya dapat dilihat dari satu arah saja. 

Dilihat dari aspek fungsi maka karya seni rupa dapat 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu seni murni dan seni terapan. 

Seni murni adalah suatu karya seni rupa yang diciptakan melulu 
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sebagai media ekspresi estetik seniman penciptanya untuk 

mengungkapkan ide atau gagasan secara bebas tanpa terikat akan 

fungsi tertentu. Sedangkan seni terapan merupakan karya seni 

rupa yang diciptakan walaupun tidak terlepas dari ekspresi 

penciptanya tidak dapat lepas dari fungsi karya yang mengikatnya. 

Contoh karya seni rupa murni antara lain seni lukis, seni patung, 

seni grafis, seni keramik, dan sebagainya. Sedangkan seni terapan 

misalnya seni bangun (arsitektur), seni kerajinan tangan, seni 

animasi, karikatur, komunikasi visual, seni dekorasi, dan 

sebagainya. 

Bentuk pembelajaran yang mendukung proses apresiasi seni 

ini antara lain dapat diberikan pada awal semester satu kelas VII 

dengan materi pokok: pengertian seni, cabang-cabang seni, unsur-

unsur seni, sifat dasar seni secara umum. Juga tentang beragam 

jenis, bentuk, teknik, pembuatan, fungsi, dan makna karya seni 

rupa tradisional daerah setempat. Pemahaman terhadap 

pengetahuan seni tersebut akan merupakan bekal penting bagi 

siswa untuk dapat mengapresiasi karya seni rupa. Untuk itu guru 

harus mengarahkan agar siswa diberi kesempatan untuk 

mempelajari materi-materi tersebut.  

 

C. Latihan 
1. Jelaskan mengapa pembelajaran apresiasi seni rupa lebih tepat 

dilaksanakan untuk siswa SMP! 

2. Sebutkan empat langkah dalam melakukan apresiasi seni dengan 

menggunakan pendekatan kritik seni! 

 

D. Lembar Kegiatan 
Uraikan berbagai bentuk kegiatan apresiasi seni rupa dalam 

pembelajaran seni budaya yang mungkin dapat dilaksanakan oleh 

setiap sekolah! 
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E. Rangkuman 
Kegiatan mengapresiasi karya seni rupa akan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk  memahami dan menghayati berbagai 

bentuk karya seni rupa. Dengan banyaknya penghayatan tersebut 

maka kepekaan (sensitivitas) estetik siswa akan berkembang. 

Apresiasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kritik dengan empat langkah/ tahapan yaitu deskripsi (mengungkap 

fakta visual), analisis (mengulas bentuk komposisi dan 

pengorganisasian unsur), interpretasi (penafsiran tentang makna dan 

pesan yang terkandung dalam karya seni), dan penilaian (kualitas 

artistik karya seni yang diapresiasi). 

Berbagai bentuk kegiatan apresiasi dalam pembelajaran seni 

rupa antara lain dapat dilakukan dalam bentuk ulasan tertulis dalam 

mengapresiasi karya, melihat dan membuat laporan tentang pameran 

seni rupa, menyelenggarakan pameran, dan menyusun kliping tentang 

karya seni rupa. 

 

F. Tes Formatif 
1. Dengan cara apa pengembangan kepekaan estetik siswa dapat 

dilaksanakan? 

2. Mengapa tahapan deskripsi merupakan tahapan yang penting 

dalam mengapresiasi karya seni? 

3. Dilihat dari bentuknya ada berapa jenis karya seni rupa? Berikan 

masing-masing contohnya! 

4. Dilihat dari fungsinya seni rupa dapat dibedakan menjadi berapa? 

Berikan masing-masing contohnya! 

5. Sebutkan beberapa contoh kegiatan apresiasi dalam pembelajaran 

seni rupa! 



BAB IV  KEGIATAN BELAJAR 3 
MENGEMBANGKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

APRESIASI SENI RUPA 
 

A. Kompetensi Dan Indikasi 
Standar Kompetensi : mengembangkan pembelajaran apresiasi seni 

rupa. 

Kompetensi Dasar   : memahami berbagai bentuk kegiatan apresiasi 

seni rupa dalam pembelajaran seni budaya. 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

• Mengidentifikasi berbagai bentuk kegiatan apresiasi seni dalam 

pembelajaran seni budaya. 

• Melaksanakan latihan mengapresiasi karya seni rupa murni 

maupun terapan. 

 

B. Uraian Materi 
1. Berbagai bentuk kegiatan apresiasi seni dalam pembelajaran seni 

budaya 

Bentuk kegiatan apresiasi seni dalam pembelajaran seni 

budaya bagi siswa SMP dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, 

antara lain:  

a. Membuat ulasan tertulis tentang karya seni yang ada di 

lingkungan sekolah, misalnya memberi penjelasan dan contoh 

bagaimana mengapresiasi suatu karya seni dengan pendekatan 

kritik. Guru harus menyiapkan karya atau benda pengganti 

karya seni seperti barang cetakan, rekaman, foto, atau tayangan 

VCD, dan sebagainya. Siswa diberi kebebasan dalam 

menuliskan pendapatnya sesuai dengan rambu-rambu yang 

sebelumnya sudah diberikan oleh guru. Guru memberi contoh 

bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh, misalnya 

bagaimana membuat deskripsi visual, analisis formal, 
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interpretasi, penilaian, dan penghargaan. Kegiatan 

mengapresiasi dengan cara ini memacu siswa untuk memahami 

benar tentang seni rupa yang mencakup jenis, fungsi, unsur-

unsur seni, prinsip penciptaan karya, komposisi, dan 

sebagainya. Di samping itu siswa juga dilatih mengemukakan 

pendapat secara tertulis dengan menggunakan bahasa yang 

komunikatif dan benar. 

b. Melihat dan membuat laporan kegiatan pameran seni rupa 

Kegiatan pameran seni rupa yang diselenggarakan oleh 

siapa saja dapat dimanfaatkan sebagai ajang berapresiasi bagi 

siswa. Sebelum melihat pameran siswa diberi arahan 

bagaimana seharusnya menjadi apresiator karya seni, aspek 

apa saja yang harus diperhatikan, hal-hal apa saja yang mesti 

ditanyakan dan dicatat. Pembekalan oleh guru penting untuk 

menentukan langkah-langkah apresiasi yang akan dilakukan 

oleh siswa. Pembuatan laporan dapat dilaksanakan secara 

individual maupun kelompok. Laporan yang dibuat siswa 

kemudian dibahas dan didiskusikan di kelas pada waktu jam 

pelajaran seni budaya berlangsung. Dengan seringnya melihat 

pameran akan membuka cakrawala pemahaman dan kecintaan 

terhadap karya seni sekaligus mengasah kepekaan estetik 

siswa dan memotivasi siswa untuk lebih kreatif. 

c. Menyelenggarakan pameran di luar kelas atau sekolah 

Pengalaman menyelenggarakan pameran merupakan hal 

penting bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan 

keterampilannya dalam mengelola suatu pameran. Pameran ini 

dimaksud tidak hanya sebatas pameran seni saja, tetapi dapat 

berupa pameran pendidikan, hasil belajar, prestasi akademik, 

dan sebagainya. Mengelola suatu pameran merupakan usaha 

mengkomunikasikan atau mempromosikan suatu karya atau 

prestasi yang telah dicapainya. Dalam kegiatan ini banyak hal 
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yang dipertimbangkan, banyak pihak yang dilibatkan, dan 

banyak pula hasil yang diperoleh. Untuk itu pengalaman dalam 

menyelenggarakan pameran terutama dalam penataan dan 

penyajiannya diperlukan unsur komposisi dan artistik yang apat 

diperoleh oleh siswa secara langsung. 

d. Penugasan pembuatan kliping tentang karya seni rupa murni 

maupun terapan 

Pembuatan kliping ini dapat dilaksanakan untuk 

memperkaya pengalaman siswa akan berbagai karya seni rupa 

yang diminati pada media massa cetak misalnya koran, tabloid, 

majalah, dan internet. Perlu diperhatikan sistematika 

penyusunannya, sumber yang diambil, waktu terbitan dan data 

tentang karya tersebut harus dicantumkan secara urut dan 

sistematis. Klasifikasi mungkin diperlukan untuk mempermudah 

pemahaman akan karya seni tersebut. Kliping yang dibuat 

mestinya tidak hanya untuk dikumpulkan tetapi dapat 

didiskusikan, dipelajari, dan didokumentasikan dengan baik. 

Dengan kegiatan ini siswa akan bertambah pengetahuan dan 

pengalaman terhadap karya yang dikoleksinya. Kliping dan 

kegiatan ikutannya dapat meningkatkan minat dan apresiasi 

siswa terhadap karya seni. 

 

2. Latihan mengapresiasi karya seni rupa murni maupun terapan 

Peserta pelatihan dihadapkan pada karya seni atau benda 

penggantinya baik seni rupa murni maupun terapan untuk 

diapresiasi. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman langsung 

kepada perserta pelatihan untuk mengapresiasi sebuah karya 

dengan panduan instruktur. Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

• Instruktur menyiapkan karya yang akan diapresiasi. 
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• Peserta pelatihan melihat kembali langkah-langkah 

mengapresiasi karya seni rupa dengan pendekatan kritik seni, 

dan menerapkannya dalam kegiatan mengapresiasi seni. 

• Instruktur memberi contoh bagaimana membuat deskripsi karya 

yang menjelaskan tentang apa yang dapat dilihat, diawali 

dengan nama penciptanya, judul karya, dan kapan karya 

tersebut diciptakan. Kemudian dibuat daftar tentang unsur-unsur 

visual yang terlihat, dan bahan serta teknik yang dipakai dalam 

menciptakan karya tersebut. Makin lengkap identifikasi unsur 

visual dan penggunaan bahan dan teknik, akan makin 

memudahkan langkah berikutnya yakni analisis karya. Analisis 

dilakukan untuk menjelaskan bagaimana karya tersebut 

dirancang dan diwujudkan dalam bentuk komposisi tertentu. 

Apakah ada kesesuaian antara karakter bahan dengan proses 

atau teknik yang dipakai, dan tema yang dipilih. Di samping itu 

apakah ada keterkaitan antara bentuk yang dipilih dengan 

fungsi yang diembannya. Berdasarkan pada kompisisi 

antarunsur yang terbentuk tersebut apakah memberikan 

suasana khusus. Tahapan interpretasi mengungkap tentang 

makna karya tersebut, juga pesan apa yang ingin disampaikan 

penciptanya melalui karya yang diciptakannya tersebut. Dalam 

tahapan ini dapat diungkap ide yang disampaikan, respon 

pengamat, kualitas imajinasi yang ada pada karya dan 

pengaruh luar (sosial, politik, agama, historis, dan sebagainya) 

yang ikut menentukan bentuk karya tersebut. Pada tahapan 

akhir yaitu evaluasi karya merupakan tahap penentuan atau 

keputusan apakah karya seni tersebut termasuk karya yang 

berhasil atau gagal. Jika berhasil maka bagaimana 

kedudukannya dibanding karya yang sejenis. 
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• Peserta latihan diberi waktu sekitar 20 menit untuk menuliskan 

hasil apresiasinya sesuai dengan urutan yang baku dengan 

pendekatan kritik seni seperti yang dikemukakan oleh Feldman. 

• Hasil ulasan tertulis para peserta tersebut kemudian 

dipresentasikan dan ditanggapi oleh teman sejawat dalam 

bentuk tanya jawab atau adu argumentasi. 

• Pada kegiatan akhir instruktur mengomentari dan memberikan 

masukan dan menarik kesimpulan atas kegiatan apresiasi 

secara langsung tersebut.  

Perbedaan mengapresiasi seni murni dan terapan terutama 

hanya terdapat pada fungsinya saja. Seni murni terbebas dari nilai 

guna, sedangkan seni terapan lebih banyak dibebani dengan 

fungsi-fungsi praktis yang harus dibawakannya. Selain itu sering 

pula karya seni murni berbentuk nonfiguratif sehingga apresiator 

awam agak sulit menikmatinya. Sehubungan dengan hal tersebut 

diperlukan pengetahuan yang memadai tentang unsur-unsur dan 

prinsip-prinsip pembuatan karya seni. 

 

C. Latihan 
Jelaskan berbagai bentuk kegiatan apresiasi seni yang dapat 

dilaksanakan pada mata pelajaran seni budaya khususnya bidang seni 

rupa! Berikan contoh-contohnya! Mengapa pengalaman lengsung guru 

dalam mengapresiasi karya seni rupa perlu dimiliki oleh setiap guru? 

 

D. Lembar Kegiatan 
Identifikasi urutan kegiatan mengapresiasi karya seni rupa murni 

maupun terapan mulai dari penjelasan umum, pemilikan karya yang 

diapresiasi, contoh mengapresiasi dnegna langkah-langkah tertentu 

dan penilaian hasil apresiasinya. 
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E. Rangkuman 
Bentuk kegiatan apresiasi seni dalam pembelajaran seni budaya 

bagi siswa SMP dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain 

membuat ulasan apresiatif tertulis tentang karya seni yang ada di 

lingkungan sekolah; melihat dan membuat laporan tertulis tentang 

pameran di luar sekolah; menyelenggarakan pameran di luar kelas 

atau sekolah; dan penugasan pembuatan kliping tentang karya seni 

rupa murni maupun terapan. 

 

F. Tes Formatif 
a. Jelaskan mengapa kegiatan apresiasi seni lebih baik ditindaklanjuti 

dengan penulisan hasil apresiasi? 

b. Pengalaman estetik apa yang diperoleh siswa dalam 

menyelenggarakan kegiatan pameran? 

c. Persiapan apa yang harus dilakukan oleh guru dalam mengajarkan 

apresiasi seni rupa kepada siswanya? 

 



BAB V KEGIATAN BELAJAR 4: 
KOMPETENSI DASAR KREASI SENI RUPA 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi Dasar : Memahami kompetensi dasar kurikulum seni 

budaya terkait dengan kemampuan berkreasi seni 

rupa 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi 

 
• Menjelaskan pembelajaran praktik seni rupa untuk pendidikan seni 

• Mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran praktik seni rupa 

dwimatra dan trimatra 

• Mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran praktik seni rupa 

murni dan terapan  

• Menjelaskan unsur-unsur karya seni rupa daerah/nusantara dan 

mancanegara 

 
 
B. Uraian Materi 

1. Tujuan Pendidikan Seni dan Kompetensi Mengekspresikan Diri 

melalui Karya Seni Rupa 

Berbicara pendidikan seni di sekolah sesungguhnya meliputi 

pendidikan seni di beberapa jenjang pendidikan, termasuk jenjang 

pendidikan prasekolah, tetapi terutama adalah pendidikan yang 

dilaksanakan di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Menurut Salam (2003), pendidikan seni diberikan di berbagai 

sekolah untuk memenuhi baik kebutuhan masyarakat yang 

bersifat sosial-budaya, maupun untuk memenuhi kebutuhan 
personal para siswa. 

Kebutuhan yang menyangkut sosial-budaya misalnya adanya 

kenyataan bahwa kesenian terkait erat dengan kebutuhan-

kebutuhan religi, ekonomi, politik, edukasi, dan rekreasi. Kebutuhan 
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personal yang bersifat psikologis, terkait erat akan kebutuhan 

ekspresi pribadi dan aktualisasi diri seorang anak didik. Dalam 

rangka pembentukan manusia ideal, pendidikan seni di sekolah 

dimaksudkan agar siswa menjadi terampil, kreatif, sadar budaya 

dan peka rasa. Peran dalam pembentukan siswa agar sadar 
budaya dan peka rasa menjadi bagian yang penting dari 

pendidikan seni di sekolah umum. 

Untuk menjadi terampil dan kreatif, tentu diperlukan waktu 

yang cukup untuk berlatih dalam berolah seni serta proses 

pembelajaran yang memungkinkan pengembangan daya cipta 
secara optimal. Sementara pengembangan kesadaran budaya 

dan kepekaan rasa di samping melalui terpenuhinya semua 

tahapan dalam proses penciptaan karya seni, teristimewa adalah 

melalui program-program pembelajaran apresiasi seni yang 

memadai. Kenyataan di lapangan, pendidikan seni di banyak 

sekolah sering tidak mendapat perhatian, dan kalaulah diberikan, ia 

menjadi sekadar mata pelajaran pelengkap. 

Sementara Rohidi (1998) mengingatkan bahwa dilihat dari 

signifikansinya dalam kehidupan manusia sebagai makhluk 

individu, sosial dan budaya, seni dapat dilihat fungsinya baik 

sebagai sarana untuk ekspresi pribadi, komunikasi dengan sesama, 

maupun sebagai pengejawantahan nilai-nilai yang dijunjung tinggi 

oleh masyarakatnya. Dalam tataran individu, seni dikaitkan dengan 

ekspresi pribadi, kreativitas, dan sublimasi. Pada tataran sosial seni 

dikaitkan dengan sarana pengintegrasi, identitas, komunikasi, 

simbol, kerjasama, dan orientasi masyarakat. Dalam tataran 

budaya seni dikaitkan dengan nilai-nilai estetis yang dihayati, 

dilestarikan, dan dikembangkan.  

Selanjutnya menurut Rohidi, secara singkat tujuan pendidikan 

seni adalah (1) memupuk dan mengembangkan sensitivitas dan 

kreativitas, (2) menunjang perkembangan pribadi anak ke arah 
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pembentukan pribadi yang menyeluruh, dan (3) memberi peluang 

seluas-luasnya kepada anak untuk berekspresi. Kreasi yang aktif 

berupa kreasi ekspresi maupun kreasi tanggapan merupakan fokus 

dalam pendidikan kesenian.  

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006) 

terdapat dua standar kompetensi dalam mata pelajaran Seni 

Budaya (bidang Seni Rupa), yakni mengapresiasi karya seni rupa 

dan mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. Ruang 

lingkup mata pelajaran Seni Budaya mencakupi pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan karya seni berupa 

lukisan, patung, ukiran, cetak mencetak, dan sebagainya. Terkait 

dengan kompetensi mengekspresikan diri melalui karya seni rupa, 

ada banyak kompetensi dasar misalnya menggambar bentuk, 

membuat karya seni kriya, melukis, membuat karya patung, dan 

mencetak. Selain itu tentu masih ada banyak kompetensi yang 

bertalian dengan ekspresi diri atau berkreasi karya seni rupa yang 

sesuai dengan anak SMP dan lingkungan tempat mereka belajar. 

Tugas guru seni rupa ialah mengembangkan materi ajar dalam 

kegiatan ekspresi/kreasi seni rupa yang diharapkan lebih bermakna 

serta sesuai dengan situasi dan kondisi belajar yang akan 

diciptakannya. 

Jika dicermati dalam bagian latar belakang KTSP 2006 untuk 

mata pelajaran Seni Budaya atau Seni Budaya dan Keterampilan, 

sesungguhnya spiritnya tidak jauh berbeda dengan yang terdapat 

pada KBK 2004 dan juga Kurikulum sebelumnya. Tujuan mata 

pelajaran dirumuskan menjadi 4 buah tujuan, lebih “sederhana” 

dibandingkan dengan yang terdapat pada KBK 2004. Tiga 

tujuannya masing-masing terkait dengan pemahaman konsep, 

penampilan sikap apresiasi, dan kreativitas, yang dapat 

disejajarkan dengan tujuan-tujuan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Sementara tujuan keempatnya tampak sangat utopis, 
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karena tertulis “menampilkan peran serta dalam seni budaya 
dalam tingkat lokal, regional, maupun global”.  Tujuan keempat 

ini tentu amat sulit pencapaiannya. Jangankan berperan serta 

secara global, secara regional pun tampaknya sebuah tujuan yang 

jauh pencapaiannya. Anehnya, tujuan mata pelajaran Seni Budaya 

atau Seni Budaya dan Keterampilan ini baik untuk SD, SMP, 

maupun SMA rumusannya presis sama. Mestinya tujuan mata 

pelajaran ini dirumuskan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hal 

ini berarti bahwa tugas guru sebagai pelaksana dan sekaligus 

pengembang kurikulum sangat menentukan pengimplementasi-

annya. 

 

2. Praktik berkarya seni rupa 

Kegiatan praktik berkarya seni rupa atau produksi seni terkait 

dengan tujuan pengembangan kreativitas dan keterampilan. Tetapi 

kreativitas dan keterampilan yang dimaksudkan bukanlah ditujukan 

untuk menjadikan para siswa menjadi para praktisi kesenian atau 

menjadikannya mereka seniman. Mungkin bagi siswa yang 

berbakat tujuan ini dapat dikembangkan dengan baik. Oleh karena 

itu penyiapan diri siswa menjadi seorang praktisi seni lebih cocok 

dikembangkan pada sekolah kejuruan. Pada sekolah umum, 

pendidikan seni lebih ditekankan sebagai sarana pendidikan untuk 

mengembangkan sikap apresiatif dan kreatif. 

Dalam KTSP, pembelajaran praktik berkesenian diarahkan 

pada pencapaian kompetensi mengekspresikan diri melalui 

penciptaan berbagai karya seni. Hal ini sejalan dengan peran 

pendidikan seni dalam pemenuhan kebutuhan personal siswa. 

Melalui kegiatan berkarya seni, diharapkan siswa dapat 

mengekspresikan secara bebas keinginan, imajinasi, dan gagasan 

yang dimilikinya. Proses berkesenian menjadi lebih penting 

daripada pencapaian hasil karya seninya. Karena itu dalam 
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penilaiannya aspek proses kegiatan berkarya seni juga mendapat 

perhatian, dan bukan semata hasilnya. 

Beberapa pembelajaran praktik yang terdapat pada kurikulum 

ada yang lebih mementingkan penguasaan keterampilan atau 

teknis daripada pengembangan ekspresivitas dan kreativitas. 

Praktik menggambar bentuk, menggambar perspektif, menganyam, 

misalnya, merupakan contoh pembelajaran praktik yang lebih 

menekankan pada penguasaan keterampilan. Sementara 

pembelajaran praktik lainnya lebih memberikan peluang siswa 

untuk mengekspresikan secara bebas dan kreatif. Sayangnya, 

pembelajaran praktik yang demikian ini sangat jarang dilakukan, 

padahal jelas-jelas diprogramkan pada setiap kurikulum pendidikan 

seni. 

Lingkup pembelajaran praktik berkarya seni rupa 

sesungguhnya sangat luas. Dari segi matranya, dapat digolongkan 

ke dalam berkarya seni rupa dwimatra dan trimatra. Sementara dari 

segi sifat dan fungsi karya, dapat digolongkan ke dalam berkarya 

seni rupa murni dan terapan.  

Berkarya seni rupa dwimatra misalnya dapat dikelompokkan 

lagi menjadi menggambar, melukis, dan berkarya grafis. Beberapa 

karya desain dan kerajinan juga ada yang bersifat dwimatra, 

misalnya merancang poster, iklan, membuat kerajinan mosaik, dan 

lain-lain.  

Pembelajaran menggambar yang banyak ditemukan dalam 

kurikulum misalnya menggambar bentuk, menggambar perspektif, 

menggambar teknik atau menggambar mistar, menggambar 

hiasan, menggambar imajinatif, dan menggambar ekspresi. 

Sebagaimana telah diutarakan di depan, menggambar bentuk dan 

menggambar perspektif termasuk menggambar teknik, lebih 

diarahkan pada hal-hal yang teknis, dalam arti menerapkan 

ketentuan-ketentuan yang lebih ketat dan mengikat. Sebaliknya 
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dalam menggambar imajinatif dan ekspresi kebebasan siswa dalam 

berungkap lebih mendapat tempat. Dalam menggambar hiasan, 

antara kebebasan berungkap dan penguasaan teknis tampak lebih 

berimbang.  

Menggambar imajinatif adalah jenis kegiatan menggambar 

yang sesungguhnya dapat bermakna ganda. Di satu pihak, dapat 

bertolak dari tema atau subyek karya yang digambarkan yang 

bersifat khayalan, tetapi di lain pihak berpijak pada proses dan 

pengolahan subyek karya yang memberi peluang untuk 

mengembangkan imajinasi anak. Dalam kurikulum, menggambar 

imajinatif umumnya dimaksudkan pada pengertian kedua, yakni 

pengembangan imajinasi melalui proses berkarya. Menggambar 

melalui inkblot, tarikan benang bertinta, percikan dan tiupan tinta, 

dan lain-lain, merupakan contoh pembelajaran jenis menggambar 

tersebut.  

Menggambar ekspresi dimaksudkan sebagai jenis kegiatan 

menggambar yang memberi peluang secara bebas dan leluasa 

untuk menuangkan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh anak. 

Karena itu menggambar ekspresi disebut pula sebagai 

menggambar berungkap. Salah satu contoh yang paling tepat untuk 

kegiatan pembelajaran itu ialah melalui praktik berkarya sketsa. 

Sekalipun sketsa menjanjikan peluang sebagai sarana berekspresi 

yang baik dan tidak memerlukan media berkarya yang mahal dan 

rumit, sangat disayangkan bahwa pelaksanaannya masih jarang 

dilakukan pada pendidikan seni rupa di sekolah.   

Praktik berkarya melukis bebas dan seni grafis juga memberi 

pengalaman yang menarik pada siswa untuk berekplorasi dan 

berekpresi seni. Dalam melukis bebas atau berkarya grafis, 

bermacam teknik berkarya dapat menjadi pendorong siswa untuk 

berkreasi.  



 

 

2-32 Pengembangan Bahan Ajar Seni Rupa

Kegiatan-kegiatan melukis, berkarya grafis, dan menggambar 

menghasilkan karya seni rupa dwimatra. Bentuk-bentuk kegiatan 

membuat patung, mengukir atau memahat, merakit dan merangkai, 

membentuk keramik, menghasilkan karya seni rupa trimatra. 

Beberapa kegiatan produksi karya kerajinan juga menghasilkan 

karya seni rupa trimatra. Dibandingkan dengan kegiatan berkarya 

dwimatra, produksi karya trimatra lebih sedikit jumlahnya. Dalam 

kurikulum sekolah juga jarang diprogramkan. Akan tetapi kegiatan 

ini sesungguhnya dapat memberikan pengalaman yang 

mengasyikan pada siswa. Karena itu dapat dirancang oleh guru 

seni rupa. Di Indonesia, seni patung memang tidak begitu pesat 

pengembangannya. Padahal, karya-karya seni rupa masa lampau 

justru paling banyak dapat ditemukan. 

Lukisan, karya grafis dan patung umumnya digolongkan ke 

dalam karya-karya seni rupa murni, mengingat bahwa 

pembuatannya tidak dihubungkan dengan kepentingan praktis 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, karya-karya seni rupa 

terapan dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis. Termasuk 

karya-karya seni rupa terapan ialah karya kerajinan dan desain. 

Produksi karya anyam, tenun, batik, mengukir kayu, dan 

sebagainya umumnya digolongkan ke dalam karya-karya seni rupa 

terapan. Tetapi karya-karya gambar ilustrasi dan gambar hias, 

gambar reklame atau desain komunikasi visual juga termasuk 

karya-karya seni rupa terapan. 

 
3. Unsur-unsur Karya Seni Rupa 

 
Karya seni rupa merupakan perwujudan menyeluruh dari 

unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur pembentuk karya 

seni yang terpenting ialah (1) gagasan atau konsep berkarya, (2) 

organisasi bentuk atau komposisi karya, dan (3) media atau 

penggunaan bahan dan alat berkarya.  
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Gagasan berkarya seni rupa merupakan hasil pemikiran, 

tanggapan, penafsiran, dan interaksi perupa atas lingkungan 

maupun dirinya sebagai inspirasi yang mendorongnya untuk 

berkarya. Pemilihan tema dan subyek karya, gaya perbentukan, 

media dan teknik karena itu tidak akan terpisah dari gagasan 

perupa, dan sekaligus merupakan indikator yang mencerminkan 

gagasannya itu.  

Organisasi bentuk merupakan wujud susunan rupa secara 

menyeluruh. Unsur-unsur seperti garis, warna, tekstur, ruang dan 

lain-lain, merupakan unsur-unsur rupa yang ditata sedemikian rupa 

sehingga keseluruhannya merupakan komposisi yang nyata, 

estetis, dan mengungkapkan gagasan karya bersangkutan.  

Subyek karya ialah apa saja yang ditampilkan dalam karya 

seni rupa, apakah itu merupakan sesuatu yang dapat dikenali 

sebagai obyek alam, maupun obyek-obyek rekaan hasil imajinasi 

perupa, bahkan perupaan yang tak teridentifikasi, sebagai sesuatu 

yang abstrak. Pada akhirnya, bagaimana subyek karya itu terolah 

dan dikomposisikan merupakan aspek penting daripada subyek itu 

sendiri. Isi karya terkait dengan makna apa yang terkandung di 

dalam organisasi bentuk yang berupa karya konkret itu. Bentuk 

mewadahi isi dan isi termanisfestasikan dalam bentuk. 

Sementara media merupakan bahan, alat dan perlengkapan 

berikut penggunaannya sesuai dengan pilihan perupa, sebagai 

sarana untuk mewujudkan bentuk dan gagasan berkarya. Setiap 

media memiliki karakteristiknya masing-masing dan ikut andil dalam 

pencapaian nilai artistik karya. 

Dalam konteks kebudayaan, pendidikan seni dapat menjadi 

wahana pelestarian nilai-nilai estetis kesenian daerah yang 

tradisional. Bermacam wujud kesenian daerah yang bersifat 

tradisional merupakan wujud kesenian nusantara. Dalam konteks 

kesenian modern, pengintegritasian beberapa kesenian nusantara 
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dan juga hasil serapan kesenian lain yang didukung secara 

nasional diharapkan menjadi hasil kesenian Indonesia yang baru. 

Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kesenian nusantara 

diharapkan dapat memberikan akar yang kuat, daya dukung atau 

dasar bagi pembentukan jatidiri kesenian. Di lain pihak pendidikan 

seni juga harus mampu memberikan ruang kreativitas yang dapat 

menampung pemikiran atau gagasan baru, baik dengan 

mencermati kesenian lokal, nasional, maupun kesenian modern 

yang berkembang di mancanegara dalam kerangka kesenian 

global. Karena itu keterbukaan akan segala bentuk kesenian, 

eksplorasi dan eksperimentasi menjadi bagian tak terpisahkan dari 

pelaksanaan pendidikan seni. 

Pengamatan dan terlebih disertai pemahaman terhadap 

bentuk, gaya, teknik, tema, makna, dan aspek-aspek lain dalam 

karya seni rupa baik pada karya-karya seni rupa nusantara maupun 

mancanegara perlu dilakukan dalam rangka membangun jatidiri 

dan kreativitas dalam berkarya seni.  

 

C. Latihan 
Identifikasikan bermacam jenis pembelajaran praktik berkarya 

seni rupa dan kelompokkan ke dalam praktik berkarya seni rupa 

dwimatra dan trimatra. Tandai mana yang cocok dikembangkan untuk 

memupuk kreativitas dan memberi peluang sebagai sarana 

berekspresi pribadi siswa.  

 
D. Lembar Kegiatan 

Identifikasikan unsur-unsur gagasan, gaya, dan teknik karya-

karya seni rupa nusantara yang dapat menjadi inspirasi dalam 

berkreasi karya seni rupa. 
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E. Rangkuman 
Tujuan terpenting pendidikan seni adalah mengembangkan 

kompetensi berapresiasi dan mengekspresikan diri melalui berkreasi 

karya seni. Dalam bidang seni rupa, kemampuan berkreasi 

dikembangkan melalui pemilihan pembelajaran praktik berkarya seni 

rupa. Kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif tidak akan 

tercapai jika pembelajaran praktik berkarya yang dirancang dan 

dikembangkan oleh guru kurang atau tidak memberi peluang untuk 

pencapaian tujuan tersebut.  

Ruang lingkup bidang kajian seni rupa dalam mengembangkan 

kompetensi berkreasi pada pendidikan seni budaya amat luas, baik 

pembelajaran praktik berkarya yang bersifat dwimatra, trimatra, murni, 

terapan, maupun yang teknis keterampilan dan yang berkreasi aktif. 

Guru perlu memilih kegiatan mana yang sesuai dengan kondisi daerah, 

sekolah, dan kemampuan siswa dengan tetap memperhatikan tujuan 

pendidikan seni dalam mengembangkan potensi kreatif dan 

penyediaan wahana ekspresi. 

 

F. Tes Formatif 
1. Jelaskan fungsi dan tujuan pendidikan seni di sekolah! 

2. Mengapa kebutuhan berekspresi dan berkreasi pada anak sangat 

penting untuk dipenuhi dalam pendidikan seni? 

3. Sebutkan beberapa pembelajaran praktik seni rupa yang 

memberikan peluang sebagai sarana berekspresi! 

4. Berikan contoh-contoh karya-karya seni rupa nusantara yang 

memiliki keunikan dalam hal gagasan, bentuk, dan tekniknya! 

 
 



BAB VI KEGIATAN BELAJAR 5: 
PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN PRAKTIK BERKARYA/ 

BERKREASI SENI RUPA 
 
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi Dasar : Mengenal prinsip-prinsip pembelajaran kreasi 
seni rupa dan berbagai jenis kegiatan 
berekspresi/berkreasi melalui karya seni rupa 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi 

 
• Mengenal prinsip-prinsip pembelajaran praktik seni rupa untuk 

kegiatan meng-ekspresikan diri/berkreasi 
• Memilih kegiatan praktik seni rupa yang kreatif dan memberi 

kesempatan untuk berekspresi secara bebas 
• Memberikan contoh kegiatan mengekspresikan diri melalui 

berkarya sketsa 
• Memberikan contoh kegiatan berkreasi melalui berkarya seni lukis 

dan grafis 

 
B. Uraian Materi 

1. Prinsip-prinsip pembelajaran praktik seni rupa 

Pembelajaran praktik seni rupa dimaksudkan agar anak 

memperoleh pengalaman berkarya seni. Pengalaman berkarya seni 

hendaknya dapat menjadi sarana berekspresi dan berkreasi. 

Ekspresi seorang anak dalam berkarya seni rupa pada dasarnya 

adalah bentuk identifikasi diri dengan pengalaman yang 

diekspresikan melalui karya seni rupa baik dwimatra maupun 

trimatra (Sudarmono, 1998).  

Kebebasan berekspresi yang diberikan kepada anak sangat 

penting dalam masa pertumbuhan emosi dan jiwanya. Ekspresi 

yang tidak tersalurkan akan menggangu pembentukan pribadi anak 

dan kedewasaan emosionalnya. Karena itu melalui pembelajaran 

praktik berkarya seni yang memberikan kebebasan 

mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh anak 

merupakan sarana yang tepat dalam pendidikan seni. Kebebasan 
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berekspresi memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengungkapkan dirinya dengan cara dan visinya masing-masing. 

Dalam kurikulum pendidikan seni rupa terdapat beberapa 

pokok bahasan terkait dengan pembelajaran praktik berkarya seni 

rupa yang dapat memberi peluang untuk memberikan kebebasan 

ekspresi. Di antaranya ialah menggambar ekspresi dan melukis 

bebas. Dalam berkarya trimatra, pembentukan dengan tanah liat 

atau modeling  juga merupakan pilihan yang baik untuk tujuan itu. 

Selain bentuk-bentuk kegiatan tersebut menggunakan media yang 

mudah diperoleh di sekitar, untuk menggunakannya juga tidak 

memerlukan teknik yang rumit. Sementara pembentukannya pun 

membuka banyak kemungkinan yang dapat dilakukan oleh siswa. 

Pemberian peluang untuk berbagai kemungkinan penciptaan 

mendorong siswa untuk berkarya secara kreatif. Berkarya seni rupa 

dengan teknik-teknik cetak yang menghasilkan karya-karya seni 

grafis juga merupakan bentuk-bentuk kegiatan praktik seni rupa 

yang sangat memberi peluang untuk berekspresi dan berkreasi. 

Dalam salah satu teknik melukis yakni kolase atau montase, juga 

memungkinkan siswa untuk bereksperimen dalam berkarya seni. 

Apapun bentuk pembelajaran praktik berkarya yang dipilih, 

hendaknya memenuhi persyaratan berikut. Pertama, terdapat 

kesesuaian dengan tujuan pendidikan seni dan kompetensi 

mengekspresikan diri melalui karya seni yang diharapkan. Terkait 

dengan kompetensi berekspresi/berkreasi ini, dalam KTSP terdapat 

kemampuan-kemampuan berkarya seni rupa yang beragam. Di 

antaranya ialah merancang dan membuat karya kerajinan/kriya. 

Kemampuan-kemampuan ini perlu dikemas agar spirit berekspresi 

dan berkreasi tetap mendapatkan tekanannya.  

Kedua, pembelajaran praktik seni rupa yang dikembangkan 

hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. 

Tahapan perkembangan siswa, minat, bakat, latar belakang 
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budaya, harus mejadi pertimbangan guru dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran praktik. Oleh karena itu, tema yang 

dipilih, corak dan teknik berkarya hendaknya disesuaikan dengan 

karakteristik siswa.  

Ketiga, sesuai dengan waktu dan sarana yang tersedia serta 

kondisi setempat. Pembelajaran praktik berkarya harus dikemas 

dalam waktu yang cukup dan dapat dilaksanakan menggunakan 

sarana yang ada dengan menyesuaikan keadaan daerah setempat. 

Hal ini bukan berarti dilaksanakan ala kadarnya, melainkan 

dimaksudkan agar dapat berupaya mengoptimalkan potensi dan 

sumber-sumber yang tersedia. 

Metode dan evaluasi pembelajaran merupakan komponen 

penting dalam proses pembelajaran dan melihat keberhasilan 

pembelajaran. Metode pembelajaran hendaknya dapat mendorong 

siswa untuk dapat berekspresi dengan leluasa, serta merangsang 

kreativitas siswa dalam berekspresi. Evaluasi tidak semata 

ditekankan pada hasil, melainkan juga pada proses berkarya. 

 

2. Pembelajaran ekspresi seni melalui sketsa 

Istilah sketsa mestinya digunakan secara berbeda dengan 

sket. Sket merupakan gambar rencana, konsep, atau bagan, yang 

daripadanya akan diselesaikan lebih lanjut dalam menghasilkan 

karya seni rupa. Oleh karena itu sket lebih merupakan gambar 

persiapan. Tampilan sket biasanya sederhana, menggunakan 

garis-garis. Jika dikerjakan di atas kanvas atau kertas gambar, 

hasilnya kemudian akan hilang tertindih oleh penyelesaian gambar 

atau lukisan yang telah jadi. Berbeda pada sketsa, ia diperlakukan 

sebagai gambar yang sudah final, artinya, sketsa telah menjadi 

semacam sarana untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran 

menjadi sebuah karya seni rupa. Baik pada sket maupun sketsa, 

keduanya berasal dari bahasa Inggris sketch. 
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Pada mulanya sketsa merupakan gambar yang dibuat cepat 

sebagai karya catatan atau bahkan gambar kasar bersifat 

sementara untuk dikembangkan dalam lukisan. Tetapi kemudian di 

antara karya-karya semacam itu ada kalanya sebagai semacam 

ungkapan pribadi pembuatnya, selain juga dibuat sebagai latihan 

dan main-main (Sunaryo, 1999). Dalam konteks sebagai sarana 

ungkapan pribadi, maka sketsa dipandang sebagai gambar 

ekspresi atau gambar berungkap. Gambar ekspresi menggunakan 

garis-garis sebagai unsur rupa utamanya, dan biasanya 

disampaikan dalam bentuk hitam putih. Sketsa dipandang setara 

dengan lukisan, terkait dengan fungsinya sebagai sarana ungkapan 

pribadi. Karena itu Agus Dermawan T pernah menyatakan sketsa 

sebagai lukisan garis. 

Jika sketsa dibangun dengan unsur garis, karena itu 

penyajiannya tampak sumir (sederhana). Lukisan umumnya 

diungkapkan secara lengkap, dalam arti perbentukannya dibangun 

dengan menggunakan unsur-unsur lain seperti kedalaman, 

gelapterang, warna, dan lain-lain. Dalam lukisan unsur warna 

biasanya menjadi penting sebagai tambahannya. Kusnadi 

membandingkan, jika sketsa merupakan gesekan biola tunggal, 

maka lukisan merupakan orkestra yang lengkap. Begitulah, sketsa 

dapat mengungkapkan dunia batin pembuatnya. Vincent van Gogh 

(1853-1890) sebagai pelukis ekspresionis Belanda dalam masa 

hidupnya yang pendek, telah menyelesaikan sekitar 3000 sketsa di 

samping ratusan lukisan cat minyaknya. Baginya sikap membuat 

karya sketsa sama dengan sikapnya membuat lukisan, yakni emosi 

memegang peran penting. Dalam sketsa, garis menjadi spontan 

dan ekspresif. 

Sketsa tidak hanya menggambarkan obyek-obyek yang 

kasat mata, melainkan juga merambah ke dunia imaji, kesan-

kesan, bahkan kepada bentuk-bentuk abstrak. Garis dapat 
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dihadirkan dalam bermacam bentuknya, sesuai dengan gagasan, 

bahan, alat, dan sifat permukaan bidang gambar tempat sketsa itu 

dikerjakan. 

Dalam pembelajaran praktik berkarya seni rupa, sketsa 

agaknya memberikan peluang pada siswa untuk sarana berungkap 

secara pribadi. Kelebihannya antara lain pengerjaannya tidak 

memerlukan waktu lama, sedangkan media yang digunakan sangat 

sederhana dan terjangkau siswa. 

 

3. Pembelajaran kreasi melalui seni lukis bebas dan seni grafis 

Pada kegiatan pembelajaran melukis, sesungguhnya juga 

banyak pilihan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap 

kreatif. Selain melukis dapat menggunakan bermacam media 

seperti cat air, poster, akrilik, dan cat minyak, cara-cara melukis 

dengan rekatan juga sangat menjanjikan untuk digunakan sebagai 

sarana bereksplorasi dan mengembangkan kreativitas siswa. 

Melukis dengan cara rekatan lebih dikenal dengan kolase dan 

montase.  

Kolase berasal dari bahasa Inggris collage. Istilah tersebut 

berasal dari bahasa Perancis coller yang berarti menempel. Kolase 

merupakan sejenis lukisan atau komposisi yang dibuat dengan 

menempelkan, memasang, atau melekatkan potongan bahan-

bahan di atas permukaaan bidang atau kanvas. 

Apabila pada mosaik kepingan atau potongan bersegi bahan 

disusun dengan melekatkan secara berdampingan, maka 

penyusunan potongan bahan-bahan yang digunakan dalam 

membuat kolase dapat dibentuk dan ditempelkan dengan bebas, 

misalnya secara tumpang tindih. Bahan-bahan yang akan disusun 

pun tak terbatas ragam dan jenisnya, mulai dari hanya berupa 

guntingan-guntingan kertas, kain, dan sebagainya sampai kepada 

potongan-potongan bahan kayu, kepingan plastik, dan logam. Pada 
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umumnya bahan diambil dari pemanfaatan benda-benda bekas. 

Tempelan bahannya pun dapat ditambah atau ditindih dengan 

melukisi, menggambari, atau mewarnainya.  

Hiasan yang menggunakan tempelan kertas atau kain pada 

suatu bidang dasar disebut pula aplikasi (Perancis: applique). 

Aplikasi pada mulanya merupakan gambar tempelan yang 

dijahitkan pada lembar kain atau baju sebagai hiasannya. Dalam 

hubungan ini aplikasi merupakan kolase yang bahannya kain atau 

sejenisnya. 

Karya kolase pada mulanya timbul sebagai manifestasi 

ketidakpuasan terhadap cara-cara melukis yang sudah biasa atau 

konvensional. Pada kolase, pelukis menghadirkan bahan atau 

obyek secara langsung sebagai unsur karya. 

Pelopor karya-karya berbentuk kolase ialah pelukis-pelukis 

George Braque, Pablo Picasso, Juan Gris, dan Hans Arp. George 

Braque dan Pablo Picasso melukis dengan menggunting kertas 

yang diambil dari majalah atau koran untuk ditempelkan dalam 

kanvasnya, sedangkan Hans Arp melukis dengan menempelkan 

potongan kayu pada bidang kanvasnya. Cara-cara melukis 

demikian kemudian disebut kolase. Pelukis Henri Matisse melukis 

dengan cara menempelkan guntingan-guntingan kertas warna 

melulu pada kanvasnya yang kemudian dikenal sebagai papier 

collage. 

Dalam perkembangannya, kolase merupakan cara menyusun 

bahan-bahan dengan menempelkannya pada bidang yang menjadi 

latarnya sebagai media ungkapan seniman. Ada kalanya kolase 

memanfaatkan gambar-gambar yang sudah ada atau benda-benda 

yang sudah jadi. Misalnya sandal jepit, barang rongsok, bahkan 

hingga pispot ditempel pada kanvas sebagai karya seni. Dalam hal 

memungut gambar-gambar yang telah ada dan 

mengkomposisikannya kembali dengan menempelkannya di bidang 
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lukis, karya yang dihasilkan disebut montase. Di Indonesia, 

seniman yang sering membuat kolase ialah Saptohudoyo dari 

Yogyakarta. Ia menggunakan uang logam bekas, barang rongsok 

dari logam, karet, dan kayu untuk membuat kolasenya. 

Seni grafis pada dasarnya merupakan jenis karya seni rupa 

murni, dan banyak ragamnya. Pengembangannya sebagai materi 

ajar seni rupa untuk tujuan memberi kesempatan seluas-luasnya 

pada anak SMP untuk berekspresi dan berkreasi masih belum 

banyak dilakukan. Berkreasi dengan teknik-teknik cetak tinggi, 

cetak datar, dan cetak dalam atau cetak saring akan sangat 

menarik bagi siswa SMP yang mulai suka bereksplorasi, 

bereksperimen, dan tertarik kepada hal-hal yang baru dan 

menantang. Salah satu jenis karya grafis dengan teknik cetak tinggi 

ialah kolagraf. Kolagraf boleh dibilang memadukan antara kolase 

dan seni grafis. 

Dalam kolagraf, bentuk-bentuk diciptakan dengan merekatkan 

bahan pada bidang dasar yang kemudian diberi penintaan dan 

dicetak. Hasilnya, kecuali berbalikan dengan cetakannya, dapat 

digandakan dengan mencetak ulang. Bahan-bahan yang direkatkan 

mulai dari guntingan karton, kain kassa, benang atau tali, daun 

kering, sampai benda-benda limbah yang relatif pipih dapat 

digunakan untuk membuat cetakan kolagraf dengan efek menarik. 

Kolagraf merupakan salah satu contoh teknik cetak tinggi 

yang dapat dikerjakan dengan mudah dan tidak banyak 

menggunakan biaya, sehingga cocok dikembangkan dalam 

pembelajaran seni rupa, bahkan untuk tingkat usia manapun. 

Prosedur kerja yang lebih mengandalkan daya imajinasi dan 

mengkreasikan unsur-unsur yang harus disusun dengan mengasah 

kepekaan estetis, membuat kolagraf sebagai alternatif sarana 

mengekspresikan diri bagi anak. 
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C. Latihan 
1. Buatlah rangkuman persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk menetapkan jenis pembelajaran praktik berkarya agar dapat 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan seni dan kompetensi 

mengekspresikan diri dalam berkreasi karya seni rupa. 

2. Tuliskan bermacam bahan yang memungkinkan dibuat menjadi 

karya rekatan kolase dan kolagraf! 

 

D. Lembar Kegiatan 
Buat karya sketsa paling sedikit 3 buah karya dengan obyek yang 

berbeda dalam waktu singkat menggunakan media yang Anda miliki. 

 
E. Rangkuman 

Bermacam jenis pembelajaran praktik seni rupa dapat 

dikembangkan dalam pendidikan seni budaya. Tetapi seorang guru 

yang profesional mampu mengenali jenis-jenis pembelajaran praktik 

yang lebih bermakna dalam rangka mencapai tujuan pendidikan seni, 

terutama sebagai sarana berekspresi dan berkreasi siswa. Berkarya 

sketsa, melukis bebas kreatif seperti menggunakan teknik rekatan 

dalam karya kolase, dan berkarya seni grafis seperti dalam berkarya 

kolagraf, merupakan jenis-jenis pembelajaran praktik seni rupa yang 

lebih menjajikan untuk dikembangkan dan dilaksanakan dalam 

pendidikan seni rupa. 
 

F. Tes Formatif 
1. Apa saja yang harus diperhatikan ketika Anda memilih kegiatan 

praktik berkarya untuk siswa Anda? Jelaskan! 

2. Jelaskan bahwa berkarya sketsa merupakan kegiatan praktik seni 

rupa yang memberi peluang siswa untuk berekspresi, dan apa saja 

keuntungannya dengan memilih kegiatan itu! 
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3. Mengapa berkarya kolase mendorong siswa untuk berekspresi 

kreatif? Jelaskan! 

4. Terangkan perbedaan kolase dan kolagraf! 



BAB VII KEGIATAN BELAJAR 6: 
MATERI AJAR PEMBELAJARAN KOLASE DAN KOLAGRAF 
 
 
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi Dasar :  Mengembangkan materi ajar dalam 
pembelajaran kreasi karya seni rupa 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi 

• Memilih materi ajar untuk kegiatan berkreasi/ekspresi seni rupa 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran sketsa 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran kolase 

• Mengembangkan dan mengorganisasikan isi materi ajar 

pembelajaran kolagraf 

 
B. Uraian Materi 

1. Materi Ajar untuk Kegiatan Berekspresi/Berkreasi 

Materi ajar untuk kegiatan berekspresi/berkreasi dalam 

pendidikan seni bertalian dengan proses berkarya seni rupa yang 

memberi pengalaman belajar untuk melatih kemampuan 

berekspresi dan berkomunikasi visual. Di dalamnya terkandung 

pula kegiatan bermain, bereksplorasi, dan bereksperimen. 

Secara taksonomik, materi ajar atau bahan ajar meliputi ranah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Materi ajar pengetahuan 

berupa fakta dan informasi terinci mengenai suatu hal. Materi ajar 

keterampilan berisi langkah-langkah, prosedur, keadaan dan 

syarat-syarat yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu. Materi 

ajar sikap dalam pendidikan seni dapat berupa tanggapan dan 

penilaian, misalnya dalam menghayati karya seni atau apresiasi 
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seni. Dalam Kurikulum 75, misalnya, pembagian pokok-pokok 

bahasan dan materi ajar didasarkan pada tiga ranah tersebut. 

Meril (dalam Gafur, 1987) membedakan empat macam materi 

ajar, yakni (1) materi ajar berupa fakta, (2) materi ajar berupa 

konsep, (3) materi ajar berupa prosedur, dan (4) materi ajar 

berupa prinsip. Jika dengan materi ajar dimaksud siswa diminta 

untuk mengingat nama suatu obyek, simbol atau peristiwa, maka 

materi ajar tergolong kategori fakta. Materi ajar berupa fakta hanya 

menuntut kemampuan menghafal atau mengingat. Dalam materi 

sejarah seni rupa di antaranya terdapat materi ajar yang berupa 

fakta. Misalnya nama pelukis, tokoh aliran seni tertentu, kapan 

lukisan kubisme pertama diciptakan Picasso, dan sebagainya. 

Tentu saja dalam sejarah seni rupa tidak melulu mempelajari fakta-

fakta. 

Materi ajar yang berisi konsep berisi pengalaman-

pengalaman belajar dalam rangka memahami suatu hal atau 

peristiwa. Penjelasan-penjelasan tentang suatu pernyataan atau 

definisi, pengertian dan informasi terinci tentang suatu hal 

merupakan materi ajar berupa konsep. 

Materi ajar berupa prosedur berisi pengalaman belajar untuk 

menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu, proses 

mengerjakan sesuatu, misalnya tahapan apa saja yang harus 

dilakukan dalam berkarya keramik, mulai dari mengolah bahan 

baku hingga proses pembakaran di tungku. Dengan demikian, 

dapat dipahami bahwa materi ajar pembelajaran praktik seni rupa 

sebagian besar berupa materi prosedur. Dalam kenyataannya, 

banyak guru yang hanya meminta pada siswa untuk mengerjakan 

sesuatu tanpa rincian prosedur atau langkah-langkah mengerjakan 

tugas praktik secara lengkap. 

Materi ajar berupa prinsip berisi hubungan antara beberapa 

konsep dan hasil hubungan macam-macam konsep. Misalnya 



 

 

2-47 Pengembangan Bahan Ajar Seni Rupa

uraian mengenai bagaimana sebuah karya seni dihasilkan 

sehingga mempunyai nilai estetis. 

Pembelajaran kemampuan berekspresi dan berkreasi 

merupakan pemberian pengalaman belajar dalam kegiatan praktik 

berkarya seni rupa yang memungkinkan para siswa dapat 

menyalurkan pikiran dan perasaannya secara ekspresif dan kreatif. 

Karena terkait dengan pembelajaran praktik, sudah barang tentu 

materi ajar yang berupa prosedur harus jelas dan terinci. Bahkan 

mungkin sekali hal-hal yang bersifat konseptual terkait pengertian 

dan prinsip perlu pemahaman lebih dulu, sehingga materi ajar berisi 

konsep dan prinsip harus juga terinci dengan jelas. Syarat-syarat 

yang diperlukan misalnya bahan, alat, dan perlengkapan atau 

media berkarya berikut cara menggunakannya juga merupakan 

materi ajar dalam pembelajaran praktik seni rupa. 

Kegiatan ekspresi/kreasi seni rupa memberi kesempatan 

anak seluas-luasnya untuk mengekspresikan gagasan dan teknik 

dalam upaya menampilkan citarasa estetis. Seorang guru seni rupa 

harus dapat memilih dan mengelola kegiatan tersebut. Materi ajar 

untuk kegiatan ekspresi/kreasi merupakan materi yang bersifat 

praktis, artinya aspek-aspek kognitif dan isi pelajaran yang akan 

disampaikan harus dikemas agar dapat membuat anak mampu 

melakukan kegiatan praktik seni rupa. Prinsip-prinsip berkarya 

termasuk pemilihan bahan dan alat, teknik menggunakannya, dan 

menata unsur-unsur rupa merupakan modal penting yang harus 

dipahami lebih dulu oleh siswa. Kemudian langkah-langkah atau 

prosedur penciptaan karya dalam melakukan praktik seni rupa juga 

merupakan isi pelajaran yang penting sebelum anak melakukan 

kerja praktik.  

Dengan demikian, materi ajar dalam pembelajaran praktik 

untuk kegiatan berekspresi dan berkreasi karya seni rupa paling 

tidak terdiri atas materi yang berupa konsep, materi yang berupa 
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syarat-syarat yang harus dipenuhi, khususnya media yang akan 

digunakan, serta materi yang berupa prosedur, yakni uraian terinci 

mengenai langkah-langkah berkarya. 

Ciri-ciri materi ajar yang lebih bermakna untuk kegiatan 

berekspresi/kreasi antara lain ialah: (1) materi ajar seni rupa murni 

yang bertujuan dan menjunjung tinggi nilai estetis, (2) bersifat 

ekspresi bebas, (3) tidak terlalu terikat oleh teknik atau aturan-

aturan yang ketat, (4) mendorong kreativitas dan orisinalitas. 

Beberapa materi ajar berikut ini dipilih karena mengandung ciri-ciri 

tersebut. 

 

2. Materi ajar praktik berkarya sketsa 

Sketsa merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang 

memiliki karakteristik tertentu, yang dalam pendidikan seni dapat 

digunakan sebagai sarana untuk berekspresi. Materi ajar yang 

perlu dikembangkan oleh seorang guru pertama kali ialah uraian 

mengenai pengertian sketsa itu. Dengan kata lain, materi yang 

berupa konsep. Mungkin sekali materi yang berupa konsep tersebut 

diperlukan contoh-contoh karya sketsa, baik untuk meningkatkan 

pemahaman siswa maupun pemberian informasi yang berupa 

fakta-fakta. Sekiranya pemahaman terhadap pengertian sketsa itu 

telah dimiliki siswa, maka masih pula diperlukan penyampaian hal-

hal yang prinsipial bertalian dengan karya sketsa. Misalnya soal 

komposisi, spontanitas dan kelancaran garis, dan persyaratan-

persyaratan lainnya yang diperlukan agar karya sketsa yang 

dihasilkan nanti menjadi karya yang berhasil. 

Selanjutnya materi yang bertalian dengan media yang 

digunakan. Karya sketsa dapat dibuat dengan bermacam media, 

seperti pensil, konte, krayon, spidol, drawingpen, tinta dan kuas, 

dan lain-lain. Bahkan kuas dapat diganti dengan lidi atau bambu. 

Tinta cina dapat diganti dengan tinta tulis, dan sebagainya. 
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Umumnya sketsa dikerjakan di atas kertas. Kertas yang digunakan 

bisa kertas gambar atau kertas lainnya. Bahkan mungkin saja 

dipilih kertas yang mudah menyerap tinta, misalnya kertas buram. 

Selain sebuah penampilan garis ditentukan oleh alat yang dipakai, 

bahan yang dipergunakan juga akan mempengaruhi 

penampilannya. Di atas kertas setengah basah, garis tinta yang 

ditarik akan berbeda penampilannya dengan jika digoreskan pada 

kertas yang halus dan kering. Berbagai kemungkinan pemakaian 

media, penggunaaannya, efek yang ditimbulkannya perlu 

disampaikan kepada siswa. 

Prosedur yang bertalian dengan proses berkarya, yakni 

langkah-langkah pokok perlu dirinci dan diurutkan. Soal tema, 

penetapan media yang digunakan, tahapan pengerjaannya, hingga 

penyelesaian akhir dalam berkarya sketsa merupakan panduan 

yang harus diberikan kepada siswa. Selanjutnya, pokok-pokok 

pengembangan materi ajar dapat disatukan sebagai bagian dari 

rencana pelaksanaan pembelajaran lengkap. Jika dipandang perlu, 

penjelasan langkah-langkah atau prosedur pengerjaan karya dapat 

dilengkapi dengan ilustrasi visual. 

 
3. Materi ajar praktik berkarya kolase 

Konsep kolase dibatasi sehingga dapat dibedakan dengan 

jelas dengan karya-karya rekatan lainnya. Tema apa yang 

dikembangkan dan media apa yang akan digunakan perlu dipilih 

sesuai dengan kemampuan dan kondisi siswa.  

Media yang dapat digunakan dalam berkarya kolase hampir 

tak terbatas. Persoalan media dan tema karya yang dapat 

mendorong siswa untuk berkreasi acapkali dirasakan kesulitan 

untuk menetapkannya. Beberapa bahan yang mempunyai 

kemungkinan untuk dikerjakan siswa dalam berkarya kolase antara 

lain (1) segala macam kertas, misalnya kertas warna, kertas tissue, 
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kertas pembungkus, kertas koran, dan lain-lain; (2) bermacam 

kemasan, misalnya dus wadah sabun mandi, pasta gigi, korek api, 

botol plastik sampo, obat, bedak, lotion, dan lain-lain; (3)  bahan-

bahan alam, misalnya kulit kayu, daun kering, pelepah pisang, 

jerami, biji-bijian, kulit kerang, dan kerikil; (4) bahan-bahan limbah 

misalnya tutup botol minuman, kaleng, sekerup dan barang 

rongsok; (5) kain perca, kain kasa, goni, benang; (6) spon, karet, 

plastik, serpihan kayu, dan lain-lain. Yang penting bahan-bahan 

yang digunakan agar dalam keadaan bersih, supaya dapat 

direkatkan dengan baik. Ada kalanya warna bahan tetap 

dipertahankan sehingga tidak memerlukan lapisan cat. 

Bahan-bahan untuk kolase memerlukan bidang tempel dan 

perekatnya. Bidang tempel bisa dari triplek, karton, atau kertas 

gambar yang tidak terlalu tipis. Perekat disesuaikan dengan bahan 

yang dipilih. Mungkin cukup menggunakan perekat biasa untuk 

kertas atau perekat khusus untuk bahan-bahan dari karet, plastik, 

atau logam. 

Sementara tema dapat dipilih baik yang cocok untuk corak 

figuratif maupun yang abstrak. Untuk corak figuratif, sebaiknya tidak 

memaksakan bentuk realistis, melainkan bentuk yang telah 

mengalami penyederhanaan atau impresif. Sebaiknya bentuk-

bentuk yang tercipta tidak dipolakan lebih dulu melainkan tercipta 

karena pengembangan imajinasi untuk memadukan unsur-unsur 

bahan yang disiapkan. Misalnya siswa tidak perlu mengawali 

dengan sket dan menggunting kertas yang kemudian ditempel 

untuk menyatakan bentuk bunga, melainkan bagaimana dengan 

menyusun dan menempel serpihan-serpihan kertas warna yang 

diperoleh dengan bebas dapat dibentuk motif bunga. Cara kedua 

lebih menantang imajinasi. 

Bidang tempel yang merupakan latar tidak harus tertutup 

seluruhnya. Karena itu penggarapannya dapat dilakukan sebelum 
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ditempeli atau setelah ditempel. Apakah keseluruhan karya kolase 

hanya terbentuk atas tempelan media ataukah dipadukan dengan 

sapuan-sapuan warna dan goresan garis, akan menjadi pilihan 

pembuatnya. Last but not least, bahan-bahan yang ditempel 

sebagai media kolase sebaiknya tidak terlalu menonjol dan tetap 

sebanding dengan luas bidang tempel yang menjadi bidang 

dasarnya. 

 

4. Materi ajar praktik berkarya kolagraf 

Kolagraf merupakan karya cetak. Karena itu memerlukan 

cetakannya yang disebut klise atau negatif. Kolagraf memerlukan 

negatif berbentuk semacam kolase, yakni rekatan bahan-bahan 

pada permukaan datar. Bahan-bahan yang direkatkan itu tersusun 

sedemikian rupa sehingga membentuk komposisi atau motif 

lukisan. Karena motif akan dicetak, kecuali susunannya terbalik 

kanan-kirinya, bahan-bahan rekatannya harus dipilih yang setara 

ketebalannya. 

Untuk berkarya kolagraf bagi siswa, bahan-bahan yang 

direkatkan dapat berasal dari bahan kertas karton atau kertas 

gambar yang digunting, dibentuk menurut keinginan, yang 

kemudian disusun dan ditempel pada bidang dasar. Dalam 

beberapa hal, rekatan dapat bertindih. Bahan-bahan seperti kain 

kasa, jalinan, benang, tali, daun-daun kering, juga merupakan 

bahan rekatan yang nantinya setelah dicetak memberikan efek 

yang menarik. Sudah tentu bahan-bahan rekatan itu memerlukan 

perekat yang baik. 

Bahan tinta yang akan dioleskan pada klise yang berupa 

kolase itu harus dipilih yang sesuai untuk kepentingan karya cetak. 

Meskipun dapat digunakan cat poster atau cat kayu, tinta stensil 

lebih cocok untuk keperluan dimaksud. Di kota-kota besar banyak 

dijual tinta cetak warna warni. Adonan lem cair dengan pigmen 
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warna juga dapat dipakai. Tinta cetak itu diambil di atas lembar 

kaca yang permukaannya licin dan rata. Selanjutnya digilas-gilas 

dengan rol agar ketebalannya merata melumuri rol. Rol untuk 

keperluan ini dapat diperoleh di toko khusus. Jika sulit dicari, dapat 

dibuat sendiri, atau memanfaatkan pelumat adonan roti dari kayu 

setelah dilapisi karet ban sepeda. Melalui rol inilah tinta dilapiskan 

pada permukaan klise. Jadi, rol untuk penintaan merupakan alat 

penting dalam berkarya kolagraf. 

Penintaan atau pewarnaan dapat menggunakan beberapa 

warna atau hanya hitam saja. Penintaan harus benar-benar merata 

dengan menggilas-gilaskan rol yang berlumuran tinta. Setelah itu 

klise siap dicetak. Pencetakan dilakukan dengan melapiskan kertas 

bersih dengan hati-hati di atas klise. Kertas yang baik untuk 

keperluan ini ialah kertas yang menyerap tinta. Kemudian dengan 

menggosok-gosok permukaan kertas yang menindih klise tadi, tinta 

yang masih basah pada bentukan-bentukan atau permukaan klise 

akan dipindahkan ke kertas. Penggosok mempergunakan benda 

yang keras dan licin. Punggung sendok dapat digunakan untuk 

keperluan itu. Selanjutnya kertas diangkat dengan hati-hati, maka 

hasil cetakan sudah didapatkan. 

Tinggal sekarang mengeringkan tinta pada hasil cetakan. 

Cetakan dapat dilakukan berulangkali, selama klise masih dalam 

keadaan baik. Dengan begitu karya kolagraf dapat digandakan. 

Berapa jumlah penggandaannya dan cetakan keberapa pada karya 

yang dihasilkan biasanya tercatat dan dilutiskan di bagian bawah 

karya dengan pensil.  

 

C. Latihan 
Kembangkan materi ajar untuk pembelajaran praktik sketsa, 

kolase, atau kolagraf. Mulai dengan identitas mata pelajaran yang 

mencakupi nama mata pelajaran, pokok bahasan, kelas, nama 
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sekolah, alokasi waktu. Kemudian rumuskan kompetensi dan 

indikatornya. Setelah itu uraikan materi ajarnya mencakupi materi 

konsep terkait pokok bahasan dan tema karya, media berkarya yang 

dibutuhkan, serta materi prosedur yang menjelaskan langkah-langkah 

pengerjaan karya, dan materi prinsip bila diperlukan. Jika dipandang 

perlu, lengkapi dengan sumber/media pembelajaran. 

 

D. Lembar Kegiatan 
Buatlah klise untuk perencanaan karya kolagraf dan karya kolase 

dari limbah koran. Ukuran A4. 

 
E. Rangkuman 

Materi ajar dapat digolongkan ke dalam ranah kognitif, 

keterampilan, dan sikap. Berdasarkan sifatnya, materi ajar dibedakan 

dalam kategori fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Setiap 

pembelajaran diperlukan materi ajar sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan. Pembelajaran praktik berkarya seni rupa untuk 

kepentingan ekspresi dan kreasi di antaranya dapat dipilih sketsa, 

kolase, dan kolagraf. 

Materi ajar untuk pembelajaran praktik berkarya seni rupa yang 

terpenting ialah berupa rincian langkah-langkah pengerjaan karya yang 

dapat berisi teknik pengerjaan, sebagai materi ajar prosedur, setelah 

tema dan media yang diperlukan ditetapkan. Materi ajar pelengkap 

lainnya ialah yang bersifat konsep dan prinsip.  

 
F. Tes Formatif 

Buat perencanaan lengkap pembelajaran praktik berkarya seni 

rupa untuk mewujudkan kompetensi siswa dalam hal mengekspresikan 

diri melalui karya seni rupa atau berkreasi karya seni rupa! 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 

Kegiatan Belajar 1 
1. Hakekat pendidikan seni di sekolah ialah mengembangkan sensitivitas 

dan kreativitas anak. 

2. Pengembangan sensitivitas estetik penting sebagai bekal berapresiasi 

seni rupa karena dengan kepekaan estetik akan memudahkan 

apresiator untuk memahami unsur-unsur dan komposisi suatu karya 

seni rupa. 

3. Keberhasilan pembelajaran apresiasi seni rupa terutama ditentukan 

oleh kreativitas guru dalam menyajikan materi ajar dalam 

memanfaatkan media pembelajaran yang tepat dan strategi yang 

menarik. 

  

Kegiatan Belajar 2 
1. Pengembangan kepekaan estetik dapat dilaksanakan dengan 

membiasakan siswa mengamati dan menikmati karya seni yang 

berkualitas.  

2. Karena pada tahap deskripsi ini diperoleh data awal yang sangat 

diperlukan pada tahap analisis dan interpretasi maupun penilaian. 

3. Dintinjau dari bentuknya maka seni rupa dapat dibedakan menjadi dua 

yakni seni rupa dwimatra dan seni rupa trimatra. 

4. Dilihat dari segi fungsinya seni rupa dapat dibedakan menjadi seni 

murni dan seni terapan.  

5. Kegiatan apresiasi seni rupa di sekolah dapat dilaksanakan dalam 

bentuk mengapresiasi karya seni secara langsung di dalam kelas, 

melihat pameran, menyelenggarakan pameran, maupun menyusun 

kliping tentang seni rupa. 
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Kegiatan Belajar 3 
1. Kemampuan mengapresiasi yang diwujudkan dalam uraian tertulis 

akan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Di samping itu, siswa akan 

dilatih mengkomunikasikan gagasan dan kemampuannya dalam 

bentuk tulisan dengan bahasa yang baik dan benar. 

2. Pengalaman estetik yang diperoleh siswa adalah pengalaman dalam 

menata materi pameran dalam susunan yang artistik, menarik, dan 

komunikatif. Kepekaan dan pengalaman estetik akan berperan positif 

dalam pembentukan kepribadiannya. 

3. Persiapan guru: 

a. membekali siswa dalam memahami teori seni rupa dengan 

berbagai bentuk, fungsi, dan karakteristiknya 

b. menyiapkan karya seni atau karya pengganti sebagai objek 

apresiasi 

c. mengulas hasil apresiasi seni rupa siswa untuk perbaikan kegiatan 

berikutnya. 

 
Kegiatan Belajar 4 

1. Fungsi pendidikan seni di sekolah terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan siswa sebagai pribadi, kebutuhan sosial dan budaya. 

Kebutuhan pribadi menyangkut kebutuhan untuk berekspresi dan 

beraktualisasi diri dan kebutuhan lain yang bersifat psikologis. 

Kebutuhan sosial terkait dengan kenyataan kehidupan sosial. 

Kebutuhan kebudaya terkait dengan pewarisan nilai-nilai. Tujuan 

pendidikan seni yang tepenting ialah untuk mengembangan 

kemampuan apresiasi dan ekspresi-kreasi (bobot 3). 

2. Kebutuhan berekspresi menyangkut kebutuhan psikologis anak 

yang memerlukan saluran untuk dapat mengaktualisasikan dirinya 

agar menjadi pribadi yang matang, sedangkan kebutuhan berkreasi 

penting dalam rangka mengembangkan mental dan sikap kreatif 

sehingga menjadi sumberdaya yang handal (bobot 3). 
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3. Praktik membuat kolase, montase, karya cetak, gambar imajinasi, 

sketsa (bobot 2) 

4. Sesuai dengan contoh yang diberikan, misalnya patung Asmat, 

sosok-sosoknya menggambarkan nenek moyang, bentuk-

bentuknya terstilisasi, dibuat dari kayu yang dipahat dengan alat-

alat sederhana (bobot 2). 

 
Kegiatan Belajar 5 

1. Kegiatan praktik berkarya harus sesuai dengan (1) minat dan 

kemampuan siswa, (2) kompetensi yang diperlukan sesaui dengan 

tuntutan kurikulum, (3) sarana dan prasarana yang tersedia, (4) 

waktu yang tersedia dan kondisi setempat, dan lain-lain. Masing-

masing dengan penjelasan singkat (bobot 3). 

2. Sketsa merupakan gambar ekspresi sehingga dapat dijadikan 

sarana untuk menyalurkan pikiran dan perasaan siswa secara 

bebas. Sketsa tidak membutuhan bahan, alat, dan perlengkapan 

yang sulit pengadaannya, memerlukan waktu singkat, dapat 

diproduksi banyak sehingga melatih keterampilan berkarya (bobot 

3). 

3. Karya kolase tidak memerlukan dukungan teknik yang sulit dan 

rumit, bentuk bebas tidak terikat aturan-aturan yang ketat, 

pengerjaannya bersifat eksploratif, eksperimentatif, merangsang 

imajinasi mengem-bangkan daya khayal dan sarana menuangkan 

gagasan (bobot 3). 

4. Kolase adalah sejenis karya lukisan, kolagraf sejenis karya cetak 

(bobot 1). 
 

Kegiatan Belajar 6 
Sebuah RPP yang fungsional, komponen satu berhubungan dengan yang 

lain dalam satu sistem, dengan rincian pengembangan materi yang 

lengkap dan jelas, signifikan untuk pengembangan ekspresi/kreasi siswa. 



GLOSARIUM 
 
 

Ekspresi : ungkapan, pernyataan, penuangan 

Indikator : penunjuk 

Inkblot : penintaan pada lipatan kertas sehingga menghasilkan 

bercak yang setangkup pada halaman kertas setelah 

lipatan dibuka  

Kliping : kumpulan artikel/ gambar sejenis dari media massa 

cetak 

Kolagraf : karya cetak tinggi yang menggunakan klise berbentuk 

semacam kolase 

Kolase : teknik melukis dengan menempel atau merekatkan 

bahan-bahan seperti kertas, plastik, logam, dan 

sebagainya yang kemudian dapat dipadukan dengan 

cat; collage. 

Kompetensi : kemampuan yang dipersyaratkan sebagai hasil 

pembelajaran 

Konte : sejenis pensil berbahan arang 

Latar : permukaan yang menjadi dasar, background 

Materi ajar : isi pembelajaran, bahan pengajaran, rincian 

pengalaman belajar yang diberikan pada siswa untuk 

mencapai kompetensi tertentu 

Media : bahan. alat, dan perlengkapan yang diperlukan untuk 

berkarya seni rupa, misalnya cat, kuas, palet dalam 

melukis  

Modeling : teknik pembentukan menggunakan bahan plastis seperti 

tanah liat, plastisan, bubur kertas, dan lain-lain 

umumnya dalam karya patung 

Montase : kolase yang menggunakan tempelan potongan-

potongan gambar 
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Mosaik : mozaic, gambar atau lukisan yang dibuat dengan 

menata kepingan persegi atau pecahan-pecahan bahan 

seperti kaca, keramik, genting, batu-batuan, dan juga 

kertas warna, umumnya untuk dekorasi atau karya 

kerajinan 

Papier collage : kolase menggunakan rekatan kertas-kertas warna 

Prosedur : tahap-tahap kegiatan, teknik langkah demi langkah 

untuk menyelesaikan pekerjaan atau masalah 

Ranah : domain, kawasan 

Sket : gambar persiapan, bagan, lakar 

Sketsa : gambar yang terutama terdiri dari unsur rupa garis yang 

diselesaikan dengan cepat, sederhana, sebagai sarana 

ungkapan berekspresi seni 

Spontan : serta merta, berjalan serentak 

Subyek karya : Sesuatu atau sosok yang ditampilkan dalam karya, 

pokok karya 

Sumir : ringkas, sederhana hanya bentuk inti 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi  
Buku  ini berisi materi pengembangan bahan ajar musik dan tari. 

Bahan ajar musik difokuskan pada materi Harmonisasii Musik, 

sedangkan Tari berisikan tentang konsep koreografi dan 

penerapannya 

 

B. Prasyarat 
Para pembelajar buku ini disyaratkan telah mempelajari Teori musik 

dan Telaah kurikulum dan buku teks musik, dan memiliki kemampuan 

dasar tari. 

 
C. Petunjuk Belajar  

Materi materi dalam buku ini bersifat aplikatif , oleh karena itu 

diperlukan latihan latihan sebagai metode dan srategi untuk mencapai 

pemahaman materinya. 

 

D. Kompetensi dan Indikator:  
a) Kompetensi    
Kemampuan membuat harmonisasi musik serta mengkaji konsep 

koreografi dan   mempraktekannya. 

b) Indikator: 
1. Menentukan akor akor pada sebuah lagu 

2. Mengaransemen lagu 

3. Menemukan konsep tentang koreografi 

4. Meragakan tari mancanegara (Chacha) 
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A. Kompetensi dan Idikator 
a) Kompetensi:  

1. Kemampuan menyusun nada sehingga membentuk akor 

2. Kemampuan menulis partitur paduan suara 

b) Indikator  
1. Menuliskan akor akor dalam tangga nada C 

2. Menuliskan akor akor dalam tangga nada A 

3. Menuliskan akor akor dalam tanga nada Bes 

4. Menuliskan nada nada Sopran, Alto, Tenor, dan Bass dalam 

Grand staff untuk Paduan Suara. 

 

B. Uraian Materi   
1. Prinsip Pembentukan Akor 

Akor  adalah susunan tiga buah nada berdasar system interval 

ke tiga (third intervallic system). Ke tiga nada tersebut masing masing 

disebut Tonika, Tert, dan Kwint.. Tonika adalah nada yang posisinya 

terletak paling bawah. Di atas tonika terdapat tert diikuti   kwint yang 

berada di atas tert. 

Figure  1 
     Kwint 
 
     Tert 
   Tonika 
 

Dengan berpedoman pada third intervallic system, maka dalam sebuah 

tangga nada (C) mayor akan tersusun akor sebagai berikut: 
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Figure 2 

 

                    G         A         B         C        D        E        F         G  

         E          F         G         A        B        C        D         E  

         C         D         E         F        G        A        B         C        

         I          ii          iii        IV        V           vi        vii°       I   

 Tonika                       Tonika  

    Super Tonika                      Leading Tone 

           Median            Sub Median 

  Sub Dominan      Dominan 

 

Nada yang terletak paling bawah ( dicetak tebal ) disebut nada alas 

atau Root of chord. Nada root of of chord sekaligus menjadi nama dari 

akor tersebut dan angka Romawi  yang terletak di bawahnya adalah 

simbul tingkatan akor tersebut. Angka Romawi besar sebagai simbul 

akor mayor, dan angka romawi kecil sebagai simbul akor minor. Angka 

romawi kecil dengan lingkaran di kanan atas adalah simbul akor 

diminish.  

Jika pembuatan akor dengan third intervallic system  diterapkan pada 

tangga nada minor harmonis maka akan tersusun akor-akor seperti 

pada fig 3 di bawah ini.  

Figure 3. 

 

 

                   

i           ii°       III+          iv         V         VI         vii°         i 
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Akor i dan iv bersifat minor, V dan VI Mayor, ii dan vii diminish, 

sedangkan akor III+ adalah augmented. Terbentuknya susunan akor-

akor seperti pada figure 3 terjadi karena pada tangga nada minor 

harmonis terjadi perubahan pada leading tone ( nada ke tujuh yaitu G 

menjadi Gis). Konsekwensinya akor III menjadi III+ ( augmented), Akor 

V menjadi Mayor ( dari E G B menjadi E G# B) dan akor vii menjadi 

diminish. Meskipun demikian pada umumnya akor III dalam tangga 

nada minor digunakan dalam bentuk Mayor ( tidak augmented) sebab 

akor tersebut merupakan relatif mayor dari akor I.  Akor III tidak lazim 

digunakan dalam bentuk augmented.  

 

2. Sistem Penulisan Part dalam Harmoni Moderen 
Di dalam  penilisan part pada akor tunggal ( berdiri sendiri),  ada 

empat factor yang harus selalu dijadikan pertimbangan yaitu: a) 

jangkauan suara atau voice range/ register, b) pendobelan ( doubling), 

c) posisi akor dan d) jarak antara masing –masing suara. 

a. Voice Range / Jangkauan suara 

Tiap-tiap suara dari ke empat suara  ( S A T B ) harus patuh pada 

aturan yang ditulis dalam jarak suara normal dari suara manusia. 

Figure 4 

 

 

 

                 Soprano              Alto        T enor  Bass 

b. Doubling – Pendobelan 

Sejak digunakannya konsep harmoni empat suara, salah satu nada 

dari akor harus didobel, Itu berarti ada dua suara yang  

mengunakan nada yang sama, baik secara unison maupun secara 

oktav. Nada yang didobel adalah nada alas atau Root dari akor 

yang bersangkutan. 
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Fig. 5 

 

    

 

   pendobelan pada unison         pendobelan pada oktav 

 

c. Posisi akor. 

Akor kemungkinan dapat  muncul dalam dua posisi  yaitu posisi 

terbuka atau posisi tertutup. Dalam posisi terbuka  jarak antara 

soprano dan tenor adalah lebih dari satu oktav, sedangkan dalap 

posisi tertutup jarak antara sopran dan tenor  adalah satu oktaf atau 

kurang. 

 Figur 6. 

 

 

 

            posisi terbuka   posisi tertutup 

 

d. Jarak Antar Suara 

Jarak antara sopran-alto-tenor maksimal satu oktaf, sedangkan 

jarak antara tenor dangan bas boleh lebih dari satu oktav. 

 

3. Pergerakan Akor Yang Sama  
Peraturan No 1. ( Pengulangan akor dengan tonika pada Bass) 

Jika dua akor yang masing masing terdiri nada yang sama 

digunakan dalam sebuah rangkaian progresi akor, keduanya boleh 

ditulis dalam posisi yang sama atau dalam posisi yang berbeda. Ada 

beberapa factor penentu yang dapat dipakai  dalam menentukan cara 
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manakah yang akan dipakai. Jagalah masing masing suara dalam 

register yang bagus. Hindari lompatan suara secara ekstrim ( 5 atau 

lebih) Jagalah agar distribusi suara tetap benar ( harus ada  tonik, tert, 

dan kwint) 

 

Bunyi  Peraturan  No I   

Jika terjadi progresi akor yang sama secara berurutan , maka 

gerakanlah tiga nada di atas bass ke arah yang sama. ( similar motion) 

 

Fig 7 

 

 

 

 

 

Jika terjadi progresi akor yang sama secara berurutan, tahanlah dua 

nada (bass dan salah satu suara lainnya), kemudian gerakan nada 

yang lain dengan melangkah (jika memungkinkan) 

Fig 8 

 

 

 

 

 

4. Figure Bass 
Pada akhir abad ke 19, sebuah prosedur dibagi dimana struktur 

sebuah akor ditandai oleh angka arab   yang ditulis di bawah nada 
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bass dari sebuah komposisi. .Prosedur ini menunjukan bahwa tiap 

angka arab mengindikasikan sebuah interval nada di atas nada bass, 

disebut figured bass atau thorough bass.  

Pada figure 9 , simbul  5-3 menunjukan bahwa interval third ( ke 

tiga ) dan fifth (ke lima) dari sebuah akor harus diletakan di atas nada 

bass G ( nada G pada soprano adalah merupakan hasil pendobelan  

dan pada umumnya tidak ditulis dalam figure bass). Jadi   simbul 5-3  

umumnya menunjukan bahwa nada bass adalah root dari sebuah akor. 

 
C. Latihan 

1. Lengkapilah nada nada Bass di bawah ini dengan menambahkan 

nada  tert, kwin , dan oktaf sehingga membentuk akor: 

 C F A D Bb Eb F#  

2. Tuliskan akor akor berikut ini ke dalam grand staff sistempenulisan 

part paduan suara 

 E G B C# D F A 

 

D. Lembar Kegiatan 
1. Kegiatan awal 

Menggali kemampuan awal peserta tentang teori dasar musik. 

2. Kegiatan Inti 

a. Membahas  sistem penyusunan  akor berdasar prinsip third 

intervalic system 

b. Diskusi menempatkan nada nada pada grand staff paduan 

suara 

3. Kegiatan Akhir 

a. Kesimpulan 

b. Penilaian 

c. Penguatan dalam bentuk pemberian tugas secara individual  
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E. Rangkuman  
Akor disusun berdasarkan prinsip third intervalic system. Sejak 

diberlakukannya system penulisan harmoni modern dengan 4 suara 

yang terdiri dari Sopran, Alto, Tenor, dan Bass, maka salah satu nada 

didobel. Nada yang didobel pada umumnya adalah nada tonika dari 

sebuah akor. 

 

 

F. Test Formatif  
Pilihlah jawaban yang paling benar.  

1. Gabungan 3 nada atau lebih yang disusun berdasarkan sistem 

interval ke tiga disebut; 

a. Akor 

b. Kwart 

c. Paduan suara 

d. Paduan nada 

2. Nada nada yang merupakan anggota akor D mayor adalah 

a. D – A -  F  

b. D – B – G 

c. A – D – F# 

d. D – B – F  

3.  Nada tertinggi untuk suara sopran adalah: 

a. C2 

b. G2 

c. D2 

d. G1 

4. Nada tertinggi untuk suara bass adalah: 

a. G1 

b. F1 

c. D1 

d. C1 
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5. Sebuah akor disebut dalam posisi tertutup jika: 

a. Jarak masing masing  nadanya satu setengah. 

b. Jarak suara Sopran, Alto, dan Bass dalam wilayah satu 

oktaf. 

c. Jarak suaraTenor, Alto, dan Bass dalam wilayah satu oktaf. 

d. Jarak suara Sopran, Alto, dan Tenor dalam wilayah satu 

oktaf. 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas. 

1. Jelaskan fungsi akor dalam posisi terbuka dan akor dalam posisi 

tertutup! 

2. Jelaskan jarak antara masing masing jenis suara! 

 



BAB III KEGIATAN BELAJAR 2 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
1. Kompetensi 

Kemampuan menggerakkan akor I, IV, dan  V  

2. Indikator 

a. Menuliskan pergerakan akor I ke akor V dan sebaliknya 

b. Menuliskan pergerakan akor I ke akor IV dan sebaliknya 

c. Menuliskan pergerakan akor IV ke akor V dan sebaliknya 

 

B. Uraian Materi 
1. Pergerakan Tiga Akor Pokok  

a. Peraturan 2A 

Dalam pergerakan akor dimana nada bas bergerak ke tingkat 4 

atau tingkat 5,  tahanlah nada yang sama dan gerakan nada 

yang sama dengan cara melangkah. 

Contoh 

 

 

 

 

 

 

b. Peraturan 2B  

Dalam pergerakan akor dimana nada bas bergerak ke tingkat 4 

atau tingkat 5, gerakanlah tiga nada di atas bas(SAT) dengan 

arah yang sama  ke nada terdekat. 
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Contoh 

  

 

 

 

 

c. Peraturan 2C 

Dalam pergerakan akor dimana nada bas bergerak ke tingkat 4 

atau tingkat 5, gerakanlah tert akor yang akan digerakan ke akor 

tujuan, tahan nada yang sama dan gerakan nada lainnya 

dengan cara melangkah.  

Contoh 

   

 

 

 

 

d. Peraturan 2D  

Pada kadens autentik (V-I), bass pada akor I boleh ditripel, 

hilangkan nada kwint. 

Contoh 
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2. Akor dalam Pembalikan  
a. Pembalikan I 

 Sebuah akor yang berada pada posisi pembalikan I dapat 

dilihat dari susunan nada-nadanya dimana nada tert   dijadikan 

nada bass, dan nada yang didobel adalah nada yang menduduki 

posisi sebagai nada sopran.  Peraturan yang dipakai dalam 

penggunaan akor pembalikan I adalah Peraturan 6A dan 6B. 

Peraturan 6A. : Pada penulisan dari dan  ke akor 

dalam pembalikan I, tulislah dua nada yang didobel terlebih dahulu, 

gunakan gerakan nada secara contrary atau oblique jika 

memungkinkan. Jika menggunakan similar motion jagalah jangan 

sampai terjadi parallel 5 dan 8. 

Peraturan 6B. : Jika dijumpai penggunaan akor akor 

dalam pembalikan I,  lakukan pendobelan secara berbeda, atau 

pendobelan sopran dengan suara  yang berbeda. Hindari 

pendobelan pada nada leading. 

Contoh 

   

 

  

 

 

b. Pembalikan II 

Akor pembalikan II dibuat dengan cara menempatkan nada 

ke lima (kwint) sebagai nada bass, pendobelan umumnya dilakukan 

pad nada bass. Akor pembalikan II seringkali diikuti akor V.  

Peraturan 7  : Posisi akor boleh diubah  
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C. Latihan 
Kerjakan soal latihan di bawah ini dengan cara  melengkapi suara Alto 

dan Tenor 

 

 

 

 

 

 

 

D. Lembar Kegiatan 
a. Kegiatan Awal 

Mengulas secara ringkas hal hal penting yang terdapat pada 

kegiatan belajar sebelumnya 

b. Kegiatan Inti 

1. Membahas pergerakan akor V ke akor I dan sebaliknya. 

2. Membahas pergerakan akor IV ke akor I dan sebaliknya 

3. Membahas pergerakan akor IV ke akor V dan sebaliknya 

4. Membahas pergerakan akor pembalikan pertama 

5. Membahas pergerakan akor pembalikan ke dua 
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c. Kegiatan Akhir 

1. Diskusi untuk mencari kesimpulan 

2. Penilaian  

3. Pemberian tugas latihan sebagai penguatan 

 

E. Rangkuman 
Pergerakan akor pokok ( I – IV – V ) diatur dalam peraturan 2A, 

2B, 2C, 2D, dan 3, sedangkan pergerakan akor yang berada dalam 

posisi pembalikan diatur dalam peraturan A dan  6B 

 

F. Tes Formatif 
a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. 

1. Dalam sebuah tangga nada mayor, akor akor yang termasuk 

dalam akor pokok adalah: 

a. I, ii, iii. 

b. I, iv, v 

c. I, IV, V 

d. i, iv, V 

2. Pergerakan akor V – I dimana nada yang sama ditahan dan 

nada lain digerakan melangkah 

a. Peraturan 2A 

b. Peraturan 2B 

c. Peraturan 2C 

d. Peraturan 2D 

3. Tripel tonika diatur dalam peraturan: 

a. Peraturan 2A 

b.  Peraturan 2B 

c. Peraturan 2C 

d. Peraturan 2D 
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4. Akor dalam pembalikan pertama, yang didobel adalah: 

a. Sopran 

b.  Alto 

c.  Tenor 

d.  Bass 

5. Akor I dalam pembalikan ke dua hampir selalu diikuti oleh: 

a. ii 

b. V 

c. v 

d. IV 

 

b. Jawablah Pertanyaan di bawah ini: 

1. Mengapa pada progresi akor IV ke akor V  arah pergerakan 

nada Sopran, Alto, dan tenor harus berlawanan dengan arah 

pergerakan nada Bass? 

2. Dimana letak perbedaan  akor pembalikan pertama dengan akor 

pembalikan ke dua? 

 



BAB IV KEGIATAN BELAJAR 3 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
1. Kompetensi:    

a. Mengkaji KTSP Seni budaya 

b. Mengkaji karakteristik Pendidikan Seni Budaya 

2. Indikator:   
a. Menemukan keunikan dan peran pendidikan seni budaya dalam 

KTSP 

b. Mengklasifikasikan sifat pendidikan seni budaya 

c. Menyebutkan tujuan pendidikan seni budaya 

d. Menemukan karakteristik pendidikan seni tari 

 

B. Uraian Materi 
1. Pendidikan Seni Budaya dalam KTSP 

Pendidikan Seni Budaya diberikan di sekolah karena keunikan 

perannya yang tidak mampu diemban oleh mata pelajaran lain. 

Keunikan tersebut terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam 

bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi melalui 

pendekatan : belajar dengan seni, belajar melalui seni, dan belajar 

tentang seni (Salam, 2001: 1). Karena keunikannya tersebut, 

pendidikan Seni Budaya memiliki peranan dalam pembentukan pribadi 

peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan 

perkembangan anak dalam mencapai multikecerdasan yang terdiri 

atas kecerdasan interpersonal (interaksi dengan orang lain), 

interpersonal (kecerdasan pribadi), musikal (rasa seni), linguistik 

(bahasa), logik matematika (berpikir secara runtut), naturalis (alami), 

serta kecerdasan adversitas (menunjukkan kemampuan diri), 

kreativitas, spiritual dan moral.  

Selain mempunyai keunikan, pendidikan Seni Budaya juga 

memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan multikultural. 
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Multilingual bermakna pengembangan kemampuan mengekspresikan 

diri secara kreatif dengan menggunakan media bahasa rupa, bunyi, 

gerak, peran dan berbagai perpaduannya. Multidimensional bermakna 

pengembangan beragam kompetensi meliputi kognitif (pengetahuan , 

pemahaman, analisis, evaluasi), dan afektif (apresiasi, kreasi dengan 

cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, dan etika). 

Sifat multikultural (beragam unsur budaya) mengandung makna 

pendidikan seni menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan 

apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan Mancanegara. Hal 

ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang 

memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam 

masyarakat dan budaya yang majemuk. 

Tujuan pendidikan seni yaitu anak diharapkan  : 1) memiliki 

pengetahuan tentang hakekat karya seni dan prosedur penciptaannya, 

2) memiliki kepekaan rasa yang memungkinkannya untuk mencerap 

nilai-nilai keindahan yang ada di sekelilingnya serta membuat penilaian 

yang sensitif terhadap kualitas artistik suatu karya seni, 3) memiliki 

keterampilan yang memungkinkannya untuk berekspresi melalui media 

rupa, bunyi, gerak, atau lakon secara lancar atau menciptakan karya 

seni untuk kehidupan pribadi dan sosialnya (Salam, 2001 : 3).    

Perspektif pemaknaan seni sebagai media atau alat pendidikan 

adalah  lewat atau melalui kegiatan atau aktivitas berkesenian, diyakini 

dapat difungsikan sebagai media yang cukup efektif untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan segenap potensi individu secara 

optimal dalam format kesetimbangan (equilibrium) yang penuh. Disini, 

yang menjadi orientasi dan stressing point-nya dari pemaknaan 

aktivitas berkesenian bukan berada pada persoalan produk karya atau 

hasil, melainkan lebih pada dimensi proses (Goldberg, 1997 : 17-20). 

Proses yang terbingkai dalam makna pendidikan seni, yang lebih 

dikenal dengan sebutan “pengalaman estetik” (aesthetic experience) 

menurut pendapat dan hasil penelitian para pakar pendidikan (Plato, 
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Herbert Read, Victor Lowenfeld, Malcom Ross, Elizabeth Hurlock, Ki 

Hadjar Dewantara), ternyata mempunyai korelasi positif terhadap 

berkembangnya berbagai potensi diri individu, misalnya : imajinasi, 

intuisi, berpikir, kreativitas, dan juga rasa sensitivitas.  

Masalah pendidikan seni dipandang sebagai masalah yang 

relatif tidak penting. Satu segmentasi di ranah pendidikan yang selalu 

dianggap sebagai suatu non-issue, suatu hal yang amat remeh 

maknanya. Padahal sudah teramat banyak penajaman para pakar 

yang mencoba mengartikulasikan perihal pentingnya nilai-nilai yang 

terkandung dalam segmentasi pendidikan seni tersebut bagi 

kehidupan secara totalitas. 

Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, bingkai pendidikan seni yang 

berbasis pada pengakaran poros rasa estetis, sekali-kali tidak 

bermaknakan agar anak didiknya nanti menjadi seniman atau seorang 

ahli seni. Namun tujuan esensial kulturalnya adalah “dengan 

pendidikan menghaluskan perasaan, anak-anak kita hendaknya 

mendapatkan kecerdasan yang luas dan sempurna dari rohnya, 

jiwanya, budinya, hingga mereka hendaknyalah mendapatkan 

tingkatan yang luhur sebagai manusia (mempertinggi niveau human)”, 

begitu tulisnya dalam pidato radio Hubungan Pendidikan dan Kultur di 

RRI Yogyakarta, 14 Januari 1940 (Sumarta, 2000 dalam Sindhunata, 

2001: 182).  

Pendidikan seni yang pada hakekatnya merupakan 

pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman 

apresiasi estetik, disamping mampu memberikan dorongan ber-

“ekstasi” lewat seni, juga memberi alternatif pengembangan potensi 

psikis diri serta dapat berperan sebagai katarsis jiwa yang 

membebaskan. Ross mengungkapkan bahwa kurikulum pendidikan 

seni termasuk kurikulum humanistic yang mengutamakan pembinaan 

kemanusiaan, bukan kurikulum sosial yang mengutamakan hasil 

praktis (Ross, 1983). Sedangkan menurut Read (1970) pendidikan seni 
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lebih berdimensikan sebagai “media pendidikan” yang memberikan 

serangkaian pengalaman estetik yang sangat besar pengaruhnya bagi 

perkembangan jiwa individu. Sebab melalui pendidikan ini akan 

diperoleh internalisasi pengalaman estetik yang berfungsi melatih 

kepekaan rasa yang tinggi. Dengan kepekaan rasa yang tinggi inilah 

nantinya mental anak mudah untuk diisi dengan nilai-nilai religiousitas, 

budi pekerti atau jenis yang lain. Istilah lain dari konsep “kearifan”. 

Definisi dan pemaknaan “kearifan” diperlukan syarat-syarat : 

pengetahuan yang luas (to be learned), kecerdikan (smartness), akal 

sehat (common sense), tilikan (insight), yaitu mengenali inti dari hal-hal 

yang diketahui, sikap hati-hati (prodence, discrete), pemahaman 

terhadap norma-norma dan kebenaran, dan kemampuan mencernakan 

(to digest) pengalaman  hidup (Buchori, 2000 dalam Sindhunata, 2001: 

25). Semua nilai-nilai itu terkandung dengan sarat dalam dimensi 

pendidikan seni, karena berorientasi pada penekanan proses 

pengalaman olah rasa dan estetis. 

Selanjutnya perlu dipahami, bahwa terdapat dua arah atau 

pendekatan dalam pembelajaran seni, yaitu seni dalam pendidikan (Art 

in Education) dan pendidikan melalui seni (Educational Through Art). 

Pendekatan seni dalam pendidikan menganggap secara hakiki materi 

seni penting diberikan kepada anak. Hal ini sesuai dengan konsep 

pendidikan sebagai proses enkulturasi yaitu suatu proses 

pembudayaan yang dilakukan dengan upaya mewariskan atau 

menanamkan nilai-nilai dari generasi tua kepada generasi berikutnya. 

Konsep seni dalam pendidikan ini sering dilakukan dilingkungan 

keluarga, dalam hal ini orang tua yang memiliki profesi seniman atau 

perajin agar pengetahuan dan keterampilan dapat diwariskan pada 

anaknya. Pada jenjang pendidikan formal lebih cocok diterapkan di 

sekolah-sekolah kejuruan seni Yang jelas konsep ini mengharapkan 

anak atau siswa pandai dalam bidang seni. 
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Konsep pendidikan melaui seni berkewajiban mengarahkan 

ketercapaian tujuan pendidikan secara umum yang memberikan 

keseimbangan rasional dan emosional, intelektualitas, dan sensibilitas, 

serta tidak ditempatkan dalam upaya pengembangan dan pelestarian 

seni. Pendekatan ini cocok digunakan di sekolah umum (TK,SD, SMP, 

SMA). Guru dalam menyajikan konsep dapat melalui gambar, 

nyanyian, dan gerakan. Dengan demikian keseimbangan rasional 

emosional dan kegiatan motorik akan terpenuhi. Dalam hal ini seni 

menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan bukan untuk 

kepentingan seni itu sendiri. 

 
2. Karakteristik Pendidikan Seni Tari 

Pada dasarnya karakteristik pembelajaran seni tari berpijak 

pada kegiatan kreatif dan apresiatif. Selanjutnya perlu dipahami, 

bahwa karakteristik seni tari merupakan hasil eksplorasi dari bahasa 

gerak dengan menggunakan tubuh sebagai sarana ekspresi. 
Berdasar karakteristik di atas dapat dilihat, bahwa pada 

dasarnya kompetensi kunci untuk menjabarkan ke dalam materi 

pelajaran adalah: 

a. Mengeksplorasi gerak  

b. Mengekspresikan gerak  

c. Mengkreasikan gerak  

d. Menghargai karya  

Mengeksplorasi gerak berarti menjajagi kemungkinan-

kemungkinan  gerak melalui improvisai gerak. Misalnya dengan 

mengamati tumbuhan, binatang, keindahan alam, lingkungan sosial. 

Eksplorasi gerak akan lebih efektif apabila dilakukan dengan 

rangsangan estetis, seperti sambil mendengarkan musik, 

dongeng/cerita, melihat gambar/gambar bergerak, dan sebagainya. 

Mengekspresikan gerak, dapat dimengerti sebagai kegiatan 

yang dapat mengungkapkan perasaan melalui gerakan keseharian, 
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seperti berjalan, berlari, meloncat, dan sebagainya yang distilisasikan 

menjadi gerakan indah. Selain itu dapat pula diartikan 

mengekspresikan perasaan seperti senang, sedih, terharu, lucu. 

Mengkreasi gerak berarti mencipta atau menggubah suatu 

gerakan sebagai hasil dari eksplorasi dan improvisasi menjadi sebuah 

tarian.  

Menghargai karya seni atau apresiasi adalah memberikan tanggapan, 

penilaian dari hasil pengamatan atau penglihatan. Kegiatan ini dapat 

dilakukan dengan cara simulasi kelas. Selain itu dapat juga dilakukan 

di luar kelas/sekolah, seperti melihat pertunjukan wayang, kethoprak, 

kuda kepang, dan lain-lain. 

Menilik uraian di atas, tampak bahwa pencapaian kompetensi 

cenderung difokuskan pada kegiatan apresiasi dan kreasi 

 

C. Latihan 
1. Diskusikan implementasi KTSP dalam pendidikan seni budaya 

khususnya bidang seni tari. 

2. Diskusikan tentang karakteristik pendidikan seni tari sesuai 

kompetensi kuncinya. 

 

D. Lembar Kegiatan 
Langkah Kegiatan 

a. Kegiatan awal 

Menggali pengetahuan prasarat peserta pelatihan yang terkait 

dengan   Pendidikan Seni Budaya dan karakteristik Pendidikan 

Seni Tari.   

 

b. Kegiatan Inti 

1. Ceramah dan diskusi tentang implementasi KTSP dalam  

2. Pendidikan Seni Budaya 

3. Diskusi tentang karakteristik pendidikan seni tari 
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c. Kegiatan Akhir 

1. Kesimpulan 

2. Penilaian 

3. Penguatan dalam bentuk pemberian tugas secara individual 

 

E. Rangkuman 
Pendidikan Seni Budaya dalam KTSP memiliki keunikan dalam 

perannya yaitu  pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan 

berekspresi/ berkreasi dan berapresiasi. 

Kompetensi dasar pendidikan seni tari adalah mengeksplorasi gerak 

mengekspresikan gerak, mengkreasikan gerak, dan menghargai karya  

 

F. Tes Formatif 
Pilihlah jawaban yang paling benar 

1. Sifat multilingual yang dimiliki oleh Pendidikan seni budaya yang 

bermakna pengembangan kemampuan mengekspresikan diri 

secara kreatif disebut ... 

a. Multilingual 

b. Multidimensional 

c. Multikultural 

d. Multikecerdasan 

2.  Di bawah ini adalah tujuan pendidikan seni, kecuali ... 

a. anak diharapkan memiliki pengetahuan tentang hakekat 

karya seni 

b. anak diharapkan memiliki jiwa kesenimanan yang mapan 

c. anak diharapkan memiliki kepekaan rasa  

d. anak diharapkan memiliki keterampilan yang 

memungkinkannya untuk berekspresi. 
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3.  Pada dasarnya karakteristik pembelajaran seni tari berpijak pada .. 

a. kegiatan kreatif dan apresiatif.  

b. kegiatan kognitif dan afektif 

c. kegiatan ekspresif dan kognitif 

d. kegiatan apresiasi dan afektif 

4. Salah satu kompetensi kunci dalam mata pelajaran pendidikan seni 

tari  adalah kegiatan yang dapat mengungkapkan perasaan yang 

disebut ... 

a. Eksplorasi 

b. Ekspresi 

c. Kreasi 

d. Apresiasi 

5. Salah satu contoh rangsangan estetis untuk memperlancar 

eksplorasi adalah  

a. mengamati tumbuhan 

b. melihat aktifitas manusia 

c. mendengarkan musik 

d. membuat gerak secara improvisasi 

 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Peran Penddidikan Seni Budaya adalah ........ 

2. Sebutkan dan jelaskan 4 kompetensi kunci dalam pelajaran 

pendidikan seni tari!. 



BAB V KEGIATAN BELAJAR 4 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
1.  Kompetensi:    

 a. Mengenal koreografi 

 b. Mengkaji koreografi kelompok 

 c. Mengkaji pola lantai dalam koreografi kelompok 

2.  Indikator: 
 a. Menemukan konsep tentang koreografi 

 b. Menyebutkan elemen-elemen koreografi kelompok 

 c. Mengklasifikasikan pola lantai dalam koreografi kelompok 

 

B. Uraian Materi 
1. Koreografi 

Mencipta seni gerak bukan sekedar menghubung-hubungkan 

gerak menjadi satu rangkaian gerakan, melainkan menata gerakan 

sehingga memiliki keindahan. Penataan gerak menjadi gerakan yang 

indah itu disebut koreografi. Koreografi merupakan proses penuangan 

ide dengan memadukan komponen-komponen tari atau lazim disebut 

komposisi tari. Istilah komposisi berarti gubahan yang merupakan 

paduan antara beberapa komponen secara harmonis. Komponen-

komponen koreografi itu akhirnya akan membentuk denyutan di 

belakang karya yang mempengaruhi desain secara keseluruhan. 

Salah satu bentuk koreografi adalah koreografi kelompok, yaitu 

karya tari yang di desain untuk dilakukan oleh lebih dari 2 orang 

penari. Dalam koreografi kelompok diperlukan adanya teknik dan 

sistem penataan untuk mencapai keindahan karya tari itu, maka 

selanjutnya tulisan ini akan membahas secara ringkas tentang elemen-

elemen koreografi kelompok  
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2. Elemen Dasar Koreografi Kelompok 
Dalam koreografi kelompok terdapat beberapa elemen dasar 

yang harus diperhatikan oleh seorang guru ketika menata tari. Elemen-

elemen itu adalah, 

a. Unison  (serempak) 

Unison adalah gerakan yang sama dilakukan dalam waktu 

yang bersamaan. Elemen ini biasanya paling sering dilakukan 

dalam koreografi kelompok, apalagi ketika tarian itu konsepnya 

adalah tari tunggal yang dikelompokkan. Elemen unison 

memberikan kesan formal, intelektual dan indah. 

b. Balance (seimbang) 

Membagi kelompok utama menjadi kelompok-kelompok kecil 

yang ditempatkan dalam pola lantai  seimbang. Balance memberi 

kesan formal dan adanya isolasi kelompok. 

c. Broken  (terpecah) 

Memecah kelompok sehingga setiap individu memiliki pola 

lantai sendiri. Elemen ini memberikan kesan tidak teratur. Oleh 

karena itu Broken sebaiknya tidak terlalu banyak dilakukan dalam 

sebuah koreografi kelompok. Ketidak teraturan ini dapat dilakukan 

sebagai variasi dari kemapanan. 

d. Alternate (selang-seling) 

Alternate  adalah gerakan sama yang dilakukan dalam waktu 

yang bersamaan tetapi dengan arah yang berlawanan. Elemen ini 

akan memberikan kesan kesatuan. 

e. Canon (susul-menyusul) 

Gerakan yang sama dilakukan dalam waktu yang tidak 

bersama oleh sekelompok penari. Elemen ini memberikan kesan 

menarik perhatian dan dinamis. 
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3. Pola Lantai 
Pola lantai adalah lintasan-lintasan pada arena tari (ruang 

pentas) yang diakibatkan oleh perpindahan atau penempatan penari. 

Bisasnya pola lantai diartikan pula dengan tempat kedudukan penari 

atau posisi penari. 

Pola lantai menjadi komponen penting dalam koreografi 

kelompok karena dapat menimbulkan dinamika pertunjukan. Apalagi 

pola lantai yang ditata secara rapid an teratur akan menimbulkan 

pesona tersendiri dalam koreografi kelompok. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan pola lantai 

adalah sebagi berikut, 

a. Keseimbangan ruang. 

Keseimbangan ruang antara kanan dan kiri atau depan dan 

belakang ditentukan oleh titik tengah (dead center)  

 

         BELAKANG 

   KANAN   KIRI 

 

           DEPAN 

 

Titik tengah (dead center/DC) merupakan daerah yang paling kuat dari 

arena pertunjukan. Penempilan koreografi kelompok hendaknya 

berpusat pada titik tengah. 

Daerah depan lebih berkesan kuat dan menarik daripada daerah 

belakang. Oleh karena itu daerah depan dapat digunakan sebagai 

penonjolan-penonjolan gerak tertentu. 

Daerah kanan dan kiri pada dasarnya memiliki kesan kekuatan yang 

sama. 

 

 DC
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b. Simetri dan asimetri 

Simetri adalah bentuk bangun setangkup. Dalam koreografi 

kelompok penggunaan desain simetri hendaknya divariasikan dengan 

asimetri untuk memberikan kesan kemenarikan dan tidak menjemukan. 

 

SIMETRI 

 

    

0   0   0          0   0   0    

   

 

ASIMETRI 

 

   0      0 

   0      0 

       0  0 

 

C. Latihan 
1. Diskusikan pengertian koreografi kelompok dalam sebuah 

penciptaan tari 

2. Buatlah konsep koreografi untuk tari berpasangan kelompok. 

 

D. Lembar Kegiatan 
Langkah Kegiatan 

a. Kegiatan awal 

Menggali pengetahuan prasarat peserta pelatihan yang terkait 

dengan   koreografi   
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b. Kegiatan Inti 

1. Ceramah dan diskusi tentang koreografi kelompok 

2. Diskusi tentang pemanfaatan elemen-elemen koreografi 

kelompok 

c. Kegiatan Akhir 

1. Kesimpulan 

2. Penilaian 

3. Penguatan dalam bentuk pemberian tugas secara individual 

 

E. Rangkuman 
Pada dasarnya koreografi kelompok bukan sekedar 

menghubung-hubungkan gerak menjadi satu rangkaian gerak 

melainkan menata gerakan terpilih dengan menggunakan elemen-

elemen pola lantai dan  desain atas untuk memperoleh nilai keindahan. 

 

F. Tes Formatif 
Pilihlah jawaban yang paling benar 

1. Konsep Koreografi dapat dipahami sebagai .... 

a. Penataan gerak menjadi gerakan yang indah 

b. Sekedar menghubungkan gerak 

c. Merangkai gerak yang ada 

d. Menarikan gerakan yang indah 

2. Koreografi kelompok adalah ... 

a. Tarian yang di desain untuk 1 orang 

b. Tarian yang di desain untuk 2 orang 

c. Tarian yang di desain untuk lebih dari 2 orang 

d. Tarian yang di desain untuk masal dan kolosal. 

3. Desain Broken dalam koreografi kelompok memberikan kesan ... 

a. teratur   c.  isolasi kelompok 

b. terpecah    d.  tidak teratur 

 



 

 

3-29 Pengembangan Bahan Ajar Seni Tari dan Musik

4. Daerah yang paling kuat di dalam arena panggung adalah ... 

a. belakang 

b. titik tengah 

c. depan 

d. titik belakang tengah 

5. Di bawah ini adalah gambar desain kelompok simetri, kecuali ... 

a.       b. 

                      0      0     0     0   0 0  

        0 0 

c.      d.          

     0 0  0             0 0 

     0   0  0 

 

Jawablah Soal berikut ini: 

1. Gerakan yang sama dilakukan dalam waktu yang tidak bersama 

oleh sekelompok penari disebut ................... 

2. Unison adalah salah satu elemen koreografi kelompok yang 

memiliki kesan ............................................................................ 
 

 



BAB VI KEGIATAN BELAJAR 5 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
1. Kompetensi:  

Menampilkan sebuah tari manca negara luar Asia 

2. Indikator: 
Meragakan tari Cha-Cha (pola 1 – 4) 

 

B. Uraian Materi 
1. Sinopsis tari Cha-Cha 

Cha-Cha berasal dari Cuba dan muncul di Amerika pada tahun 

1950. Sejak itu Cha-Cha makin meluas dan menjadi dansa nasional 

yang populer. Cha-Cha mempunyai ritme dan goyang pinggul yang 

menarik. Meskipun gerakannya ada pada dansa yang lain, namun 

memiliki gaya dan keunikan tersendiri 

2. Rangkaian gerak 
 a. Pola 1 : basic 

 b. Pola 2 : langkah silang kanan/kiri 

 c. Pola 3 : putaran bawah lengan 

 d. Pola 4 : putaran individu 

 

C. Latihan 
Peragaan tari Cha-Cha 

 

D. Lembar Kegiatan 
Langkah Kegiatan 

a. Kegiatan awal 

Menggali pengetahuan prasarat peserta pelatihan yang terkait 

dengan   gerak tari Cha-cha  
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b. Kegiatan Inti 

1. Penjelasan isi tari Cha-cha 

2. Imitasi peragaan tari cha-Cha 

3. Penyusunan koreografi tari Cha-cha 

c.   Kegiatan Akhir 

1. Kesimpulan 

2. Penilaian 

3. Penguatan dalam bentuk pemberian tugas secara individual 

 

E. Tes Formatif 
1. Peragakan tari Cha-cha 

2. Buatlah koreografi kelompok tari Cha-cha 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 
BAB II  

Pilihan ganda 

1.  a 

2.  c  

3.  b 

4.  d 

5.  d 

 

Esai  

1. Membentuk dinamik 

2. Sopran- Alto - Tenor maksinal satu oktaf, Tenor  ke bass boleh 

lebih. 

 
BAB III    

Pilihan ganda 

1.  c 

2.  a  

3.  d 

4.  a 

5.  b 

 
Esai 

1. Untuk menghindari paralel kwart, kwint atau oktaf. 

2. Pada pembelikan pertama yang didobel nada sopran, 

sedangkan pada pembalikan ke dua yang didobel adalah nada 

bass. 
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BAB IV 
  Pilihan ganda 

1. a  

2. b 

3. a 

4. b 

5. c 

 

   Esai 

1. Membentuk pribadi peserta didik yang harmonis dengan  

memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam 

mencapai multikecerdasan. 

2. Empat kompetensi kunci dalam pelajaran Pendidikan Seni 

Budaya adalah: 

a. Mengeksplorasi gerak, berarti menjajagi kemungkinan-

kemungkinan  gerak melalui improvisai gerak. 

b. Mengekspresikan gerak, dapat dimengerti sebagai 

kegiatan  

c. yang dapat mengungkapkan perasaan melalui gerakan 

keseharian, seperti berjalan, berlari, meloncat, dan 

sebagainya yang distilisasikan menjadi gerakan indah. 

Selain itu dapat pula diartikan mengekspresikan perasaan 

seperti senang, sedih, terharu, lucu. 

d. Mengkreasi gerak berarti mencipta atau menggubah suatu  

e. gerakan sebagai hasil dari eksplorasi dan improvisasi 

menjadi sebuah tarian.  

f.  Menghargai karya seni atau apresiasi adalah memberikan 

tanggapan, penilaian dari hasil pengamatan atau 

penglihatan. Kegiatan ini dapat dilakukan 
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BAB V 
  Pilihan ganda 

1. a 

2. c 

3. d 

4. b 

5. c 

 

Esai 

1. Canon (susul-menyusul) 

2. kesan formal, intelektual, dan indah. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi   
Buku ajar ini terdiri dari tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 

membahas tentang  pembelajaran inovatif dalam pendidikan estetika 

melalui seni budaya. Pembahasannya difokuskan pada perlunya 

pembelajaran inovatif seni budaya,  tujuan serta konsep dasar 

pendidikan estetika dan pembelajaran seni budaya di sekolah  umum, 

dan  implementasi konseptual konkrit pembelajaran inovatif seni 

budaya sebagai alat pendidikan estetika. Kegiatan belajar 2 akan 

membahas tentang  pembelajaran inovatif pendidikan seni multi 

kultural. Fokus pembahasannya berkait dengan pentingnya 

pembelajaran inovatif untuk pendidikan seni multikultural, pendidikan 

multikultural, dan Pendidikan Seni Multikultural. Kegiatan belajar 3 

akan membahas tentang pembelajaran seni budaya melalui 

pendekatan ekspresi bebas, disiplin, dan multikultural yang 

dikhususkan untuk seni tari.  

 

B. Prasarat    
Peserta PLPG dipersyaratkan telah memahami materi ajar seni 

budaya untuk sekolah umum.  

 

C. Petunjuk Belajar 
1. Bacalah  pendahuluan ini dengan seksama agar Anda dapat 

mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang harus 

dilakukan dalam pembelajaran seni budaya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang tepat. 

2. Carilah kata-kata atau istilah yang menurut Anda membingungkan 

atau mengandung arti yang tidak jelas. Kata-kata atau istilah yang 

tidak jelas itu dapat Anda cari di glosarium.  
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3. Pelajari dengan cermat setiap kegiatan belajar. Diskusikan dengan 

teman jika ada pengertian-pengertian yang susah dimengerti.  

4. Kerjakan latihan yang diminta dalam setiap akhir gegiatan belajar. 

Diskusikan dengan teman sejawat  dan/ atau dengan instruktur.  

5. Kerjakan seluruh soal tes formatif yang diberikan. Cocokkan 

jawabannya dengan kunci Jawaban yang ada.  

6. Buatlah rencana kegiatan belajar yang sesuai dengan isi buku ajar 

ini.     

  

D. Kompetensi dan Indikator 
Setelah mempelajari buku ajar ini, Anda diharapkan dapat menguasai 

seluruh materi yang dituangkan, baik berupa pemahan konsep 

maupun aplikasi dalam pembelajarannya dengan diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan perlunya pembelajaran inovatif seni budaya. 

2. Menjelaskan tujuan serta konsep dasar pendidikan estetika dan 

pembelajaran seni budaya di sekolah  umum. 

3. Menerangkan implementasi konseptual konkrit pembelajaran 

inovatif seni budaya sebagai alat pendidikan estetika.  

4. Memaparkan pentingnya pembelajaran inovatif untuk pendidikan 

seni multikultural. 

5. Menerangkan pendidikan multikultural.  

6. Menjelaskan pendidikan seni multikultural.  

7. Menjelaskan pembelajaran seni budaya melalui pendekatan 

ekspresi bebas dan disiplin khususnya untuk pembelajaran seni 

tari. 

8. Menjelaskan pembelajaran seni budaya melalui pendekatan  

multikultural untuk seni tari.  

 

 



BAB II KEGIATAN BELAJAR 1 
PEMBELAJARAN INOVATIF DALAM PENDIDIKAN 

ESTETIKA MELALUI SENI BUDAYA 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
1. Kompetensi 

Memahami konsep pembelajaran inovatif yang diterapkan dalam   

pendidikan estetika melalui seni budaya di sekolah umum 

2. Indikator 
a. Menjelaskan perlunya pembelajaran inovatif seni budaya. 

b. Menerangkan tujuan serta konsep dasar pendidikan estetika 

dan pembelajaran seni budaya di sekolah  umum. 

c. Menjelaskan konsep konkrit pendidikan estetika yang 

diaplikasikan melalui  pembelajaran inovatif seni budaya.  

 
B. Uraian Materi 

1. Perlunya Pembelajaran Inovatif Seni Budaya 
Mata pelajaran pendidikan seni budaya kurikulum 2006 

masuk pada  kelompok mata pelajaran estetika. Mata pelajaran 

estetika berdasar kerangka dan struktur kurikulum 2006,  

dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan 

mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan 

harmoni.   Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan 

keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik 

dalam kehidupan individual maupun  bersama sehingga mampu 

menikmati dan mensyukuri hidup. Dalam mensyukuri hidup ini, baik 

secara individu maupun dalam kehidupan kemasyarakatan, dengan 

menjadikan suatu  kemampuan menciptakan kebersamaan yang 

harmonis.  

Dalam kaitannya dengan keperluan pembelajaran seni 

budaya sebagai alat pendidikan estetika, permasalahan yang 

muncul pada kurikulum dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1)  
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belum adanya konsep dasar yang jelas tentang pendidikan estetika 

untuk sekolah umum selain cakupan  pendidikan estetika yang 

dituangkan dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum yang 

bersifat umum, (2) belum adanya konsep dasar yang jelas tentang  

pembelajaran seni budaya bagi siswa  selain pedoman 

pelaksanaan pembelajaran seni budaya di sekolah umum itu,  (3) 

secara konseptual juga belum dituangkan  secara jelas pada 

kurikulum berkait dengan pendidikan estetika melalui pembelajaran 

seni budaya untuk siswa, dan (4) dengan belum dituangkannya 

secara jelas tentang konsep dasar pendidikan estetika melalui 

pembelajaran seni budaya pada kurikulum, maka yang terjadi 

pedoman pembuatan silabus dan pedoman rencana pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya yang ada/ telah dibuat oleh daerah 

belum mengacu pada pencapaian pendidikan estetika yang hakiki 

secara konseptual, (5) belum adanya konsep apresiasi dan 

ekspresi secara jelas, (7) belum adanya model pembelajaran 

apresiasi dan ekspresi yang jelas menuju tercapainya pendidikan 

estetika melalui pembelajaran seni budaya.   

Berdasar kondisi yang demikian, buku ajar ini akan membantu 

menutup kekurangan yang ada pada kurikulum itu yang selanjutnya 

para guru dituntut mengembangkan proses pembelajarannya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Di sinilah kiranya 

diperlukan sebuah pembelajaran inovatif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang optimal itu mengingat  begitu kompleksnya 

muatan yang harus dicapai oleh pelajaran seni budaya.  Pengertian 

pembelajaran inovatif di sini secara sederhana dapat dimengerti 

sebagai suatu model pembelajaran  yang menuntut guru harus 

selalu aktif dan kreatif menemukan gagasan baru dan  ide-ide baru 

dalam proses belajar mengajarnya. Pengertian kreatif dalam proses 

belajar mengajar di sini adalah kreatif bagi guru dan dapat 

mengkreatifkan siswa. Lebih diharapkan lagi dalam pembelajaran 
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inovatif ini bisa aktif, kreatif, dan menyenangkan.  Model seperti ini 

untuk saat sekarang lebih dikenal dengan istilah PAKEM 

(Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan). Beberapa 

alternatif sebagai model pembelajaran inovatif khususnya dalam 

hubungannya dengan pembelajaran seni multikultural akan 

disampaikan dalam kegiatan belajar 2 nanti.   

      

2. Tujuan serta Konsep Dasar Pendidikan Estetika dan 
Pembelajaran Seni Budaya di Sekolah  Umum 

Pendidikan (pendidikan dalam arti formal) pada hakikatnya 

adalah suatu daya upaya untuk mengubah tingkah laku peserta 

didik untuk menjadi lebih maju, baik, adab. Dalam pengertian ini, 

baik dalam tataran afektif, psikomotorik, maupun kognitif (Joseph, 

2003).  Pendidikan estetik yang diberikan di sekolah juga 

merupakan pendidikan  yang menggunakan skala afektif, 

psikomotorik, dan kognitif sekalipun masing-masing dalam tataran 

yang tidak persis sama bergantung pada skala atau aspek mana 

yang akan ditonjolkan oleh pendidik. Berdasar tujuan  dasarnya 

sebagaimana dijelaskan dalam kurikulum 2006, pendidikan estetika 

di sekolah umum merupakan pendidikan yang mengutamakan 

didapatkannya pengalaman estetik siswa melalui pembelajaran 

seni yang diberikan di sekolah.  Berkait dengan itu mestinya aspek 

afektif dan psikomotorik lebih ditonjolkan yang didukung oleh  

aspek kognitif sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Berdasar konsep dasarnya istilah estetika menurut The Liang Gie 

(1976) dan Anwar (1985) secara umum  berarti  keindahan. Namun 

demikian secara khusus bisa diartikan sebagai filsafat keindahan. 

Berkait dengan itu menurut Triyanto (2002) arti yang pertama 

bersifat teknis sedangkan arti yang kedua lebih bersifat filosofis. 

Dalam konteks pembelajaran seni, baik estetika diartikan sebagai 

keindahan atau estetika diartikan sebagai filsafat keindahan, dua-
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duanya digunakan sebagai landasan pelaksanaan pembelajaran 

seni sebab pendidikan seni diberikan disekolah umum, filosofinya 

adalah untuk alat atau media penedidikan. Sisi teknis diperlukan 

pendidik dalam rangka menerapkan keindahan sebagai alat 

pendidikan estetik tersebut sedangkan sisi filosofi keindahan/ 

filsafat keindahan digunakan oleh pendidik dalam rangka 

memahami bagaimana dan mengapa seni tersebut digunakan 

sebagai alat pendidikan serta materi apa dan yang bagaimana 

yang dipandang tepat digunakan sebagai alat pendidikan yang 

dimaksud.  

Pendidikan estetika melalui pembelajaran seni  budaya 

berdasar acuan kurikulum 2006 hanya bisa tercapai jika 

pelaksanaan pendidikannya dilakukan melalui  pendidikan apresiasi 

dan ekspresi.. Berkenaan dengan itu maka diperlukan konsep 

apresiasi dan konsep ekspresi yang jelas agar dapat digunakan 

sebagai landasan dalam menjalankan pendidikan apresiasi dan 

ekspresi terasebut menuju tercapainya pendidikan estetika yang 

optimal.   Lebih lanjut untuk memahamkan estetika dalam dunia 

seni secara  khusus atau filsafat keindahan, dijelaskan oleh 

Triyanto (2002) bahwa, keindahan itu menunjuk pada suatu kualitas 

nilai fisik objek tertentu. Suatu objek dikatakan memiliki  kualitas 

nilai keindahan karena dalam objek itu terdapat ciri-ciri atau sifat-

sifat tertentu yang menjadikannya indah.  Read (1973); The Liang 

Gie (1976); Sahman (1993); Sutrisno SJ dan Verhaak SJ (1993) 

mengemukakan, ada sejumlah syarat tertentu suatu objek/ benda 

dikatakan bernilai estetis atau indah, yakni manakala  objek/ benda 

itu ada perimbangan antara  bagian-bagiannya. Pengertian 

perimbangan di sini secara artistik menunjuk pada terpenuhinya 

azas-azas komposisi. Secara umum azas komposisi itu antara lain 

meliputi, tema, harmoni, irama, variasi, dan proporsi.   

Pengertian estetika seperti yang telah dikemukakan secara 
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panjang lebar di atas, biasanya secara sempit dipergunakan untuk 

mengkaji atau menganalisis  kualitas suatu keindahan dalam 

fenomena satu objek tertentu. Namun demikian dalam 

hubungannya dengan berkesenian sebagai suatu tujuan pendidikan 

estetik atau keindahan, yang lebih dipentingkan adalah merasakan 

dan/ atau proses membuat benda indah tersebut.   

 

3. Implementasi Konseptual Konkrit Pembelajaran Inovatif Seni 
Budaya Sebagai Alat Pendidikan Estetika   

Pembelajaran dalam pemahaman umum menurut Gagne dan 

Briggs (1992) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia 

dengan maksud/ tujuan untuk memfasilitasi orang lain. Secara 

khusus, dapat dimengerti sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh 

pendidik dengan maksud/ tujuan untuk membantu peserta didik 

agar peserta didik mendapatkan kemudahan dalam belajar untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal.  Kajian tentang 

pembelajaran secara umum menurut Joice dan Marsha Wheil 

(1986) secara pokok berkait dengan materi pembelajaran. Walau 

demikian tidak bisa ditinggalkan nanti dalam gerak langkahnya  

harus pula mengkaji pendekatan, metode, penggunaan media, dan 

evaluasinya berkait dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai.      

 Seperti yang digariskan pada kurikulum 2006 dan juga telah  

dikemukakan pada sesi pendidikan estetik dan pembelajaran seni 

budaya bahwa, pembelajaran seni budaya dapat digunakan 

sebagai alat pendidikan estetik bila pelaksanaan pembelajarannya 

dilakukan melalui pendidikan apresiasi dan ekspresi. Pengertian 

pembelajaran seni budaya di sini mengacu pada kurikulum 2006 

yang pada intinya, pendidikan seni itu mengandung aspek budaya 

yang pelaksanaan pembelajarannya aspek budaya tersebut 

dibahas secara terintegrasi dengan seni yang diajarkan. Dengan 
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demikian menurut kurikulum 2006, pada dasarnya mata pelajaran 

seni budaya adalah merupakan pendidikan seni yang berbasis 

budaya.  

Berkait dengan itu menurut Sutrisno dan Christ Verhaak 

(1993) memang berkesenian adalah salah satu ekspresi proses 

kebudayaan yang berkait dengan pandangan jagat/ dunia orang-

orang dari kebudayaan itu. Berkait dengan itu Sedyawati menurut  

Sutrisno dan Christ Verhaak (1993) juga mendukung pendapatnya 

dengan mengemukakan, suatu keindahan tidak harus berlaku 

umum sebab keindahan lebih mengacu pada pandangan/ perasaan 

individu berdasar pada budaya yang dijadikan acuan oleh individu 

tersebut.  

Berkait dengan apresiasi dan ekspresi dalam pembelajaran 

seni budaya menuju tercapainya pendidikan estetika bahwa, 

apresiasi itu sendiri secara konsep menurut Gove dalam Dostia dan 

Aminudin (1987) adalah suatu pengenalan seni melalui perasaan 

dan kepekaan batin terhadap seni yang diperkenalkan sampai 

kememahami serta mengakui terhadap nilai-nilai keindahan yang 

diungkapkan oleh seniman. Berkait dengan itu menurut Sutopo 

(1989) yang mengambil pendapat B.O Smith bahwa, apresiasi 

merupakan proses pengenalan dan pemahaman nilai karya seni, 

untuk menghargainya, dan menafsir makna yang terkandung di 

dalamnya.  
Dalam pembelajaran seni setelah pendidik memahami konsep 

apresiasi,  selanjutnya pendidik harus  memahami konsep ekspresi. 

Biasanya antara konsep ekspresi dengan konsep kreasi  dipahami/ 

dimengerti rancu. Kerancuan ini bisa dimengerti sebab dalam dunia 

seni, berekspresi dalam bentuk mewujudkan sebuah karya seni 

bisa diengerti sebagai berkreasi namun berekpresi dalam bentuk 

penjiwaan dan/ atau pembawaan sebuah karya seni tanpa 

menghasilkan wujud karya seni baru tertentu hanya bisa dimengerti  
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sebagai berapresiasi. Dengan demikian konsep ekspresi bisa 

dimengerti sebagai suatu penjiwan dan/ atau pembawaan dalam 

sebuah tataran apresiasi namun juga  bisa dimengerti sebagai 

sebuah bentuk berkreasi manakala ekspresi tersebut sampai 

ketataran mewujudkan sebuah karya seni (lihat Prier, 1986;  Rohidi, 

1993;  dan Surjobrongto, 1982). 

Dalam hubungannya dengan kepentingan  pemahaman 

pembelajaran seni sebagai alat pendidikan estetika, lebih lanjut 

diperlukan pemahaman tentang konsep kreasi secara khusus. 

Secara harafiah atau khusus dari sisi kebahasaan,  kreasi dapat 

dimengerti sebagai  hasil dari sebuah kreativitas. Lebih lanjut  

Santrock dalam Sumaryanto (2001) mengemukakan, kreativitas 

adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara yang 

baru  untuk dapat menemukan pemecahan masalah yang unik. 

Vogel dalam Sumaryanto  (2001) mengambil pendapat Guilfort, 

bahwa paling sedikit terdapat dua kemampuan yang terlibat dalam  

berpikir kreatif, yaitu kemampuan produksi divergen dan 

kemampuan transformasi. Menurut Vogel itu, kreativitas tampaknya 

berkorelasi dengan fleksibilitas dalam proses berpikir, yaitu adanya 

gagasan-gagasan yang lebih mengarah pada kompleksitas berpikir. 

Berhubungan dengan itu vogel demikian menurut Sumaryanto, 

mendefinisikan  kreativitas sebagai proses berpikir yang 

menghasilkan konsep-konsep baru atau menghasilkan pemecahan 

masalah.  

Horlock dalam Munandar (1988) mengemukakan, kreativitas 

berkait dengan daya cipta seseorang yang  menghasilkan sesuatu 

dalam wujud/ bentuk baru dan/ atau berbeda dengan yang lain dan 

ini bisa bersifat verbal, non verbal, nyata, atau abstrak. Hadirnya 

kreativitas menurut Ross (1978); Lowenfeld dan Brittain (1982) 

ditandai oleh beberapa indikator, antara lain memiliki kepekaan 

terhadap masalah, memiliki ide yang lancar, memiliki keluwesan 
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dalam menyesuaikan diri, memiliki keaslian dalam menanggapi dan 

memecahkan masalah yang dihadapi, bebas dalam 

mengungkapkan gagasan, mampu memecahkan masalah dengan 

cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain, memiliki 

kemampuan menyusun ulang situasi, serta memiliki kemampuan 

dalam analisis dan sintesis.   

Bertolak dari konsep dan/ atau pemahaman tentang apresiasi 

dan ekspresi/ kreasi seperti yang telah dikemukakan, jika 

dihubungkan dengan pembelajaran seni dalam hubungannya 

dengan pencapaian pendidikan estetika, tampaknya akan menjadi 

sarana ketersampaiannya. Alasan dari pemikiran ini adalah, dalam 

berapresiasi seni mengandung kepekaan estetik, begitu pula dalam 

berekspresi seni juga mengandung kepekaan estetik, dan dalam 

berkreasi seni juga bergulat dengan keestetikaan. Proses yang 

demikian ini  akan menjadikan pengalaman estetik bagi peserta 

didik sesuai dengan keinginan bagi kepentingan pendidikan 

estetika melalui pembelajaran seni budaya yang dalam kurikulum 

2006 ini pembelajaran seni budaya masuk dalam kelompok  

pendidikan estetika.  

Dengan demikianlah pembelajaran inovatif seni budaya 

sangat dituntut untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai tuntutan 

kurikulum melalui proses berapresiasi dan berkreasi itu. 

Pembelajaran seni yang hanya menekankan aspek kognitif (teori 

dan pengetahuan) menjadi tidak sampainya pendidikan seni secara 

hakiki sebagai alat pendidikan estetika. Pendeknya, dalam sebuah 

pembelajaran inovatif seni budaya untuk mencapai tujuan 

pendidikan estetika dan juga pendidikan kreativitas, 

pelaksanaannya harus dengan berkesenian. Belajar musik dengan 

pengalaman musik. Belajar tari dengan pengalaman tari. Belajar 

seni rupa dengan pengalaman seni rupa, dan seterusnya untuk  

diterapkan pada cabang-cabang seni  yang lain.   
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Berapresiasi musik harus ada yang didengarkan, berapresiasi 

tari harus ada yang disaksikan, berapresiasi seni rupa harus ada 

yang dilihat, begitu pula untuk cabang seni yang lain harus ada 

yang dinikmati entah itu cocok untuk didengar, disaksikan, dan/ 

atau dilihat. Berangkat dari hasil penikmatan, entah itu dari hasil 

mendengarkan, menyaksikan, atau melihat akan tumbuh 

pemahaman. Jadi sekalipun ranah apresiasi, tahapannya juga ada 

aspek kognitifnya. Entah yang dipahami itu sisi unsur-unsur seninya 

atau unsur yang lain, baik tekstual maupun kontekstualnya. Setelah 

itu akan tumbuh penghayatan. Berdasar dari penghayatan itu akan 

muncul penilaian-penilain terhadap karya seni itu atau evaluasi. 

Entah seni seni itu dinilai sebagai menghanyutkan, mengharukan, 

mempesona, dan lain sebaginya namun penilaian atau evaluasi ini 

juga melibatkan aspek rasa/ afektif dan juga aspek pemahaman/ 

kognitif.  

Dalam berapresiasi ini antara penghayatan dan penilaian/ 

evaluasi kadang tidak jelas mana yang lebih dulu. Bergantung pada  

kondisi dan situasi dari masing-masing apresiator dan materi yang 

diapresiasi. Manakala dalam penilaian/ evaluasi ini banyak unsur 

positifnya bagi si apresiator maka tumbuhlah penghargaan. Oleh 

karena itulah istilah apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan 

terhadap karya seni. Namun demikian dalam menghargai karya 

seni itu tentu ada prosesnya sebagaimana yang telah diuraikan 

tadi. Biasanya setelah menghargai atau banyak aspek positif yang 

dirasakan, akan menumbuhkan benih-benih kreasi, seperti 

menirukan ( tahap awal berkreasi), terus mengembangkan sesuai 

imajinasinya, dan selanjutnya mencari ide-ide baru, dan 

seterusnya-seterusnya sampai seseorang menjadi kreator seni atau 

pencipta seni.   

Dengan demikianlah tuntutan pembelajaran inovatif dengan 

berbagai variasinya sangat mutlak dijalankan oleh guru agar tujuan 
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pembelajaran  dapat tercapai sesuai harapan. Pembelajaran 

inovatif menggunakan pendekatan apresiasi dan kreasi secara 

benar,  menjadi acuan yang sangat mendasar bagi setiap guru 

seni.      

  
C. Latihan 

Siapkan konsep untuk dipahami betul-betul tentang 

pembelajaran inovatif, pendidikan estetika,  pembelajaran seni budaya,  

konsep apresiasi, dan  kreasi. Diskusikan dengan teman sejawat. 

Rancanglah dan laksanakan pembelajaran mini tentang pendidikan 

estetika melalui seni budaya dengan menerapkan pembelajaran 

inovatif.  

 
D. Lembar Kegiatan 

1. Tuangkan Konsep tentang pembelajaran inovatif, pendidikan 

estetika,  pembelajaran seni  

2. budaya,  konsep apresiasi, dan  kreasi ke dalam bentuk tulisan.  

3. Tentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4. Rancanglah pembelajaran mini yang akan dilakukan menggunakan 

model pembelajaran  inovatif. 

5. Siapkan alat-alat dan/ atau bahan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran mini untuk  Mencapai tujuan  

6. Diskusikan langkah-langkah pembelajarannya dengan teman 

sejawat. 

 

E. Rangkuman 
Suatu pembelajaran dapat dikatakan sebagai sebuah 

pembelajaran inovatif manakala pembelajaran itu dilakukan secara 

kreatif oleh guru dengan “titik” guru kreatif yang dapat mengaktifkan 

serta mengkreatifkan murid. Tegasnya Guru kreatif mengkreatifkan 

murid. Suasana dan kondisi pembelajaran, aktif, kreatif, 
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menyenangkan.  

Dalam sebuah pembelajaran inovatif harus tetap berpegang 

pada rujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk pembelajaran 

seni budaya di sekolah umum, tujuan utama pembelajarannya adalah 

seni digunakan sebagai alat pendidikan. Bukan Seni sebagai tujuan 

pendidikan. Keterampilan proses lebih diutamakan.  

Untuk kurikulum 2006 pendidikan seni budaya masuk dalam 

kelompok pendidikan estetika. Artinya seni budaya itu dijadikan 

sebagai alat pendidikan estetik. Bagaimana anak didik dapat 

mendapatkan pengalaman estetik adalah tugas guru pendidikan seni 

budaya. Guru harus dapat menjadi fasilitator dan dapat  mengantarkan 

anak didik  untuk mendapatkan pengalaman estetik itu. Pengalaman 

estetik dalam pembelajaran seni budaya hanya bisa dilakukan 

menggunakan pendekatan apresiasi dan kreasi. Oleh karena itu dalam 

sebuah pembelajaran seni budaya harus menggunakan pembelajaran 

inovatif dengan pendekatan apresiasi dan kreasi.  

 

F. Tes Formatif 
Pilih satu jawaban yang tepat! 

1. Dalam sebuah pembelajaran ada istilah pembelajaran inovatif. 

Pengertiannya ……… 

a. siswa aktif 

b. guru aktif 

c. guru mengajar secara kreatif untuk mengkreatifkan siswa 

d.  guru menuntut siswa agar aktif 

2. Guru seni budaya dituntut dapat mengantarkan anak didik supaya 

anak didik  dalam proses belajar mengajar seni budaya 

mendapatkan pengalaman estetik. Pengertian pengalaman estetik 

di sini adalah ……… 

a. pengalaman kreatif 

b. pengalaman aktif 
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c. pengalaman merasakan keindahan yang didapat saat proses 

berapresiasi dan/ atau berkreasi seni 

d. Pengalaman kreatif dalam berolah seni.  

3. Pengertian apresiasi seni merupan suatu kegiatan yang berkait 

dengan ……… 

a. pemodelan karya seni 

b. pengargaan karya seni  

c. pembicaraan karya seni 

d. pemodalan karya seni 

4. Menikmati buah karya seni dalam pembelajaran seni termasuk …… 

a. kreasi seni 

b. kesenangan hati 

c. benih berdikari 

d. apresiasi 

5. Pendidikan kreativitas untuk anak didik dalam pembelajaran seni 

dapat dilakukan dengan cara…….. 

a. siswa menikmati seni 

b. siswa menghargai seni 

c. siswa menghayati seni 

d. siswa melakukan aktivitas berkarya seni 

6. Menonton sebuah pertunjukan seni dalam pendidikan  seni masuk 

dalam kegiatan ………….. 

a. berapresiasi     c. berinovasi 

b. berkreasi     d. berisolasi 

7. Memahami sebuah karya seni,  dalam pembelajaran seni termasuk 

kegiatan  

a. Berapresiasi 

b. Berpotensi 

c. Berorasi 

d. Bersomasi 
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8. Menghayati karya seni, dalam pembelajaran seni budaya 

termasuk... 

a. kegiatan berapresiasi 

b. berkreasi 

c. berpartisipasi 

d. mengantisipasi 

9. Menilai karya seni dalam sebuah proses berapresiasi dalam bingkai 

seni sebagai alat pendidikan difokuskan pada ….. 

a. baik buruknya seni 

b. indah dan tidak indahnya seni 

c. pesan seni 

d. mahal dan murahnya seni jika dijual 

10. Pembelajaran inovatif seni budaya akan sangat berguna untuk 

membantu tercapainya tujuan pendidikan seni secara optimal jika 

pelaksanaannya  menggunakan pendekatan….. 

a. improvisasi 

b. kolaborasi  

c. apresiasi dan kreasi 

d. asosiasi 

 

 



BAB III KEGIATAN BELAJAR 2 
PEMBELAJARAN INOVATIF   

PENDIDIKAN SENI MULTIKULTURAL 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
1. Kompetensi 

Memahami pembelajaran inovatif dalam pembelajaran pendidikan 

seni multi kultural serta dapat mengalpikasikannya dalam sebuah 

proses belajar mengajar. 

 
2. Indikator  

a. Menjelaskan pentingnya pembelajaran inovatif pendidikan seni 

multikultural. 

b. Menjelaskan konsep pendidikan multi kultural. 

c. Menjelaskan alternatif model pendidikan seni multikultural. 

 
B. Uraian Materi 

1. Pentingnya Pembelajaran Inovatif untuk Pendidikan Seni 
Multikultural 

Pendidikan seni multikultural sangat penting diberikan untuk 

anak didik. Sofyan Salam  dalam Jurnal Pendidikan Seni Kagunan 

(2006) memaparkan panjang lebar tentang pentingnya pendidikan 

seni multikultural itu yang pada kesempatan PLPG ini akan 

dijadikan bahan ajar/ materi latih. Menurut Sofyan Salam, 

pendidikan multikultural sedang menjadi bahan kajian yang menarik 

perhatian banyak orang. Dalam konteks Indonesia, hal ini 

disebabkan oleh munculnya berbagai fenomena akhir-akhir ini yang 

kembali menggugah kesadaran kita betapa pentingnya pendidikan 

multikultural bagi masyarakat Indonesia. Tindakan kekerasan 

terhadap kelompok tertentu, upaya penyeragaman yang 

dipaksakan, perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik, 
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merupakan contoh dan fenomena tersebut. Hal ini tentu tidak 

sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini 

kita agungkan. Jelas lah bahwa meskipun secara resmi kita 

mengakui kebhinnekaan, pada kenyataannya tingkah laku yang 

mewujud dalam masyarakat kita, tidaklah mencerminkan 

pengakuan tersebut. 

Ide pendidikan multikultural merupakan merupakan hal 

yang mudah untuk dilontarkan tetapi amatlah sulit implementasinya 

di lapangan. Hal ini disebabkan oleh karena kita telah terjerat oleh 

kebiasaan masa lalu yang menjadikan kita amat sulit untuk 

berubah, serta ketaksiapan kita dalam menangani hal yang bersifat 

teknis dan praktis.  

 
2. Pendidikan Multikultural  

Pendidikan multikultural bermakna pendidikan yang secara 

sadar mempromosikan keanekaragaman sosial-budaya. Ada 

beragam cara untuk mempromosikan keragaman sosial-budaya 

tersebut. 

Bullivant (dalam Davidman, 1996/ 1997: 67), misalnya 

memaknai kegiatan promosi sosial-budaya tersebut dengan cara: 

“…to teach about the many social groups and their different designs 

for living in a pluralistic society.” (mengajarkan tentang banyak 

kelompok sosial dan perbedaan cara hidupnya di dalam 

masyarakat yang pluralistik). Promosi sosial-budaya seperti ini 

berpijak pada anggapan bahwa pendidikan seyogyanya 

berorientasi pada kepada kebutuhan nyata peserta didik dalam 

kehidupannya sehari-hari. Salah satu kebutuhan tersebut adalah 

bagaimana memperlengkapi peserta didik akan kemampuan untuk 

berinteraksi secara harmonis dengan orang lain yang memiliki latar 

kehidupan sosial-budaya yang berbeda dengan dirinya. Hal ini 

terutama dirasakan pada masyarakat yang sangat pluralistis. 
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Peserta didik yang demikian ini harus dibekali dengan sikap respek 

dan toleransi terhadap budaya orang lain dengan tidak melupakan 

sikap cinta dan bangga akan kerbudayaan sendiri. Melalui kegiatan 

pembelajaran, pembekalan sikap tersebut dapat diberikan. 

Cara promosi sosial-budaya yang lain dikemukakan oleh 

Bank. Bank tidak puas dengan hanya sekedar memperkenalkan 

beragam kehidupan sosial-budaya kepada peserta didik. 

Menurutnya, promosi sosial-budaya haruslah dilakukan dalam 

bentuk “upaya reformasi” untuk mengubah keadaan yang tak adil 

yang sedang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari (Davidman, 

1996/1997). 

Dibalik perbedaan pendekatan tersebut, keduanya 

memperjuangkan hal yang sama yakni mempromosikan kehidupan 

sosial-budaya yang menghargai keragaman yang hadir sebagai 

konsekuensi dari keragaman suku, ras, agama, kelas sosial, jenis 

kelamin, pandangan, atau kondisi tertentu. Inilah esensi dari 

pendidikan multikultural. 

 

3. Pendidikan Seni Multikultural 
a. Makna Pendidikan Seni 

Makna pendidikan seni adalah pemberian “pengalaman 

estetik” kepada peserta didik. Pengalaman estetik ini diberikan 

melalui kegiatan apresiasi dan kreasi/ rekreasi seni. Pada 

kegiatan apresiasi, peserta didik diberi pengalaman menyerap 

dan menaggapi gejala estetik, baik pada karya seni maupun 

pada alam. Pada kegiatan kreasi/ rekreasi, peserta didik diberi 

pengalaman mencipta/ mereproduksi/ menggelar karya seni. 

Berpijak pada makna pendidikan multikultural diatas, maka 

dapatlah dikatakan bahwa pendidikan seni multikultural 

merupakan upaya sadar untuk mempromosikan keragaman 

sosial-budaya melalui pemberian pengalaman estetik dalam 
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wujud kegiatan apresiasi dan kreasi/ rekreasi seni. 

Sebagai sebuah upaya yang lahir dari suatu pemikiran 

untuk menjawab sebuah persoalan mendasar, pendidikan seni 

multikultural merupakan sebuah filosofi, gagasan besar, atau 

pendekatan, di atas mana beragam program pembelajaran 

dikembangkan. Karena sifat yang demikian ini, maka pendidikan 

seni multikultural tidak identik dengan satu model program 

pembelajaran tertentu. Cirinya yang mendasar hanyalah pada 

“semangat untuk mempromosikan keragaman sosial-budaya” 

melalui kegiatan berapresiasi dan berkreasi/ rekreasi seni. 

Karena itulah, tidak mengherankan apabila Sahasrabudhe 

(1992) menegaskan bahwa fokus pendidikan seni multikultral 

tidaklah sama dengan pendidikan konvensional yakni sebagai 

pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan karir. 

Menurutnya, pendekatan pembelajaran formalistis yang 

mengacu pada isi pelajaran, telah menjadi ketinggalan jaman. 

 

b. Pembelajaran dalam Pendidikan Seni Multikultural sebagai 
Model Pembelajaran Inovatif 

Keragaman model pembelajaran seni multikultural 

merupakan cerminan dari keragaman pandangan pendidikan 

multikultural secara umum yang mendasari model tersebut. 

Beberapa orang ahli pendidikan mencoba mengidentifikasi dan 

mengelompokkan konsep pendidikan multikultural yang 

melandasi lahirnya beragam model pembelajaran tersebut. 

Banks (dalam Chalmers, 1999) mengelompokkan 

pendidikan multikultural atas dasar sejauh mana sebuah konsep 

menunjukkan kekuatan komitmen untuk mempromosikan 

keragaman sosial-budaya. Untuk itu ia membagi pendidikan 

multikultural atas tiga pendekatan yakni: (1) additive approach, 

(2) transformation approach, dan (3) decision making dan social 
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action approach. Menurutnya, hanya pendekatan yang ketigalah 

yang layak disebut sebagai pendidikan multikultural karena 

hanya itulah yang mampu menghadirkan perubahan ke arah 

yang diinginkan. 

Gay (1996/1997) mengelompokkan pendidikan 

multikultural atas empat tingkatan, yakni (1) inclusion level, (2) 

influsion level, (3) deconstruction level, (4) transformation level. 

Pengelompokan Gay ini didasarkan atas kedalaman program 

pembelajaran dalam mempromosikan keragaman sosial-

budaya. 

Nieto (1996/1997) mengelompokkan beragam konsep 

pendidikan multikultural atas tingkatan sikap dukungan terhadap 

gagasan keragaman berikut: (1) Tolerance level, (2) Acceptance 

level, (3) Respect level, dan (4) Affirmation, solidarity, and 

critique level. 

Model pendidikan multikultural yang diuraikan di atas, 

secara faktual tercermin dalam kegiatan pendidikan seni 

multikultural yang dalam tulisan ini dikelompokkan atas tiga 

model yakni: (1) Model pengenalan, (2) Model pengamalan, dan 

(3) Model perombakan.  
 

Model Pengenalan 
Model ini pada dasarnya berwujud kegiatan pembelajaran 

yang bertujuan untuk sekedar memperkenalkan seni secara 

teoritis, apresiatif, dan praktis dari berbagai kelompok latar 

belakang sosial-budaya. Pengenalan ini dimaksudkan untuk 

memperluas wawasan peserta didik agar ia dapat memahami 

“orang lain” dan karya seni yang diciptakannya dalam konteks 

budaya yang khas yang mungkin saja berbeda dengan budaya 

peserta didik. Pembelajaran yang dilaksanakan dapat berupa 

kegiatan kurikulair, atau ekstra kurikulair melalui berbagai 



 

 

4-21 Pembelajaran Inovatif

metode penyajian bahan ajar untuk memperkenalkan seni 

dengan segala aspeknya dari kelompok masyarakat yang 

diperkenalkan. 

 
Model Pengamalan 

Model pengamalan secara khusus diterapkan pada kelas 

yang bersifat multikultur. Disebut model pengamalan, karena 

model ini tidak sekedar memperkenalkan aspek sosial-budaya 

tertentu kepada peserta didik, tetapi mengidentifikasi berbagai 

latar sosial-budaya dari peserta didik yang ada dalam 

lingkungan sekolah dan memberikan perlakuan yang sama 

terhadap berbagai budaya tersebut. Bila pada model 

pengenalan guru sekedar memperkenalkan wajah seni dari 

berbagai latar, maka pada model pengamalan, guru ditantang 

untuk tidak hanya memperkenalkan keragaman serta 

“persamaan hak dan kewajiban” yang diperjuangkan oleh kaum 

multikulturalis, tetapi mengimplementasikan gagasan tersebut 

secara nyata di kelas atau di sekolah. 

Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah mengupayakan 

setiap peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang 

suku, ras, agama, kelas sosial, jenis kelamin, pandangan, dan 

kondisi tertentu, mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

belajar sesuai dengan budayanya. Dengan demikian, konsep 

seni yang dijadikan dasar dalam kegiatan pembelajaran 

haruslah bersifat terbuka yakni konsep seni yang dimaknai 

secara beragam. Hal ini menuntut guru untuk cerdas memilih 

tema pembelajaran yang bersifat multitafsir sesuai dengan 

pengalaman, tradisi, dan keinginan peserta didik. kepada 

peserta didik ditegaskan bahwa tidak ada konsep seni yang 

lebih unggul dari konsep lainnya. 

Oleh karena itu, dalam kegiatan penilaian hasil belajar 
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guru tidak seyogyanya menggunakan satu kriteria mutlak yang 

berlaku bagi semua, tetapi ia harus mendasarkan penilaiannya 

pada kriteria yang relevan. Kepada guru, Chalmers (1999) 

menyarankan kiranya tidak merasa dirinyalah sebagai penentu 

kriterianya sendiri mengenai apa yang berkualitas dan 

bermakna. Selanjutnya ia menyarankan penggunaan 

pendekatan antropologis dalam membahas karya seni yakni 

memberikan kesempatan kepada peserta didik sebagai orang 

yang kompeten dari latar budaya yang dibahas untuk 

menafsirkan atau memberikan penilaian. 

Model pengamalan ini tentu harus didukung oleh suasana 

yang kondusif. Guru pertama-tama haruslah berada pada 

jajaran terdepan untuk mengamalkan gagasan multikultural. 

Kebijakan sekolah haruslah bersikap mengayomi semua dan 

tidak diskriminatif atas dasar latar belakang peserta didik. Untuk 

membangun suasana semacam ini tentu akan lebih baik jika 

guru dan administrator sekolah juga merefleksikan keragaman 

latar belakang peserta didik. Dengan suasana yang demikian 

ini, semua unsur yang terlibat di sekolah akan merasa nyaman 

karena merasakan bahwa tradisi, keyakinan, dan kondisi 

sosialnya diterima dan dihormati. 

Dengan pendidikan seni multikultural model pengamalan 

ini, maka orientasi seorang pendidik seni tampaknya memang 

harus berubah menjadi lebih terbuka dan akomodatif. 

 

Model Perombakan 
Model ini sejalan dengan model decision making dan 

social action approach yang direkomendasikan oleh Banks di 
atas. Penggagas model pembelajaran ini berkeyakinan bahwa 

kondisi masyarakat saat ini pada dasarnya tidak kondusif 

karena penuh dengan ketidakadilan atas dasar suku, agama, 
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ras, kondisi sosial, jenis kelamin, atau pandangan yang diyakini 
oleh seseorang atau sekelompok orang. Karena itulah, 

mendesak untuk dilakukan perombakan struktur dan pola hidup 
masyarakat. Melalui kegiatan pembelajaran, perombakan 

tersebut sudah harus dilakukan dan tidak sekedar diwacanakan. 

Pembelajaran yang tak disertai aksi, dipandang semu dan tak 

bermakna. Kalantzis dan Cope (dalam Nieto, 1996/ 1997) 
menegaskan bahwa, agar efektif, pendidikan multikultural 

mestilah tidak terbuai oleh keharmonisan yang ditawarkan oleh 

keragaman hidup tetapi bersifat proaktif khususnya dalam 

menanggapi isu sensitif yang dapat menjadi sumber konflik. 
Selanjutnya Stuhr, Petrovich-Mwaniki, dan Wasson (1992) 

menegaskan bahwa dengan model perombakan yang berpijak 

pada pendekatan demokratis, peluang terbuka luas bagi 

kelompok yang terpinggirkan untuk menyuarakan dirinya dalam 
kegiatan pembelajaran. 

Stuhr, Petrovich-Mwaniki dan Wasson (1992) menyadari 

bahwa pendidikan multikultural model perombakan ini tidak 
dapat dilaksanakan begitu saja tetapi perlu melewati tahapan 

yang bermula pada penyadaran diri peserta didik. Menurut 

mereka, langkah awal yang mesti ditempuh adalah menciptakan 

persepsi dan sikap positif peserta didik terhadap gagasan 
keragaman sosial-budaya. Dengan cara ini akan menjadi mudah 

untuk mengarahkan mereka. Berdasarkan sikap positif tersebut, 

peserta didik kemudian diajak untuk menganalisis lingkungan 

sekitarnya. Hasil analisis tersebut mengarahkan pada pemilihan 
bahan pelajaran yang relevan dan menarik. Bahan pelajaran 

tersebut kemudian dikaitkan dengan persoalan keragaman 

budaya yang akan diangkat sebagai topik pembelajaran. 

Dengan mengumpulkan data yang relevan, kemudian 
diadakanlah analisis yang besifat reflektif lalu dibuatlah 

keputusan aksi yang akan dilaksanakan. 
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C. Latihan 
Kemukakan pendapat Anda dalam bentuk lisan dan tulisan 

tentang apa yang telah Anda pahami mengenai pembelajaran inovatif 

pendidikan seni multi kultural. Diskusikan dengan teman Anda tentang 

pemahaman Anda berkait dengan pembelajaran inovatif pendidikan 

seni multi kultural itu. Buatlah rancangan kecil bagaimana 

mengaplikasikan pembelajaran inovatif pendidikan seni multi kultural.  

 
D. Lembar Kegiatan 

1. Tulislah dalam lembar kerja  tentang apa yang Anda ketahui 

mengenai pembelajaran inovatif pendidikan seni multi kultural.  

2. Tentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai berkait dengan 

pendidikan seni multi kultural itu.  

3. Buatlah suatu rancangan  pembelajaran kecil yang akan dilakukan 

menggunakan model pembelajaran inovatif untuk pendidikan seni 

multi kultural. 

4. Siapkan alat-alat dan/ atau bahan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran kecil itu untuk mencapai tujuan.  

5. Diskusikan langkah-langkah pembelajarannya dengan teman 

sejawat. 

 

E. Rangkuman  
Perlunya pembelajaran inovatif pendidikan seni multi kultural 

didasari atas fenomena masyarakat yang carut marut. Kekerasan dan 

ketidak adilan tumbuh di mana-mana. Banyak kelompok saling 

bermusuhan. Memaksakan keseragaman menjadi suatu hal biasa 

yang kadang-kadang  menjadi  suatu kebijakan yang dianggap terbaik 

sekalipun tidak semua menerimanya. Keberagaman sosial budaya 

dianggap   sesuatu yang tidak perlu dihormati. Kesukuan masih 

melekat, dan lain sebagainya.  

Mengatasi hal itu diperlukan pendidikan seni multi kultural. 
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Perlunya diberikan secara teori maupun praktek atas seni-seni yang 

ada di berbagai daerah, suku, mungkin kelompok sosial masyarakat 

tertentu, dan/ atau  komunitas tertentu. Perlunya anak didik diberi 

kesempatan dan difasilitasi agar dapat berapresiasi serta berkreasi 

terhadap seni-seni yang tumbuh dan berkembang diluar budayanya 

sendiri.   Dari sini lah diharapkan anak didik mulai terlatih memahami,  

berempati, dan menghormati seni budaya orang lain. Mulai dari sini 

pula lah diharapkan akan timbul semangat dan rasa untuk saling 

menghargai dan mencintai  atas segala perbedaan yang ada. 

Perbedaan sosial dan budaya serta perbedaan-perbedaan lain menjadi 

suatu rakhmat yang membahagiakan.  

Model pembelajaran seni multi kultural  ditawarkan adanya 

model pengenalan, model pengalaman, dan model perombakan. 

Tentunya bisa mencari dan membuat model-model sendiri sesuai 

tujuan yang diinginkan dalam konteks semangat pendidikan multi 

kultural. Model pengenalan lebih bersifat apresiasi terhadap berbagai 

seni yang ada di luar seni budayanya sendiri. Model pengamalan lebih 

bersifat memberi kesempatan “sebebas-bebasnya” kepada anak didik 

untuk melakukan kegiatan berapresiasi dan berkreasi terhadap seni 

budayanya sendiri dengan diberi penghormatan dan penghargaan 

yang luhur dari berbagai pihak termasuk kawan-kawannya sendiri. 

Dengan demikian setiap anak  didik merasa dihargai dan dihormati 

serta sama sekali merasa tidak dilecehkan. Model perombakan lebih 

menekankan akan kesadaran hidup yang demokratis. Peserta didik 

diajak menganalisis lingkungan fisik dan sosial budaya yang didukung. 

Di situlah peserta didik diajak mencari bahan dan alat untuk 

berekspresi seni.    
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F. Tes Formatif 
Pilihlahlah jawaban yang menurut Anda paling benar! Dengan diberi 

(X) 

1. Pendidikan seni multi kultural pada dasarnya diberikan kepada 

anak didik dalam usaha membantu mengatasi ……… 

a. masalah perbedaan sosial budaya  

b. masalah selera seni 

c. masalah kulrikulum sekolah  

d. masalah apresiasi 

2. Memberikan kebebasan siswa untuk berapresiasi dan berkreasi 

seni berdasar seni budayanya sendiri termasuk model 

pembelajaran inovatif yang berhubungan dengan …………….. 

a. model pengenalan  c. model perombakan 

b. model pengamalan  d. model campuran 

3. Ketika guru mengajak menganalisis kondisi lingkungan siswa, guru 

tersebut akan menerapkan model pembelajaran …………. 

a. pengamalan     c. perombakan 

b. pengenalan     d. penjelajahan 

4. Mengenalkan seni yang dimiliki berbagai daerah kepada siswa, 

berarti seorang guru menerapkan model pembelajaran ….. 

a. Perombakan     c. Pengalaman 

b. Pengenalan     d. Perompakan 

5. Kadang siswa merasa terlecehkan jika berkesenian menggunakan 

seni budayanya sendiri dalam pembelajaran di kelas.  Hal ini 

karena guru tidak menerapkan model pembelajaran inovatif yang 

berhubungan dengan model pembelajaran …….. 

a. analisis sintesis  c. perombakan 

b. pengamalan  d. Pengenalan 
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6. Demokratisasi dalam pembelajaran kesenian dengan siswa 

diberikan kebebasan dalam berkesenian menggunakan bahan dan 

alat sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang dianut siswa, 

termasuk mengikuti  model pembelajaran…….. 

a. Pengembaraan  c. Perombakan 

b. Pengenalan  d. Variasi 

7. Kondisi yang tepat dalam menerapkan model pembelajaran inovatif 

pengamalan, jika kondisi kelas  siswanya ………… 

c. hiterogen  c. hortikultura 

d. homogen  d. multi homogen 

8. Kadang-kadang guru dalam mengajarkan kesenian menerapkan 

model pembelajaran perombakan. Pengertian perombakan di sini 

adalah …… 

a. menerapkan semangat demokratisasi dalam berkesenian  

b. mengekang demokratisasi 

c. seni yang sudah ada dirombak 

d. membuat sensasi 

9. Suatu pembelajaran yang  memberikan apresiasi seni dari berbagai 

daerah dan etnis tertentu kepada anak didik, tidak mesti disukai 

setiap siswa. jika demikian berarti guru belum berhasil dalam 

menerapkan model pembelajaran …….. 

a. Pengamalan  c. Perombakan 

b. Pengenalan  d. Pengubahan 

10. Pendidikan seni multi kultural mempunyai misi pendidikan…… 

a. martabat seni  c. murni    

b. nilai  d. apresiasi 

 

 

 

 



BAB III KEGIATAN BELAJAR 3 
PEMBELAJARAN SENI BUDAYA MELALUI PENDEKATAN 

EKSPRESI BEBAS, DISIPLIN DAN MULTIKULTURAL 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
1) Kompetensi 

a. Mampu memahami konsep-konsep dan ruang lingkup 

pembelajaran seni dan budaya khususnya seni tari melalui 

pendekatan ekpresi bebas, disiplin dan multikultural.  

b. Mampu merancang pembelajaran seni budaya khususnya seni 

tari melalui pendekatan ekspresi bebas, disiplin dan multikultural 

sesuai dengan kondisi lingkungan sosial budaya sekolah. 

2) Indikator 

a. Menjelaskan pengertian pendekatan ekspresi bebas. 

b. Menjelaskan  latar belakang kelahiran pendekatan ekspresi 

bebas. 

c. Menjelaskan konsep dasar pendekatan ekspresi bebas. 

d. Menjelaskan implementasi pendekatan ekspresi bebas. 

e. Menjelaskan  konsep dasar pendekatan berbasis disiplin. 

f. Menjelaskan perbedaan antara pendekatan berbasis disiplin 

dan pendekatan ekspresi bebas.    

g. Menjelaskan pengertian pendidikan seni berbasis multikultural. 

h. Menjelaskan latar belakang kelahiran pendidikan seni berbasis 

multikultural. 

i. Menjelaskan konsep dasar pendidikan seni berbasis 

multikultural. 
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B. Uraian Materi 
1. Pembelajaran Seni Budaya melalui Pendekatan Ekspresi 

Bebas 
a. Pengertian Pendekatan Ekspresi Bebas 

Pendekatan ekspresi bebas dalam pendidikan seni rupa  

sangat populer di Indonesia, khususnya di kalangan pendidik 

seni rupa. Istilah ini mendominasi wacana pendidikan seni rupa 

terutama pada dekade 1970 an sejalan dengan digantinya 

nama mata pelajaran menggambar menjadi seni rupa pada 

kurikulum sekolah. Perubahan nama ini dianggap perlu untuk 

disosialisasikan terutama menyangkut latar belakang 

penggantian nama itu.  Salah satu alasan utama mengapa mata 

pelajaran menggambar digantikan namanya karena pada mata 

pelajaran menggambar melekat citra sebagai pelatihan teknik 

keterampilan belaka yang tidak perduli akan kebutuhan 

kejiwaan anak. Sesungguhnya ada upaya sebelumnya dari 

pendidik untuk menghilangkan citra pelajaran menggambar 

sebagai hanya sekedar pelatihan keterampilan, tetapi upaya ini 

kurang begitu berdampak terhadap praktik pengajaran 

menggambar di kelas. Sehingga digantilah dengan nama seni 

rupa, diharakan dapat memunculkan citra baru sebagai kegiatan 

pembelajaran yang perduli akan kebutuhan kejiwaan anak. Hal 

ini dimungkinkan karena seni rupa menawarkan berbagai 

kegiatan. 

Pendekatan ekspresi bebas bercirikan pemberian 

kesempatan bagi anak untuk menyatakan dirinya secara tidak 

terganggu melalui seni (seni Tari) dalam kegiatan pembelajaran. 

Pendekatan ini tidak lahir begitu saja tetapi ada yang 

melatarbelakanginya. 
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b. Latar Belakang Kelahiran Pendekatan Ekspresi Bebas  

Ketika  Seni rupa untuk pertama kalinya diajarkan di 

sekolah umum dalam bentuk mata pelajaran menggambar pada 

permulaan abad ke-19, tujuan yang ingin dicapai adalah 

menjadikan anak pandai menggambar  yang tercermin pada 

kemampuannya untuk menirukan wujud apa yang terdapat di 

alam ini ke dalam bidang datar. Itulah sebabnya, mata pelajaran 

menggambar di sekolah mengutamakan koordinasi mata dan 

tangan. Apa yang diamati oleh mata dapat secara akurat 

diterjemahkan oleh tangan melalui goresan pensil atau pewarna 

lain. Semakin akurat citra yang digoreskan, semakin berhasillah 

gambar tersebut. Untuk itu, guru berupaya sekuat tenaga untuk 

menjadikan anak terampil menerjemahkan apa yang diamatinya 

ke atas bidang gambar melalui pemberian beragam latihan. 

Diyakini secara meluas pada abad ke-19 bahwa sifat keluguan 

gambar anak disebabkan karena mereka belum mendapatkan 

latihan yang sesuai yang memungkinkan berkembangnya 

keterampilan serta ketajaman matanya dalam mengamati obyek 

sehingga mampu melahirkan karya seni rupa yang bersifat  

naturalistis yang menjadi kecenderungan pada masa itu (Efland, 

tt). 

Ketika dunia industri memerlukan keterampilan 

menggambar untuk keperluan desain, maka pengajaran 

menggambar di sekolah pun mengikuti tren ini dengan 

pemberian materi pelajaran untuk keperluan industri. Di balik 

pergeseran orientasi ini, metode pengajaran menggambar yang 

digunakan pada dasarnya sama yakni bersifat direktif dengan 

latihan yang ketat agar anak terampil menggambar. 

Metode pengajaran menggambar seperti  disebutkan di 

atas, lambat laun dianggap tidak layak untuk dilakukan. 

Berbagai faktor yang menjadi pemicu lahirnya anggapan 
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tersebut antara lain adalah  (1) temuan berbagai studi tentang 

anak, (2) pengaruh pandangan Freud, (3) terjadinya gerakan 

pembaruan dalam dunia seni rupa.  

 

1) Temuan Berbagai Studi tentang Anak 

Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ditandai oleh 

timbulnya perhatian peneliti untuk memahami dunia anak. Hasil 

temuan mereka membuka mata para pendidik, termasuk 

pendidik seni rupa. Henry Turner Baily (Elfand, tt) seorang tokoh 

pendidik seni rupa pada masa  itu menulis  Paidology (ilmu 

tentang anak)  mengungkap banyak hal kepada kita. Kini kita 

menapaki jejak anak dalam pendidikan. Uhlin (1972) menunjuk 

Corrado Ricci, seorang penyair Italia sebagai pelopor penelitian 

terhadap karya seni rupa anak. Khusu menyangkut 

perkembangan anak dalam menggambar, studi awal yang 

dilakukan oleh Lichtwark pada tahun 1887 dan Baldwin tahun 

1898 mencoba menemukan kesamaan antara perkembangan 

anak dalam  menggambar   dengan teori evolusi umat manusia 

yang populer pada masa itu.  Perkembangan kemampuan anak 

dalam menggambar disejajarkan dengan gambar di gua yang 

dibuat oleh manusia prasejarah dengan asumsi bahwa 

perkembangan kemampuan anak selanjutnya akan mengikuti 

pola perkembangan seperti yang secara evolusioner terjadi 

pada umat manusia. 

Pada tahun 1892, James Sully seorang filosof dan 

psikolog Inggris, memulai memperhatikan istilah skema untuk 

menamai pola gambar anak yang sederhana sebagai simbol 

dari sesuatu. Selanjutnya pada tahun 1893, Earl Barnes dalam 

laporannya tentang gambar anak mencatat adanya fase 

perkembangan kemampuan anak dalam menggambar yang 

dikaitkan dengan usia. Tetapi, Herman Lukenslah pada tahun 
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1896 yang mula pertama menyusun fase perkembangan anak 

dalam menggambar yang dikaitkan dengan usia dengan uraian 

sebagai berikut : (1) hingga masa 4 tahun, anak berada pada 

tahap coreng moreng, (2) usia 4 hingga 8 tahun, merupakan 

masa keemasan yang bercirikan menggambar sambil bercerita, 

(3) usia 9 hingga 14 tahun merupakan masa kritis yang ditandai 

oleh timbulnya kesadaran baru anak yang membuatnya tidak 

lagi puas dengan gambar yang dihasilkannya. Perkembangan 

menggambarnya kemudia menjadi mandek, (4) usia 14 tahun 

yang merupakan masa kelahiran kembali oleh munculnya 

kemampuan kreatif dari beberapa orang anak yang berbakat 

(Uhlin, 1972). 

Selain pola perkembangan menggambar anak, berbagai 

konsep kemudian lahir dari upaya penelitian terhadap dunia 

seni rupa anak. Sigfried Levenstein dari Leipzig 

memperkenalkan konsep berceritera (storytelling) bagi gambar 

anak, Max Verwon memperkenalkan memperkenalkan istilah 

ideoplastik dan fisioplastik (ideoplastic and physioplastic) dalam 

menggambarkan perkembangan gambar anak, William Stern 

menunjuk adanya hubungan antara menggambar dan 

perkembangan berbahasa.      

 

2) Pengaruh Freud 

Pandangan Freud, seorang psikolog terkemuka yang 

memostulasikan bahwa alam bawah sadar dari seseorang 

merupakan sumber nyata dari motivasi, mendorong lahirnya 

pandangan di kalangan pendidik bahwa tugas utama sekolah 

adalah tidak menekan perasaan anak dan sebaliknya 

menyalurkannya ke arah yang positif. Margaret Naumberg, 

salah seorang pendidik seni rupa yang amat berpengaruh oleh 

pandangan Freud, menyatakan bahwa setiap larangan yang 
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bersifat menekan bertentangan dengan temuan baru dalam 

bidang biologi, psikologi, dan pendidikan. Untuk itu, diperlukan 

cara yang bersifat konstruktif dan kreatif untuk mengarahkan 

kekuatan vital sang anak (Elfland, 1990). 

 

3) Terjadinya Gerakan Pembaharuan Seni Rupa 

Pembaharuan dalam dunia seni rupa yang besar 

dampaknya dalam pendidikan seni rupa pada akhir abad ke-19 

adalah gerakan ekspresionisme. Ekspresionisme timbul sebagai 

reaksi terhadap seni rupa mimesis yang telah mentradisi di 

dunia Barat sejak zaman klasik Yunani. Seni rupa mimesis 

berpijak pada pandangan bahwa seni rupa merupakan tiruan 

alam. Ini berarti, kualitas karya seni rupa ditentukan oleh 

kepersisannya dengan wujud yang ada di alam ini. 

Ekspresionisme mengatakan bahwa seni rupa adalah wujud 

pernyataan perasaan atau isi batin yang dinyatakan secara 

emosional melalui goresan yang liar serta warna yang 

mencolok. Sang seniman bebas untuk memilih warna sesuai 

dengan keinginan subyektifnya sebagai cerminan dari 

kecemasan dan suasana hatinya yang bergelora. Semangat  

kebebasan untuk menyatakan perasaan yang digelorakan oleh 

kaum ekspresionis menyadarkan para pendidik seni rupa bahwa 

bila seniman dewasa dapat secara bebas menyalurkan 

perasaannya melalui goresan, warna, atau bentuk, mengapa 

anak dalam kegiatan menggambar atau melukis harus diatur 

secara ketat ? Mengapa guru di sekolah tidak berusaha untuk 

mengikuti perubahan orientasi dalam dunia seni rupa dari upaya 

meniru gejala alam ke pemberian kebebasan untuk menyatakan 

perasaan secara subyektif ? 

Ketiga faktor yang telah disebutkan di atas, secara 

bersama-sama melahirkan kedsadaran baru di kalangan 
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pendidik untuk mengadakan reformasi terhadap praktik 

pengajaran seni rupa/menggambar yang dianggap tidak sesuai 

dengan kondisi alamiah anak. Maka lahirlah pendekatan baru 

yang kemudian populer dengan nama pendekatan ekspresi 

bebas. 

 
c. Konsep Dasar Pendekatan Ekspresi Bebas   

Franz Cizek dipandang sebagai bapak dari pendekatan 

ekspresi bebas berkat pandangan dan apa yang 

dipraktikkannya di tempat ia mengajar. Cizek (dalam 

Macdonald, 1970) mengatakan bahwa seni rupa anak adalah 

seni rupa yang bisa diciptakan oleh anak dan gambar anak 

haruslah diberi kekebasan untuk tumbuh bagaikan kembang, 

bebas dari gangguan orang dewasa. Pernyataan Cizek yang 

mengatakan “metode adalah racun bagi seni rupa”  merupakan 

tonggak  bagi pendekatan ekspresi bebas. Di kelas yang 

dibinanya ia tidak memberi petunjuk kepada anak kecuali 

mereka memintanya. Apa yang diberikannya hanyalah simpati 

dan pengertian untuk merangsang imajinasi anak. Cizek tidak 

setuju bila anak meniru bentuk alam atau pergi ke museum 

untuk mengamati karya seniman terkemuka oleh karena 

menurutnya, ekspresi kreatif haruslah berasal dari dalam diri 

anak sendiri. Pandangan Franz Cizek ini kemudian menjadi 

populer dengan nama pendekatan ekspresi bebas atau 

pendekatan ekspresi kreatif. Dalam pendekatan ekspresi bebas, 

tugas guru adalah merangsang munculnya ekspresi pribadi 

sang anak. Cara yang ditempuh oleh guru antara lain dengan 

memberikan beragam pengalaman atau membentuk anak untuk 

mengingat pengalaman pribadinya yang tersembunyi. 

Dua tokoh yang mengembangkan pendekatan ekspresi 

bebas adalah Viktor Lovenfeld dan Herbert Read. Viktor 
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Lovenfeld melalui bukunya The Nature of Creative Activity dan 

Creative and Mental Growth pada dasarnya memusatkan 

perhatiannya pada pertumbuhan mental dan kreatif anak dan 

memandang bahwa seni rupa merupakan suatu wahana yang 

dapat digunakan untuk memudahkan pertumbuhan tersebut. 

Viktor Lowenfeld sangat dipengaruhi oleh pandangan Freud 

yang menempatkan seni rupa sebagai wujud ekspresi dari 

dorongan alam bawah sadar. Seni rupa dapat dianggap sebagai 

indikator kesehatan jiwa dan ekspresi seni rupa merupakan 

terapi pembersihan jiwa. Bagi Lowenfeld, ekspresi seni rupa 

yang dilaksanakan secara alamiah berdampak positif bagi 

perkembangan intelektual, emosional, kreatifitas dan 

perkembangan sosial anak. Pendidikan seni rupa seyogyanya 

menjadi ajang pemberian pengalaman yang menarik yang 

menyadarkan anak akan lingkungannya. Pendidikan seni rupa 

hendaknya memperhatikan proses pembelajaran yang terjadi 

pada diri anak. Pendidik harus mengamati apa yang terjadi pada 

anak saat ia sedang bergelut dengan media seni rupa. Anak 

adalah yang utama, sedangkan seni rupa sendiri hanyalah 

suatu alat. Dilontarkannya gagasan yang menghubungkan 

antara seni dengan kesehatan mental karena disadari bahwa 

melalui kegiatan berolah seni, seseorang dapat menyalurkan 

perasaan, keprihatinan, dan kecemasannya melalui media seni 

yang mungkin tidak dapat tersalurkan melalui media yang 

lainnya. 

Herbert Read terkenal dengan gagasannya Education 

Through Art   yang menekankan bahwa naluri berolah seni bagi 

anak adalah suatu yang universal, sesuatu yang tumbuh secara 

alamiah pada diri anak dalam mengkomunikasikan dirinya. 

Orang dewasa atau pendidik tidak seyogyanya mengintervensi 

hal tersebut melalui berbagai dalih seperti demi adat istiadat, 
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persaingan kerja, pembentukan karakter atau pendisiplinan jiwa. 

Pendeknya ekpresi diri tidak bisa diajarkan dan peranan guru 

hanyalah sebagai fasilitator. 

 

d. Implementasi Pendekatan Ekspresi Bebas 

Pendekatan ekspresi bebas secara murni 

diimplementasikan oleh pendidik seni yang dalam merancang 

kegiatan pembelajarannya menggunakan model emerging 

curriculum   yakni kegiatan pembelajaran yang tidak dirancang 

sebelumnya tetapi berkembang sesuai dengan keinginan anak. 

Dengan cara ini, guru menanyakan kepada anak kegiatan apa 

yang ingin dilakukannya dan kemudian menyiapkan segala 

sesuatunya untuk memberikan kemudahan bagi anak dalam 

melaksanan kegiatannya itu. Ada kemungkinan oleh karena 

suatu hal akan berubah pikiran, maka guru pun harus segera 

menyesuaikan diri dengan keinginan anak. Pendekatan ekspresi 

bebas ini lebih cocok apabila dilakukan di sanggar seni yang 

bersifat non formal, sementara untuk sekolah formal yang 

memiliki kurikulum serta jadwal yang ketat sulit untuk dilakukan. 

Karena kesulitan menerapkan pendekatan ekspresi 

bebas secara murni di sekolah, maka pendidik seni 

mengembangkan pendekatan ekspresi bebas yang bersifat 

terarah. Dengan pendekatan yang terarah ini, guru 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan akan tetapi dengan siasat tertentu agar supaya 

anak dapat mengekspresikan didrinya sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Siasat tersebut berupa pemanasan untuk 

merangsang dan memberikan motif berekspresi kepada anak.  

Kegiatan pemanasan antara lain :  (1) berceritera atau berdialog 

dengan anak untuk membangkitkan perhatian dan merangsang 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya. Tema 
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ceritera atau dialog akan menarik bila guru memperlihatkan foto, 

gambar atau film, (2) memberikan anak pengalaman kontak 

langsung dengan alam secara sadar misalnya dengan 

mengajak anak mencermati keadaan sekelilingnya yang 

mungkin selama ini diabaikan, (3) mendemonstrasikan proses 

penciptaan karya seni yang akan diajarkan. Pemberian motivasi 

kepada siswa dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat 

(kurang dari 5 menit) atau 10 sampai 15 menit. Pembangkitan 

motivasi dalam bentuk kontak langsung dengan alam 

memerlukan waktu yang relatif lama akan tetapi kegiatan ini 

dapat dirangkaikan dengan kegiatan lain (misalnya 

berdarmawisata) sehingga tidak perlu mengambil waktu yang 

tersedia di kelas. Pada saat menjelang praktik, guru tinggal 

memencing ingatan siswa tentang apa yang telah diamatinya 

untuk membengkitkan motivasinya. 

Setelah siswa termotivasi, maka siswa diminta untuk 

mengekspresikan diri secara bebas. Peran guru pada saat 

berlangsung ekspresi tersebut adalah mendampingi siswa untuk 

memberikan bantuan dan pujian bila diperlukan. Dalam 

kaitannya dengan penilaian, maka guru harus kembali pada 

filosofi pendekatan ekspresi bebas bahwa ekspresi anak bersifat 

unik dan alamiah dan tidakl ada istilah benar dan salah dalam 

mengekspresikan dirinya melalui seni. Penilaian yang diberikan 

bersifat apresiatif yaitu bersifat menerima dan menghargai apa 

yang diungkapkan atau diciptakan oleh anak dengan 

menunjukkan kemungkinan peningkatan kualitas dari karya 

yang diciptakannya tersebut.     

 

2. Pembelajaran Seni Budaya melalui Pendekatan Disiplin  
Konsep Dasar Pendidikan Seni Berbasis Disiplin 

Dipandangnya seni sebagai disiplin ilmu merupakan 
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asumsi pokok yang mendasari konsep pendekatan ini. Disiplin 

ilmu dalam pengertian ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Dobbs (1992 : 9) adalah bidang studi yang bercirikan (1) 

memiliki isi pengetahuan (body of knowledge), (2) adanya 

masyarakat pakar yang mempelajari ilmu tersebut, serta (3) 

tersedianya metode kerja yang memfasilitasi kegiatan eksplorasi 

dan penelitian.  
Chapman (1978) berpendapat bahwa pendidikan seni 

yang memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengekspresikan emosinya adalah penting, tetapi jangan 

karena itu, kegiatan mempelajari ilmu seni diabaikan. Menurut 

Eisner (1987/1988) menegaskan bahwa pendidikan seni 

berbasis disiplin bertujuan menawarkan  program pembelajaran 

yang sistematik dan berkelanjutan dalam empat bidang yang 

digeluti orang dalam dunia seni yaitu bidang penciptaan, 

penikmatan, pemahaman dan penilaian. Keempat bidang 

tersebut haruslah tercermin dalam kurikulum. Anak hendaknya 

tidak hanya diberi kesempatan berekspresi/menciptakan karya 

seni tetapi mereka juga perlu mempelajari bagaimana caranya 

menikmati suatu karya seni, dan memahami konteks dari 

sebuah karya seni. Keempat bidang tersebut hendaknya 

diajarkan secara terpadu. 

Karena pendidikan seni berbasis disiplin merupakan 

suatu pendekatan dan bukan suatu metode yang spesifik, maka 

ia tampil dalam wujud yang bervariasi. Dibalik sifatnya yang 

bervariasi, pendidikan seni berbasis disiplin memiliki ciri khusus 

yaitu : (1) seni diajarkan sebagai sebuah subyek dalam konteks 

pendidikan umum dengan kurikulum yang tertulis serta disusun 

secara sistematis mencakup kegiatan ekspresi/kreasi, teori, dan 

kritik/apresiasi seni. Pelajaran tersebut membangun 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam disiplin 
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seni yang memungkinkan dievaluasi secara tepat. (2) 

Kemampuan anak dikembangkan untuk mampu menghasilkan 

karya seni (prosuksi seni); menganalisis, menafsirkan dan 

menilai kualitas karya (kritik seni); mengetahui dan memahami 

peran seni dalam masyarakat (sejarah seni) serta memahami 

keunikan karya seni dan bagaimana orang memberikan 

penilaian dan menguraikan alasan penilaian tersebut (estetika). 

Dobbs (1992 : 71-76) menguraikan secara terperinci  

cakupan keempat mata pelajaran yang disebutkan tersebut 

yang seyogyanya mendapat perhatian para guru : (1) 

Studio/produksi seni adalah disiplin dalam hal penciptaan seni 

yang merupakan proses kreatif melalui pengolahan beragam 

materi  untuk menciptakan efek rupa (visual) yang diinginkan. 

(2) kritik seni adalah disiplin yang memfokuskan perhatian pada 

persepsi dan deskripsi untuk menjawab pertanyaan tentang apa 

yang diamati pada suatu karya seni, analisis dan penafsiran 

untuk menjelaskan makna dari apa yang diamati  serta penilaian 

yang menggambarkan kualitas karya yang diamati, (3) Sejarah 

seni adalah disiplin yang memfokuskan perhatian pada peran 

seni dan seniman dalam konteks sosial, politik, dan budaya. (4) 

Estetika adalah disiplin yang mendiskusikan hakikat dan makna 

seni, pengalaman keindahan dan sumbangannya terhadap 

kehidupan dan kebudayaan manusia.  Estetika dalam konteks 

pembelajaran di sekolah haruslah disesuaikan dengan tingkat 

kematangan intelektual dan kejiwaan anak. 

Perbedaan antara pendidikan seni berbasis disiplin 

dengan pendekatan ekaspresi bebas tidak hanya terletak pada 

kekomprehensifan cakupan kegiatan yang ditawarkan, tetapi  

juga pada bagaimana filosofi program dan cara membelajarkan 

anak. Pada pendekatan ekspresi bebas, anak diperlakukan 

secara istimewa dengan membiarkannya untuk secara bebas 
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menyatakan apa yang ingin diekspresikannya. Guru tidak 

diijinkan mengintervensi. Peran guru hanyalah memberikan 

kemudahan bagi anak dalam berekspresi. Maka lahirlah 

kurikulum yang dikenal dengan emerging curriculum, seuatu 

kurikulum yang tidak siap pakai tetapi disusun mengikuti 

kehendak anak pada suatu kegiatan pembelajaran. Anaklah 

yang menentukan mengenai pengalaman belajar apa yang akan 

dilakukannya. Berdasarkan keinginan sang anak, maka guru 

pun menyiapkan fasilitas. Pada pendidikan seni berbasis 

disiplin, kurikulum yang digunakan bersifat siap pakai dengan 

program yang tersusun secara sistematis. Dengan mengacu 

pada kurikulum siap pakai inilah, guru melaksanakan 

pembelajaran. Jeffers membendingkan kedua pendekatan ini 

dengan menggunakan metafora pertumbuhan alamiah dengan 

metafora pembentukan. Metafora pertumbuhan alamiah 

mengandaikan anak sebagai sekuntum bunga atau tanaman, 

guru sebagai tukang kebun dan sekolah sebagai kebun. Guru 

sebagai tukang kebun haruslah menciptakan suasana 

sedemikian rupa sehingga anak sebagai tanaman tumbuh 

secara subur dan alamiah. Pada sisi lain, metafora 

pembentukan memandang anak sebagai tanah liat dan guru 

sebagai pematung. Anak sebagai tanah liat berada pada posisi 

untuk memilih atau menolak bentuk akhir dari dirinya sendiri.                

 
3. Pembelajaran Seni Budaya melalui Pendekatan Multikultural 

a. Pengertian Pendidikan Seni Berbasis Multikultural 

Pendidikan seni multikultural  merupakan pendekatan 

pendidikan yang mempromosikan keragaman budaya melalui 

kegiatan penciptaan, penikmatan dan pembahasan keindahan 

rupa (visual). 
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b. Latar Belakang Kelahiran Pendidikan Seni Multikultural  

Pendidikan seni multikultural lahir sebagai salah satu bagian 

dari pendidikan multikultural. Ada beberapa faktor yuang secara 

bersama-sama melatar belakangi kelahiran pendidikan 

multikultural yaitu : (1) ketidakadilan dalam masyarakat, (2) 

kebutuhan akan identitas, (3) keadaan geografis yang berubah, 

(4) keinginan untuk menghilangkan prasangka buruk, (5) 

konsekuensi munculnya seni rupa posmodernisme. 

1) Ketidakadilan dalam Masyarakat 

Pendidikan multikultural lahir di awal tahun 1960 an di 

tengah gencarnya hak sipil di amerika Serikat. Gerakan sipil ini 

berlangsung secara besar-besaran melalui demonstrasi di jalan-

jalan setelah perjuangan melalui kantor pemerintah, lembaga 

legislatif, dan ruang pengadilan tidak membuahkan hasil. 

Mereka memperjuangkan persamaan hak, keadilan politik, dan 

kemudahan untuk mereformasi keadaan. Pendidikan 

multikultural dipandang sebagai cara yang tepat untuk 

mereformasi sistem pendidikan agar mampu merespon tuntutan 

masyarakat akan pendidikan yang adil bagi semua kelompok 

ras, suku dan budaya. Seperti diketahui bahwa kehidupan sosial 

di amerika Serikat pada masa itu sangat didominasi oleh orang 

kulit putih, sementara orang kulit hitam dan merah tersingkirkan. 

Dominasi suatu ras, suku inilah yang memicu lahirnya gerakan 

pendidikan multikultural di berbagai belahan dunia. 

2) Kebutuhan akan Identitas 

Sejalan akan keinginan untuk menciptakan sistem 

kehidupan poliyik, sosial dan ekonomi yang lebih adil bagi 

semua, muncul pula kebutuhan akan identitas diri bagi 

sekelompok  masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan 

peluang untuk menyatakan identitas dirinya. Kebutuhan akan 

identitas diri disuarakan oleh budayawan dan pendidik yang 
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semakin menyadari bahwa lembaga pendidikan mestilah 

menghormati warisan budaya muridnya dan bahwa murid 

mempunyai hak untuk mengetahui warisan budayanya dan 

membangun rasa kebanggaan akan budayanya itu. Para 

budayawan dan pendidik mencemaskan pengaruh budaya 

global yang secara sistematis menggusur budaya lokal atau 

sekelompok yang senantiasa terpaksa harus menerima standar 

atau nilai yang didiktekan oleh budaya global agar bisa bertahan 

hidup. Kecemasan ini dapat dipahami oleh karena budaya lokal 

memiliki keunikan masing-masing karena ia tumbuh dan 

berkembang sejalan dengan kebutuhan dan cara kelompok 

pendukungnya mengatur dan memecahkan persoalan 

hidupnya.  

Salah satu peluang untuk menyatakan identias diri ini 

adalah melalui kegiatan seni. Kegiatan seni dianggap potensial 

karena mampu mengekspresikan identitas diri  kelompok secara 

alamiah. Melalui seni, simbol budaya, mitos, keyakinan, 

ketakutan dan harapan dari suatu kelompok dapat dinyatakan 

secara efektif dan otentik. Seni juga mencerminkan kecerdasan 

lokal dalam pemanfaatan bahan dan tekni yang tersedia untuk 

menafsirkan pengalaman budaya  yang khas.  

3) Keadaan Demografis yang Berubah 

Perubahan komposisi penduduk berdampak terhadap 

dunia pendidikan. Program pendidikan yang ditawarkan 

diharapkan seyogyanya peduli terhadap kondisi dan latar 

belakang murid. Kesadaran akan perlunya mempertimbangkan 

latar belakang budaya murid, secara alamiah melahirkan 

pendidikan seni multikultural di sekolah. 

4) Keinginan untuk Menghilangkan Prasangka Buruk 

Kesadaran akan perlunya untuk menghilangkan 

prasangka buruk terhadap suatu kelompok etnis dan budaya 
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inilah, merupakan salah satu pendorong kelahiran pendidikan 

seni multikultural. 

5) Konsekuensi munculnya Seni Posmodern 

Munculnya seni posmodernisme melahirkan tuntutan bagi 

dunia pendidikan untuk mengakomodasi konsep ini dalam 

program pembelajarannya. Posmodernisme yang kelahirannya 

didorong oleh keinginan untuk merayakan keragaman sosial 

dan budaya, menolak dominasi seni mimesis dan modern dalam 

pembelajaran di sekolah. Pada kenyataannya tidak semua 

model pembelajaran dalam pendidikan multikultural yang 

sejalan dengan gagasan posmodernisme, sebagian yang lain 

justru tidak sejalan. 

c. Konsep Dasar Pendidikan Seni Multikultural     

Pendidikan seni multikultural pada dasarnya merupakan 

sebuah filosofi, gagasan besar atau pendekatan, di atas mana 

beragam program pembelajaran dikembangkan. Karena sifatnya 

yang demikian maka pendidikan seni multikultural tidak identik 

dengan model pembelajaran tertentu. Cirinya yang esensiil 

hanyalah pada semangat untuk mempromosikan keragaman 

budaya melalui kegiatan seni. Spektrum pendidikan multikultural 

secara faktual tercermin pada kegiatan pendidikan seni yang 

dikelompokkan atas tiga model yaitu model pengenalan, model 

pengamalan, dan model perombakan. 

1) Model Pengenalan 

Model pengenalan bertujuan untuk memperkenalkan seni 

secara teoretis, apresiatif dan praktis dari berbagai kelompok 

suku, ras, agama, kelas sosial, jenis kelamin, pandangan, atau 

kondisi tertentu. Pengenalan ini dimaksudkan untuk 

memperluas wawasan murid agar dapat memahami orang lain 

dan karya seni yang diciptakannya yang mungkin saja sangat 

berbeda dengan keyakinan dan tradisi yang dianut oleh murid. 
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Pembelajaran yang dilakukan dapat berupa kegiatan kurikuler 

atau ekstra kurikuler. Pembelajaran ini dapat diterapkan pada 

sekolah atau kelas yang bersifat monokultur  maupun kelas 

yang muridnya memiliki latar belakang suku, ras, agama atau 

kondisi sosial yang beragam (multietnis/multikultur). Berbagai 

metode pembelajaran dapat digunakan oleh guru untuk 

memperkenalkan seni dengan segala aspeknya dari berbagai 

kelompok masyarakat ini misalnya ceramah yang dilengkapi 

dengan media pandang dengar, diskusi, praktik studio, studi 

lapangan dan sebagainya.      
 

2) Model Pengamalan 

Model pengamalan secara khusus diterapkan pada kelas 

yang bersifat multikultur.  Disebut model pengamalan, karena 

model ini mengakui adanya keragaman dan berusaha untuk 

mengamalkan ide persamaan dalam keragaman tersebut 

secara sistemik dan sistematis dalam kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajarannya dirancang sedemikian rupa sehingga 

setiap murid yang berasal dari berbagai  latar belakang suku, 

ras, agama, kelas sosial, jenis kelamin, pandangan , dan  

kondisi tertentu, mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

belajar.  Jika pada model pengenalan, guru masih dapat 

melaksanakan kegiatan  pembelajaran secara tradisional karena 

ia  sekedar memperkenalkan wajah seni dari berbagai latar, 

maka pada model pengamalan, guru ditantang untuk tidak 

hanya memperkenalkan keragaman serta persamaan hak 

dalam keragaman yang diperjuangkan oleh kaum multikulturalis, 

tetapi mengimplementasikan cita-cita tersebut secara nyata di 

kelas. Di sini, masalah teknis pembelajaran hanyalah faktor 

sekunder, sedangkan faktor primer adalah adanya sikap yang 

positif dari guru tentang persamaan dalam keragaman yang 
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ditandai oleh semangat untuk mengamalkannya. 

Agar supaya model pengamalan ini dapat  terlaksana 

dengan baik maka lingkungan sekolah pertama-tama harus 

dibuat kondusif, misalnya tidak adanya perlakuan deskriminatif 

atas dasar latar belakang murid.  Untuk membangun suasana 

yang non-deskriminatif ini, maka guru dan pegawai yang 

menjadi fasilitator di sekolah seyogyanya merefleksikan pula 

keragaman latar belakang murid. Demikian pula dengan 

kebijakan sekolah, yang tercermin pada aturan dan kurikulum, 

semuanya harus bersifat serba melingkupi sehingga murid 

merasakan bahwa keyakinan tradisi keluarga, dan kondisi 

sosialnya diterima dan dihormati. 

Pada model pengamalan, konsep yang digunakan dalam 

merancang kegiatan pembelajaran adalah konsep yang bersifat 

terbuka. Artinya guru harus menggunakan konsep  seni yang 

dimaknai dan difungsikan secara beragam. Dalam kehidupan 

nyata, seni memang memiliki arti dan fungsi yang bervariasi 

seperti : mengekspresikan perasaan, memperindah sesuatu, 

menceritakan pengalaman, mendokumentasikan kejadian, 

mengkritik, menghibur, memperingati peristiwa, menampilkan 

simbol budaya, merangsang imajinasi, menghasilkan nilai 

ekonomis, dan lainnya. Dengan demikian menjadi tantangan 

bagi guru seni untuk  memilih tema pembelajaran yang dapat 

ditafsirkan secara bebas oleh murid sesuai dengan 

pengalaman, tradisi, dan keinginannya masing-masing. 

Penerapan model pengamalan ini dalam praktik studio 

(penciptaan karya seni) dapat dimulai dengan memilih tema 

penciptaan. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan 

meggali tema  dari murid. Dengan demikian tema penciptaan 

tidak seragam tetapi bervariasi sesuai dengan latar belakang 

murid. Selain itu tema dapat dipilih dengan menggali budaya 
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dan karakteristik lokal tempat sebuah sekolah berada.  

Tema yang sudah dipilih kemudian diwujudkan secara 

visual dengan menggunakan media sesuai dengan keinginan 

murid. Tidak ada media yang lebih unggul dari media lainnya, 

demikian pula tidak ada teknik mengolah media yang lebih baik 

dari teknik lainnya. Penerapan model pengamalan ini dalam 

pembelajaran yang bersifat teoretis (estetika, sejarah seni) atau 

apresiatif (kritik seni) juga harus berpijak pada keragaman seni 

dengan prinsip bahwa tiap karya seni memiliki makna, dan 

kriteria keindahannya masing-masing. Menjadi tugas guru untuk 

memperkenalkan makna dan kriteria keindahan setiap karya 

yang dibahas dalam setiap kegiatan pembelajaran. Upaya 

pengenalan ini dapat dilakukan dengan cara menginformasikan 

secara langsung, menyiapkan bahan bacaan atau 

menghadirkan orang yang berkompeten mengenai masalah 

yang dibahas. Dengan pemahaman yang baik, maka murid 

dapat memiliki bekal yang relevan dalam merasakan nilai artistik 

yang dimiliki oleh sebuah karya seni. 

 
3) Model Perombakan 

Pendidikan seni multikultural model perombakan merasa 

tidak puas dengan sekedar mengamalkan gagasan keragaman 

budaya dan sosial, karena kondisi masyarakat saat ini tidak 

kondusif karena masih maraknya ketidakadilan atas dasar suku, 

ras, agama, kondisi sosial, jenis kelamin, atau pandangan yang 

dianut.  

Menurut Stuhr, Petrovich Mwaniki dan Wasson (dalam 

Salam, 2005) mengidentifikasi lima langkah dalam 

mengembangkan kurikulum pendidikan seni multikultural yaitu : 

(1) guru menganalisa dan memperbaiki sikap negatif yang 

dimiliki terhadap pluralisme sosial dan keragaman suku, (2) guru 
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dan siswa melakukan analisis situasi agar akrab dengan 

masyarakat, (3) guru dan murid memilih bahan kurikulum yang 

relevan dan sekaligus menarik, (4) guru dan murid secara 

berkolaborasi menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan 

bahan kurikulum yang telah dipilih, (5) guru melaksanakan 

program evaluasi  baik baik formatif maupun sumatif.        

 
C. Latihan  

Buatlah sebuah kelompok kecil, yang terdiri dari satu orang 

sebagai guru, tiga orang sebagai pengamat, dan 11 orang sebagai 
siswa. Pilihlah salah satu pendekatan ekspresi bebas, disiplin dan 

multikultural untuk  melaksanakan proses   pembelajaran seni budaya 

dalam kelompok tersebut. Kemudian diskusikan dengan anggota 

kelompok anda hasil dari pembelajaran seni budaya melalui 
pendekatan yang dipilih.  Presentasikan hasil diskusi tersebut. 

 

D. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Video visual tari dan VCD 

b. Foto 

c. Kaset  dan tape recorder 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
3. Prasyarat 
4. Langkah Kegiatan Pembelajaran seni dan budaya melalui 

pendekatan ekspresi bebas  
a. Guru menunjukkan rekaman video visual, foto sebagai bahan 

pengamatan atau apresiasi kepada siswa disertai cerita tentang 

video dan foto tersebut.  

b. Siswa melakukan pengamatan dengan memperhatikan video 

visual dan foto yang disampaikan guru. 

c. Siswa memberikan penilaian terhadap obyek yang dilihat dan 
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menghayati. 

d. Siswa   mengekspresikan obyek yang dilihat. 

e. Siswa dengan panduan guru membuat kreasi baru berdasarkan 

obyek yang dilihat dalam proses apresiasi. 

5. Hasil    
Setelah siswa melakukan proses apresiasi seni, siswa 

mampu melakukan penilaian sekaligus penghayatan terhadap 

karya seni. Hasil dari proses apresiasi tersebut, siswa mampu 

mengekspresikan kembali karya seni yang dilihatnya dengan 

proses  meniru. Selanjutnya karya seni yang diekspresikan tersebut  

dieksplor kembali menjadi sebuah karya  seni baru hasil dari kreasi 

siswa sendiri dengan panduan guru. 

 

E. Rangkuman 
Pendekatan ekspresi bebas bercirikan pemberian kesempatan 

bagi anak untuk menyatakan dirinya secara tidak terganggu melalui 

seni dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu alasan utama mengapa 

mata pelajaran menggambar digantikan namanya karena pada mata 

pelajaran menggambar melekat citra sebagai pelatihan teknik 

keterampilan belaka yang tidak perduli akan kebutuhan kejiwaan anak 

. Metode pengajaran menggambar seperti  disebutkan di atas, lambat 

laun dianggap tidak layak untuk dilakukan. Berbagai faktor yang 

menjadi pemicu lahirnya anggapan tersebut antara lain adalah  (1) 

temuan berbagai studi tentang anak, (2) pengaruh pandangan Freud, 

(3) terjadinya gerakan pembaruan dalam dunia seni rupa. Dalam 

pendekatan ekspresi bebas, tugas guru adalah merangsang 

munculnya ekspresi pribadi sang anak. Cara yang ditempuh oleh guru 

antara lain dengan memberikan beragam pengalaman atau 

membentuk anak untuk mengingat pengalaman pribadinya yang 

tersembunyi. 

Pendidikan seni berbasis disiplin bertujuan menawarkan  
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program pembelajaran yang sistematik dan berkelanjutan dalam empat 

bidang yang digeluti orang dalam dunia seni yaitu bidang penciptaan, 

penikmatan, pemahaman dan penilaian. Keempat bidang tersebut 

haruslah tercermin dalam kurikulum. Anak hendaknya tidak hanya 

diberi kesempatan berekspresi/menciptakan karya seni tetapi mereka 

juga perlu mempelajari bagaimana caranya menikmati suatu karya 

seni, dan memahami konteks dari sebuah karya seni 

Pendidikan seni multikultural  merupakan pendekatan 

pendidikan yang mempromosikan keragaman budaya melalui kegiatan 

penciptaan, penikmatan dan pembahasan keindahan rupa (visual). 

 

F. Test Formatif 
Tes Obyektif 

1. Dalam pendidikan seni budaya ada beberapa pendekatan yang 

bisa dipakai dalam proses pembelajaran kecuali. : 

a. Pembelajaran seni melalui pendekatan ekspresi bebas 

b. Pembelajaran seni melalui pendekatan diseiplin 

c. Pembelajaran seni melalui pendekatan multikultural 

d. Pembelajaran seni melalui pendekatan multidimensional   

2. Metode pengajaran menggambar yang mengutamakan anak untuk 

terampil menggambar  lambat laun dianggap tidak layak untuk 

dilakukan. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, kecuali : 

 a. Temuan berbagai studi tentang anak 

 b. Pengaruh pandangan Freud 

 c. Terjadinya gerakan pembaharuan dalam seni rupa 

 d. Kelompok yang menentang  

3. Kurikulum  yang tidak dirancang sebelumnya tetapi berkembang 

sesuai keinginan anak disebut :   

 a. emerging curriculum  c. horisontal curricullum 

 b. vertical curricullum  d. ekspress curricullum 
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4. Dua tokoh seni yang mendukung konsep pendekatan ekspresi 

bebas adalah : 

a. Viktor Lowenfeld dan Herbert Read 

b. Viktor Lowenfeld dan Eisner 

c. Viktor Lowenfeld dan Freud 

d. Herbert Read dan Eisner 

5. Konsep pendidikan seni yang memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengekspresikan emosinya adalah penting, tetapi juga 

tidak boleh mengabaikan kegiatan mempalajari ilmunya, disebut 

pendekatan: 

a. Pendidikan ekspresi bebas 

b. Pendidikan displin 

c. Pendidikan multikultural 

d. semuanya benar 

6. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya pendekatan 

multikultural, diantaranya adalah : 

           a. Ketidakadilan dalam Masyarakat 

           b. Kebutuhan akan Identitas Diri 

           c. Keadaan Demografis yang Berubah 

           d. Semua benar 

7. Ada tiga model dalam pembelajaran multikultural yaitu : 

           a. Model pengenalan, pengamalan, perombakan 

           b. Model pengenalan, penjiplakan, perombakan 

           c. Model pengenalan, observasi, perombakan 

           d. Semua salah 

8. Cara untuk memperluas wawasan murid agar dapat memahami 

orang lain dan karya seni yang diciptakannya disebut : 

           a. Model perombakan 

           b. Model pengamalan 

           c. Model pengenalan 

           d. Model penjiplakan 
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9. Pembelajaran  multikultural adalah model pembelajaran yang 

menekankan pada : 

           a. budaya 

           b. seni 

           c. seni budaya daerah lain 

           d. seni budaya daerah sendiri  

10. Pendekatan ekspresi bebas adalah pendekatan : 

           a. ekspresi sebebas-bebasnya 

           b. ekspresi bebas tapi terikat 

           c. ekspresi bebas dengan panduan 

           d. ekspresi bebas dengan syarat 

 

Tes Uraian 

1. Jelaskan dengan singkat bagaimanakah konsep dasar ekspresi 

bebas? 

2. Jelaskan dengan singkat bagaimanakah penerapan pendekatan 

ekspresi bebas dalam pembelajaran seni tari ? 

3. Jelaskan dengan singkat bagaimanakah konsep pendidikan seni 

berbasis disiplin? 

4. Bagaimanakah perbedaan antara pendekatan ekspresi bebas 

dengan pendekatan disiplin ! 

5. Jelaskan dengan singkat bagaimanakah konsep dasar pendekatan 

multikultural ?   
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
Kegiatan Belajar 1. 

1. c. ( guru mengajar secara kreatif untuk mengkreatifkan siswa). 

2. c. (pengalaman merasakan keindahan yang didapat saat proses 

berapresiasi  

  dan/ atau berkreasi seni). 

3. b. (penghargaan karya seni). 

4. a.  (apresiasi). 

5. d. ( siswa melakukan aktivitas berkarya seni). 

6. a. (berapresiasi) 

7. a, (berapresiasi) 

8. a. (Kegiatan berapresiasi). 

9. c. (pesan seni). 

10. c. (apresiasi dan kreasi). 

Kegiatan Belajar 2. 

1. a. (masalah perbedaan sosial budaya) 

2. b. (pengamalan). 

3. c. (perombakan). 

4. a. (pengenalan). 

5. b. (pengamalan). 

6. c. (perombakan). 

7. a. (hiterogen). 

8. a. (menerapkan semangat demokratisasi dalam berkesenian). 

9. b. (pengenalan). 

10. b. (nilai) 

Kunci Jawab Tes Obyektif Tes Kegiatan 3 

1. d     6.   d 
2. d     7.   a 
3. a     8.   c 
4. a     9.   c 
5. b     10. a 
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Kunci Jawab Tes Uraian Tes Kegiatan 3 

1. Pendekatan ekspresi bebas bercirikan pemberian kesempatan bagi 

anak untuk menyatakan dirinya secara tidak terganggu melalui seni 

dalam kegiatan pembelajarannya. 

2. Siswa diberi materi awal untuk apresiasi, dilanjutkan dengan proses 

ekspresi kemudian diakhiri dngan proses kreasi. 

3. Pendidikan seni berbasis disiplin bertujuan menawarkan  program 

pembelajaran yang sistematik dan berkelanjutan dalam empat 

bidang yang digeluti orang dalam dunia seni yaitu bidang 

penciptaan, penikmatan, pemahaman dan penilaian. Keempat 

bidang tersebut haruslah tercermin dalam kurikulum. Anak 

hendaknya tidak hanya diberi kesempatan 

berekspresi/menciptakan karya seni tetapi mereka juga perlu 

mempelajari bagaimana caranya menikmati suatu karya seni, dan 

memahami konteks dari sebuah karya seni 

4. Perbedaan antara pendidikan seni berbasis disiplin dengan 

pendekatan ekaspresi bebas tidak hanya terletak pada 

kekomprehensifan cakupan kegiatan yang ditawarkan, tetapi  juga 

pada bagaimana filosofi program dan cara membelajarkan anak. 

Pada pendekatan ekspresi bebas, anak diperlakukan secara 

istimewa dengan membiarkannya untuk secara bebas menyatakan 

apa yang ingin diekspresikannya. Guru tidak diijinkan 

mengintervensi. Peran guru hanyalah memberikan kemudahan bagi 

anak dalam berekspresi. 

5. Pendidikan seni multikultural  merupakan pendekatan pendidikan 

yang mempromosikan keragaman budaya melalui kegiatan 

penciptaan, penikmatan dan pembahasan keindahan rupa (visual). 

 



GLOSARIUM 
 

Apresiasi     = penghargaan karya seni 

Kreasi          = aktivitas fisik (motor) 

Afektif         = berhubungan dengan perasaan 

Psikomotorik= berhubungan dengan fisik/ motor  

Kognitif        = berhubungan dengan pikiran/ logika 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi 

Buku ajar yang berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran Seni 

Budaya ini terdiri dari dua kegiatan belajar yakni: pertama, kegiatan 

belajar yang membahas tentang konsep-konsep dasar yang berkaitan 

tentang belajar, pembelajaran, jenis, fungsi, dan karakteristik, 

karakteristik media pembelajaran. Sedangkan kegiatan kedua 

membahas tentang  prosedur pemanfaatan media pembelajaran serta 

latihan perencanaan, pengembangan dan implementasinya dalam 

pembelajaran seni budaya. 

 

B. Prasyarat 

Peserta PLPG dipersyaratkan telah membuat rencana kegiatan belajar 

salah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan mata latih seni dan 

budaya atau kesenian. Sesuai dengan tingkat kelas yang diampu SMP, 

SMA atau yang sederajat. 

 

C. Petunjuk Belajar :  

1. Baca secara cermat bagian pendahuluan untuk mengetahui 

deskripsi mata latih serta kompetensi yang harus dicapai dan 

kegiatan yang harus dilakukan oleh para peserta PLPG 

2. Baca secara seksama uraian dalam setiap kegiatan dan diskusikan 

dengan sesame peserta. 



 

 
 

5-2 Pemanfataan Media dalam Pembelajaran

3. Jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam kegiatan belajar 

sebagai latihan, diskusikan dengan sesama peserta dan instruktur.  

4. Kerjakan soal-soal test formatif atau tugas-tugas yang sesuai 

dengan masing-masing kegiatan. 

5. Buat rencana kegiatan belajar yang berkaitan dengan isi buku ajar 

dan sesuaikan dengan mata latih seni dan budaya. 

 

D. Kompetensi dan Indikator 

Peserta setelah mengikuti pelatihan ini memiliki pemahaman tentang 

konsep, jenis, karakteristik tentang model media pembelajaran serta 

mampu merencanakan, mengembangkan dan mengaplikasikan dalam 

pembelajaran seni dan budaya. Setelah mempelajari buku ajar ini para 

peserta PLPG diharapkan dapat mampu : 

1. Menjelaskan konsep dasar pembelajaran. 

2. Menjelaskan pengertian, jenis dan manfaat media pembelajaran 

seni budaya  

3. Menyebutkan Jenis media pembelajaran seni budaya 

4. Menjelaskan manfaat dan fungsi dari masing-masing  jenis media 

pembelajaran seni budaya. 

5. Memahami Karakteristik dari setiap jenis media pembelajaran SB 

6. Memanfaatkan, memilih dan menggunakan media untuk mendukung 

proses pembelajaran seni budaya 

7. Membuat perencanaan dan pengembangan media pembelajaran, 

serta mengimplementasikan dalam pembelajaran seni budaya 



 

BAB II  KEGIATAN BELAJAR 

 

A. Kompetensi dan Indikator ; 

1. Kompetensi  

a. Mampu memahami konsep belajar-pembelajaran, media. 

b. Mampu memahami jenis dan karakteristik media pembelajaran  

c. Mampu memanfaatan media dalam pembelajaran seni budaya 

d. Mampu melakukan pemilihan dan menggunaan media untuk  

mendukung proses pembelajaran seni budaya 

2. Indikator 

a. Menerangkan konsep dasar pembelajaran 

b. Menjelaskan tentang pengertian media, media pembelajaran 

c. Menerangkan jenis dan fungsi media pembelajaran 

d. Menjelaskan tentang manfaat dari masing-masing jenis media 

e. Menjelaskan tentang karakteristik dari setiap jenis media  

pembelajaran seni budaya 

 

B. Uraian Materi 

1. Konsep Belajar Mengajar/ Pembelajaran : 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

setiap individu sepanjang hidupnya serta bisa dilakukan dimana saja 

dan kapan saja. Dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi dan 

komunikasi antara guru dan murid, yang di dalam proses tersebut guru 

sebagai komunikator, selaku penyampai pesan dan murid sebagai 
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komunikan, selaku penerima pesan. Pesan tersebut bisa berupa 

informasi, ilmu pengetahuan, ketrampilan, ide dan seterusnya. melalui 

kata-kata (secara verbal) berupa tulisan, gambar, bagan atau 

symbol-simbol.  

Selain itu interaksi tersebut bisa juga diantara seseorang dengan 

lingkungan sekelilingnya, termasuk sumber belajar dan pengalaman. 

Adapun yang termasuk lingkungan sekolah antara lain; guru, murid, 

kepala sekolah, para petugas sekolah, juga fasilitas lain yang ada di 

lingkungan sekolah. Salah satu tanda dari hasil belajar/ pembelajaran 

seseorang adalah terjadinya perubahan tingkah laku yang disebabkan 

adanya perubahan pada tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap.  

Ketika proses belajar tersebut diselenggarakan secara formal di 

sekolah-sekolah, tentunya sekolah telah merencanakan tujuan untuk 

mengarahkan perubahan para siswa melalui pengetahuan, ketrampilan 

maupun sikap. Pada hakikatnya belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku kearah yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan yang 

telah dirumuskan sebelumnya. 

Pengalaman yang dapat memberikan sumber belajar 

diklasifikasikan menurut jenjang tertentu seperti yang telah dituliskan 

Edgar Dale dikenal dengan teorinya ”kerucut pengalaman” (Cone of 

Experience) yakni membuat klasifikasi tingkatan pengalaman belajar 

mulai dari pengalaman kongkrit, sampai dengan pengalaman abstrak. 

Teori tersebut digunakan sebagai acuan untuk pemilihan jenis media 
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dan paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada 

siswa. 

Gambar di bawah ini mengillustrasikan rentangan pengalaman 

dimulai dari tingkat pengalaman yang bersifat konkrit atau langsung 

sampai dengan pengalaman yang bersifat simbolis. Dalam satu 

rentangan dimulai dari yang realistis hingga absrak, dan tentunya akan 

memberikan implikasi tertentu terhadap pemilihan metode dan bahan 

pembelajaran, khususnya dalam pengembangan teknologi 

pembelajaran.  

Pemikiran Edgar Dale tentang “Kerucut Pengalaman” (Cone of 

Experience) ini merupakan upaya awal untuk memberikan alasan atau 

dasar tentang keterkaitan antara teori belajar dengan komunikasi 

audiovisual. Kerucut pengalaman Dale telah menyatukan teori 

pendidikan John Dewey (salah satu tokoh aliran progresivisme) dengan 

gagasan–gagasan dalam bidang psikologi yang tengah populer pada 

masa itu. Di sisi lain, James Finn seorang mahasiswa tingkat doktoral 

dari Edgar Dale berjasa dalam mengusulkan bidang komunikasi 

audio-visual menjadi teknologi pembelajaran yang kemudian 

berkembang hingga saat ini.  

Gagasan Finn mengenai terintegrasinya sistem dan proses 

mampu mencakup dan memperluas gagasan Edgar Dale tentang 

keterkaitan antara bahan dengan proses pembelajaran. Edgar Dale 

dan James Finn merupakan dua tokoh yang berjasa dalam 

pengembangan Teknologi Pembelajaran modern. Edgar Dale 
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mengemukakan tentang “Kerucut Pengalaman” (Cone of  Experience) 

sebagaimana tampak dalam gambar berikut. Pada gambar segitiga 

lancip atau kerucut dibawah ini dapat kita lihat paparan pengalaman 

mulai dari tingkat pengalaman yang bersifat langsung atau konkrit 

(pada bagian dasar kerucut) sampai dengan pengalaman yang melalui 

simbol-simbol komunikasi bersifat abstrak (pada puncak kerucut). 

 
Gambar 2.1 “Kerucut Pengalaman” Dale (1969) 

,Kerucut ini merupakan elaborasi yang rinci dari tiga komponen 

tingkatan pengalaman yang dikemukakan oleh Bruner. Hasil belajar 

seseorang dimulai dari pengalaman langsung (kongkrit), kenyataan 
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yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda 

tiruan sampai pada lambang verbal (abstrak). Semakin ke atas puncak 

kerucut, semakin abstrak media penyampaian pesannya. Dikatakan 

bahwa proses belajar mengajar dan interaksi tidak selalu diawali dari 

pengalaman langsung tetapi bisa dimulai dari pengalaman yang 

berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan pertimbangan situasi 

kelompok belajar siswa. 

 Dasar pengembangan kerucut pada bagian bawah bukan 

merupakan tingkat kesulitan, melainkan menunjuk pada jumlah 

keabstrakan jenis indera yang turut serta dalam penerimaan pesan. 

Pengalaman langsung yang bersifat konkrit akan memberikan pesan 

paling utuh, mempunyai makna tentang informasi/pesan dan 

gagasan-gagasan yang tercantum dalam pengalaman. Sehingga 

dalam tataran pengalaman langsung ini akan melibatkan indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman dan peragaan, yang dikenal 

dengan istilah learning by doing missal keikutsertaan dalam melakukan 

percobaan di laboratorium, membuat perabotan rumah tangga, 

mengkoleksi perangko, Kegiatan tersebut secara keseluruhan 

memberikan dampak langsung terhadap perolehan dan pertumbuhan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap.  

Sebaliknya pada tingkatan abstrak tidak semua indera terlibat 

untuk membaca pesan yang berbentuk symbol, lambang, bagan, grafik 

atau kata. Indera yang berperan dalam tingkatan abstrak ini adalah 

pendengaran dan penglihatan. Karena dalam proses menerima pesan, 
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imajinasi komunikan atau siswa berperan sangat besar dalam 

melakukan penafsiran. Walaupun tingkat partisipasi fisik berkurang 

dalam dalam pengalaman yang bersifat abstrak ini, tetapi keterlibatan 

imajinatif komunikan/ siswa semakin berkembang. Seharusnya antara 

pengalaman konkrit dan pengalaman abstrak ini silih berganti, karna 

hasil belajar dari pengalaman langsung bisa mengubah dan 

memperluas jangkauan abstraksi seseorang.  

Sebaliknya kemampuan menginterpertasi simbol akan 

membantu seseorang untuk dapat memahami pengalaman yang 

terlibat langsung. Tabel berikut ini penjabaran dari gambar “kerucut 

pengalaman Dale” dimulai pengalaman yang bersifat kongkrit sampai 

dengan pengalaman yang bersifat abstrak. Dalam tabel ini telah 

dituliskan jenis media yang sesuai dengan jenis pengalaman adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penjabaran Kerucut Pengalaman Dale 

 
NO 

 
JENIS PENGALAMAN 

  
JENIS MEDIA 

 
1. Pengalaman langsung 

bertujuan 
• Manual, 
• Tuntunan observasi 

2 Pengalaman yang logis • Model 
• Obyek 
• Specimen 

3 
 

Pengalaman yang didramatisir • Wayang 
• Skrip drama 

4 Demostrasi • Alat-alat 
• Bahan mentah 
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• Papan Tulis 
 
5 

 
Darmawisata 

 

• Tuntunan observasi 
 

6 Pameran • Poster 
• Display 
• Papan bulletin 

 

7 Televisi • Video Tape 
• Tuntunan diskusi 
 

8 Rekaman • Foto 
• Illustrasi 
• Slide 
 

9 Bagan Diagram • Grafik dst 
 

 

Jarvish mengatakan bahwa pendidikan pengalaman tidak hanya 

mendatangkan pengetahuan baru, perilaku baru dan ketrampilan baru 

tetapi juga “membentuk pribadi” yang disebut “seseorang” (Jarvish: 

2008).  

Menurutnya, seperti yang dibuat dalam diagram berikut ini, 

bahwa pengalaman terbentuk dari hasil interaksi seseorang dengan 

orang lain. Pengalaman juga merupakan umpan balik dari hasil refleksi 

pengalaman itu sendiri. Refleksi adalah pengalaman yang akan 

membuat individu mampu mengkoreksi apa yang diyakini sebelumnya. 

Hasil koreksi tersebut akan membentuk pengalaman baru setelah 

terjadi interaksi berikutnya. 
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Diagram di bawah ini menunjukan bahwa pengalaman terbentuk dari 

interaksi antar individu. (seperti yang telah diuraikan di atas) 

 

 

 

 

 

 

 

Diadaptasi dari Levie and Levie : Media Pembelajaran 2008 

 

Kemampuan manusia mengingat dengan menggunakan jenis 

media, jika diprosentasikan adalah sebagai berikut: 

1) Menggunakan media verbal: kemampuan mengingat 70% selama 3 

jam dan 10% selama 3 hari. 

2) Menggunakan media visual: kemampuan mengingat 72 % selama 

3jam dan 20% selama 3 hari dan  

3) Jika menggunakan media verbal dan visual: kemampuan mengingat 

menjadi 85% delama 3 jam dan 65% dalam 3 hari.  

 

INDIVIDU 

TINDAKAN 

KENYATAAN 

PENGALAMAN 

REFLEKSI 
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Gambar di bawah mengillustrasikan ingatan manusia terhadap 

suatu pesan dengan membandingkan antara penyampaian pesan 

secara verbal dan penyampaian pesan secara visual. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komunikasi visual lebih efektif jika dibandingkan 

dengan komunikasi verbal. Seperti yang tertera dalam gambar berikut : 

Selain kemampuan mengingat, Doug Malouf (1988: 81) 

memberikan tanggapan dramatis melalui lima indera antara lain 

sebagai berikut: pencecapan 2.5%; penciuman 1.0%; perabaan 3,5%; 

pendengaran 11,0% dan penglihatan 82,0%.  

Berkaitan dengan hal tersebut Hizamatzu Shin Ichi seorang 

filusuf Jepang mengatakan bahwa: kiki tara wasureta, miru tara 

Sebuah studi di Wharton Reasarch Center di University of Pennsylvania pada
tahun 1981 menemukan, ingatan terhadap presentasi verbal saja hanya 10%. 
Bandingkan dengan tingkat ingatan dari kombinasi komunikasi verbal dan 
visual yang berjumlah 50% -- suatu penambahan 400% dalam efektivitas

(Hallan, h. 42-43).

10%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Verbal Visual

Verbal Visual

INGATAN TERHADAP PESAN
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oboiteimasu, shikasi jibun de suru wo  yoku wakarimashita. 聞きた

ら忘れた 見るたらお簿いています生かし自分で刷るのよくわかる

Jika kamu mendengar akan lupa, jika kamu melihat akan teringat, dan 

jika kamu mengerjakan akan faham ( Hizamatsu Shin Ichi : Zen 1993) 

Azhar arsyad mengatakan bahwa stimulus visual dan verbal 

membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas yang 

bersifat mengingat, mengenali, mengingat kembali dan 

menghubung-hubungkan fakta dan konsep. Di lain fihak stimulus verbal 

memberi hasil belajar yang lebih jika pembelajaran itu melibatkan 

ingatan yang berurutan (sekuensial). Hal ini merupakan salah satu 

bukti bahwa adanya dukungan atas konsep dual coding hypothesis 

atau hipotesis koding ganda. Konsep koding ganda mengacu pada dua 

sisitem ingatan manusia, pertama sistem ingatan untuk mengolah 

simbol-simbol verbal yang kemudian disimpan di dalam proposisi 

image; kedua sistem ingatan untuk mengolah image non verbal yang 

kemudian disimpan dalam proposisi verbal. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemilihan 

media demi untuk Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemilihan 

media demi untuk tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan 

khususnya tujuan pendidikan di masing-masing sekolah. ercapainya 

tujuan pendidikan pada umumnya dan khususnya tujuan pendidikan di 

masing-masing sekolah. 



 

 
 

5-13 Pemanfataan Media dalam Pembelajaran

Berikut adalah gambar tentang perbandingan kelima indera 

yakni indera penciuman, pengecap, peraba, pendengar dan 

penglihatan berperan dalam suatu komunikasi. 

Doug Malouf, dalam How to Create and Deliver a Dynamic 
Presentation, memberikan tanggapan dramatis melalui lima indera

(Malouf, 1988, h. 81):

3% 4% 7%

11%

75%

Penciuman Pengecap Peraba
Pendengaran Penglihatan

PERBANDINGAN KELIMA INDERA

 
 

2. Konsep Media dan Media Pembelajaran 

Media mempunyai pengertian segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan informasi dan segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan untuk memperjelas materi atau mencapai tujuan 

pembelajaran. Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk 

jamak dari “Medium” yang secara harfiah berarti “Perantara” atau 
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“Pengantar” yang mengandung makna pembuat (sumber) pesan dan 

penerima pesan. 

Dalam hal ini Briggs mempertegas bahwa semua alat fisik yang 

dapat menyajikan pesan serta merangsang minat siswa untuk belajar, 

disebut “media” termasuk suatu alat komunikasi dalam bentuk cetak 

maupun audio visual. Karenanya media dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar, dibaca dan dipegang.  (ihat National Education Association; 

1969). Apabila difahami secara keseluruhan pengertian media 

mencakup manusia, materi termasuk guru, buku teks dan lingkungan 

sekolah atau kejadian yang membangun kondisi si penerima informasi 

(siswa) mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan  merubah 

sikap ( Gerlach dan Ely; 1997). Batasan lain yang telah dikemukakan 

beberapa akhli bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi . 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan (materi 

pelajaran). Pembelajaran merupakan proses komunikasi, Kata 

“pembelajaran” dalam ranah dunia kependidikan identik dengan kata 

“instruksional”. Tentunya hal tersebut berbeda dengan istilah 

pengajaran (teaching) yang memiliki kecenderungan aktifitas berpusat 

pada guru, sedangkan istilah pembelajaran mengacu pada kedua belah 

pihak aktifitas yakni murid dan guru atau komunikan dan komunikator, 

bahkan cenderung menitik beratkan pada aktifitas murid/komunikan.  
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Dalam proses komunikasi seperti yang telah disinggung di 

alenea sebelumnya, bahwa guru bisa disebut sebagai komunikator 

(pembuat/ sumber pesan) dan siswa sebagai komunikan (penerima 

pesan). Sumber/ pembuat pesan melakukan encoding yakni 

pengemasan atau pengolahan gagasan, pikiran, perasaan dalam 

bentuk pesan yang diwujudkan dalam simbol tertentu. Simbol tersebut 

dapat berupa teks yang terdiri dari bahasa dan gambar atau 

tanda-tanda. Guru sebagai sumber pesan atau komunikator ketika 

melakukan encoding harus memperhatikan latar belakang pengalaman 

penerima pesan/komunikan atau peserta didik, agar pesan yang 

disampaikan mudah diterima. Di sisi lain penerima pesan harus 

menafsirkan simbol-simbol yang mengandung pesan, yang dikenal 

dengan sebutan decoding.  Komunikasi bisa dikatakan efektif jika 

pesan yang diterima oleh komunikan/ siswa, sama dengan pesan yang 

dibuat oleh sumber pesan atau komunikator. 

Brown (1973) juga menggaris bawahi bahwa media 

pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat 

mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Keefektifan suatu proses 

komunikasi bisa diidetifikasi dari seberapa besar pesan yang 

disampaikan oleh komunikator dapat diterima oleh komunikan. Dalam 

proses pembelajaran, seorang guru dituntut untuk menjadi komunikator 

yang efektif sehingga pesan-pesan atau materi yang disampaikan 

kepada komunikan juga dapat diterima secara efektif.  
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Schramm:1977: mengatakan bahwa media pembelajaran adalah 

teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran, antara lain; film, video, LCD, televisi, slide projektor dan 

seterusnya. Selain itu ia mempertegas bahwa media pembelajaran 

sebenarnya tidak hanya terbatas pada media elektronik melainkan 

segala sesuatu yang digunakan untuk memperlanjar proses belajar 

mengajar yang mempunyai tujuan agar materi yang diajarkan lebih 

mudah dipahami oleh peserta didik termasuk papan tulis, penggaris, 

buku, maupun peraga menual.  

Melalui proses pembelajaran tertentu, yang akan disampaikan 

oleh komunikator atau guru kepada komunikan (siswa) berupa 

pesan-pesan, tidak hanya terbatas dengan melalui kata-kata (verbal) 

atau hanya melalui tulisan di papan tulis saja, melainkan memerlukan 

media tertentu yang lebih menarik sebagai perantaranya. 

Sebuah studi dari UCLA (University of California at Los Angeles) 
menemukan 90% lebih darI apa yang dipahami dan dipercaya peserta

berasal dari pesan audio dan visual. Untuk teks hanya sebesar 7% 
(Brody & Kent, 1993, h. 23)

7%

38%55%

Teks Audio Visual

DAMPAK KOMUNIKASI
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Dampak komunikasi seperti yang tertera dalam gambar di atas 

bahwa 90% komunikan (siswa) lebih memahami pesan dengan 

menggunakan audio dan visual, pemahaman pesan berupa teks 

sebesar 7%.  

Sehingga proses komunikasi konvensional seperti yang terdapat 

dalam illustrasi A memberi dampak negative bagi siswa/ murid 

(komunikan), karena murid / komunikan cenderung pasif, sehingga 

pesan tidak dapat diterima secara efektif.  

 

PROSES KOMUNIKASI 
KONVENSIONAL

Murid/ 
peserta

PENGAJAR
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SUMBER
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Dalam illustrasi B : Proses komunikasi yang berhasil, 

komunikator atau guru telah menggunakan media pembelajaran untuk 

menyalurkan pesannya kepada murid/ peserta didik atau komunikan, 

agar dapat  merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, 

untuk dapat menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Media 

pembelajaran yang digunakan bersifat interaktif sehingga proses 

komunikasi tidak searah. 
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Dalam hal ini Ardan Sirodjuddin (2008) memaparkan 

perkembangan konsep media pembelajaran secara kronologis, diawali 

dengan tokoh bernama Johan Amos Comenius yang tercatat sebagai 

orang pertama menulis buku dengan menggunakan gambar sebagai 

alat penyampaian pesan yang ditujukan untuk anak sekolah, diterbitkan 

pada tahun 1657. Konsep dasar penulisan bukunya adalah 

”penginderaan merupakan awal dari akal pemikiran manusia”  Ardan 

Sirodjuddin dalam artikelnya tentang perkembangan konsepsi media 

pembelajaran menjelaskan bahwa sepanjang sejarah pendidikan, guru 

merupakan satu-satunya  sumber untuk memperoleh pelajaran. 

Selanjutnya sumber belajar itu bertambah ketika terciptanya buku yang 

berjudul Orbis Sensualium Pictus (Dunia Tergambar: 1657) oleh Johan 

Amos Comenius Penulisan buku itu dilandasi oleh suatu konsep dasar 

bahwa tak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia, tanpa terlebih 

dahulu melalui penginderaan. (Ardan Sirodjuddin : 2008) 

http://www.infogue.com/ 

Sejak itu para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar 

yang dapat meberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara 

menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandang 

– dengar.  Pada mulanya media pembelajaran hanya dianggap 

sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar (teaching 

aids), berupa alat bantu visual seperti gambar, model, grafis atau benda 

nyata lain. Alat-alat bantu tersebut bertujuan untuk memberikan 

pengalaman lebih konkrit, memotivasi serta mempertinggi daya serap 
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dan daya ingat siswa dalam belajar. Kemudian sekitar pertengahan 

abad 20 usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan 

peralatan audio, yang dikenal dengan sebutan peralatan audio visual 

pembelajaran. Berkaitan dengan usaha tersebut Edgar Dale membuat 

klasifikasi 11 tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkrit 

sampai yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal 

dengan nama ”Kerucut Pengalaman” (Cone of Experience) dari Edgar 

Dale. (seperti yang telah dijelaskan dalam alenea sebelumnya. Kerucut 

pengalaman Dale banyak dianut untuk pedoman pemilihan jenis media 

dan saat itu dianggap paling sesuai untuk memberikan pengalaman 

belajar tertentu pada siswa. 

Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi 

penggunaan alat audio visual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat 

audio visual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan 

kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audio 

visual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan 

juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar.  

Pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa 

sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu teori 

Behaviorisme BF. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media 

dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini telah mendorong terciptanya 

media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses 

pembelajaran. Produk media pembelajaran yang terkenal sebagai hasil 
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teori tersebut adalah teaching machine (mesin pengajaran) dan 

Programmed Instruction (pembelajaran terprogram). 

Pada tahun 1965-1970, pendekatan sistem (system approach) 

mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan 

pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media 

sebagai bagian intregal dalam proses pembelajaran. 

Akhirnya  Media, yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat 

bantu guru, melainkan mempunyai wewenang untuk membawa pesan 

belajar. Media merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran, 

dan merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar.  

Menurut Anderson (1987) media dibedakan berdasarkan 

sifatnya yakni bersifat statis dan bersifat dinamis/mobil. Media 

pembelajaran yang tergolong bersifat statis yakni : OHP, peta, gambar, 

poster, model, grafik, bagan/chart, benda sebenarnya dan lingkungan. 

Sedangkan yang bersifat dinamis yakni televisi, film, modul, slide, 

program audio dst. Secara detail akan diuraian pada bab berikutnya. 

 

3. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Fungsi utama media pembelajaran adalah menambah 

pengalaman serta menanggulangi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki peserta didik/murid. Karena setiap peserta didik mempunyai 

pengalaman yang berbeda.seperti yang telah diuraikan di atas. Media 

pembelajaran dapat digunakan untuk menggantikan objek objek riel 

yang sulit ditemukan siswa sebagai pengalaman belajar. Materi belajar 
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seperti binatang buas, organ tubuh manusia, planet dst., yang pada 

umumnya sulit ditemukan secara konkrit, dalam hal ini media 

pembelajaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengantikannya, 

kendati dalam bentuk  buku, film, video, slide, bentuk miniature, film, 

model, atau bentuk gambar-gambar/ foto yang disajikan secara audio 

visual. Selain bersifat efektif dan praktis. media pembelajaran juga 

mempunyai kelebihan dalam beberapa hal di antaranya adalah:  

a. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas, mampu 

menggantikan hal-hal yang tidak dapat dijangkau secara langsung 

ketika berada di dalam kelas missal: (a) obyek terlalu besar; (b) 

obyek terlalu kecil; (c) obyek yang bergerak terlalu lambat; (d) obyek 

yang bergerak terlalu cepat; (e) obyek yang terlalu kompleks; (f) 

obyek yang bunyinya terlalu halus; (g) obyek mengandung 

berbahaya dan resiko tinggi.  

b. Media pembelajaran dapat berinteraksi langsung  antara peserta 

didik dengan lingkungannya.  

c. Media dapat menghasilkan keseragaman dalam pengamatan. 

d. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan 

realistis. 

e. Media membangkitkan keinginan dan minat baru.  

f. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk 

belajar.  

g. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang 

konkrit sampai dengan abstrak. Pada prinsipnya dalam suatu proses 
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belajar mengajar ada dua unsur penting yakni metode mengajar dan 

media pembelajaran, kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan 

salah satu metode akan memperngaruhi jenis media pembelajaran 

yang sesuai.  

Berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih 

media, antara lain: tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, konteks 

pembelajaran serta jenis tugas dan respon yang diharapkan untuk 

dikuasai siswa setelah pembelajaran berlangsung.  

Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar untuk membentuk dan mempengaruhi iklim, kondisi, serta 

lingkungan belajar. (National Educatian Association (1977) dan secara 

umum media pembelajaran mempunyai fungsi: 

a. mempejelas  pesan agar tidak verbalitas 

b. mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya cerap 

indera 

c. menimbulkan dan meningkatkan motivasi belajar sisiwa karena 

dengan menggunakan media yang tepat dimungkinkan terjadi 

interaksi langsung antara siswa-guru-dan media pembelajaran 

d. memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan tipe belajarnya: 

visual, audiotorial atau kinetikal 

e. memberi kesamaan rangsangan, pengalaman, dan persepssi 

terhadap pesan yang disampaikan secara klasikal 

Hamalik (1986) juga menggaris bawahi bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 
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keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

merangsang kegiatan belajar bahkan membawa pengaruh psikologis 

terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran 

dan penyampaian pesan isi pelajaran. 

Selain itu Hamalik (1997) juga mengkaitkan fungsi media 

pembelajaran dengan ranah komunikasi. Dikatakan bahwa fungsi dan 

nilai komunikasi dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya adalah 

fungsi edukatif, sosial, ekonomis, politik dan fungsi seni budaya. Media 

mempunyai peran pada masing-masing bidang sesuai dengan 

fungsinya antara lain adalah :  

a. Fungsi edukatif didasari dari kenyataan bahwa penggunaan media 

memberi pengaruh positif dalam bidang pendidikan, baik yang 

berlangsung di sekolah, lingkungan keluarga maupun dalam 

masyarakat luas.  

b. Fungsi sosial didasari pada kemungkinan bahwa penggunaan media 

akan memperluas relasi sosial, memperdalam pemahaman 

terhadap kelompok sosial lain, sehingga terbentuk rasa saling 

menghormati dan menghargai. 

c. Fungsi ekonomis suatu media sangat nyata terlihat dalam 

pengembangan melalui dunia industri dan tehnologi. 

d. Fungsi politis suatu media terkait dengan politik pembangunan. 

Suatu pembangunan menurut partisipasi aktif setiap elemen 

masyarakat, yang salah satunya dapat digerakan melalui media 
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televisi, radio, poster-poster maupun media cetak lainnya. 

Sedangkan  

e. Fungsi seni budaya suatu media yang terkait dengan dinamika 

dalam budaya masyarakat sebagai akibat langssung atau tidak 

langsung adanya kreasi-kreasi baru di bidang media. Kreasi-kreasi 

tersebut mendorong suatu perkembangan dalam bidang 

seni/budaya masyarakat ke arah modernitas dengan memanfaatkan 

berbagai media yang tersedia. (1997: 23-31). 

Dan konstribusi media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar menurut Kemp dan Dayton (1985) meliputi :  

a. penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar 

b. pembelajaran dapat lebih menarik 

c. pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori 

belajar 

d. waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek 

e. kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan 

f. proses pembelajaran dapat berlangsung kapan dan di mana pun 

diperlukan 

g. sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran  sehingga 

keefektifan proses pembelajaraan dapar ditingkatkan dan 

h. peran guru menjadi ke arah positif. 

 

Menurut Levie & Lenz (1982) ada empat fungsi media 

pembelajaran, khususnya media visual yakni; 1) fungsi atensi; 2) fungsi 



 

 
 

5-26 Pemanfataan Media dalam Pembelajaran

afektif; 3) fungsi kognitif; dan 4) fungsi kompensatoris. Yang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

 Pertama, ‘fungsi atensi’: media visual dapat menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan 

melalui teks materi pelajaran, sehingga untuk memperoleh dan 

mengingat pelajaran semakin besar. 

 Kedua, ‘fungsi afektif‘: media visual dapat menggugah emosi dan 

sikap siswa misal menayangkan tentang masalah yang menyangkut 

sosial budaya, etnis dst. 

 Ketiga, ‘fungsi kognitif’: media visual dapat memperlancar tujuan 

pembelajaran untuk mengingat informasi dan memahami pesan 

melalui gambar.  

 Keempat “fungsi kompensatoris”: media visual dapat membantu 

untuk mengakomodasi bagi siswa yang memiliki lemah pemahaman 

terhadap isi pelajaran yang disajikan melalui teks maupun verbal. 

Selain fungsi tersebut di atas, media pendidikan juga memiliki 

nilai guna atau manfaat seperti yang dikemukakan oleh Sujana& Rifai 

(1992) adalah sebagai berikut :   

a. menarik minat dan menumbuhkan emosi belajar serta memberi 

pengalaman nyata bagi perkembangan kemandirian 

b. memperjelas makna materi pelajaran dan mempermudah 

pemahaman siswa serta menumbuhkan pola pikir terarah dan 

kotinyu 
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c. mengurangi verbalisme, mengurangi kejenuhan  dan penyampaian 

pesan / materi lebih bervariatif 

d. memberikan suasana interaktif antara siswa dan guru. Dan interaksi 

langsung dengan lingkungan. 

Keadaan alat bantu dan media pembelajaran dalam proses 

penyampaian pesan menurut Anderson: 1997 adalah sebagai berikut;  

 

Keadaan Alat Bantu dan Media Dalam Proses Penyampaian Pesan 
 

 
 
“media” berupa OHP,slide, peta gambar, model, lingkungan, grafik telah memuat 

“pesan” yang dibuat oleh “sumber”, untuk disampaikan kepada “penerima pesan” 

sesuai dengan “tujuan dan sasaran” 

 

4. Jenis Media Pembelajaran: 

Media cukup banyak macamnya, Raharjo (1991) menyatakan 

bahwa ada media yang hanya dapat dimanfaatkan bila ada alat untuk 

ALAT BANTU SASARAN 

PESAN

TV, FILM, VIDEO,MODUL, 
TEKNOLOGI INFORMASI 

SASARAN SUMBER 

OHP, SLIDE, PETA,GAMBAR, MODEL, 
LINGKUNGAN, GRAFIK, DST 

PESAN 

SUMBER 
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menampilkannya. Ada pula yang penggunaannya tergantung pada 

hadirnya seorang guru, tutor atau pembimbing (teacher independent). 

Media yang tidak harus tergantung pada hadirnya guru lazim tersebut 

media instruksional dan bersifat “self Contained”, maknanya: informasi 

belajar, contoh, tugas dan latihan serta umpanbalik yang diperlakukan 

telah diprogramkan secara terintegrasi. Dari berbagai ragam dan bentuk 

dari media pengajaran, pengelompokan atas media dan sumber belajar 

ekonomi dapat juga ditinjau dari jenisnya, yaitu dibedakan menjadi 

empat jenis sebagai berikut:   

1) Media Audio: radio, piringan hitam, pita audio, tape recorder, dan 

telepon  

2) Media Visual: terbagi menjadi dua (1) Media visual diam: foto, buku, 

ansiklopedia, majalah, surat kabar, buku referensi dan barang hasil 

cetakan lain, gambar, ilustrasi, kliping, film bingkai/slide, film rangkai 

(film stip), transparansi, mikrofis, overhead proyektor, grafik, bagan, 

diagram, sketsa, poster, gambar kartun, peta, dan globe. (2)  Media 

visual gerak: film bisu .  

3) Media Audio-visual terdiri dari: (1) Media audiovisual diam: televisi 

diam, slide dan suara, film rangkai dan suara, buku dan suara. (2) 

Media audiovisual gerak: video, CD, film rangkai dan suara, televisi, 

gambar dan suara.  

4) Media Serba aneka: (a) Papan dan display: papan tulis, papan 

pamer/pengumuman/majalah dinding, papan magnetic, white board, 

mesin pangganda. (b) Media tiga dimensi: realia, sampel, artifact, 
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model, diorama, display. (c). Media teknik dramatisasi: drama, 

pantomim, bermain peran, demonstrasi, pawai/karnaval, 

pedalangan/panggung boneka, simulasi.  Sumber belajar pada 

masyarakat: kerja lapangan, studi wisata, perkemahan. (d). Belajar 

terprogram (e). Komputer.  

 

5. Bentuk pengoperasian media pembelajaran : 

 Pengoprasian media yang tidak memerlukan keahlian khusus 

tetapi tergantung dengan hadirnya guru misalnya: papan 

tulis/white board, transparansi (OHT), bahan cetak ( buku, 

modul, hand out)  

 Pengoprasian media yang memerlukan keahlian khusus adalah 

program audio visual, program slide, Microsoft  powerpoint dan 

program internet.  

 Pengoprasian media yang tidak tergantung dengan kehadiran 

guru antara lain;  media rekam, bahan belajar mandiri (dapat 

dipelajari tanpa guru) 

 

6. Klasifikasi & Jenis Media : 

1) Klasifikasi  : Media yang Tidak Diproyeksikan 
Jenis media:  

a) Realita: yalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan 

belajar 

b) Model :  benda tiga demensi yang merupakan representasi 

dari benda sesungguhnya. 
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c) Bahan grafis : Gambar atau visual yang penampilannya tidak 

diproyeksikan ( grafik, chart, poster dan kartun  

d) Display:  Medium yang penggunaannya dipasang ditempat 

tertentu sehingga dapat dilihat informasi dan pengetahuan di 

dalamnya. 

 
2) Klasifikasi  : Media yang Diproyeksikan; 

Jenis media : slide, OHT, Opaque. 

Slide projector pada dasarnya merupakan perangkat 

penyorot untuk memperbesar tampilan gambar. Ada dua komponen 

penting yang terkait dengan media slide projector, yakni software 

dan hardwarenya.  Software, yang termasuk software adalah slide 

atau film positif yang berbingkai ( lihat gambar). Film tersebut yang 

disorot oleh lampu projector sehingga membentuk bayangan nyata 

dengan ukuran yang lebih besar. Proses pembuatan slide tidak jauh 

berbeda seperti halnya pembuatan foto, hanya jenis filmnya 

berbeda, menggunakan jenis film positif. Karakteristik film positif 

kebalikan dari film negatif yakni memiliki bayangan/ gambar sesuai 

dengan objek yang dipotret. Sedangkan film negatif gambar dalam 

film berwarna terang. Slide projector pada umumnya digunakan 

di ruang gelap, dengan jarak sesuai dengan kekuatan kapasitas 

lampu projectornya. Jarak jauh dekatnya piranti dengan layar sangat 

mempengaruhi besar kecilnya objek tayangan. 
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DENGAN REKAMAN SUARA
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Overhead Projector (OHP) Merupakan salah satu piranti 

projector, sistem kerjanya sangat sederhana. Pesan atau materi 

yang akan disampaikan dengan menggunakan piranti ini dibuat 

dengan menggunakan transparansi. Wujud pesan/ materi bisa 

berupa gambar maupun tulisan yang  dibuat secara manual (by 

hand), foto atau hasil dari foto copy. Lembar transparansi tersebut 

disorot dengan lampu, kemudian bayangan hasil sorotan lampu 

dipantulkan pada permukaan datar (layar/ dinding). Suatu yang 

mempunyai peran dalam piranti ini adalah desain transparansi atau 

tampilan dari transparansi.  

 Beberapa pertimbangan dalam mengembangakan desain 

transparansi adalah ukuran dan karakter tulisan harus bisa terbaca 

dengan baik ketika diproyeksikan; gambar yang ditampilkan 

seharusnya bersifat illustratif, komunikatif dan informatif; bisa 
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memanfaatkan media bantu lainnya seperti foto copy berwarna agar 

hasil transparansi lebih menarik dan berwarna. 

 
3) Klasifikasi : Media Audio 

Jenis media : Audio kaset, audio vission, aktive audio vision  

Media audio adalah media pembelajaran yang memiliki 

fungsi untuk cerapan indera pendengaran. Media ini menghantarkan 

pesan melalui suara seperti radio, tape recorder, MP3 player ( lihat 

gambar). Dan merupakan salah satu media pembelajaran yang 

fleksibel, terjangkau, ringkas dan praktis. Mengacu dari pendapat 

Edgar Dale, tingkat kekonkritan dari media audio ini sangat rendah 

kira-kira daya cerap penerimaan pesan kurang lebih hanya 20%. 

Kendatipun audio ini tidak efektif jika digunakan untuk pembelajaran 

yang bersifat visual, tetapi jika digunakan sebagai media 

pembelajaran seputar topik-topik yang bersifat vocal dan verbal 
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seperti untuk pembelajaran kebahasaan atau seni musik adalah 

sangat cocok, 
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LCD Liquid Crystal Display

 

 

LCD Projector (Liquid Crystal Display), merupakan 

perangkat sejenis projector lainnya tetapi lebih canggih, memiliki 

bentuk yang sederhana, mudah cara pengoprasiannya, ringan 

dibawa dan memiliki karakter yang multiguna. Data yang 

diproyeksikan oleh piranti ini berupa data multimedia yang meliputi 

gambar/teks/foto/audio/video dari software tertentu, baik dari 

komputer, televisi, video, camera, laptop, hand phone dst. 

Kepraktisan piranti ini telah menjadikan sesuatu kebutuhan pokok di 

berbagai lembaga atau sekolah sebagai media presentasi. 

  Film Projector: piranti ini sebagai media penyimpan data 

audio visual hasil dari perekam kamera video yang dapat 

diproyeksikan menjadi tayangan gambar hidup atau audio visual. 
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Format dalam model ini seperti yang digunakan untuk tayangan 

film-film bioskop. Pada prinsipnya film ini merupakan proyeksi dari 

rangkaian gambar diam dan pita film positif. Beberapa kelebihan dan 

kelemahan dalam media film projector adalah : a). bisa disajikan 

dengan cepat, tetapi memerlukan persiapan yang cukup lama, b) 

tayangan gambar lebih indah, nyata, bergerak dan bersuara; c) 

kontak pandang dengan peserta terganggu dan peserta tidak dapat 

mencatat dengan leluasa karena di dalam ruang gelap. 

FILM PROJECTOR  
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MEDIA
AUDIO VISUAL

 
 

Televisi termasuk salah satu media massa yang mempunyai 

pengaruh kuat terhadap pembentukan persepsi, opini, sikap, prilaku 

sampai dengan gaya hidup masyarakat pada masa kini. Sebagai 

media massa, televise berperan sebagai media 

informasi-komunikasi, promosi, edukasi, serta hiburan yang sangat 

efektif karena penyampaian pesannya dikemas secara dramatis 

melalui audio visual. Bagaimanapun kondisi pertelevisian yang 

berkembang saat ini, tayangan televisi dapat dimanfaatkan sebagai 

media pembelajaran tertentu. 
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4) Klasifikasi : Media Video, Jenis media Video  

Media Video banyak dikemas dalam bentuk VCD/ DVD, 

kepraktisan menjadi salah satu daya tarik piranti ini, karena proses 

perekaman gambar, proses editing, sampai dengan pemanfaatnya 

lebih praktis jika dibanding dengan tehnologi sebelumnya. Berkaitan 

dengan adanya kemudahan-kemudahan tehnik pengoprasian maka 

sangat dimungkinkan untuk dapat memproduksi secara personal 

untuk berbagai keperluan, termasuk dalam bidang pembelajaran, 

kendatipun ada beberapa titik kelemahannya antara lain; a) media 

video memerlukan peralatan khusus, b) memerlukan tenaga listrik 

serta c).memerlukan ketrampilan khusus dan kerja tim dalam 

penyajiannya.  

Selain itu juga mempunyai kelebihan antara lain: a). dapat 

menstimulir efek gerak; b).dapat diberi suara maupun warna; c). 

tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya; d). 

Memerlukan ketrampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya 

 
5) Klasifikasi : Media berbasis komputer 

Jenis media : Computer Assisted Instructional 

(pembelajaran berbasis komputer) bentuk interaksi yang bisa 

diaplikasikan: 

• Praktek dan latihan 

• Tutorial 

• Permainan (game) 

• Simulasi (simulation) 
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• Penemuan (discovery) 

• Pemecahan masalah (problem solving) 

Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan 

untuk kelebihan produksi audio visual. Pada tahun-tahun terakhir 

komputer mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang 

dapat digunakan dalam bidang kegiatan pembelajaran. Ditambah 

dengan teknologi jaringan dan internet, komputer seakan menjadi 

primadona dalam kegiatan pembelajaran. Dibalik kehandalan 

komputer sebagai media pembelajaran terdapat beberapa 

persoalan yang sebaiknya menjadi bahan pertimbangan awal bagi 

pengelola pengajaran berbasis komputer : 

a. Perangkat keras dan lunak yang mahal dan cepat ketinggalan 

jaman 

b. Teknologi yang sangat cepat berubah, sangat memungkinkan 

perangkat yang dibeli saat ini segera berganti 

c. Pembuatan program yang rumit serta pengoprasian awal perlu 

pendamping guna menjalaskan penggunaannya. Hal ini bisa 

disiasati dengan pembuatan modul pendamping yang 

menjelaskan penggunaan dan pengoperasian program 

Pemakaian Komputer Dalam Proses Belajar terbagi menjadi 

dua yakni: Computer Assisted instruction yang disingkat CAI dan 

Computer Managed Instruction disingkat CMI : 

1) CAI: penggunaan komputer secara langsung dengan siswa 

untuk menyampaikan isi pelajaran/pesan, memberi latihan dan 
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mengetes kemajuan belajar siswa. CAI dapat sebagai tutor yang 

menggantikan guru di dalam kelas. CAI mempunyai bentuk 

bermacam-macam tergantung dengan kecakapan pendisain dan 

pengembang pembelajarannya, bisa berbentuk permainan 

(games), mengajarkan konsep-konsep abstrak yang kemudian 

dikonkritkan dalam bentuk visual dan audio yang dianimasikan. 

2) CMI: digunakan sebagai pembantu pengajar dalam menjalankan 

fungsi administratif yang meningkat, seperti rekapitulasi data 

prestasi siswa, data base buku (e-library), kegiatan administratif 

sekolah seperti pencatatan pembayaran, kuitansi, dan 

seterusnya.  

Pada saat ini CMI dan CAI bersamaan fungsinya dan 

kegiatannya seperti pada ilening, dimana kegiatan administrasi dan 

kegiatan belajar mengajar masuk ke dalam satu sistem. 

Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tiga 

tujuan, yakni:  

 Pertama; untuk tujuan kognitif, komputer dapat mengajarkan 

konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses dan 

kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapt menjelaskan 

konsep tersebut dengan sederhana dan menggabungkan antara 

visual dan audio yang dianimasikan sehingga cocok untuk 

kegiatan pembelajaran. 

 Kedua; untuk tujuan psikomotor, dengan bentuk pembelajaran 

yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus 
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digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa 

contoh program tersebut antara lain: simulasi pendaratan 

pesawat, simulasi perang dalam medan yang paling berat dan 

seterusnya. 

 Ketiga; untuk tujuan afektif, jika program didesain secara tepat 

dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya 

menggugah perasaan, pembelajaran sikap afektif ini pun bisa 

dilakukan dengan menggunakan media komputer 
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6) Klasifikasi: Multimedia Kit  Jenis media: Perangkat 
praktikum. 

Komputer multi media merupakan suatu piranti yang mampu 

memproses data teks/ kata-kata, angka,, gambar/ grafis/image, 

video, maupun audio. Komputer multi media ini sangat menarik bagi 
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siswa, dan guru. Karena berbagai tampilan audio visual mulai dari 

yang sederhana sampai dengan yang kompleks dapat dicapai 

melalui program-program atau software yang tersedia dalam 

computer multimedia. Missal software aplikasi yang bias digunakan 

untuk menyusun media pembelajaran dalam katagori audio visual 

antara lain MS Power Point. Adobe Premiere, 3D Max dan 

seterusnya. Dalam penyusunan media pembelajaran audio visual ini 

para guru tidak harus menggunakan software aplikasi yang rumit, 

cukup menggunakan program MS-Power Point. 

 

7. Pemilihan Media 

Tiap jenis media mempunyai karakteristik atau sifat-sifat khas 

tersendiri. Artinya mempunyai kelebihan dan kekurangan satu terhadap 

yang lain . Sifat-sifat yang biasanya dipakai untuk menentukan 

kesesuaian penggunaan atau pemilihan media ialah:  

a. Jangkauan: memilih karakter media yang sesuai dengan jangkauan 

pengajaran missal; modul, buku teks, program rekaman interaktif 

lebih cocok untuk pengajaran yang bersifat individual sedangkan 

untuk media proyeksi (OHT, Slide, Film) dan juga program rekaman 

(audio dan video), digunakan untuk pengajaran klasikal, untuk 

pengajaran yang bersifat masal bisa menggunakan (radio, televisi, 

dan konferensi jarak jauh dengan audio). 

b. Keluwesan: dari segi keluwesan, media ada yang praktis mudah 

dibawa kemana-mana, digunakan kapan saja, dan oleh siapa saja, 
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misalnya media cetak seperti buku teks, modul, diktat, LCD dan Lap 

Top dll. 

c. Ketergantungan media: beberapa media tergantung pemakaianya 

pada sarana/fasilitas tertentu atau hadirnya seorang penyaji/guru. 

d. Kendali/control: kadang-kadang dirasa perlu agar kontrol belajar ada 

pada peserta didik sendiri (pelajar individu), pada guru (pelajaran 

klasikal), atau peralatan. 

e. Atribut: penggunaan media juga dapat dirasakan pada kemampuan 

ketika guru memberikan rangsangan suara, visual, warna maupun 

gerak. 

f. Biaya: alasan lain untuk menggunakan jenis media tertentu ialah 

karena biaya pengadaan atau pembuatannya terjangkau. 

g. Karakteristik dan kemampuan masing-masing media perlu 

disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan tujuan penyajian materi 

pembelajaran. Sebagai contoh media kaset audio, merupakan 

media auditif yang yang berfungsi untuk mengajarkan topik-topik 

pembelajaran yang bersifat verbal seperti pengucapan dalam 

bahasa asing dan seterusnya.  
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Anderson;1976 mengkelompokan media instruksional sebagai berikut: 

 
NO 

 
KELOMPOK MEDIA 

 
MEDIA  INSTRUKSIONAL 
 

1 AUDIO Pita audio (rol kaset) 
Piringan audio 
Radio (rekaman siaran) 
 

2 Cetak Buku teks terprogram 
Buku pegangan/ manual 
Buku tugas 

3 Audio Cetak Buku latihan dilengkapi kaset 
Gambar/poster (dilengkapi audio) 

4 Priyek visual diam Film bingkai (slide) 
Film rangkai (berisi pesan verbal) 
 

5 Proyek visual diam dengan 
Audio 

Film bingkai (slide) suara 
Flim rangkai suara 
 
 

6 Visual Gerak Film bisu 
 

7 Visual gerak dengan audio Film suara 
Vidio/ VCD/ DVD 

8 Benda Benda nyata 
Model tiruan 
 

9 Komputer Media berbasis komputer; CAI 
Computer Assisted Instructional) & 
CMI (computer Managed Instruction) 
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Allen (1997) mengemukakan tentang hubungan antara media 

dengan tujuan pembelajaran sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah 

ini : 

Jenis Media 1 2 3 4 5 6 

Gambar Diam S T S S R R 

Gambar Hidup S T T T S S 

Televisi S S T S R S 

Obyek Tiga Dimensi R T R R R R 

Rekaman Audio S R R S R S 

Programmed Instruction S S S T R S 

Demonstrasi R S R T S S 

Buku teks tercetak S R S S R S 

Keterangan :  

R= Rendah; S= Sedang , dan T= tinggi 

1= Belajar informasi faktual 

2= Belajar mengenal visual 

3= Belajar prinsip, konsep dan aturan 

4=Prosedur belajar 

5= penyampaian ketrampilan persepsi motorik 

6= mengembangkan sikap, opini dan motivasi. 

Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media 

harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 

ingin dicapai. Contoh : bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat 
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menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat untuk 

digunakan. 

Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi 

bacaan maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan 

pembelajaran bersifat motorik (gerak dan aktivitas), maka media film 

dan video bisa digunakan. Di samping itu, terdapat kriteria lainnya yang 

bersifat melengkapi (komplementer), seperti: biaya, ketepatgunaan; 

keadaan peserta didik; ketersediaan; dan mutu teknis.  

C. Latihan 

1. Jika anda mengajar pada suatu sekolah di suatu daerah yang agak 

terpencil.  Apa yang anda lakukan jika anda akan membuat pesan 

materi ajar sesuai dengan mapel yang anda ampu? agar pesan anda 

terkesan dan dipahami oleh para murid. Buat langkah-langkah 

perencanaan media pembelajaran secara tertulis dan tentukan 

mapel yang akan anda jadikan pesan sebagai media pembelajaran.  

2. Buatlah resume bab 1 dari materi pemanfaatan media pembelajaran 

seni budaya ini dan refleksikan makna pentingnya pemanfaatan 

media dalam pembelajaran seni budaya di SMA atau SMP. 

Terutama dalam segi konsep, fungsi, jenis dan karakteristiknya. 
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D. Rangkuman  

Belajar pada hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku 

ke arah yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan tertentu yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Pengalaman dapat memberikan sumber 

belajar diklasifikasikan menurut jenjang tertentu berbentuk kerucut 

pengalaman. Penjenjangan jenis pengalaman tersebut disusun dari 

jenis yang konkrit hingga abstrak. Seperti yang telah dituliskan oleh 

Edgar Dale dalam cone of experience atau kerucut pengalaman. Dasar 

pengembangan kerucut pengalaman tersebut bukan merupakan tingkat 

kesulitan, melainkan menunjuk pada jumlah keabstrakan jenis indera 

yang turut menerima pesan. Pada tataran tingkatan konkrit seluruh 

indera ikut berperan sedangkan pada pengalaman abstrak yang 

dominan berperan adalah pendengaran dan penglihatan. Karena 

tingkat imajinasi dalam menerima pesan dari komunikan atau siswa 

sangat dipentingkan. 

Kemampuan manusia mengingat sangat dipengaruhi oleh 

penggunaan jenis media, dan kemampunan mengingat yang paling 

tinggi jika menggunakan media verbal dan visual. Dengan demikian 

maka prinsip ini harus digunakan sebagai pertimbangan ketika guru 

memilih media pembelajaran agar proses penyampaian pesan atau 

kegiatan belajar menjadi efektif. Pada umumnya proses komunikasi 

konvensional sebagian besar gagal. Kegagalan tersebut pada 

umumnya terjadi karena komunikasi berlangsung searah, sedangkan 

komunikasi yang sukses adalah ketika komunikator menyampaikan 
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pesan kepada siswa, ia menggunakan media untuk merangsang fikiran, 

perasaan dan kemauan anak didik. 

Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlanjar dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar. Selain itu media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak untuk dapat menimbulkan motivasi 

belajar, dan membentuk interaksi yang lebih langsung antara siswa dan 

guru, siswa dan lingkungannya dan dapat mamacu siswa untuk belajar 

sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

 Dan akhirnya media pembelajaran dapat mengatasi 

keterbatasan indera, ruang dan waktu, serta dapat memberikan 

kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 

A. Deskripsi 
Buku ajar untuk kepentingan mata latih ini berjudul Evaluasi 

Pembelajaran Seni Budaya. Hal tersebut sejalan dengan petunjuk 

pelaksanaan PLPG bahwa salah kemampuan yang perlu ditingkatkan 

bagi para peserta adalah dalam hal kompetensinya dalam bidang 

penilaian untuk kepentingan pembelajaran dalam unit kelas. Guru 

mata pelajaran Seni Budaya memiliki latar belakang dan kewenangan 

mengajar yang berbeda. Sesuai dengan KTSP mata pelajaran Seni 

Budaya mencakupi Seni Rupa, Musik, Tari dan Seni Teater. Oleh 

karena itu bahasan dalam uraian Evaluasi Pembelajaran Seni Budaya 

akan diusahakan mengarah pada bahasan seni secara umum, dan 

berbagai contoh diupayakan dari berbagai bidang seni tersebut. 

Lingkup kajian yang dipaparkan mencakupi pemahaman berbagai 

konsep dan instrumen serta pelatihan menyusun instrumen evaluasi 

pembelajaran seni budaya. Terkait dengan hal tersebut maka kajian-

kajian yang berkenaan dengan pengembangan materi pembelajaran 

Seni Budaya penting untuk dipelajari. Dengan uraian dan sejumlah 

latihan dan kegiatan yang diuraikan dalam buku ini diharapkan peserta 

pelatihan memiliki kompetensi menilai kompetensi siswa, khususnya 

kemampuan memahami dan menyusun instrumen evaluasi yang 

digunakan dalam pembelajaran seni budaya.   

 
B. Prasyarat 

Kompetensi awal yang dipersyaratkan adalah penguasan 

peserta pelatihan terkait dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar (SKKD) mata pelajaran Seni Budaya. SKKD tersebut telah 

dikembangkan dalam bentuk silabus serta RPP. Secara khusus akan 
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lebih tepat jika para peserta pelatihan telah membaca pedoman KTSP 

dalam hal Penyusunan Rancangan Penilaian Hasil Belajar. 

 
C. Petunjuk Belajar 

Agar Anda berhasil dengan baik dalam mempelajari Buku Ajar 

ini ikuti petunjuk belajar sebagai berikut. 

1. Bacalah dengan cermat  bagian pendahuluan ini sehingga Anda 

memahami kerangka umum Buku Ajar, manfaat dan cara 

mempelajarinya. 

2. Bacalah secara global atau sepintas dan cari kata-kata kunci, atau 

kata-kata yang menurut Anda asing. Kata-kata ini merupakan istilah 

khusus atau konsep dalam evaluasi pembelajaran dan juga  

pendidikan seni. Carilah arti atau maksudnya dalam glosarium atau 

kamus yang ada. 

3. Bacalah secara cermat. Ulangilah bacaan Anda jika ditemukan 

konsep atau kalimat yang menurut Anda sulit dipahami. 

4. Dampingilah bacaan Buku Ajar ini dengan SKKD, silabus, dan 

RPP. 

5. Bacalah juga buku-buku yang mengkaji tentang prosedur evaluasi 

pembelajaran 

6. Kerjakan latihan dan lembar kegiatan, serta tes formatif yang 

disediakan. 

7. Lakukan diskusi untuk memantapkan pemahaman dengan 

kelompok belajar Anda.  

 
 

D. Kompetensi dan Indikator 
Dengan mempelajari Buku Ajar ini Kompetensi Anda dalam 

mengevaluasi kompetensi siswa dalam pembelajaran seni budaya 

akan meningkat. Kompetensi tersebut terinci ke dalam kompetensi 

dasar pemahaman prinsip-prinsip konseptual evaluasi   pembelajaran 
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seni budaya, dan kompetensi dasar menyusun instrumen evaluasi 

yang digunakan dalam penilaian pembelajaran seni budaya 

Pencapaian kompetensi dasar pertama   dapat diukur melalui 

indikator sebagai berikut. 

(1) memahami konsep evaluasi pembelajaran seni budaya 

(2) memahami teknik evaluasi pembelajaran seni budaya 

(3) memahami berbagai jenis instrumen evaluasi pembelajaran seni 

budaya   

Pencapaian kompetensi dasar kedua   dapat diukur melalui 

indikator sebagai berikut. 

1. Menyusun instrumen penilaian unjuk kerja dalam pembelajaran 

seni budaya. 

2. Menyusun instrumen penilaian sikap dalam pembelajaran seni 

budaya. 

3. Menyusun instrumen  penilaian tertulis dalam pembelajaran seni 

budaya. 

4. Menyusun instrumen penilaian proyek pembelajaran seni budaya. 

5. Menyusun instrumen penilaian produk dalam pembelajaran seni 

budaya. 

6. Menyusun instrumen penilaian portofolio dalam pembelajaran seni 

budaya. 

7. Menyusun instrumen penilaian diri dalam pembelajaran seni 

budaya. 

 
 

 
 
 
 
 
 



BAB II KEGIATAN BELAJAR I 
 
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi setelah peserta pelatihan mengikuti Kegiatan 

Belajar I ini adalah mengenal konsep evaluasi, berbagai teknik dan 

jenis instrumen evaluasi yang digunakan dalam penilaian 

pembelajaran seni budaya. Pencapaian kompetensi tersebut dapat 

diukur melalui indikator sebagai berikut. 

(1) memahami konsep evaluasi pembelajaran seni budaya 

(2) memahami teknik evaluasi pembelajaran seni budaya 

(3) memahami berbagai jenis instrumen evaluasi pembelajaran seni 

budaya   

 

B. Uraian Materi 
1. Evaluasi dalam Konteks Pembelajaran Seni Budaya 

Evaluasi merupakan bagian integral proses pembelajaran, 

oleh karenanya kegiatan ini merupakan keniscayaan yang harus 

dilakukan guru. Hal tersebut dibangun oleh kebutuhan untuk 

memenuhi fungsi sistem institusional, dalam arti kebutuhan untuk 

memberikan nilai dalam setiap mata pelajaran, menentukan 

kenaikan kelas, dan kelulusan siswa dalam mengakhiri suatu 

program studi. Dalam konteks yang lebih khusus evaluasi lebih 

dikenal dengan istilah penilaian. 

Evaluasi (evaluation) merupakan konsep yang lebih luas 

dibandingkan  dengan measurement dan assessment. Evaluasi 

umumnya dilakukan dengan mendasarkan atas data yang 

diperoleh dari measurement dan assessment, dengan 

mempertimbangkan aspek merit dan worth. Measurement yang 

diterjemahkan menjadi pengukuran merupakan kegiatan 

membandingkan sesuatu dengan alat ukur (one-dimensional), oleh 

karenanya data yang dihasilkan bersifat kuantitatif. Assessment 
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terkadang dialihbahasakan menjadi penaksiran dan terkadang juga 

penilaian memiliki pengertian yang lebih luas dibanding dengan 

measurement, sering dideskripsikan sebagai multitrait-multimethod. 

Dengan berbagai konsep dalam dalam dunia evaluasi pendidikan 

tersebut, saat ini, ada kecenderungan pemilihan konsep 

assessment yang diindonesiakan menjadi asesmen. 

Merit dan worth jika dirunut arti katanya sama-sama 

diterjemahkan menjadi harga atau keberhargaan. Merit adalah 

harga yang dipertimbangkan dari aspek substansi. Mangga yang 

masam harus dikatakan masam. Karya seni yang jelek harus 

dikatakan jelek. Namun pertimbangan masamnya mangga atau 

jeleknya karya seni dapat juga dipertimbangkan dari sisi di luar 

substansi. Mangga masam menjadi tidak masalah jika diinginkan 

orang yang hamil muda. Karya seni yang jelek dapat dipahami 

karena ini dibuat oleh anak yang baru belajar. Pertimbangan 

eksternal inilah yang dikatakan sebagai worth. Tegasnya, merit 

menekankan pada aspek internal hal yang dinilai sementara worth 

menekankan pada aspek eksternal penilain. Dalam konteks 

evaluasi pembelajaran seni budaya, aspek merit dapat ditentukan 

dengan mengukur atau membandingkan karya seni yang telah 

dibuat atau dilakukan siswa dengan kaidah normatif secara umum. 

Aspek worth dapat dipertimbangkan antara lain karakteristik siswa, 

karakteristik orang tua, peraturan atau kebijakan sekolah (lihat 

Gambar 2.1).  
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Gambar 2.1 Proses Evaluasi Pembelajaran 

 

Dengan demikian dalam konteks pembelajaran seni budaya 

di sekolah ketika guru ingin menentukan nilai dalam kegiatan 

evaluasi dapat melalui proses pengukuran jika aspek atau objek 

yang dievaluasi memungkinkannya. Strategi asesmen kiranya 

merupakan langkah yang lebih tepat dengan memungkinkan guru 

seni budaya untuk menaksir dengan berbagai cara: tes untuk 

mengukur aspek pengetahuan, penskalaan sikap untuk menaksir 

kemampuan apresiatif, dan pengamatan untuk menggambarkan 

kemampuan kreatif, atau cara-cara lainnya.   

Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai jenis. Hal tersebut 

bergantung dari sudut mana evaluasi itu dipandang.  Jika evaluasi 

dalam dunia pendidikan/pembelajaran dipandang sebagai suatu 

program, maka dikenal adanya evaluasi penempatan (placement), 
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formatif (formative), diagnostik (diagnostic), dan sumatif (sumative) 

(lihat Gambar 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Program Evaluasi di Sekolah 

 

Evaluasi penempatan dilakukan dalam rangka 

memposisikan peserta didik dalam kedudukan yang tepat, misalnya 

untuk menentukan bidang seni atau keterampilan seni   yang 

menjadi pilihan siswa. Evaluasi formatif dilakukan dalam rangka 

terutama mengetahui kelemahan-kelemahan dalam proses 

pembelajaran (seni budaya) untuk segera dilakukan proses 

perbaikan atau penanggulangan. Evaluasi diagnostik dilakukan 

dalam rangka menemukan kesulitan belajar yang dihadapi siswa. 

Sementara evaluasi sumatif dilakukan dalam rangka mengetahui 

dan menentukan keberhasilan suatu program (pembelajaran seni 

budaya).  

Sebagaimana evaluasi pembelajaran pada umumnya, fungsi 

evaluasi pembelajaran seni budaya dapat dilihat dari sisi siswa, 

guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan. 

Secara umum evaluasi pembelajaran memiliki fungsi informatif, 

 
EVALUASI 

PENEMPATAN 

 
EVALUASI 
FORMATIF 

EVALUASI 
SUMATIF 

 
EVALUASI 

DIAGNOSTIK 



 

 

6-8 Evaluasi Pembelajaran Seni Budaya

artinya dengan evaluasi akan diperoleh informasi yang berupa data 

terkait dengan apa yang dievaluasi. 

Dilihat dari sisi siswa evaluasi pembelajaran jika dilakukan 

secara benar akan dapat memberikan informasi tentang keadaan 

siswa, sehingga pada gilirannya siswa dapat memacu diri untuk 

lebih giat belajar. Dengan demikian dari sisi siswa evaluasi 

pembelajaran sebagai motivator dalam belajar di samping sebagai 

pengukur prestasinya. 

Melalui evaluasi pembelajaran guru dapat melihat 

keberhasilannya dalam mengajar. Dengan demikian evaluasi 

berfungsi formatif bagi cara atau strategi yang dilakukan guru 

dalam mengajar. Dengan evaluasi guru dapat menentukan nilai 

bagi siswanya untuk naik kelas, lulus, atau penentuan prestasi 

lainnya. 

Berdasarkan informasi dari kegiatan evaluasi, kepala 

sekolah dapat mengambil kebijakan atas program yang telah 

dilakukan selama ini, diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan. 

Dengan demikian evaluasi bagi kepala sekolah berfungsi sebagai 

pertimbangan pengembangan program/kebijakan. 

Bagi orang tua, dengan evaluasi pembelajaran akan dapat 

diketahui prestasi anaknya dalam belajar dalam kurun waktu 

tertentu, karena itu memiliki fungsi informatif. Dengan kondisi yang 

ada orang tua dapat menyusun strategi dalam proses 

pembimbingan belajar anaknya.  

Sementara bagi pemerhati pendidikan, peneliti misalnya, 

akan memperoleh informasi yang berupa data yang bermanfaat 

bagi dunia penelitian pendidikan. Oleh karena itu bagi peneliti, 

evaluasi pembelajaran juga berfungsi informatif. 

Sasaran evaluasi pembelajaran dapat mencakupi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Dalam konteks Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang dalam Standar 
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Kompentensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) mata pelajaran seni 

budaya,   baik untuk SMP maupun SMA, sasaran evaluasi sudah 

barang tentu mengarah pada kompetensi yang diharapkan. Ada 

dua kompetensi yang ingin dibangun dan sudah barang tentu juga 

dievaluasi, yakni kompetensi apresiatif dan kompetensi kreatif 

(mengekspresikan diri dalam berkarya secara kreatif). Aspek 

apresiatif dapat dipahami sebagai domain afektif sekaligus kognitif. 

Karena seseorang (siswa) yang melakukan apresiasi secara benar 

haruslah memiliki sejumlah modal pengetahuan. Kompetensi kreatif 

kiranya paralel dengan domain psikomotor. 

Dengan demikian karakteristik evaluasi pembelajaran seni 

budaya terkait dengan sasaran pembelajaran adalah bagaimana 

evaluasi yang terkait dengan pendeskripsian kompetensi apresiasi 

dan kreasi. Karakteristik lain, sebagaimana fungsi pendidikan seni 

pada anak evaluasi pembelajaran seni juga menyangkut aspek 

ekspresi. Dalam berkarya seni senantiasa melibatkan aspek 

proses, dengan demikian evaluasi pembelajaran seni budaya 

seyogyanya juga mempertimbangkan aspek proses di samping 

hasil. 

Salah satu problem evaluasi yang sulit dipecahkan adalah 

upaya menampilkan nilai yang dapat benar-benar merupakan 

prestasi peserta didik.  Oleh karena apa yang dilakukan oleh guru 

dengan menyekor dan menilai, sesungguhnya hanyalah 

merupakan sebagian atau sampel prestasi. Contoh konkritnya 

adalah manakala guru memberikan sebuah tes, yang kebetulan 

saja ada seorang siswa tidak mampu menjawab dengan tepat 

seluruh pertanyaan yang ada, sehingga sekor yang diperolehnya 0 

(nol). Hal tersebut bukan berarti siswa tidak tahu sama sekali 

tentang substansi yang diteskan. Dengan kata lain, siswa 

sesunguhnya memiliki pengetahuan tentang substansi yang 

diteskan, akan tetapi oleh karena faktor kebetulan, hal tersebut  
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tidak muncul dalam materi tes, sehingga siswa tidak mampu 

menjawab. 

Berangkat dari kebutuhan untuk menampilkan prestasi siswa 

yang (mendekati) representatif berbagai prinsip perlu diperhatikan, 

antara lain adalah prinsip komprehensif, objektif, kontinu, dan 

praktis.  

Komprehensif artinya menyeluruh. Dengan demikian harus 

dihindari upaya tidak memunculkan sebagian atau beberapa pokok 

bahasan dalam pengujian. Dengan kata lain seluruh materi yang 

diajarkan harus muncul dalam pengujian.  Di samping materi tes 

harus komprehensif, taraf kemampuan atau kompetensi yang 

diukur pun harus komprehensif. Tidak tepat manakala dalam 

evaluasi itu yang diukur hanya aspek ingatan saja (yang menurut 

taksonomi Bloom dalam aspek pengetahuan meliputi aspek 

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi). 

Demikian juga misalnya hanya mengukur aspek teori 

(pengetahuan) saja, atau sebaliknya praktikum berkarya seni saja, 

manakala substansi dalam pembelajaran memang menuntut yang 

lebih kompleks. Dalam evaluasi pembelajaran praktikum seni 

budaya seringkali memang muncul tidak atau sulit terpenuhinya 

prinsip komprehensif ini. Misalnya, dalam satu semester praktikum 

(seni rupa) yang dilakukan adalah menggambar bentuk, 

menggambar reklame, dan berkarya patung. Materi praktikum 

apakah yang tepat dipilih dalam tes sumatif pada akhir semester? 

Pada bagian ini sudah barang tentu guru perlu memikirkan pada 

aspek lain sehingga prinsip komprehensif dalam tes akhir semester. 

Berbagai buku evaluasi pendidikan mrekomendasikan pembuatan 

blue-print test (kisi-kisi tes) atau pemetaan penilaian (lihat Tabel 2.1 

dan 2.2) sebelum proses evaluasi itu benar-benar dilaksanakan. 

Dengan cara ini, kemungkinan luputnya pokok bahasan tertentu 

tidak diujikan amatlah kecil. 
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Tabel 2.1 Kisi-Kisi Instrumen Evaluasi Mata Pelajaran Seni Budaya 

(Seni Rupa) Kelas VII Semester I 

 

NO MATERI 
KOMPETENSI 

APRESIASI KREASI 
  KOGNITIF AFEKTIF 

1 Identifikasi Jenis Karya 
Seni Rupa Daerah 
Setempat 

5 butir 2 butir - 

2 Sikap apresiatif terhadap 
keunikan gagasan dan 
teknik karya seni rupa 
terapan daerah setempat 

5 butir 2 butir - 

3 Menggambar bentuk 
dengan objek karya seni 
rupa terapan tiga dimensi 
dari daerah setempat 

5 butir 1 butir - 

4 Merancang karya seni kriya 
dengan memanfaatkan 
teknik dan corak daerah 
setempat 

5 butir - 1 butir 

5 Membuat karya seni kriya 
dengan memanfaatkan 
teknik dan corak daerah 
setempat 

5 butir - - 

 

Keterangan: 
Kisi-kisi ini menujukkan bahwa guru dalam mengembangkan soal dapat berupa 
tes yang mengukur aspek kognitif 25 butir soal, tes afektif 5 butir soal, dan tes 
kreasi sebuah soal. 
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 Tabel 2.2 Format Pemetaan Penilaian 
 

PEMETAAN PENILAIAN 
 

Mata Pelajaran  : 
Kelas    : 
 
N
O 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR ASPEK TEKNIK PENILAIAN 

TES PERF PROD PROY PORT 
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Objektif merupakan hal yang amat penting dalam proses 

evaluasi, terutama dalam kegiatan pengukuran dan penilaian. 

Karena itu hal-hal yang berbau subjektivitas harus dihindari. 

Subjektivitas ini biasanya muncul karena pengaruh orang. 

Hubungan dekat, kewibawaan, dan penampilan serta kesantunan 

biasanya merupakan hal-hal yang berpengaruh dalam proses 

evaluasi, yang lazim disebut halo effect. Ada saran yang barangkali 

dapat diikuti untuk mengurangi halo effect ini, antara lain dengan 

tidak mengenal nama siswa –hanya ini nilai sosialnya kurang 

bagus--, tidak membaca nama pada pekerjaan siswa, dan 

penggunaan penilai ganda jika pengujiannya menggunakan tes 

esai dan penampilan. 

Kontinu artinya terus menerus. Dalam konteks evaluasi 

pembelajaran ini prinsip kontinu berarti kegiatan evaluasi perlu 

dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi sangat kecil 

kemungkinannya dapat menampilkan prestasi yang sebenarnya jika 

proses evaluasi dilakukan hanya sekali. Oleh karena itu tepat 

kiranya jika guru dalam menentukan nilai akhir semester 

mempertimbangkan nilai-nilai harian, nilai tengah semester, dan 

sebagainya. Secara tersirat pertimbangan prinsip kontinu ini juga 

mempertimbangkan prinsip keterpaduan terutama terkait dengan 

mata pelajaran lain dan program sekolah. 

Praktis yang dimaksud adalah mudah dan murah dalam 

pelaksanaan. Efektivitas dan efisiensi merupakan pertimbangan 

kepraktisan evaluasi. Berapa jumlah soal atau tugas harus 

diberikan, berapa waktu yang dialokasikan, bagaimana cara 

pengawasan, di mana tempat pengujian dilaksanakan, dan berapa 

besar dana yang diperlukan merupakan pertimbangan menentukan 

kepraktisan dalam evaluasi. Jumlah siswa yang sedikit tidak lagi 

tepat dilaksanakan tes objektif (pilihan ganda misalnya), dan 

seterusnya.  
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2. Teknik Evaluasi Pembelajaran Seni Budaya 
Secara umum dalam evaluasi dikenal dua teknik, yakni tes 

dan non tes. Teknik tes dianggap sebagai teknik utama dalam 

evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu dapat dipahami jika pada 

ulangan akhir semester lazim disebut sebagai tes akhir semester. 

Sementara non tes dipakai sebagai teknik pendamping tes guna 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan holistik 

tentang kompetensi siswa yang akan diukur. 

Tes diartikan sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh 

siswa untuk menampilkan kemampuannya. Dengan demikian tes 

sengaja dirancang sedemikian rupa, sehingga peserta tes berada 

pada kondisi tertentu. Misalnya siswa melakukan aktivitas, dalam 

waktu, ruang, dan pengendalian situasi (pengawasan). Dengan 

demikian memungkinkan melalui teknik tes ini dapat dihasilkan 

informasi yang lebih objektif. Oleh karena itu teknik tes terkadang 

disebut sebagai authentic assessment. 

Teknik non tes bisa jadi siswa tidak melakukan aktivitas 

tertentu, yang penting adalah bagaimana guru/evaluator dapat 

memperoleh informasi khususnya yang terkait dengan keadaan 

siswa, selain kemampuannya. Bisa jadi dalam proses pengumpulan 

data tersebut tidak melalui pengendalian situasi, tidak juga 

pengaturan tempat atau waktu tertentu. Dengan demikian teknik 

non tes lebih longgar dan bebas dibandingkan dengan teknik tes. 

Berbagai teknik non tes dikategorikan sebagai alternatif 

assessment. 

Teknik tes dapat diklasifikasi dari berbagai segi. 

Berdasarkan substansi yang diungkap dapat dibedakan atas tes 

pengetahuan, apresiasi dan tes keterampilan. Berdasarkan cara 

merespons, tes dalam pembelajaran seni budaya dapat dibedakan 

atas tes verbal (dengan kata-kata), dan non verbal (tidak dengan 

kata-kata). Tes verbal dapat dilakukan dengan tes tertulis atau 
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menggunakan respons tulisan, atau lisan. Tes non verbal, tidak 

menggunakan kata-kata, antara lain tes keterampilan atau 

penampilan, atau tes perbuatan (performance test). Berdasarkan 

waktu yang dibutuhkan dikenal adanya tes kecepatan (speed test) 

dan tes kekuatan (power test). Berdasarkan bentuknya seringkali 

dikenal dengan tes objektif (meliputi tes Benar-Salah, Penjodohan, 

Isian, Jawaban Singkat, dan Pilihan Ganda), dan tes subjektif (esai 

dan penampilan). Dalam tes esai dikenal adanya esai bebas dan 

esai berstruktur. Sementara tes penampilan dikenal adanya tes 

kertas dan pensil, identifikasi, simulasi, dan penampilan contoh 

pekerjaan. 

Berbagai teknik non tes antara lain adalah pengamatan, 

wawancara, angket, penelusuran dokumen, dan sosiometri. 

Pengamatan dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran 

tentang perilaku siswa, baik dalam proses berkarya seni  maupun 

hasil karyanya. Oleh karena itu, sebaiknya dalam proses 

pengamatan ini dikembangkan pedoman pengamatan. Wawancara 

merupakan proses penggalian data yang dilakukan dengan 

interaksi langsung antara guru/evaluator dengan siswa. Agar 

pertanyaan yang diajukan tidak melebar kemana-mana juga perlu 

disiapkan pedoman wawancara. Wawancara cocok dilakukan untuk 

jumlah kecil responden. Jika jumlahnya sangat besar wawancara 

menjadi tidak efisien, maka angket dapat menjadi alternatif. Angket 

adalah daftar pertanyaan yang dapat dijawab oleh responden. Jika 

data itu telah terdokumentasi dapat dilakukan dengan penelusuran 

dokumen, cara ini juga sebaiknya dilengkapi dengan pedoman 

pengumpulan dokumen. Sementara sosiometri merupakan cara 

untuk melihat bagamana hubungan yang terjadi dari individu siswa 

dengan sejumlah siswa lainnya.  
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3. Instrumen Evaluasi Pembelajaran Seni Budaya 
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bahasan 

karakteristik evaluasi pembelajaran seni budaya, bahwa terkait 

dengan kompetensi dasar yang diharapkan yakni kompetensi 

apresiatif dan kreatif, maka instrumen evaluasi pembelajaran juga 

perlu disiapkan ke arah yang dimaksud. Kompetensi apresiatif 

memerlukan juga kemampuan kognitif. Dengan demikian,  

walaupun penekanan pada dua kompetensi apresiatif dan kreatif, 

kompetensi kognitif tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu 

bagaimana penyusunan instrumen untuk mengukur kompetensi 

kognitif, apresiastif, dan kreatif perlu dikuasai oleh guru Pendidikan 

Seni Rupa.  

Evaluasi domain kognitif memerlukan kompetensi guru 

dalam mengembangkan instrumen baik tertulis maupun lisan. 

Bentuk yang dapat dipilih sangatlah beragam. Ada dua klasifikasi 

yang umum dipakai yakni tes objektif (yang meliputi tes benar-

salah, isian, jawaban singkat, penjodohan, dan pilihan ganda) dan 

tes subjektif atau esai yang meliputi esai bebas dan terstruktur.  

Dalam pengembangannya sudah barang tentu perlu diperhatikan 

petunjuk-petunjuk perakitan soal menurut pandangan para ahli 

pengukuran psikologis maupun petunjuk teknis pelaksanaan 

kurikulum. 

Evaluasi domain afektif atau apresiatif dapat dilakukan 

dengan menaksir kemampuan siswa ketika merespons karya seni 

yang diamati. Instrumennya dapat dikembangkan dalam bentuk 

esai baik bebas maupun terstruktur. Pendekatan yang digunakan 

dapat digunakan pendekatan kritik, yakni melalui tahapan deskriptif, 

analisis formal, interpretasi dan akhirnya evaluasi. Melalui kegiatan 

ini produk apresiasi siswa berupa tulisan. Di samping dalam bentuk 

tulisan evaluasi domain apresiasi atas karya seni dapat 

dikembangkan dengan instrumen berupa skala sikap. Dua di antara 
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yang relatif familier dan mudah dilaksanakan adalah pengukuran 

dengan skala Likert dan semantic-differential. 

Evaluasi domain kreatif dalam KTSP ditawarkan berbagai 

teknik antara lain unjuk kerja/kinerja, dan produk. Unjuk 

kerja/kinerja tepat diterapkan dalam bidang seni yang lebih 

berorientasi pada proses, sebagaimana dalam musik dan tari. 

Sementara evaluasi produk sangat tepat digunakan dalam bidang 

pendidikan seni rupa (walaupun aspek proses berkarya siswa dapat 

juga dievaluasi secara khusus).  Ada juga pendapat yang 

menyatakan bahwa tes yang digunakan dalam pengukuran praktik 

atau kreatif dalam berkarya seni dapat meliputi (a) penampilan 

dengan kertas dan pensil (paper and pencil test), (b) tes identifikasi, 

(c) penampilan simulasi, dan (d) contoh pekerjaan/karya (work 

sample).  Jenis (a) menunjukkan tingkat validitas yang rendah, 

sementara yang (d) merupakan jenis tes dengan tingkat validitas 

yang tinggi. 

Instrumen tes kinerja atau produk yang perlu diingat dalam 

proses penyusunannya adalah instrumen suruhan (instructions), 

dan pedoman pengamatan (the observational form). Instrumen 

suruhan paling tidak meliputi: sasaran tes, perlengkapan dan 

bahan, prosedur pelaksanaan tes yang meliputi (a) keadaan 

perlengkapan, (b) penampilan yang dituntut, (c) batas waktu,  dan 

(d) aspek-aspek pensekoran. Pedoman pengamatan dapat dibuat 

dalam bentuk skala atas aspek-aspek pensekoran. Oleh karena 

hasil amatan atas karya seni cenderung subjektif dalam proses 

pensekoran direkomendasikan dikembangkan rubric dalam setiap 

aspek amatan. Dapat juga dalam rangka mengurangi subjektivitas 

pensekoran/ penilaian karya seni ini dilakukan dengan pengamat 

ganda. 

Portofolio merupakan teknik penilaian yang digalakkan ketika 

Kurikulum Berbasis Kompetensi diujicobakan. Penilaian ini dapat 
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digunakan untuk mengukur kompetensi apresiatif maupun kreatif. 

Portofolio adalah kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan siswa. 

Tugas-tugas tersebut sekaligus sebagai rekaman kemampuan 

siswa yang dikaitkan dengan waktu belajar. Oleh karena itu 

penilaian portofolio tepat digunakan untuk kurun waktu tahunan, 

semester, atau tengah semester. Kurang dari itu tampaknya hanya 

menjadi kumpulan tugas saja. 

Penilaian proyek yang terkadang disebut penugasan juga 

dapat digunakan untuk mengukur kompetensi apresiatif dan kreatif 

siswa, baik secara sendiri-sendiri maupun integratif. Yang integratif, 

misalnya, siswa diminta untuk mengamati suatu proses kesenian 

tertentu. Siswa diminta untuk membuat laporan, dan juga diminta 

untuk berkarya dengan bertolak dari karya seni yang diamati 

tersebut. 

 
C. Latihan 

Untuk memantapkan penguasaan Anda tentang konsep-konsep 

evaluasi dalam pembelajaran Seni Budaya lakukan kegiatan sebagai 

berikut. 

1. Diskusikan dengan kelompok Anda, manakah yang lebih tepat 

digunakan dalam evaluasi pembelajaran seni budaya, assessment 

ataukah measurement? Tunjukkan alasan-alasannya. 

2. Diskusikan dengan kelompok Anda, bagaimana usaha yang 

dilakukan guru seni budaya dalam rangka menghindari halo effect? 

 
D. Lembar Kegiatan 

Lakukan kegiatan berikut ini. 

1. Bacalah uraian materi secara cermat kemudian lakukan tugas 

sebagai berikut. 

1.1. Tuliskan kembali konsep pengukuran dan asesmen dalam 

pembelajaran seni budaya menurut bahasa Anda sendiri masing-
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masing dalam satu kalimat, dan berikan contoh dalam bidang seni 

rupa, seni tari, atau musik! 

Konsep Pengukuran: 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

Contoh: 

............................................................................................................

............................................................................................................  
Konsep Asesmen: 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

Contoh: 

............................................................................................................

............................................................................................................ 
 
 

1.2.  Bacalah secara cermat uraian yang membahas tentang teknik dan 

instrumen evaluasi pembelajaran seni budaya, dan selanjutnya 

gambarlah peta konsep pada bagian ruang kosong yang 

disediakan berikut ini. 

 

Peta Konsep Teknik dan Instrumen Evaluasi Pembelajaran Seni 

Budaya 
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2. Pelajari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) mata pelajaran Seni Budaya. Selanjutnya isilah 

Pemetaan Penilaian berikut untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dalam kurun waktu satu semester (sesuaikan 

dengan bidang keahlian Anda).  

PEMETAAN PENILAIAN 
 

Mata Pelajaran  : 
Kelas    : 
Semester   : 
 
NO STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

DASAR INDIKATOR ASPEK TEKNIK PENILAIAN 
TES PERF PROD PROY PORT 
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E. Rangkuman 
1. Evaluasi merupakan keniscayaan dalam proses pembelajaran, 

termasuk pembelajaran seni budaya guna mengetahui 

ketercapaian kompetensi siswa. Untuk kepentingan tersebut 

evaluasi dilakukan melalui  kegiatan yang sistematis yang pada 

umumnya mendasarkan pada data yang diperoleh melalui 

pengukuran (measurement) dan atau asesmen (assessment) 

dengan mempertimbangkan aspek merit dan worth.  

2. Program evaluasi pembelajaran seni budaya dapat mencakupi 

evaluasi penempatan, formatif, diagnostik, dan sumatif yang 

memiliki sejumlah fungsi baik dilihat dari sisi siswa, guru, kepala 

sekolah, orang tua siswa, maupun pemerhati atau pengkaji 

pendidikan. 

3. Sasaran evaluasi pembelajaran seni budaya mencakupi aspek 

kompetensi apresiatif dan kreatif. 

4. Prinsip evaluasi yang perlu diperhatikan adalah komprehensif, 

objektif, kontinu, dan praktis. 

5. Teknik evaluasi lazim dibedakan atas teknik tes dan non tes. Teknik 

tes dapat disebut sebagai authentic assessment, sementara non 

tes dapat disebut sebagai alternative assessment. 

6. Instrumen evaluasi pembelajaran seni budaya dapat disiapkan 

untuk mengungkap domain kognitif untuk mengungkap bidang 

kajian/pengetahuan seni budaya, domain apresiatif untuk 

mengungkap afeksi atau sikap siswa terhadap seni budaya, dan 

domain kreatif untuk mengungkap ekspresi siswa dalam melakukan 

aktivitas berkarya seni. 
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F. Tes Formatif 
Berilah tanda silang A, B, C, atau D   pada lembar jawaban yang 
merupakan jawaban paling tepat 

 
1. Pengukuran (measurement) dalam evaluasi pembelajaran 

merupakan kegiatan untuk  .... 
  A. mengetahui kemampuan siswa dengan menggunakan alat tes 
  B. menentukan keberhasilan siswa dengan   kriteria teretentu 
  C. mengevaluasi hasil belajar siswa dengan berbagai kriteria 
  D. menaksir kemampuan siswa secara kualitatif 
 

2. Dalam konteks pembelajaran penilaian kelas merupakan usaha 
untuk .... 

  A. mengarahkan strategi pembelajaran 
  B. menentukan guru dalam pemanfaatan media 
  C. mengetahui latar belakang siswa 
  D. mengukur ketercapaian sasaran pembelajaran 
   

3. Manakah pernyataan berikut yang benar? 
  A. Data penilaian bersifat kuantitatif 
  B. Data pengukuran bersifat kuantitatif 
  C. Data penilaian dan pengukuran keduanya bersifat kualitatif 
  D. Data penilaian dan pengukuran keduanya bersifat kuantitatif 
 

4. Guru dalam menentukan nilai seni budaya yang mencakupi aspek 
apresiasi dan kreasi dengan menggunakan teknik tes dan non-tes 
maka guru tersebut telah melakukan .... 

  A. measurement 
  B. judgement 
  C. assessment 
  D. grading 
 

5. Dalam penilaian  dipertimbangkan sejauhmana penguasaan materi 
oleh peserta didik secara substansial tanpa dipengaruhi oleh faktor 
luar. Hal tersebut berarti guru mempertimbangkan aspek .... 

  A. merit 
  B. worth 
  C. assessment 
  D. halo effect 
 

6. Guru dalam menentukan nilai siswa dengan melaksanakan 
beberapa kali tes formatif, tes subsumatif, dan diakhiri dengan tes 
sumatif. Dengan demikian guru telah melakukan evaluasi secara.... 

  A. kontinu     C. terprogram 
  B. objektif     D. komprehensif 
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7. Halo effect harus dihindari dalam proses penilaian. Hal tersebut 
dimaksudkan agar .... 

  A. sesuai pertimbangan internal 
  B. sesuai pertimbangan eksternal 
  C. kompetensi murid terukur objektif 
  D. penilaian dapat berkelanjutan 
 

8. Tujuan akhir dari evaluasi pembelajaran adalah ... 
  A. menentukan kompetensi siswa 
  B. mengetahui keberhasilan guru dalam mengajar 
  C. menentukan kenaikan kelas 
  D. memperbaiki program pembelajaran selanjutnya 
 

9. Berikut ini termasuk teknik penilaian alternative assessment, selain 
.... 

  A. esai bebas 
  B. unjuk kerja 
  C. produk 
  D. portofolio 
 

10. Berikut ini termasuk instrumen authentic assessment, selain tes .... 
  A. pilihan ganda 
  B. benar-salah 
  C. esai testruktur 
  D. skala sikap 
 
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat 
 

1. Manakah yang lebih cocok digunakan dalam evaluasi pembelajaran 
seni budaya antara measurement dan assessment? Mengapa? 

 
2. Bagaimanakah cara yang dilakukan agar nilai siswa yang diperoleh 

siswa benar-benar representatif? 
 
3. Apakah perbedaan subtansial antara teknik tes dan non tes? 

 
 

 



BAB III KEGIATAN BELAJAR II 
 
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi setelah peserta pelatihan mengikuti Kegiatan 

Belajar II ini adalah menyusun instrumen evaluasi yang digunakan 

dalam penilaian pembelajaran seni budaya. Pencapaian kompetensi 

tersebut dapat diukur melalui indikator sebagai berikut. 

1. Menyusun instruksi dan pedoman pensekoran penilaian unjuk kerja 

dalam pembelajaran seni budaya 

2. Menyusun instruksi dan pedoman pensekoran penilaian sikap dalam 

pembelajaran seni budaya 

3. Menyusun instruksi dan pedoman pensekoran penilaian tertulis dalam 

pembelajaran seni budaya 

4. Menyusun instruksi dan pedoman pensekoran penilaian proyek 

pembelajaran seni budaya 

5. Menyusun instruksi dan pedoman pensekoran penilaian produk dalam 

pembelajaran seni budaya 

6. Menyusun instruksi dan pedoman pensekoran penilaian portofolio 

dalam pembelajaran seni budaya 

7. Menyusun instruksi dan pedoman pensekoran penilaian diri dalam 

pembelajaran seni budaya 

 
B. Uraian Materi 

Dalam Pedoman Penyusunan Rancangan Penilaian Hasil 

Belajar Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA sesuai dengan KTSP (Tim 

Pustaka Yustisia, 2007) dinyatakan ada sejumlah teknik penilaian. 

Ketujuh teknik penilaian tersebut adalah penilaian unjuk kerja, sikap, 

tertulis, proyek, produk, portofolio, dan penilaian diri. Uraian berikut 

dikembangkan berdasarkan sumber tersebut dengan buku-buku 

pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran (lihat Suryabrata, 

1987 dan 2005; Depdikbud, 1983/1984). Guna memberikan wawasan 

yang lebih terfokus berikut ini dibahas pengertian berbagai teknik 
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penilaian tersebut dan cara pengamatan atau pensekorannya yang 

dikaitkan dengan mata pelajaran seni budaya.  

1. Penilaian Unjuk Kerja 
Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan 

dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, 

misalnya menggambar suatu objek, mengolah bahan atau 

menggunakan alat dalam berkarya seni rupa, praktik menari dalam 

seni tari atau menyanyi dalam seni musik. 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun 

instrumen instruksi adalah sebagai berikut: (1) langkah-langkah 

kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan 

kinerja dari suatu kompetensi, (2) kelengkapan dan ketepatan 

aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut, (3) kemampuan-

kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 

(4) upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, 

sehingga semua dapat diamati, (5) kemampuan yang akan dinilai 

diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. 

Untuk melakukan pensekoran perlu dibuat pedoman 

pengamatan berupa daftar cek (check-list) dan skala penilaian 

(rating scale). 
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Contoh Daftar cek 

Penilaian Unjuk Kerja Menggambar Bentuk 
Nama Siswa: .............................  Kelas: ................ 

No Aspek Yang Dinilai Baik Tidak 
Baik 

1 Cara memegang pensil   
2 Pengambilan posisi    
3 Sikap tubuh ketika menggambar    
4 Kesungguhan   
5 Pemanfaatan waktu   

Skor yang dicapai  
Skor maksimum  

Keterangan: 

Baik mendapat skor 1, tidak baik mendapat skor 0 

 

Contoh Skala Penilaian  

Penilaian Unjuk Kerja Menggambar Bentuk 
Nama Siswa: .............................  Kelas: ................ 

No Aspek Yang Dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1 Cara memegang pensil     

2 Pengambilan posisi      

3 Sikap tubuh ketika menggambar      

4 Kesungguhan     

5 Pemanfaatan waktu     

Jumlah     

Skor Maksimum 20 

 

Keterangan: 
Skor 1 menunjukkan kompetensi rendah sementara sekor 4 kompetensi tinggi 

Kriteria penilaian dapat dilakukan sebagai berikut. 

16 -20   sangat kompeten 
10-15 kompeten 
05-09 cukup kompeten 
00-04 tidak kompeten  
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2. Penilaian Sikap 
Penilaian sikap diarahkan pada hal yang terkait dengan 

kecenderungan siswa dalam merespons sesuatu objek. Sikap juga 

merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang 

dimiliki oleh seseorang siswa. Secara umum, objek sikap yang 

perlu dinilai dalam proses pembelajaran (seni budaya) antara lain 

adalah (1) sikap terhadap materi pelajaran, (2) sikap terhadap guru, 

(3) proses pembelajaran, (4) sikap berkaitan dengan nilai atau 

norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran.  

Instrumen yang dapat digunakan adalah pedoman 

pengamatan, wawancara, angket dan skala sikap. Pedoman 

pengamatan dapat dikembangkan dalam bentuk catatan kejadian. 

Bentuknya dapat dibuat secara bebas untuk mendeskripsikan 

tentang bagaimana sikap siswa atas objek yang disikapi. Dapat 

pula pedoman pengamatan disiapkan dalambentuk tabel berikut. 

 
Contoh isi Buku Catatan Harian 

No Hari/Tanggal 
Nama Peserta 

Didik 

Kejadian (Positif 

atau negatif) 

Tindak 

Lanjut 

  

 

 

 

 

 

   

Penilaian sikap dapat dilakukan melalui wawancara. Guru atau 

evaluator dapat menyiapkan apa yang akan diwawancarakan dengan 

pedoman wawancara. Pedoman ini dapat memuat pokok-pokok 

pertanyaan yang akan diwawancarakan  atau dikembangkan secara 

lebih terinci, sebagaimana dalam bentuk angket. Angket dapat disusun 

dalam pertanyaan tertutup maupun terbuka. 
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Angket dapat juga dikembangkan dalam bentuk skala sikap. 

Skala yang lazim digunakan adalah skala Likert. Siswa dapat diminta 

untuk merespons tentang objek yang perlu disikapi dengan SS (sangat 

setuju), S (setuju), R (ragu-ragu), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak 

setuju). Skala ini bisa diubah dari kutub Sangat Senang sampai 

dengan Sangat Tidak Senang. Skala sikap juga dapat dikembangkan 

dengan model Skala Semantic Differential. Contoh skala Likert dan 

Semantic Differential disajikan sebagai berikut. 

 
 

CONTOH INSTRUMEN SIKAP TERHADAP MATA PELAJARAN  
DENGAN SKALA LIKERT 

 
 

PETUNJUK 
Isilah dengan memberi tanda cek (V) pada kolom frekuensi sesuai 
dengan kenyataan yang Anda alami terhadap pernyataan berikut. 

 
 

No Pernyataan 
Frekuensi 

Selalu Sering Cukup Jarang Tidak 
Pernah 

1 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
dst 

Saya senang pada isi mata 
pelajaran ini 
Saya mengikuti mata pelajaran 
ini sesuai jadwal 
Saya tidak mencatat 
penjelasan guru 
Saya kerjakan tugas pelajaran 
ini tepat waktu 
Saya malas mencari informasi 
untuk mendalami materi 
pelajaran ini 
 

     

JUMLAH      
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Contoh Instrumen Semantic Differential  

 
 

Bagaimanakah tanggapan Anda atas lukisan di atas? Berikan tanda 
cek pada kolom yang relevan! 
 
Deskripsi Tanggapan Deskripsi 

1 2 3 4 5 6 7 
Indah        Jelek 
Menakjubkan        Biasa saja 
Tokoh 
pemberani 

       Tokoh penakut 

Sederhana        Rumit 
Modern        Konvensional 
 
 

3. Penilaian Tertulis 
Penilaian tertulis merupakan penilaian yang telah lazim 

dilakukan guru, dengan kata lain penilaian ini sering disebut 

sebagai penilaian konvensional.  Tes tertulis mengharapkan 

respons siswa tidak selalu dalam bentuk tulisan. Respons siswa 

dapat juga dalam bentuk memberi tanda, mewarnai, menggambar, 

dan lain sebagainya. 
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Ada dua bentuk soal tes tertulis, yaitu tipe memilih jawaban 

yang terdiri atas (1) pilihan ganda, (2) dua pilihan (benar-salah atau 

ya-tidak), dan (3) menjodohkan, dan tipe mensuplai jawaban yang 

mencakupi (1) isian atau melengkapi, (2) jawaban singkat atau 

pendek, dan (3) uraian.  Tipe pilihan ganda, dua pilihan, 

menjodohkan, isian, dan jawaban singkat dikategorikan sebagai tes 

objektif, sementara uraian dikategorikan sebagai tes subjektif. 

Khusus untuk tipe pilihan ganda dikenal tipe melengkapi pilihan 

(yang terdiri dari: jawaban sebagai pelengkap, perkecualian, dan 

jawaban pertanyaan), hubungan antarhal (sebab-akibat), tinjauan 

kasus,  asosiasi pilihan ganda, dan membaca gambar (lihat 

Depdikbud, 1983/1984). 

Soal tipe objektif pedoman umum yang harus diperhatikan 

adalah (1) nyatakan soal sejelas mungkin (2) pilihlah kata-kata 

yang mempunyai arti tepat (3) hindarkan pengaturan kata-kata 

yang kompleks atau janggal, (4) masukkan semua keterangan yang 

diperlukan sebagai dasar untuk melakukan pemilihan jawaban, (5) 

hindarkan memasukkan kata-kata yang tidak berfungsi, (6) 

rumuskan soal setepat mungkin, (7) sesuaikan taraf kesukaran soal 

dengan kelompok dan tujuan yang dimaksudkan, dan (8) hindarkan 

isyarat ke arah jawaban benar yang tidak perlu.  

Di samping pedoman umum untuk tipe objektif, ada juga 

pedoman khusus untuk setiap bentuk tipe objektif. Untuk soal tipe 

Benar-Salah hal yang harus diperhatikan adalah: (1) pernyataan 

yang “benar-benar benar”  atau “benar-benar salah”, (2) hindarkan 

penggunaan kalimat yang panjang dan melibatkan berbagai 

keterangan, (3) hindarkan penggunaan kalimat yang diambil 

langsung dari teks, (4) hendaklah junlah soal cukup banyak, (5) 

respons jawaban seimbang dan acak tak berpola.  

Penyusunan soal isian hal yang perlu diperhatikan adalah: 

(1) respons hanya satu jawaban yang benar (2) respons berupa 
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satu frase (kata atau rangkaian kata yang merupakan konsep), (3) 

sebaiknya isian ditempatkan di akhir kalimat.  

Penyusunan soal penjodohan petunjuk  yang perlu 

diperhatikan adalah: (1)  kelompokkan hanya premis-premis yang 

homogen dan jawaban-jawaban yang homogen, (2) gunakan daftar 

jawaban yang relatif singkat, (3) aturlah premis-premis dan 

jawaban-jawaban itu sedemikian rupa sehingga benar-benar jelas 

bagi peserta tes, (4) dalam petunjuk jelaskan dasar yang digunakan 

untuk menjodohkan, (5) jangan membuat penjodohan sempurna 

satu lawan satu.  

Untuk soal jawaban singkat pedoman yang ada adalah: (1) 

gunakan bentuk singkat hanya untuk pertanyaan yang dapat 

dijawab dengan kata, frasa, angka, atau simbol yang unik, (2) 

jangan mengambil pertanyaan-pertanyaan dari teks, (3) buatlah 

pertanyaan atau petunjuk itu eksplisit, hindarkan pertanyaan yang 

tak berbatas pasti, (4) sediakan tempat yang cukup untuk memberi 

jawaban dan mempermudah memberikan sekor, (5) soal yang 

menghendaki respons angka tentukan kecermatan yang dituntut.  

Sementara untuk soal pilihan ganda pedomannya adalah: (1) 

gunakan pertanyaan langsung atau pernyataan tak lengkap 

sebagai batang tubuh soal, (2) masukan kata berulang dari 

kemungkinan jawaban dalam batang tubuh soal, (3) sedapat 

mungkin hindari penggunaan pernyataan negatif, (4) sediakan 

jawaban yang para ahli sependapat, (5) buatlah semua 

kemungkinan jawaban sesuai dengan batang tubuh soal, (6) 

buatlah semua pengecoh masuk akal dan menarik, (7) hindarkan 

penggunaan jawaban yang tumpang-tindih (8) kemungkinan 

jawaban homogen, (9) hanya ada satu kemungkinan jawaban 

benar, (10) jangan gunakan kemungkinan jawaban lebih dari satu 

benar atau semua jawaban benar atau salah. 



 

 

6-32 Evaluasi Pembelajaran Seni Budaya

Tes esai atau uraian adalah instrumen penilaian yang 

menuntut peserta didik untuk mengingat, memahami, dan 

mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari. 

Peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasan 

tersebut dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-

katanya sendiri. Pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah: (1) 

karakteristik mata pelajaran dan keluasan ruang lingkup materi 

yang akan diuji, (2) materi tes sesuai dengan kompetensi yang 

telah ditetapkan, (3) konstruksi soal jelas dan tegas, (4) bahasa 

lugas dan tidak menimbulkan tafsir ganda. 

Cara pensekoran atau penilaian untuk soal tipe objektif 

dapat dilakukan dengan sistem denda agar siswa dalam 

merespons jawaban tidak dilakukan dengan untung-untungan  atau 

sekedar menebak. Dalam pensekoran soal esai atau uraian perlu 

dipertimbangkan bobot untuk setiap soal. Tidak harus pada setiap 

soal memiliki sekor yang sama. Misalnya lima buah soal tidak mesti 

sekor totalnya  5 x 5, atau 25. Bisa saja soal 1 sekornya 3, soal 2 

sekornya 5, soal 3 sekornya 5, soal 4 sekornya 6, soal 5 sekornya 

9. Sehingga total sekor 35. Nilai yang diperoleh siswa dapat 

dihitung dari proporsi sekor jawaban atas sekor total. 

 

4. Penilaian Proyek 
Penilaian proyek yang terkadang disebut penugasan juga 

dapat digunakan untuk mengukur kompetensi apresiatif dan kreatif 

siswa, baik secara sendiri-sendiri maupun integratif. Yang integratif, 

misalnya, siswa diminta untuk mengamati suatu proses kesenian 

tertentu. Siswa diminta untuk membuat laporan, dan juga diminta 

untuk berkarya dengan bertolak dari karya seni yang diamati 

tersebut. 

Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan hasil akhir. Misalnya siswa diberi 
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tugas untuk mengamati sentra seni kerajinan, pertunjukan tari atau 

musik. Penugasan dapat diawali ketika siswa menyusun proposal 

atau rancangan, pengumpulan data, sampai dengan pembuatan 

laporan 

Untuk kepentingan penilaian proyek ini guru juga perlu 

menyiapkan instrumen berupa instruksi atau suruhan secara jelas 

terkait hal-hal yang perlu dilakukan oleh siswa. Di samping itu perlu 

juga disiapkan instrumen untuk kepentingan pengamatan atau 

penskorannya. Berikut ini adalah contoh instrumen 

pengamatan/penskoran yang dimaksud. 

 

Contoh Penilaian Proyek 

 Mata Pelajaran  : Seni Budaya 

 Submata Pelajaran : Seni Rupa 

Nama Proyek : Pembuatan Seni Keramik Mayong 

Alokasi Waktu : 2 bulan 

 

Nama Siswa : .............................   Kelas: VIII 

No Aspek*) Skor (1-5) 
1 Perencanaan 

a. Persiapan 
b. Pemilihan fokus masalah 

 

2 Pelaksanaan 
a. Pemilihan waktu 
b. Penentuan sumber data 
c. Ketepatan informasi 

 

3 Laporan Proyek 
a. Penampilan laporan 
b. Penguasaan materi 

 

Total Skor  
 
*) Aspek disesuaikan dengan proyek yang dilakukan siswa 
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5. Penilaian Produk 
Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses 

pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi 

penilaian kemampuan peserta didik membuat produk teknologi dan 

seni. Penilaian produk mencakupi tiga tahap penilaian, yakni (1) 

tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik 

dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, 

dan mendesain produk, (2) tahap pembuatan produk (proses), 

meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan 

menggunakan bahan, alat, dan teknik, dan (3) tahap penilaian 

produk (appraisal), meliputi: penilaian produk yang dihasilkan 

peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan. 

 

Contoh Penilaian Produk 

 Mata Pelajaran  : Seni Budaya 

 Submata Pelajaran : Seni Rupa 

Nama Produk       : Melukis dengan Cat Air  

Tema Lingkungan Sekolah 

Alokasi Waktu : 90 menit 

Nama Siswa : .............................   Kelas: VIII 

No Aspek*) Skor (1-5) 
1 Perencanaan 

a. Persiapan 
b. Pemilihan dan pengembangan gagasan 

 

2 Pembuatan Produk 
a. Penggunaan bahan dan alat 
b. Penguasaan teknik 
c. Pemanfaatan waktu 
d. Kesungguhan 

 

3 Kualitas Produk 
a. Penampilan fisik 
b. Kreativitas produk 

 

Total Skor  
 
*) Aspek disesuaikan dengan produk yang dibuat siswa 
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6. Penilaian Portofolio 
Portofolio merupakan teknik penilaian yang digalakkan ketika 

Kurikulum Berbasis Kompetensi diujicobakan. Penilaian ini dapat 

digunakan untuk mengukur kompetensi apresiatif maupun kreatif. 

Portofolio adalah kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan siswa. 

Tugas-tugas tersebut sekaligus sebagai rekaman kemampuan 

siswa yang dikaitkan dengan waktu belajar. Oleh karena itu 

penilaian portofolio tepat digunakan untuk kurun waktu tahunan, 

semester, atau tengah semester. Kurang dari itu tampaknya hanya 

menjadi kumpulan tugas saja. 

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang 

didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan 

perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode 

tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari 

proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik, 

hasil tes (bukan nilai) atau bentuk informasi lain yang terkait 

dengan kompetensi tertentu dalam satu mata pelajaran.   

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya 

siswa secara individu pada satu periode untuk suatu mata 

pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan 

dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri. Berdasarkan informasi 

perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat 

menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus 

melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat 

memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik 

melalui karyanya.  

Kumpulan tugas tersebut dapat disusun dalam satu 

kesatuan. Jika tugas-tugas tersebut berupa lembaran-lembaran 

kertas, misalnya kliping apresiatif atau gambar atau lukisan pada 

kertas dapat dibundel dalam satu jilid atau dapat dibuat seperti 
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album foto. Namun jika   tugas itu berupa karya tiga dimensi dapat 

disiapkan loker untuk setiap siswa. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman 

penilaian portofolio antara lain: (1) karya siswa adalah benar-benar 

karya peserta didik itu sendiri, (2) saling percaya antara guru dan 

peserta didik, (3) kerahasiaan bersama antara guru dan peserta 

didik, (4) milik bersama (joint ownership) antara peserta didik dan 

guru, (5) kepuasan, (6) kesesuaian, (7) penilaian proses dan hasil, 

(8) penilaian dan pembelajaran. 

Teknik penilaian portofolio memerlukan langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) jelaskan kepada siswa pentingnya portofolio 

baik bagi guru maupun siswa, (2) tentukan bersama siswa sampel-

sampel portofolio yang dibuat, (3) kumpulkan karya atau tugas tiap 

siswa dalam bundel atau loker, (4) berilah tanggal pembuatan 

sebagai informasi waktu sebagai bahan informasi perkembangan 

siswa, (5) tentukan kriteria penilaian dan informasikan kepada 

siswa, (6) siswa agar diminta untuk menilai karyanya secara 

berkesinambungan, (7) jika nilai yang diperoleh siswa belum 

memuaskan, berilah siswa untuk memperbaiki, dan (8) bila perlu 

sepakatilah jadwal pertemuan untuk membahas portofolio, jika 

perlu libatkan juga orang tua. 

 

Contoh Rangkuman Penilaian Portofolio 

 Mata Pelajaran  : Seni Budaya 

 Submata Pelajaran : Seni Rupa 

Alokasi Waktu : 1 (satu) semester 

Nama Siswa : .............................   Kelas: VIII 

No Kompetensi Dasar Skor Prestasi Keterangan (1-10) Tuntas Belum
1 Mengidentifikasi jenis 

karya seni rupa terapan 
Nusantara 

    

2 Menampilkan sikap     
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apresiatif terhadap 
keunikan gagasan dan 
teknik dalam karya seni 
rupa terapan Nusantara 

3 Merancang karya seni 
kriya tekstil dengan teknik 
dan corak seni rupa 
terapan Nusantara 

    

4 Membuat karya seni kriya 
tekstil dengan teknik dan 
corak seni rupa terapan 
Nusantara 

    

5 Mengekspresikan diri 
melalui karya seni 
lukis/gambar 

    

 
Catatan: 
Setiap Kompetensi Dasar yang masuk dalam portofolio dikumpulkan 
dalam satu bundel (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Kemudian guru menjelaskan bobot dari setiap portofolio 
yang dibuat siswa. 
 

 
7. Penilaian Diri (self assessment) 

Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian dengan meminta 

peserta didik untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, 

proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya, baik 

yang menyangkut kompetensi apresiatif maupun kreatifnya. 

Penilaian diri ini dapat memberi dampak positif terhadap 

perkembangan kepribadian siswa. Keuntungan penggunaan 

penilaian diri ini antara lain adalah (1) dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri peserta didik/siswa (2) peserta didik menyadari 

kekuatan dan kelemahannya, (3) dapat mendorong, membiasakan, 

dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur dan objektif dalam 

melakukan penilaian. 

 

Contoh Penilaian Diri  

Mata Pelajaran  : Seni Budaya 

 Submata Pelajaran : Seni Rupa 

Alokasi Waktu : 1 (satu) semester 
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Nama Siswa : .............................   Kelas: VIII 

No Kompetensi Dasar 
Tanggapan 

Keterangan 
1 0 

1 Mengidentifikasi jenis karya 
seni rupa terapan Nusantara 

   

2 Menampilkan sikap apresiatif 
terhadap keunikan gagasan 
dan teknik dalam karya seni 
rupa terapan Nusantara 

   

3 Merancang karya seni kriya 
tekstil dengan teknik dan 
corak seni rupa terapan 
Nusantara 

   

4 Membuat karya seni kriya 
tekstil dengan teknik dan 
corak seni rupa terapan 
Nusantara 

   

5 Mengekspresikan diri melalui 
karya seni lukis/gambar 

   

Keterangan: 

1: Tuntas/kompeten 

0: Belum Tuntas/Belum Kompeten 

 
 
C. Latihan 

Untuk memantapkan penguasaan Anda tentang penyusunan 

instrumen  evaluasi dalam pembelajaran Seni Budaya lakukan 

kegiatan sebagai berikut. 

1. Diskusikan dengan kelompok Anda, untuk menentukan indikator 

atau aspek-aspek yang digunakan dalam pensekoran atau 

pengamatan, khususnya dalam penilaian kinerja, proyek, produk, 

dan portofolio 

2. Diskusikan dengan kelompok Anda, jenis intrumen penilaian apa 

yang tepat hanya digunakan dalam penilaian kompetensi apresiatif 

dan kreatif, dan instrumen penilaian apa yang tepat digunakan 

untuk keduanya. 
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D. Lembar Kegiatan 
Untuk memantapkan kompetensi Anda dalam pemahaman dan 

penyusunan berbagai instrumen, lakukan kegiatan berikut ini. 

1. Bacalah kembali seluruh uraian materi, dan tuliskan pada lembar 

berikut berbagai jenis penilaian dalam KTSP yang dapat 

diaplikasikan dalam evaluasi pembelajaran seni budaya. 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

2. Buatlah peta konsep pada bagian kosong berikut ini berbagai 

instrumen tersebut dan kaitkan dengan pemanfaatannya dalam 

evaluasi kompetensi apresiatif dan kreatif! 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bacalah secara cermat SKKD mata pelajaran Seni Budaya. 

Selanjutnya lakukan kegiatan berikut. 

3.1. Kembangkan instruksi penilaian kinerja/unjuk kerja sesuai 

dengan keahlian, satuan pendidikan, kelas dan semester di 

mana Anda mengajar! 

Instruksi: 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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3.2. Siapkan lembar pengamatan seperti yang telah disediakan 

berikut!. 

 

Penilaian Unjuk Kerja ................................ 

 

Nama Siswa: .............................  Kelas: ................ 

No Aspek Yang Dinilai Baik Tidak Baik 

1    

2    

3    

4    

5    

    

    

Skor yang dicapai  

Skor maksimum  

 
Keterangan: 

Baik mendapat skor 1, tidak baik mendapat skor 0 

 

4. Bacalah secara cermat SKKD mata pelajaran Seni Budaya. 

Selanjutnya lakukan kegiatan berikut. 

4.1. Kembangkan instruksi/petunjuk penilaian sikap/apresiatif siswa 

terhadap salah satu jenis karya seni sesuai dengan keahlian, 

satuan pendidikan, kelas dan semester di mana Anda 

mengajar! 

Petunjuk 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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4.2. Siapkan skala sikap seperti yang telah disediakan berikut!. 

 

No Pernyataan Skala 
          

1 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
dst 

  
  

     

JUMLAH      
 

 

5. Bacalah secara cermat SKKD mata pelajaran Seni Budaya. 

Selanjutnya lakukan kegiatan berikut. 

5.1. Kembangkan instruksi penilaian proyek sesuai dengan 

keahlian, satuan pendidikan, kelas dan semester di mana Anda 

mengajar! 

Instruksi: 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

................................................ 

5.2. Siapkan lembar pengamatan seperti yang telah disediakan 

berikut!. 

  LEMBAR PENILAIAN PROYEK 
 Mata Pelajaran  : Seni Budaya 

 Submata Pelajaran :   

Nama Proyek :   

Alokasi Waktu :   
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Nama Siswa : .............................   Kelas: VIII 

No Aspek*) Skor (1-5) 

1  

 

 

2  

 

 

3   

 

 

Total Skor  

 
*) Aspek disesuaikan dengan proyek yang dilakukan siswa 

 

6. Bacalah secara cermat SKKD mata pelajaran Seni Budaya. 

Selanjutnya lakukan kegiatan berikut. 

6.1. Kembangkan instruksi penilaian produk sesuai dengan 

keahlian, satuan pendidikan, kelas dan semester di mana Anda 

mengajar! 

 

Instruksi: 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

................................................ 

6.2. Siapkan lembar pengamatan seperti yang telah disediakan 

berikut!. 

 LEMBAR PENILAIAN PRODUK 
 Mata Pelajaran  : Seni Budaya 

 Submata Pelajaran :   

Nama Produk       :   

Alokasi Waktu :   
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Nama Siswa : .............................   Kelas: VIII 

No Aspek*) Skor (1-5) 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

Total Skor  

 
*) Aspek disesuaikan dengan produk yang dibuat siswa 

 

7. Bacalah secara cermat SKKD mata pelajaran Seni Budaya. 

Selanjutnya lakukan kegiatan berikut. 

7.1. Kembangkan instruksi penilaian portofolio sesuai dengan 

keahlian, satuan pendidikan, kelas dan semester di mana Anda 

mengajar! 

Instruksi: 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 

7.2. Siapkan lembar pengamatan seperti yang telah disediakan 

berikut!. 

 

 LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO 
 Mata Pelajaran  : Seni Budaya 

 Submata Pelajaran :   

Alokasi Waktu :   
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Nama Siswa : .............................   Kelas: VIII 

No Kompetensi Dasar 
Skor Prestasi 

Keterangan 
(1-10) Tuntas Belum

1      

2      

3      

4      

5      

      

 

8. Bacalah secara cermat SKKD mata pelajaran Seni Budaya. 

Selanjutnya lakukan kegiatan berikut. 

8.1. Kembangkan instruksi penilaian diri siswa sesuai dengan 

keahlian, satuan pendidikan, kelas dan semester di mana Anda 

mengajar! 

Instruksi: 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 

8.2. Siapkan lembar pengamatan seperti yang telah disediakan 

berikut!. 

   LEMBAR PENILAIAN DIRI 
Mata Pelajaran  : Seni Budaya 

 Submata Pelajaran :   

Alokasi Waktu :   

 

Nama Siswa : .............................   Kelas: VIII 
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No Kompetensi Dasar 
Tanggapan 

Keterangan 
1 0 

1     

2     

3     

4     

5     

Keterangan: 

1: Tuntas/kompeten 

0: Belum Tuntas/Belum Kompeten 

 
 
E. Rangkuman 

1. Sejumlah teknik penilaian yang direkomendasikan dalam KTSP dan 

dapat digunakan dalam pembelajaran seni budaya adalah penilaian 

unjuk kerja, sikap, tertulis, proyek, produk, portofolio, dan penilaian 

diri. 

2. Penilaian unjuk kerja atau kinerja dilakukan dengan mengamati 

kegiatan peserta didik dalam melakukan aktivitas seseuatu dalam 

hal ini berkarya seni. Dalam hal penyusunan instrumen perlu 

dipertimbangkan sejumlah hal dan disiapkan lembar 

pengamatannya. 

3. Penilaian sikap dilakukan untuk menentukan respons peserta didik 

terkait dengan pembelajaran seni budaya. Instrumen yang  

digunakan dapat berupa pedoman pengamatan, wawancara, 

angket atau skala sikap. 

4. Penilaian tertulis merupakan penilaian yang menuntut respons 

berupa tulisan atau semacamnya dengan ragam objektif maupun 

subjektif. Termasuk ragam objektif adalah tes benar-salah, 
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penjodohan, isian, jawaban singkat dan pilihan ganda. Sementara 

ragam subjektif adalah tes esai atau uraian. 

5. Penilaian proyek merupakan penilaian berupa tugas yang harus 

diselesaikan oleh seorang atau sekelompok siswa dalam periode 

waktu tertentu baik untuk penilaian aspek apresiatif maupun kreatif. 

Penilaian proyek dapat diawali dari kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan hasil akhir. 

6. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap proses pembuatan 

dan kualitas suatu produk karya seni yang mencakupi tahap 

persiapan, proses pembuatan produk, dan penilaian kualitas 

produk. 

7. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang 

didasarkan pada kumpulan informasi yang merupakan gambaran 

perkembangan kemampuan peserta didik dalam periode tertentu. 

Penilaian portofolio dapat dikembangkan dengan kesepakatan guru 

dan siswa, termasuk melibatkan orang tua siswa. 

8. Penilaian diri merupakan penilaian dengan meminta peserta didik 

untuk menilai dirinya sendiri. Penilaian diri memiliki sejumlah 

dampak positif terhadap diri siswa. 

 
 
F. Tes Formatif 

Berilah tanda silang A, B, C, atau D   pada lembar jawaban yang 
merupakan jawaban paling tepat 
 
1. Berikut ini merupakan kompetensi apresiatif siswa, selain .... 

 A. menghasilkan karya 
 B. mengamati karya 
 C. menghargai karya 
 D. menilai karya 
 

2. Mengekspresikan diri merupakan kompetensi .... 
 A. ekspresi 
 B. kognisi 
 C. apresiasi 
 D. kreasi 
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3. Penilaian yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas berkarya 
seni  tepat digunakan teknik penilaian berikut ini, selain .... 

  A. proyek 
  B. produk 
  C. sikap 
  D. kinerja 
 

4. Pengukuran sikap dengan   skala   (Sangat Setuju, Setuju, Ragu-
ragu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju) adalah menggunakan 
skala .... 

  A. Lima 
  B. Likert 
  C. Semantic Differential 
  D. penilaian diri 
 

5. Untuk mengungkap kompetensi apresiasi siswa atas karya seni 
tepat digunakan dengan menggunakan teknik penilaian .... 

  A. produk, proyek dan portofolio 
  B. tes tertulis, proyek dan portofolio 
  C. kinerja, proyek dan portofolio 
  D. kinerja, produk dan portofolio 
 

6. Siswa dapat diminta untuk mengukur kemampuannya dalam 
berkarya seni. Dengan demikian guru melakukan penilaian .... 

  A. proyek 
  B. produk 
  C. sikap 
  D. diri 
 

7. Berikut ini adalah ragam tes pilihan ganda, selain .... 
  A. melengkapi pilihan 
  B. uraian 
  C. tinjauan kasus 
  D. membaca diagram 
 

8. Pernyataan berikut   benar, kecuali .... 
A. Penilaian proyek digunakan untuk mengamati penugasan pada 

siswa dalam periode tertentu 
B. Peniliaan portofolio digunakan untuk mengamati kegiatan siswa 

melakukan kegiatan berkarya seni 
C. Penilaian tertulis digunakan untuk mengungkap kemampuan 

apresiatif 
D. Penilaian produk digunakan untuk mengamati proses 

pembuatan dan kualitas karya seni yang dihasilkan 
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9. Penilaian yang dapat menjadi wahana penyadaran tentang 
kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar adalah .... 

  A. portofolio 
  B. proyek 
  C. sikap 
  D. diri 
 

10. Kesungguhan dalam berkarya merupakan aspek penilaian yang 
berorientasi pada .... 

  A. hasil 
  B. produk 
  C. proyek 
  D. proses  
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat 
1. Cocokkah jika dalam pembelajaran seni tari atau musik digunakan 

penilaian produk? 
 
2. Untuk menilai siswa dengan lembar pengamatan, tepatkah jika 

hanya dilakukan oleh seorang guru? Mengapa? 
 
3. Buatlah instruksi penilaian produk atau proyek dan lembar 

pengamatannya! 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 

A. TES FORMATIF I 
 

Pilihan Ganda  
 

1. Persoalan pengukuran adalah terkait dengan alat, dengan demikian 
A merupakan jawaban yang tepat. 

 
2. Walaupun memiliki banyak manfaat, kegunaan utama penilaian 

adalah untuk mengukur ketercapaian sasaran pembelajaran. 
Jawaban D. 

 
3. Jawaban B. Data pengukuran adalah senantiasa berupa angka. 
 

4. Jawaban C. Oleh karena ada dua aspek yang diukur dengan dua 
teknik. 

 
5. Nilai yang dipengaruhi faktor luar dikenal dengan worth. Jawaban 

B. 
 

6. Jawaban A. Oleh karena evaluasi dilakukan secara terus menerus. 
 

7. Jawaban C. Penilaian harus senantiasa memegang teguh 
objektivitas. 

 
8. Semua pilihan dapat ditentukan dengan evaluasi, namun yang 

paling tepat jawabannya adalah A. 
 

9. Alternative assessment adalah teknik penilaian non konvensional, 
karena itu jawabannya A. 

 
10. Authentic assessment memerlukan kondisi yang dikendalikan, 

karena itu jawabannya D. 
 

 
Uraian 

 
1. Yang tepat assessment oleh karena lebih komprehensif 
 
2. Mempertimbangkan berbagai prinsip dan prosedur yang benar 
 
3. Tes memerlukan pengendalian kondisi sementara non tes tidak. 
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B. TES FORMATIF II 
 

Pilihan Ganda 
 

1. Apresiasi adalah kegiatan yang diawali dari proses pengamatan, 
penghayatan, penilaian dan penghargaan atas karya seni. Oleh 
karena itu jawabannya jawabannya A. 

 
2. Ekspresi merupakan bagian diri proses kreasi. Jawaban D. 
 

3. Jawaban D. Penilaian sikap bukan merupakan aktivitas berkarya 
seni. 

 
4. Jawaban B. Cukup jelas 
 

5. Jawaban C. Walaupun dapat juga dengan teknik lain. 
 

6. Jawaban D. Cukup jelas. 
 

7. Tes uraian tidak termasuk pilihan ganda, karena itu jawaban B. 
 

8. Jawaban B. Penilaian portofolio yang menjadi kata kuncinya adalah 
penilaian atas sekumpulan tugas dalam periode tertentu. 

 
9. Semua penilaian dapat menjadi faktor pendorong dan wahana 

penyadaran siswa dalam belajar, akan tetapi yang paling tepat 
jawabannya adalah D. 

 
10. Kesungguhan ditunjukkan ketika siswa berada pada wilayah kreatif 

atau penciptaan, dengan demkian jawabannya adalah D. 
 

 
Uraian 

 
1. Sesungguhnya kurang tepat, karena siswa belum saatnya atau 

masih kesulitan untuk menciptakan karya  atau meproduksi seni tari 
atau musik. 

 
2. Kurang tepat, lebih baik dilakukan secara tim atau model penjurian 
 

3. Sesuai petunjuk 
 
 



GLOSARIUM 
 
Apresiasi 
Kegiatan yang berkaitan dengan penghargaan atas karya seni yang 
diawali dengan proses penginderaan 
 
Asesmen 
Kegiatan menaksir sesuatu objek dengan cara multi trait-multi method; 
 
Evaluasi 
Kegiatan yang sistematik untuk menentukan nilai 
 
Halo effect 
Faktor gangguan penilaian yang disebabkan oleh unsur manusia di luar 
aspek yang dinilai 
 
Kisi-kisi Tes 
Rancangan awal yang digunakan acuan untuk menyusun tes berupa 
kerangka yang memuat informasi antara lain materi dan kemampuan yang 
diukur serta jumlah dan jenis tes yang digunakan 
  
Kreasi 
Kegiatan memproduksi atau melakukan aktivitas suatu karya seni 
 
Kritik 
Proses penilaian karya seni melalui tahapan proses deskripsi, analisis 
formal/ perbentukan, interpretasi dan diakhiri dengan evaluasi 
 
Merit 
Harga sesuatu yang dilihat dari faktor dalam atau faktor yang ada pada 
objek yang dinilai 
 
Non Tes 
Cara untuk memperoleh informasi selain kemampuan seseorang tanpa 
mempertimbangkan kondisi tertentu 
 
Pengukuran 
Kegiatan membandingkan sesuatu objek  dengan alat ukur 
 
Penilaian Diri 
Penilaian yang dilakukan dengan meminta seseorang yang dinilai untuk 
menginformasikan tetang keadaan dirinya sendiri 
 
Penilaian Portofolio 
Penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang 
menggambarkan tentang kompetensi seseorang 
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Penilaian Produk 
Penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk 
 
Penilaian Proyek 
Penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode 
waktu tertentu 
  
Penilaian Sikap 
Penilaian yang dilakukan untuk menentukan respons seseorang terhadap 
suatu objek 
 
Penilaian Tertulis 
Penilaian yang dilakukan dengan mengharapkan respons seseorang 
berupa tulisan 
 
Penilaian Unjuk Kerja 
Penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan seseorang dalam 
melakukan sesuatu aktivitas 
 
 Tes 
Tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang untuk menampilkan 
kemampuannya dengan proses pengkondisian tertentu 
 
Worth 
Harga yang dilihat dari faktor luar bukan atas objek yang dinilai 
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BAB I  KONSEP DASAR DAN KARAKTERISTIK  
PENELITIAN TINDAKAN KELAS    
(Classroom Action Research) 

 

Standar Kompetensi Lulusan:  

Guru mampu menyusun rancangan Penelitian Tindakan  Kelas untuk 

perbaikan kualitas proses  pembelajaran seni budaya berdasar hasil 

refleksi.  

 

Kompetensi Dasar: 

Guru memahami filosofi, konsep dasar dan karakteristik Penelitian 

Tindakan  Kelas untuk perbaikan kualitas pembelajaran seni budaya. 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi:  

1. Guru memahami filosofi PTK 

2. Guru memahami karakteristik PTK 

 

A. Pendahuluan 
Upaya peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu 

fokus di dalam pembangunan pendidikan Indonesia sekarang ini. 

Salah satu pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan 

dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan itu adalah pemanfaatan 

penelitian pendidikan. Berbagai penelitian dilakukan di bidang 

pendidikan selama ini kurang dirasakan dampaknya dalam bentuk 

peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. 

Penelitian-penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan 

kurang berdampak langsung dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

Hal ini disebabkan salah satunya adalah penelitian-penelitian 

pendidikan itu umumnya dilakukan oleh peneliti baik yang bekerja 

diberbagai perguruan tinggi maupun diberbagai lembaga penelitian 
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yang mandiri. Oleh karena itu meskipun seringkali kelas dijadikan 

sebagai objek penelitian, namun permasalahan-permasalahan yang 

diteliti itu kurang dihayati oleh guru atau dengan kata lain para guru 

kurang menghayati permasalahan yang diteliti. Akibatnya para guru 

tidak terlibat dalam pembentukan pengetahuan (knowledge 

construction) yang merupakan hasil penelitian. 

Akhir-akhir ini pendapat kalangan pendidikan mengenai 

pemanfaatan penelitian untuk perbaikan kualitas pendidikan mulai 

berubah. Untuk perbaikan pembelajaran maka diperlukan pendekatan 

yang berbeda dalam pemanfaatan penelitian. Para guru tidak lagi 

cukup dianggap sekedar penerima pembaharuan dari hasil penelitian 

para peneliti, melainkan ikut bertanggung jawab serta berperan aktif 

dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri 

melalui penelitian tindakan yang dilakukan terhadap proses 

pembelajaran yang dikelolanya. 

Kegiatan penelitian bagi guru perlu dilakukan karena dalam 

praktek pelaksanaan pembelajaran sehari-hari seringkali berhadapan 

dengan permasalahan yang bersifat situasional, terjadi dalam kelas 

dimana ia melaksanakan pembelajaran yang mungkin saja 

permasalahn tersebut sifatnya khas hanya terjadi pada kelas tersebut 

dan tidak pada kelas lain. 

Permasalahan PTK lebih terfokus pada hal-hal yang berkenaan 

untuk memperbaiki proses pembelajaran, seperti berkenaan dengan 

penampilan guru itu sendiri, siswa, suasana kelas, motivasi, 

komunikasi, penalaran, aktivitas, kemampuan pemecahan masalah, 

aplikasi konsep, lingkungan, fasilitas, media, materi, evaluasi, ataupun 

metodologi.  

Sebagai guru yang memiliki rasa tanggung jawab moral, 

sebagai bagian dari fungsi pendidikan dan pengajaran, tentunya 

memiliki sikap tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi dengan 

bertindak proaktif dan reaktif terhadap kendala yang dihadapi  dengan 
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melakukan antisipasi. Tindakan antisipasi terhadap kendala dan 

permasalahan yang muncul, yang bisa mengganggu dan menghambat 

proses dan hasil pembelajaran, tidak dilakukan melalui tindakan yang 

tidak terukur melainkan melalui cara-cara yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik.  

Tindakan tersebut haruslah terencana dengan matang sehingga 

dampak dari pelaksanaan tindakan tersebut dapat menyelesaikan 

masalah yang muncul dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas 

proses dan hasil belajar siswa. Guru yang memiliki komitmen tinggi 

terhadap masa depan siswa dan bangsa ini, kegiatan tersebut 

mestinya menjadi kebutuhan dan bukan lagi merupakan kewajiban. 

Kegiatan penelitian (standar) yang ada pada umumnya dipandang 

sebagai suatu kendala karena prosedurnya rumit menjadi lebih 

sederhana dan praktis, yaitu penelitian yang sifatnya khas, meliputi 

lingkup terbatas, pengolahan data sederhana, serta hasilnya dapat 

langsung dapat diperoleh dan ditindaklanjuti. Penelitian ini dikenal 

dengan penelitian tindakan kelas (PTK). 

 

B. Pengertian PTK 
Dalam literatur berbahasa inggris, PTK disebut dengan 

Classroom Action Research. Saat ini PTK sedang berkembang dengan 

pesatnya. Para ahli penelitian pendidikan akhir-akhir ini menaruh 

perhatian yang cukup besar terhadap PTK, karena jenis penelitian ini 

mampu memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam 

proses pembelajaran di kelas dengan melihat berbagai faktor 

keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa. 

Bahkan MC Ciff (1992) dalam bukunya berjudul Action Research : 

Principles dan practice memandang PTK sebagai bentuk penelitian 

reflektif yang dilakukan oleh guru sendiri yang hasilnya dapat 

dimanfaatkan  sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, 
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pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar dan 

sebagainya.  

Dalam PTK guru dapat meneliti sendiri praktek pembelajaran 

yang ia lakukan di kelas. Dengan PTK guru dapat melakukan 

penelitian terhadap siswa dilihat dari aspek interaksinya dalam proses 

pembelajaran. 

Dengan melakukan penelitian tindakan, guru dapat memperbaiki 

praktek pembelajaran menjadi lebih efektif. Apakah dengan PTK guru 

akan mengorbankan proses pembelajaran? Jawabnya tentu tidak. 

Justru dengan melakukan PTK guru akan dapat meningkatakan 

kualitas proses dan produk pembelajarannya. PTK tidak harus 

membebani pekerjaan guru dalam kesehariannya. Sabaliknya PTK 

dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan guru sehari-

hari. Oleh karena guru tidak perlu takut terganggu dalam mencapai 

target kurikulumnya jika akan melaksanakan target PTK.  

Dari uraian di atas, kita dapat menafsirkan pengertian PTK 

secara lebih lugas, secara singkat PTK dapat didefinisikan sebagai 

suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatakan 

praktek-praktek pembelajaran di kelas.  

Jika kita cermati pengertian di atas kita akan menemukan ide pokok 

sebagai berikut:  

1. PTK adalah suatu bentuk inkuiri atau penelitian yang dilakukan 

melalui refleksi diri. 

2. PTK dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang diteliti 

seperti guru, siswa, kepala sekolah, atau guru. 

3. PTK dilakukan dalam situasi sosial termasuk situasi pendidikan. 

 

C. Prinsip PTK 
Beberapa prinsip dalam melaksanakan PTK adalah: 

1. Tidak mengganggu komitmen pembelajaran 
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2. Diterapkan di kelas tanpa menyita waktu khusus  

3. peneliti adalah guru dan untuk kepentingan guru yang 

bersangkutan  

4. konsisten dengan prosedur dan etika 

Untuk mempermudah penerapan prinsip-prinsip tindakan, 

sebelum mulai melaksanakan tindakan guru perlu menyusun rencana 

tindakan. Dalam menyusun rencana tersebut sebaiknya menggunakan 

prinsip perencanaan yang sudah banyak dikenal dengan singkatan 

SMART, yang artinya cerdas. Istilah tersebut merupakan sebuah 

singkatan dari hurup depan dengan kata-kata sebagai berikut:  

• S dari kata depan specific, artinya khusus atau tertentu 

• M dari kata depan manageable, artinya dapat dilaksanakan, tidak 

rumit 

• A dari kata depan acceptable, artinya dapat diterima oleh pihak 

pelaku tindakan atau achievable, dapat dicapai 

• R dari kata depan realistic, artinya dalam kegiatan nyata, terdukung 

sumber daya  

• T dari kata time-bound, artinya dapat dilaksanakan dalam batas 

waktu tertentu. 

 

D. Karakteristik PTK 
Semua penelitian memang berupaya untuk memecahkan suatu 

problem. Dilihat dari segi problem yang harus dipecahkan, penelitian 

kelas memiliki karakteristik penting yaitu bahwa problem yang singkat 

untuk dipecahkan melalui PTK harus selalu berangkat dari persoalan 

praktek pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. Jadi PTK 

akan dapat dilaksanakan jika guru sejak awal memang menyadari 

adanya masalah yang terkait dengan proses dan produk pembelajaran 

yang ia hadapi di kelas. Kemudian dari persoalan itu guru menyadari 

pentingnya persoalan tersebut untuk dipecahkan secara profesional. 
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Jika seorang guru merasa bahwa apa yang ia praktekan sehari-

hari di kelas tidak bermasalah, PTK tidak diperlukan lagi bagi guru 

tersebut. Persoalannya ialah tidak semua guru mampu melihat sendiri 

apa yang telah dilakukannya selama mengajar di kelas dapat terjadi 

guru berbuat kekeliruan selama bertahun-tahun dalam proses 

pembelajaran. Oleh sebab itu guru dapat meminta bantuan orang lain 

untuk melihat apa yang selama ini dilakukan dalam proses belajar 

mengajar di kelasnya.  

Dalam konteks seperti itu kepala sekolah dan guru dapat duduk 

bersama, berdiskusi dengan guru untuk mencari dan merumuskan 

persoalan pembelajaran di kelas. Dengan demikian guru dan kepala 

sekolah, atau guru dengan guru dapat melakukan penelitian tindakan 

kelas secara kolaboratif dan disinilah akan muncul kesadaran terhadap 

kemungkinan adanya banyak masalah yang diperbuat selama guru itu 

melaksanakan proses belajar mengajar. Jika guru bersedia melakukan 

PTK secara kolaboratif, banyak manfaatnya yang akan diperoleh baik 

secara profesional maupun secara fungsional  dalam meningkatakan 

kariernya. 

Karakteristik berikutnya dapat dilihat dari bentuk nyata kegiatan 

penelitian itu sendiri. Penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik 

yang khas, yaitu adanya tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki 

proses belajar-mengajar di kelas. Tanpa tindakan-tindakan tertentu, 

suatu penelitian juga dilakukan di dalam kelas yang kemudian sering 

disebut dengan penelitian kelas. Misalnya guru dapat melakukan 

penelitian mengenai tingkat keseringan siswa dalam membolos. Jika 

penelitian itu dilakukan tanpa disertai tindakan tertentu, maka jenis 

penelitian yang dicontohkan itu bukan termasuk penelitian tindakan 

kelas. Penelitian yang dicontohkan itu hanya sekedar ingin tahu, tidak 

ingin memperbaiki keadaan tingginya tingkat pembolosan siswa 

melalui tindakan tertentu. 
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Sebaliknya jika dengan penelitian itu guru mencoba berbagai 

tindakan untuk mencegah terjadinya pembolosan, sehingga belajar-

mengajar berjalan dengan baik dan efektif, baru penelitian itu termasuk 

dalam kategori penelitian tindakan kelas. Tindakan untuk mencegah 

tingginya tingkat pembolosan siswa mungkin dapat dibentuk atau 

diciptakannya sistem presentasi yang dilakukan oleh siswa sendiri. 

Mungkin dapat berbentuk pengalihan guruan secara kelompok, oleh, 

dari, dan untuk siswa sendiri. Mungkin dapat diciptakan sistem ulangan 

harian pada hari-hari dimana siswa biasa lolos dan sebagainya. 

Penelitian kelas yang dilakukan dengan mencoba berbagai tindakan 

seperti inilah yang menjadi karakteristik penting bagi PTK. 

 

E. Tujuan PTK 
Tujuan melakukan penelitian tindakan kelas adalah 

meningkatkan dan atau memperbaiki praktek pembelajaran yang 

seharusnya dilakukan oleh guru. Mc. Niff (1992) menegaskan bahwa 

dasar utama bagi dilaksanakannya PTK adalah untuk perbaikan. Kata 

perbaikan disini terkait dan memiliki konteks dengan pembelajaran. 

Tujuan di atas dapat tercapai dengan melakukan berbagai 

tindakan alternatif dalam memecahkan persoalan pembelajaran di 

kelas. Oleh karena itu fokus PTK adalah terletak pada tindakan 

alternatif yang direncanakan oleh guru, kemudian dicobakan dan 

kemudian dievaluasi apakah tindakan alternatif itu dapat digunakan 

untuk memecahkan persoalan yang sedang hidapi oleh guru. 

Dengan PTK guru akan lebih banyak mendapatkan pengalaman 

tentang keterampilan praktek pembelajaran secara reflektif dan 

bukannya bertujuan untuk mendapatkan ilmu baru dari PTK yang 

dilakukan itu. Borg (1986) juga menyebutkan secara eksplisit bahwa 

tujuan utama adalah dalam penelitian tindakan adalah pengembangan 

keterampilan guru berdasarkan pada persoalan pembelajaran yang 
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dihadapi guru di kelasnya sendiri. Dan bukannya bertujuan untuk 

pencapaian pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. 

 
F. Ciri-ciri PTK 

Beberapa persyaratan kegiatan guru supaya dapat 

dikategorikan sebagai PTK adalah sebagai berikut: 

1. Harus terlihat adanya upaya untuk meningkatakan mutu profesional 

guru 

2. Kegiatan yang dilakukan melalui PTK, harus tertuju pada 

peningkatan mutu siswa 

3. Tindakan yang dilakukan harus dapat dilihat dalam unjuk kerja 

siswa secara kongkrit yang dapat diamati oleh peneliti. 

4. Subjek pelaku bukan perseorangan tetapi klasikal, sehingga tidak 

ada siswa yang bebas dari tindakan  

5. Pemberian tindakan harus dilakukan sendiri oleh guru yang 

bersangkutan, tidak boleh meminta bantuan orang lain, misalnya 

orang tua, kepala sekolah atau yang lainnya  

6. Penelitian tindakan berlangsung dalam siklus 

7. Penelitian tindakan bukan menjelaskan tentang materi, tetapi 

tentang cara, prosedur, atau metode. 
8. Tindakan yang diberikan oleh guru harus baru, berbeda dari 

biasanya 

9. Tindakan yang diberikan oleh guru bukan bersifat teoritik, tetapi 

berpijak dari kondisi yang ada 

10. Tindakan yang diberikan oleh guru kepada siswa tidak boleh 

diterima sebagai paksaan, tetapi sudah merupakan kesepakatan 

bersama antara guru dengan siswa 

11. Ketika tindakan berlangsung ada pengamatan secara sistematis 

yang dilakukan oleh guru peneliti sendiri atau pihak lain yang 

dimintai bantuan 
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12. Jika peneliti menginginkan meningkatnya hasil dari adanya 

tindakan, maka ada perlu evaluasi terhadap hasil sebagai 

konsekwensi dari proses yang dicobakan, dengan menggunakan 

instrumen yang relevan 

13. Ada evaluasi terhadap hasil sebagai konsekwensi dari proses yang 

dicobakan, dengan menggunakan instrumen yang relevan 

14. Keberhasilan tindakan dibahas dalam kegiatan refleksi, yaitu suatu 

perenungan bersama tentang pelaksanaan tindakan yang 
sudah dilaksanakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II  PROSEDUR PENYUSUNAN RANCANGAN DAN 
PELAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

   
Standar Kompetensi Lulusan:  

Guru mampu menyusun rancangan Penelitian Tindakan  Kelas untuk 

perbaikan kualitas proses  pembelajaran seni budaya berdasar hasil 

refleksi.  

 

Kompetensi Dasar: 

Guru memahami filosofi, konsep dasar dan karakteristik Penelitian 

Tindakan  Kelas untuk perbaikan kualitas pembelajaran seni budaya. 

 

iIndikator Pencapaian Kompetensi: 

1. Menguasai prosedur penyusunan rancangan PTK 

2. Menguasai prosedur pelaporan PTK 

 
A. Langkah-langkah PTK 

Untuk melakukan PTK, guru harus mengawali dengan 

mengidentifikasi masalah dilanjutkan dengan merumuskan masalah 

yang akan dicari solusinya. Cara untuk mengidentifikasi masalah dapat 

dilakukan dengan melakukan refleksi terhadap hal-hal yang telah 

dilakukan untuk pembelajaran. Masalah dapat berasal dari keadaan 

kelas secara umum atau lebih khusus dari kelas tempat guru 

mengajar. Guru dapat mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri 

seperti: 

1. Apa yang sedang terjadi di kelas saya? 

2. Masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu? 

3. Apa pengaruh kelas tersebut bagi kelas saya? 

4. Apa yang akan terjadi jika masalah tersebut saya biarkan? 

5. Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut?  
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Setelah masalah ditemukan guru dapat melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Perencanaan 

Perencanaan adalah langkah yang sangat penting dilakukan, 

dalam kegiatan ini buatlah rincian operasional mengenai tindakan-

tindakan yang akan dilakukan; tentukan siapa saja akan dilibatkan 

dalam PTK ini; tentukan siapa, akan mengerjakan apa, dan kapan 

dilaksanakan; alat bantu pengumpul data apa saja yang harus 

dipersiapkan dan apa saja serta dari siapa informasi akan diperoleh 

dan sebagainya.   

2) Tindakan 

Tindakan (action) merupakan langkah pelaksanaan dari 

perencanaan. Agar pelaksanaan ini dapat berlangsung secara 

terarah guru perlu memperhatikan beberapa prinsip antara lain 

pekerjaan utama guru adalah mengajar, cara pengumpulan atau 

perekaman data jangan sampai telalu menyita waktu, metodologi 

yang diterapkan haruslah reliabel, harus mendapat dukungan dari 

seluruh personil sekolah. 

3) Pengamatan  

Pada waktu melakukan tindakan, dilakukan pengamatan secara 

rinci dan teliti, lakukan pencatatan dan bila perlu perekaman. 

4) Refleksi 

Langkah akhir dari PTK adalah melakukan refleksi (kajian atau 

analisis) terhadapa apa yang telah dilakukan pada waktu tindakan. 

Dalam analisis dapat diuraikan seberapa efektif perubahan yang 

terjadi? Apa yang menjadi penghambat perubahan? Bagaimana 

memperbaiki perubahan-perubahan yang dibuat dan sebagainya. 

Setelah melakukan refleksi, biasanya muncul permasalahan baru 

atau pemikiran baru, sehingga merasa perlu perencanaan ulang, 

tindakan ulang, pengamatan ulang dan refleksi ulang. Demikian 
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langkah-langkah kegiatan terus berulang sehingga membentuk 

siklus kedua, ketiga dan sebagainya. 

 

B. Rancangan PTK 
Penelitian tindakan kelas dapat dirancang menurut 

permasalahan yang akan dipecahkan dan rencana tindakan yang 

dirancang, oleh karena itu suatu PTK dengan PTK lain rancangannya 

bisa berlainan, akan tetapi generiknya pasti ada kesamaan, yaitu: 

1. Rancang model PTK sesuai masalah, rencana kegiatan, situasi 

kelas 

2. Atur langkah-langkah tindakan 

3. Identifikasi komponen-komponen pendukung 

4. Susun jadwal pelaksanaan kegiatan  

5. Susun rancangan tindakan, misalnya tiap konsep satu siklus atau 

lebih 

 

C. Tema Masalah 
Tema masalah yang bisa dijadikan untuk implementasi PTK di 

sekolah masing-masing dapat anda pilah dan pilih dari tema berikut ini, 

atau bisa pula (lebih baik) dari ide sendiri sesuai dengan situasi dan 

kondisi di lapangan, dari tema tersebut diharapkan anda 

memfokuskannya pada permasalahan tertentu yang sifatnya unik, 

kemudian dibuat judulnya. 

1. Persepsi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya 

kurang menarik  

2. Siswa kurang minat membaca dan berlatih  

3. Siswa kurang antusias belajar di kelas 

4. Tugas atau PR  dirasakan sebagai beban  

5. Perasaan cemas dalam menghadapi pelajaran Seni Budaya. 

6. Kemampuan penalaran siswa rendah 

7. Kemampuan kreativitas seni siswa rendah 
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8. Kemampuan siswa dalam membuat laporan pergelaran rendah 

9. Kesulitan siswa dalam memahami konsep relatifitas dan tema-tema 

yang lainnya dapat dikembangkan disesuaikan dengan 

permasalahan yang dirasakan guru pada waktu pembelajaran 

berlangsung maupun dilihat dari hasil pembelajaran. 

 

D. Teknik Penulisan 
1. Latar Belakang Masalah, isinya mengenai: 

a. Rasional atau alasan munculnya masalah 

b. Berdasarkan realitas, tidak jauh melambung 

c. Alinea terakhir cantumkan permasalahan  

d. Tidak keliru dengan landasan teori atau studi pustaka 

2. Rumusan dan Pembatasan Masalah 

a. Tuliskan permasalahan secara operasional 

b. Tergambar cara analisis data atau uji statistiknya  

c. Keterbatasan penelitian (pokok bahasan, kelas, 

instrumen/pengumpulan data, waktu dan tempat) 

3. Pertanyaan Penelitian 

Merupakan penjabaran atau rincian dari rumusan masalah yang 

sifatnya lebih operasional 

4. Alasan Pemilihan Masalah 

Rasional mengapa peneliti memilih masalah tersebut dan bukan 

masalah yang lain, ditinjau dari: 

a. profesi 

b. kelayakan  

c. inovasi 

d. actual 

e. kemampuan 

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Bedakan dengan tujuan penulisan/skripsi 

b. Tetapkan apa yang ingin dicapai/diketahui 
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c. Manfaat apa yang bisa diperoleh/dirasakan (spesifik) 

6. Anggapan dasar dan Hipotesis 

a. Anggapan dasar mempunyai ciri: 

a) merupakan asumsi peneliti 

b) tidak teliti 

c) bukan teori 

d) titik tolak penelitian 

b. Hipotesis Tindakan mempunyai ciri: 

a) jawaban tentative terhadap pertanyaan penelitian setelah 

tindakan  

b) dirumuskan berdasarkan anggapan dasar dan kajian studi 

literatur 

7. Studi Literatur  

Studi Literatur disebut pula dengan studi pustaka, tinjauan pustaka, 

landasan teori. Studi literatur merupakan: 

a. Uraian teori berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, 

berdasarkan pendapat para ahli dari sumber resmi (diterbitkan 

seperti buku, koran, majalah, jurnal) atau hasil penelitian yang 

relevan 

b. Merupakan kutipan, saduran, atau kajian dari berbagai sumber 

tertulis 

c. Pokok-pokok uraian dalam studi literatur minimal memuat 

penjelasan tentang istilah-istilah dalam judul atau 

permasalahan.variabel bebas dan variabel terikat dibahas 

sehingga jelas kaitannya. 

d. Uraian pada studi literatur sejalan dengan anggapan dasar dan 

memiliki dukungan kuat terhadap rumusan hipotesis. 

8. Metodologi Penelitian 

a. Subyek penelitian, tempat, dan karakteristik 

b. Instrumen penelitian; jenis, bentuk, dan kualitas 

c. Desain penelitian atau alur tindakan 
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d. Prosedur penelitian; langkah-langkah terurut, disesuaikan 

dengan jadwal kegiatan 

e. Studi lapangan; pelaksanaan penelitian, pengumpulan data 

f. Teknis analisis data; kuntitatif, kualitatif 

9. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a. Deskripsi hasil penelitian 

b. Analisis dan pengujian hipotesis (proses perhitungan di 

tempatkan pada lampiran) 

c. Diskusi hasil penelitian atau pembahasan 

10. Penutup 

a. kesimpulan; sesuaikan dengan masalah, hipotesis tindakan, 

pengumpulan dan pengolahan data 

b. implikasi; tindak lanjut hasil penelitian 

c. saran; spesifik, fleksibel, relevan 

11. Daftar Pustaka 

Gunakan system Harvard, dengan urutan: 

a. Nama (tanpa gelar, nama singkatan ditulis di belakang, nama 

marga ditulis di depan), tahun terbit, judul tulisan/buku (dengan 

hurup italic), kota, penerbit 

b. Tiap komponen pada butir a dipisahkan dengan tanda titik, 

kecuali sesudah nama kota dituliskan titik dua (:) 

c. Tiap satu sumber ditulis satu spasi, untuk baris kedua dan 

seterusnya menjorok ke kanan satu tabulator 

d. Urutan nama penulis atau pengarang disusun menurut abjad 

e. Jarak antara dua sumber adalah dua spasi, tiap sumber tidak 

diberi nomor urut 

f. Dua sumber dengan penulis yang sama, nama penulis untuk 

sumber berikutnya tidak ditulis, diganti dengan garis. Urutkan 

sumber tersebut menurut tahun terbitnya, jika sama beri 

tambahan abjad 
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12. Judul 

Judul ditulis dengan karakteristik sebagai berikut:  

a. Komunikatif, mudah dipahami maksudnya oleh pembaca 

b. Memuat variabel penelitian  

c. Populasi tercermin dalam judul; 

d. Permasalahan tersirat 

e. Disajikan dalam kalimat terbuka, menarik untuk dibaca 

f. Banyak kata sekitar 15 kata 

g. Pemotongan kalimat jangan rancu 

 

Contoh judul yang benar: 

Meningkatkan Keterampilan Bermain Musik Ansambel melalui metode 

Solfegio pada Siswa Kelas IXB SMPN 1 Semarang 

 

Optimalisasi Penggunaan Asesmen Otentik untuk Meningkatkan Kerja 

Praktek Melukis pada Siswa kelas XD SMAN 1 Semarang 

 

Contoh yang salah: 

Upaya Guru Mengefektifkan Metode Bertanya Pada Pelajaran Teori 

Musik yang ditangani oleh Guru Kelas I SMP agar Siswa Aktif  

Berdiskusi dalam Kelas 

 

13. Kata Pengantar 

Kata pengantar dalam karya penulisan ilmiah atau skripsi, pada 

intinya memuat hal-hal berikut ini, dimana setiap hal tersebut 

termuat dalam satu alinea. 

a. Puji syukur kepada Tuhan YME 

b. Maksud penulisan karya ilmiah atau skripsi 

c. Isi karya tulis sekilas 

d. Ucapan terima kasih 

e. Terbuka untuk kritik 
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E. Manfaat PTK  
Banyak manfaat yang dapat diraih dengan dilakukannya 

Penelitian Tindakan kelas (PTK), manfaat itu di antaranya dapat dilihat 
dan dikaji dalam beberapa komponen pendidikan dan atau 

pembelajaran di kelas. Manfaat yang terkait dengan komponen 

pembelajaran antara lain 

a. Informasi pembelajaran 
b. Pengembangan kurikulum ditingkat sekolah dan ditingkat kelas 

c. Peningkatan profesionalisme guru 

Dalam inovasi pembelajaran, guru perlu selalu mencoba 

mengubah, mengembangkan dan meningkatkan gaya mengajarnya 
agar ia mampu melahirka model pembelajaran yang sesuai  dengan 

tuntutan kelasnya. Guru selalu berhadapan dengan siswa yang 

berbeda dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu jika guru melakukan PTK 

dari kelasnya sendiri dan berangkat dari persoalannya sendiri, 
kemudian menghasilkan solusi terhadap persoalan tersebut, maka 

secara tidak langsung ia telah terlibat dalam proses inovasi 

pembelajaran. 
Dalam aspek pengembangan kurikulum, PTK juga dapat 

dimanfaatkan secara efektif oleh guru. Guru kelas juga harus 

bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum dalam level 

sekolah dan atau kelas. Untuk kepentingan pengembangan kurikulum 
pada level kelas, PTK akan sangat bermanfaat jika digunakan sebagai 

salah satu sumber masukan. 

Selanjutnya PTK dilihat dari aspek profesionalisme guru dalam 

proses pembelajaran, memiliki manfaat yang sangat penting. Guru 
yang profesional tentu tidak segan melakukan perubahan dalam 

praktek pembelajaran sesuai dengan kondisi kelasnya. PTK 

merupakan salah satu media yang dapat digunakan oleh guru untuk 

memahami apa yang terjadi di kelas dan kemudian meningkatkannya 
menuju kearah perbaikan secara profesional.  

 



 

 

BAB III  PRAKTEK PENYUSUNAN PROPOSAL 
PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Standar Kompetensi:  

Mampu menyusun rancangan Penelitian Tindakan Kelas untuk perbaikan 

kualitas proses  Pembelajaran seni budaya berdasar hasil refleksi.  

 

Kompetensi Dasar:  

Mampu menyusun rancangan, pelaksanaan dan pelaporan  Penelitian 

Tindakan Kelas untuk perbaikan pembelajaran seni budaya 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi: 
1. Mampu melakukan refleksi dan merumuskan masalah Penelitian 

Tindakan Kelas 

2. Menguasai dan mampu menyusun rancangan PTK 

3. Menguasai dan mampu mengembangkan instrumen  PTK 

4. Menguasai prosedur pelaporan PTK 

 

A. Menyusun Usulan PTK 
Kerja penelitian dimulai dengan membuat rencana. Rencana itu 

umum disebut sebagai usulan penelitian (proposal penelitian). 
Usulan penelitian merupakan langkah pertama dari kerja penelitian. 

Sedangkan KTI, yang merupakan laporan hasil penelitian,  merupakan 

langkah terakhir.   

Pada umumnya usulan penelitian  terdiri dari :  

 Judul Penelitian 

 Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah, 

Tujuan dan Kemanfaatan Hasil Penelitian (terutama: potensi untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kualitas isi, proses, masukan, atau 

hasil pembelajaran dan/atau pendidikan). 
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 Bab Kajian / Tinjauan Pustaka  yang menguraikan kajian teori dan 

pustaka yang menumbuhkan gagasan yang mendasari usulan 

rancangan penelitian tindakan 

 Bab  Metode Penelitian yang menjelaskan tentang Rencana dan 

Prosedur Penelitian (terutama: prosedur diagnosis masalah, 

perencanaan tindakan, prosedur pelaksanaan  tindakan, prosedur 

observasi dan evaluasi, prosedur refleksi  hasil penelitian). 

Rincian dari langkah kegiatan di atas adalah sebagai berikut: 

Judul penelitian menyatakan secara jelas namun sesingkat mungkin  

permasalahan yang akan diteliti, upayakan variabel penelitian 

tercantum pada judul tersebut. Upayakan pula agar  dengan membaca 

judul itu, pembaca akan tertarik untuk membaca lebih jauh isi usulan 

penelitian. 

Judul hendaknya  ditulis  dengan singkat dan spesifik. Hal utama yang 

seharusnya tertulis di dalam judul adalah gambaran dari apa 

dipermasalahkan, (misalnya: peningkatan hasil belajar)  dan macam 

tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya (misalnya 

penggunaan model pembelajaran kooperatif).   

Umumnya di bawah judul dituliskan pula sub judul. Sub judul sangat 

umum ditulis untuk menambahkan keterangan  lebih rinci tentang 

populasi, seperti misalnya  di mana penelitian dilakukan, kapan,  di 

kelas berapa, dan lain-lain.  

 
Contoh: 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR APRESIASI MUSIK 
NUSANTARA  MELALUI PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL 

PADA SISWA KELAS IXA SMPN 1 SEMARANG 
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Bab Pendahuluan 
Bab Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah, Tujuan dan 

Kemanfaatan Hasil Penelitian dengan uraian sebagai berikut:  

Latar belakang masalah, berisi uraian yang jelas dan rinci  mengapa 

sesuatu itu dipermasalahkan dan akan dijadikan sebagai penelitian. 

Dengan kata lain, sub bab ini mengungkapkan berbagai landasan, 

fakta atau berbagai alasan dari masalah yang akan dicari jawabannya. 

Alasan mengapa mempermasalahkan tersebut, diperlukan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat urgensi, tujuan dan manfaat dari 

penelitian yang diajukan.  

Akibat banyaknya kemungkinan yang terjadi, permasalahan harus 

dibatasi. Dengan membatasi permasalahan diharapkan  masalah 

penelitian dapat lebih dipertegas, dalam arti ditentukan batas-batas 

ruang lingkupnya. Hanya dengan adanya batas-batas permasalahan 

yang jelas dapat diketahui dan ditetapkan faktor-faktor apa saja yang 

perlu dibahas dan faktor-faktor apa yang tidak perlu. 

Perumusan dan pemecahan masalah : Bagian terpenting pada 

usulan penelitian adalah permasalahan, khususnya rumusan 

masalahnya. Rumusan masalah  adalah pertanyaan-pertanyaan yang 

jawabannya ingin dikaji  melalui penelitian.  Sebagai pertanyaan  

sebaiknya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Variabel yang akan 

dikaji harus terungkap jelas demikian pula hubungan di antara variabel 

tersebut.   

Contoh: 

1. Apakah dengan penggunaan media Audio Visual dapat 

meningkatkan hasil belajar apresiasi musik nusantara pada siswa 

kelas IXA SMPN 1 Semarang ? 

2. Apakah dengan penggunaan media Audio Visual dapat 

meningkatkan aktivitas belajar  pada siswa kelas IXA SMPN 1 

Semarang ? 
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Tujuan penelitian  menyatakan target tertentu yang akan diperoleh dari 

kegiatan penelitian yang diusulkan. Tujuan penelitian harus dinyatakan 

secara spesifik, dalam pernyataan yang jelas. Kemukakan secara 

singkat tentang tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan 

mendasarkan pada permasalahan yang dikemukakan. Tujuan umum 

dan khusus diuraikan dengan jelas, sehingga diukur  tingkat  

pencapaian keberhasilannya.  

Contoh: 

1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar apresiasi musik 

nusantara dengan menggunakan media audio visual pada siswa 

kelas IXA SMPN 1 Semarang ?. 

2. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar dengan 

menggunakan media audio visual pada siswa kelas IXA SMPN 1 

Semarang ?. 

 

Sedangkan kegunaaan penelitian  menyatakan manfaat yang dapat 

dipetik dari pemecahan masalah yang didapat dari hasil penelitian 

yang berguna setidak-tidaknya bagi kepentingan ilmiah atau 

kepentingan terapan.  

Usulan penelitian harus pula  menuliskan pula rancangan 

pengumpulan dan analisis data, yang disajikan pada bab ketiga.  

Uraian ini, intinya berisi penjelasan  bagaimana  data akan diperoleh, 

menggunakan alat apa, termasuk pula penjelasan tentang rancangan 

analisisnya.  

Contoh: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

memperluas teori yang telah ada, dan dapat dimanfaatkan pada 

mata pelajaran seni budaya khususnya apresiasi musik nusantara. 
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      2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Meningkatkan hasil belajar siswa, karena dengan pengajaran 

berbasis media audio visual siswa akan aktif langsung dan 

berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas secara optimal. 

b. Bagi Guru 

Mengembangkan strategi pengajaran sebagai upaya 

meningkatkan kualitas belajar siswa yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan input kepada sekolah untuk selalu mendukung dan 

menyediakan sarana prasarana guru sebagai upaya 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

 

Bab Tinjauan Pustaka 
Pada bab kajian / tinjauan kepustakaan  dituliskan berbagai kajian teori 

dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel yang 

dipermasalahkan. Mengapa? Karena, cara ilmiah dalam memecahkan 

persoalan pada hakikatnya adalah digunakannya pengetahuan ilmiah 

sebagai dasar argumentasi. Yaitu, dipakainya referensi yang berisi 

teori ilmiah yang sahih maupun berdasar hasil-hasil penelitian yang 

telah diverifikasi kebenarannya. Hasil-hasil penelitian yang telah 

diverifikasi kebenarannya pada umumnya merupakan dasar 

argumentasi ilmiah yang sangat kokoh 

Kriteria kepustakaan yang baik. Sedikitnya ada dua syarat utama 

harus dipenuhi oleh sumber bacaan yang akan digunakan dalam kajian 

teori, yakni:  

a) adanya keterkaitan antara isi bacaan dengan masalah yang 

dibahas, dan  

b) kemutahiran sumber bacaan, artinya sumber bacaan yang sudah 

kadaluwarsa harus ditinggalkan.  
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Penelitian dengan daftar kepustakaan yang sangat banyak, namun  

keterkaitan antara isi kepustakaan dan masalah yang dibahas tidak 

terlalu jelas,  harus dihindari. Kualitas hasil karya ilmiah tidak berkaitan 

dengan banyaknya buku yang tercantum pada daftar pustaka, tetapi 

pada kualitas pustaka yang digunakannya. 

 
Bab Metode Penelitian 
Pada Bab  Metode Penelitian dituliskan antara lain: rancangan 

penelitian, penjelasan variabel dan instrumen serta metode 

pengumpulan data, serta rancangan tabulasi dan analisis data dalam 

pengujian hipotesis.  

Rancangan penelitian:  Pada usulan juga dituliskan gambaran 

langkah dalam pengambilan sampel. Juga harus dapat terjabarkan 

teknik-teknik dan alat-alat yang akan digunakan untuk mengamati dan 

mengukur data.  

Instrumen Penelitian.  Guna memungkinkan pengujian secara empirik 

maka konsep-konsep yang diajukan harus dapat diamati dan diukur. 

Instrumen penelitian  merupakan alat yang digunakan untuk 

mengambil data atau informasi. Kebenaran data atau informasi yang 

diambil sangat tergantung dari kebenaran instrumen yang dipakai. 

Dengan demikian penetapan, penyusunan dan penggunaan instrumen 

merupakan bagian penting pada pelaksanaan penelitian.  

Rancangan Pengumpulan dan Analisis  Data. Usulan yang baik 
harus mampu mengungkapkan gambaran langkah dalam 
pengambilan sampel. Juga harus dapat terjabarkan teknik-teknik 
dan alat-alat yang akan digunakan untuk mengamati dan 
mengukur data. Data yang didapat baik melalui eksperimen 
maupun tidak, akan diperlukan dalam pengujian hipotesis dengan 
menggunakan kaidah-kaidah statistika. Usulan penelitian yang 
baik, harus mampu pula menunjukkan rancangan teknik analisis 
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data yang akan dipakai dan formula statistika yang akan 
digunakan dalam pengujian hipotesis.  

 

B. Prosedur Pelaksanaan PTK 
1. Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, sebutkan semua yang menjadi perencanaan dalam 

kegiatan penelitian, seperti: 

a. Menentukan sekolah atau subyek penelitian (setting dan 

karakteristik subyek penelitian) 

b. Menetapkan fokus observasi dan aspek-aspek yang akan diamati, 

c. Menetapkan jenis data baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif dan cara pengumpulannya serta perencanaaan metode 

dan teknik pengolahan data sesuai dengan sifat data dan tujuan 

penelitian 

d. Menentukan pelaku observasi (observer), alat bantu untuk 

mengamati dan merekam atau mendokumentasikan semua 

informasi tentang pelaksanaan tindakan beserta dampaknya, 

pedoman observasi, dan pelaksanaan observasi, 

e. Menetapkan cara pelaksanaan refleksi dan pelaku refleksi, 

f. Menetapkan kriteria keberhasilan dalam upaya pemecahan 

masalah atau penentuan bukti yang akan dijadikan indikator untuk 

mengukur pencapaian pemecahan masalah sebagai akibat 

dilakukannya tindakan. 

g. Perencanaan tindakan – tindakan lainnya yang diharapkan akan 

menghasilkan dampak kearah perbaikan program. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 
Pada tahap ini deskripsikan tindakan yang akan dilakukan, 

meliputi pelaksanaan rencana tindakan yang telah disiapkan, termasuk 

didalamnya langkah-langkah pelaksanaan atau praktik pendidikan di 

sekolah dalam setiap siklus. Deskripsikan pula yang mungkin 
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dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan program kegiatan di 

sekolah sebagai bentuk nyata pelaksanaan tindakan dalam penelitian. 

 

3. Tahap observasi 
Pada tahap ini deskripsikan tentang pelaksanaan observasi, 

meliputi siapa yang melakukan observasi, cara pelaksanaan observasi, 

alat bantu observasi, dan data yang hendak dikumpulkan, serta hal-hal 

lain yang berkaitan dengan observasi seperti yang telah disiapkan 

pada saat membuat perencanaan tindakan sebelumnya. Pada tahap 

ini data yang diperoleh diusahakan sampai jenuh, disertai triangulasi. 

 

4. Tahap Analisis dan Refleksi 
Pada tahap ini, deskripsikan prosedur analisis data yang 

dilakukan, misalnya semua data yang terkumpul diolah melalui 

tahapan: 

 reduksi data, jika terdapat data yang btidak diperlukan 

 Penyederhanaan data 

 Tabulasi data 

 Penyimpilan data. 

Selanjutnya hasil analisis data akan digunakan sebagai bahan 

refleksi. Deskripsikan  bagaimana refleksi dilakukan, kapan, dan siapa 

saja yang terlibat dalam kegiatan refleksi, serta jelaskan mengapa 

refleksi dilakukan. 

 

5. Indikator Kinerja (Kriteria keberhasilan) 
Pada bagian ini, deskripsikan tolok ukur keberhasilan yang 

ditargetkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk menetapkan 

tolok ukur sesuaikan dengan kondisi sekolah, subyek penelitian dan 

masalah yang diangkat,  misal tingkat keberhasilan atau tingkat 

ketercapaian hasil belajar, kompetensi lulusan, standar penilaian, dll. 
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Contoh: 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah: 

1. Adanya peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan 

hasil tes penguasaan kompetensi dasar yang diperoleh mencapai ≥ 

65 sebanyak ≥ 75 % setelah dilakukan tindakan selama 2 siklus. 

2. Adanya peningkatan aktivitas siswa yang ditunjukkan dengan 

peningkatan skor aktivitas hingga mencapai rerata ≥3,00 atau 

kualifikasi baik. Apabila prestasi yang diperoleh siswa setelah 

dikenai tindakan mengalami peningkatan seperti yang diharapkan 

berarti hipotesis tindakan terbukti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV   MENYUSUN LAPORAN 
PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 
 
A. Menyusun Laporan PTK 

Umumnya karya tulis ilmiah hasil laporan PTS  ini mempunyai 

kerangka  isi  sebagai berikut: 

Bagian Awal  yang  terdiri dari:  (a) halaman judul;  (b) lembaran 

persetujuan dan pernyataan dari Kepala Sekolah yang menyatakan 

keaslian tulisan dari  penulis;  (c) pernyataan dari perpustakaan yang 

menyatakan bahwa makalah tersebut telah disimpan 

diperpustakannya,  (d) pernyataan keaslian tulisan yang dibuat dan 

ditandatangi oleh  penulis,  (e) kata pengantar; (f) daftar isi, (bila ada : 

daftar label, daftar gambar dan daftar lampiran), serta  (g)  abstrak atau 

ringkasan. 

Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa bab yakni: 

 Bab I Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah 

melalui rencana tindakan yang akan dilakukan, Tujuan dan 

Kemanfaatan Hasil Penelitian 

 Bab II Kajian / Tinjauan Pustaka  yang berisi  uraian tentang kajian 

teori dan pustaka yang menumbuhkan gagasan yang mendasari 

usulan rancangan penelitian tindakan (khususnya kajian teori yang 

berkaitan dengan macam tindakan yang akan dilakukan), proses 

tindakan, ketepatan atau kesesuainan tindakandan lain-lain.  

 Bab III Metode Penelitian atau Metodologi Penelitian yang 

menjelaskan tentang prosedur penelitian (terutama: prosedur 

diagnosis masalah, penjelasan rinci tentang perencanaan dan 

pelaksanaan tindakan, prosedur pelaksanaan  tindakan, prosedur 

observasi dan evaluasi, prosedur refleksi , serta hasil penelitian). 

Yang harus ada dan dikemukakan secara jelas dalam bagian ini 
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adalah langkah-langkah tindakan secara rinci, terutama langkah 

yang harus dilakukan oleh siswa, bukan menjelaskan langkah guru 

yang biasa seperti membuat persiapan, menyiapkan alat, dan 

seterusnya.   

 Bab IV  Hasil penelitian dan pembahasan serta mengemukakan 

gambaran tentang pelaksanaan tindakan. Akhir dari bab ini adalah 

pembahasan, yaitu pendapat peneliti tentang plus minus tindakan 

serta kemungkinannya untuk diterapkan lagi untuk memperoleh 

gambaran model tindakan ini sebagai metode mengajar yang 

dipandang kreatif dan inovatif, sehingga dapat memberikan hasil 

pembelajaran yang maksimal 

 Bab V Simpulan dan Saran-Saran. 

 

Bagian Penunjang yang pada umumnya terdiri dari sajian daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan untuk menunjang isi 

laporan.  

Lampiran utama yang harus disertakan adalah (a) semua instrumen 

yang digunakan dalam penelitian, terutama lembar pengamatan, b) 

contoh-contoh hasil kerja dalam pengisian/ pengerjaan instrumen baik 

oleh guru maupun siswa, (c) dokumen pelaksanaan penelitian yang 

lain seperti foto-foto kegiatan, daftar hadir, dan lain-lain.  
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Bagaimana Laporan PTK yang kurang mememenuhi syarat? 
Berikut disajikan contoh laporan PTK yang dibuat oleh guru sekolah 

yang belum memenuhi kriteria penilaian angka kredit. 

 
No Hal terdapat 

pada KARYA 
TULIS ILMIAH 
... 

Alasan penolakan dan saran  

1 KARYA TULIS 
ILMIAH 
dinyatakan 
sebagai 
Laporan PTK 
(Penelitian 
Tindakan 
Kelas),  namun  

 tidak jelas 
apa, bagaimana 
dan mengapa 
kegiatan 
tindakan yang 
dilakukan,   

 juga tidak 
jelas bagaimana 
peran hasil 
evaluasi dan 
refleksi pada 
penentuan 
siklus-siklus 
berikutnya. 
 
 

KARYA TULIS ILMIAH  dinyatakan sebagai 
laporan Penelitian Tindakan namun : 
tidak jelas apa, bagaimana dan mengapa 
kegiatan tindakan yang dilakukan,  juga tidak 
jelas bagaimana peran hasil evaluasi dan refleksi 
pada penentuan siklus-siklus berikutnya. 
Disarankan  untuk membuat KARYA TULIS 
ILMIAH baru, karya sendiri, yang berfokus pada 
“laporan” kegiatan nyata  yang bersangkutan 
sebagai guru sekolah. Misalnya  berupa laporan 
penelitian atau tinjauan ilmiah, prasaran ilmiah, 
karya ilmiah populer, atau buku pelajaran. 
Bila KARYA TULIS ILMIAH tersebut berupa 
laporan penelitian tindakan maka 
sistematikanya  paling tidak memuat: 
(Bab I) Pendahuluan yang menjelaskan tentang 
Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah 
dan Cara Pemecahan Masalah melalui rencana 
tindakan yang akan dilakukan, Tujuan dan 
Kemanfaatan Hasil Penelitian; (Bab II) Kajian / 
Tinjauan Pustaka  yang berisi  uraian tentang 
kajian teori dan pustaka; (Bab III) Metode 
Penelitian yang menjelaskan tentang prosedur 
penelitian; (Bab IV)  Hasil penelitian berisi 
tindakan tiap siklus,data lengkap tiap 
siklus,perubahan pada siswa, guru dan klas, 
bahasan seluruh siklus ; dan (Bab V) Simpulan 
dan Saran-Saran. 
Laporan PTK harus  melampirkan (a) semua 
instrumen yang digunakan dalam penelitian, 
terutama lembar pengamatan, b) contoh-contoh 
hasil kerja dalam pengisian/ pengerjaan 
instrumen (c) dokumen pelaksanaan penelitian 
yang lain seperti foto-foto kegiatan, daftar hadir, 
dan lain-lain. 
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No Hal terdapat 
pada KARYA 
TULIS ILMIAH 
... 

Alasan penolakan dan saran  

2 KARYA TULIS 
ILMIAH 
dinyatakan 
sebagai laporan 
PTK (penelitian 
tindakan kelas), 
namun : 

 Guru sekolah 
tidak 
berperan 
sebagai guru 
di kelas 

 Tidak jelas 
peran guru 
sekolah 
dalam 
kegiatan PTK 
tersebut. 

 

KARYA TULIS ILMIAH  dinyatakan sebagai 
laporan PTK, namun tampak bahwa peran guru 
sekolah dalam kegiatan tersebut tidak terlalu 
jelas,  tampaknya guru sekolah lebih  berperan 
sebagai guru kelas.  
Disarankan  untuk membuat KARYA TULIS 
ILMIAH baru, karya sendiri, yang berfokus pada 
“laporan” kegiatan nyata  yang bersangkutan 
sebagai guru sekolah. Misalnya  berupa laporan 
penelitian atau tinjauan ilmiah, prasaran ilmiah, 
karya ilmiah populer, atau buku pelajaran. 
Bila KARYA TULIS ILMIAH tersebut berupa 
laporan penelitian tindakan maka  harus 
mengikutsertakan guru kelas sebagai praktisi 
dan guru sekolah sebagai peneliti dengan 
sistematika yang paling tidak memuat: 
(Bab I) Pendahuluan yang menjelaskan tentang 
Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah 
dan Cara Pemecahan Masalah melalui rencana 
tindakan yang akan dilakukan, Tujuan dan 
Kemanfaatan Hasil Penelitian; (Bab II) Kajian / 
Tinjauan Pustaka  yang berisi  uraian tentang 
kajian teori dan pustaka; (Bab III) Metode 
Penelitian yang menjelaskan tentang prosedur 
penelitian; (Bab IV)  Hasil penelitian berisi 
tindakan tiap siklus,data lengkap tiap 
siklus,perubahan pada siswa, guru dan klas, 
bahasan seluruh siklus ; dan (Bab V) Simpulan 
dan Saran-Saran. 
Laporan PTK harus  melampirkan (a) semua 
instrumen yang digunakan dalam penelitian, 
terutama lembar pengamatan, b) contoh-contoh 
hasil kerja dalam pengisian/ pengerjaan 
instrumen (c) dokumen pelaksanaan penelitian 
yang lain seperti foto-foto kegiatan, daftar hadir, 
dan lain-lain. 
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B. Praktek  Identifikasi Masalah dan Menyusun Kerangka PTK 
Berikut contoh format untuk membantu guru dalam mengidentifikasi 

dan merumuskan masalah dalam PTK. 

 

1. Identifikasi Masalah dalam PTK 
 

a. kemukakanlah masalah-masalah atau kendala-kendala yang anda 

hadapi ketika melaksanakan tugas mengajar  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

b. pilihlah salah satu masalah yang menurut anda mendesak! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

c. berikan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk segera 

dicarikan pemecahannya! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

d. Faktor-faktor penyebab munculnya masalah yang dirumuskan 

tersebut! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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e. Dapatkanlah satu alternatif pemecahan masalah untuk 

memecahkan masalah urgent yang anda hadapi tersebut! Alternatif 

pemecahan masalah itu harus bertolak dari hasil analisis dan 

didasarkan pada teori tertentu. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. Kerangka Penelitian Tindakan  
 

a. Masalah: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b. Rencana Tindakan: 

Siklus 1: 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Siklus 2: 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

c. Rincian Tindakan/Langkah-langkah: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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d. Contoh Format Observasi: 

 

NO ASPEK YANG 

DIOBSERVASI 

SKOR KETERANGAN 

1  2 3 4 5 

        

        

        

        

        

        

 

3. Proposal PTK  
 

a. Tulislah judul PTK yang anda usulkan 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………Apakah judul PTK anda telah mencantumkan hal-

hal berikut: 

 Tujuan 

 Cara menyelesaikan masalah 

 Tempat penelitian dilaksanakan 

b. Deskripsi masalah yang anda hadapi 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Apakah masalah yang anda deskripsikan telah memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

 Apakah deskripsi masalah telah disesuaikan dengan kondisi 

nyata     tentang kendala-kendala yang anda hadapi sewaktu 

melaksakan tugas mengajar. 

 Apakah deskripsi masalah telah memuat identifikasi satu 

masalah yang mendesak untuk segera dilaksanakan? 

 Apakah deskripsi masalah telah memuat  tentang analisis 

masalah? 

 Apakah deskripsi masalah telah memuat  tentang refleksi 

awal? 

 Bagaimana perumusan masalah? 

c. Deskripsikan tentang cara pemecahan masalah yang anda ajukan! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Apakah pemecahan masalah yang anda ajukan memenuhi rambu-

rambu berikut? 

 Apakah ada alternatif pemecahan masalah? 

 Apakah alternatif pemecahan masalah itu didasarkan pada 

teori tertentu? 

 Apakah alternatif pemecahan masalah itu bertolak dari hasil 

analisis? 

d. Rumuskan hasil yang diharapkan dari penelitian anda! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Apakah rumusan yang diharapkan dalam penelitian anda telah 

memuat hal –hal sebagai berikut: 

 Apakah rumusan hasil yang diharapkan telah mengemukakan 

hasil yang diharapkan bagi siswa? 

 Apakah rumusan hasil yang diharapkan telah mengemukakan 

hasil yang diharapkan bagi praktisi (kepala sekolah, guru, 

tenaga kependidikan lainnya di sekolah)? 

 

2. Kemukakan prosedur tindakan yang anda lakukan dalam PTK ini! 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Apakah dalam deskripsi tentang prosedur tindakan sekolah telah 

anda kemukakan hal-hal sebagai berikut: 

 Apakah ada deskripsi tentang setting dan karakteristik 

subyek? 

 Apakah ada variabel/faktor yang diselidiki? 

 Apakah ada rencana tindakan yang mencakup misalnya 

strategi, pendekatan, metode atau teknik yang digunakan 
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dalam implementasi tindakan, observasi, analisis, dan 

refleksi?  

3. Tulislah lokasi penelitian anda! 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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LAMPIRAN 
 
CONTOH PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 
A. JUDUL PENGEMBANGAN INOVASI 

Meningkatkan Hasil Belajar Musik Nusantara dengan Menggunakan 

Media Audio Visual pada Siswa Kelas VIIIA SMP H. Isriati Semarang 

  
B. MATA PELAJARAN DAN BIDANG KAJIAN 

Mata pelajaran Pendidikan Seni Budaya,  bidang 

kajian/pengembangan Alat Bantu, Media, dan Sumber Belajar 

Khususnya Pengembangan Media Audio Visual untuk pembelajaran 

Musik Nusantara Siswa Kelas VIIIA SMP. 

  
C. PENDAHULUAN 

Pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan 

dasar pada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai 

pribadi, anggota masyarakat, warganegara dan anggota umat manusia 

serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah 

khususnya SMP (Sardiman A.M, 1996:7) 

Sekolah Menengah Pertama merupakan salah satu tempat 

untuk menuntut ilmu. Rencana dan pengaturan mengenai isi dan 

bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan belajar mengajar di SMP adalah KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan Tahun 2006) memuat program kurikuler 

dan kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu isi program kurikuler dan 

pendidikan SMP pada jenjang kelas VII, VIII, IX adalah pelajaran Seni 

Budaya. Fungsi mata pelajaran Seni Budaya adalah untuk 

mengembangkan sikap, kemampuan kreativitas dan kepekaan citarasa 

musikalitas serta berbudi pekerti luhur dalam pelajaran Seni Budaya. 

Salah satu masalah utama bagi guru adalah bagaimana 

mengimplementasikan kurikulum di kelas.  Masalah tersebut adalah 
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dimulai dari bagaimana seorang guru harus mempersiapkan proses 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sampai pada model 

pendekatan apa yang tepat digunakan agar diperoleh hasil 

pembelajaran yang optimal. 

Hasil monitoring dan supervisi kelas yang rutin dilakukan secara 

berkala baik oleh sekolah dalam hal ini kepala sekolah ataupun oleh 

Depdiknas melalui pengawas, ditengarai masih banyaknya proses 

pembelajaran yang bersifat tradisional, dimana metode ceramah masih 

menjadi pilihan utamanya. Disamping itu beberapa faktor seperti, 

kurangnya aktivitas yang melibatkan siswa pada proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung, guru belum mengoptimalkan penggunaan 

media dan alat peraga dan khususnya adalah kekurangmampuan / 

kurang beraninya seorang guru untuk mencoba berbagai model 

pembelajaran. 

Menurut Peter Sheal : (dalam Budiharjo, 2004 : 7) berdasar 

hasil penelitiannya di Inggris tahun 1989 tentang perkembangan dan 

hasil belajar yang disajikan dalam bentuk “Kerucut Pengalaman 

Belajar” bahwa bila seorang guru mengajar hanya dengan 

menggunakan metode ceramah saja, maka daya serap siswa terhadap 

materi pelajaran hanya mencapai kurang lebih 20% saja. Hal ini tentu 

saja tidak memenuhi harapan kita akan standar ketuntasan belajar 

minimal 65%. Salah satu pendekatan pembelajaran yang sesuai 

dengan kurikulum 2006 untuk menjawab tantangan dan permasalahan 

di atas adalah dengan melalui penggunaan media audio visual.  

Sekarang ini banyak para siswa-siswi yang kurang memahami 

Peninggalan Budaya Nusantara, karena tingkah laku dan sopan 

santun sudah mulai hilang. Budaya modern atau budaya barat sangat 

mempengaruhi perilaku tingkah laku kehidupan sehari-hari mereka, 

sehingga musik modern sangat mendominasi di kalangan anak. 

Materi Musik Nusantara yang ada di kurikulum pendidikan seni 

budaya adalah salah satu alternatif penting yang harus diajarkan anak, 
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karena didalam musik daerah nusantara terdapat unsur-unsur budaya 

luhur, sopan santun dan etika moral yang baik sehingga dapat 

mempengaruhi jiwa dan perilaku anak. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa siswa kelas VIII 

SMP H. Isriati Semarang, terhadap pelajaran seni budaya, kebanyakan 

mereka mengatakan bahwa seni budaya khususnya seni musik adalah 

mata pelajaran yang sulit dipahami hanya dengan ceramah guru, 

mereka tidak bisa membayangkan bentuk alat musik daerah dan cara 

memainkan serta bagaimana suara yang dihasilkan. 

Salah satu materi seni musik kelas VIII diantaranya adalah 

musik Nusantara untuk menguasai materi tersebut siswa dituntut 

mampu menguasai materi tersebut siswa dituntut mampu memahami 

perbedaan bentuk Musik Nusantara, bagaimana cara memainkannya 

dan bagaimana bunyi yang dihasilkan serta lagu-lagu yang dimainkan. 

Untuk itu perlu adanya Media Audio Visual yang dapat membantu 

siswa dalam memahami materi tersebut di samping ceramah dari guru. 

Dari uraian permasalahan di atas, timbul dorongan peneliti 

untuk mengadakan penelitian dengan judul Meningkatkan hasil belajar 

musik Nusantara dengan menggunakan Media Audio Visual siswa 

kelas VIII SMP H. Isriati Semarang tahun Pelajaran 2006/2007. 

 

D. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHANNYA 
1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan alasan dan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, masalah dalam penelitian pengembangan inovasi 

pembelajaran ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah dengan menggunakan Media Audio Visual dapat 

meningkatkan hasil belajar Musik Nusantara siswa kelas VIII 

SMP H. Isriati   Semarang ? 



 

 

7-41 Penelitian Tindakan Kelas 

b. Apakah dengan menggunakan Media Audio Visual dapat 

meningkatkan Aktivitas Belajar Musik Nusantara siswa kelas VIII 

SMP H. Isriati Semarang ? 

c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi belajar saat 

menggunakan Media Audio Visual dalam pembelajaran Musik 

Nusantara siswa kelas VIII SMP H. Isriati Semarang ? 

2. Rencana Pemecahan Masalah 

Masalah-masalah  dalam inovasi pembelajaran tersebut 

akan dipecahkan dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(Penelitian Inovasi Pembelajaran di Sekolah) menggunakan desain 

penelitian yang bersifat siklikal melalui tahapan Refleksi, 

Perencanaan, Tindakan, Observasi dan refleksi kembali selama 

dua siklus/tahap. Tindakan yang diberikan berupa pengembangan 

Media Audio Visual (VCD) pembelajaran Musik Nusantara untuk 

meningkatkan Aktivitas dan hasil belajar siswa pada Kompetensi 

Dasar Musik Nusantara. 

 

E. TUJUAN PENGEMBANGAN INOVASI 
Tujuan pengembangan inovasi pembelajaran melalui PTK  ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah dengan menggunakan Media Audio 

Visual dapat meningkatkan hasil belajar Musik Nusantara siswa 

kelas VIII SMP H. Isriati Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah dengan menggunakan Media Audio 

Visual dapat meningkatkan aktivitas belajar Musik Nusantara siswa 

kelas VIII SMP H. Isriati Semarang. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar 

siswa saat menggunakan Media Audio Visual dalam pembelajaran 

Musik Nusantara. 
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F. MANFAAT 
Manfaat dari hasil penelitian inovasi pembelajaran ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan tentang Materi 

Musik Nusantara bagi pembelajaran musik di sekolah. Disamping 

itu untuk mengembangkan konsep dan materi musik nusantara 

agar sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. 

2. Secara praktis meliputi : 

a. Bagi Guru 

Dapat menambah wawasan pengetahuan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran serta mengubah pola dan sikap mengajar 

yang semua berperan hanya sebagai pemberi informasi 

kemudian berubah menjadi fasilitator dan mediator yang baik. 

b. Bagi Siswa 

Memudahkan siswa untuk memahami, menghayati dan 

menghargai mata pelajaran seni musik terutama pada materi 

Musik Nusantara yang disampaikan oleh guru. 

c. Bagi Peneliti 

Diperoleh pemecahan masalah dalam penelitian ini yaitu suatu 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 
G. KAJIAN PUSTAKA 

1. Pengertian Belajar 
Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan 

membuat tafsirannya tentang belajar. Pada umumnya ahli-ahli 

tersebut, baik ahli dalam bidang pendidikan maupun psikologi 

mempunyai pendapat yang sama bahwa hasil semua aktivitas 

belajar adalah perubahan. Bahwa perubahan itu terjadi akibat 

pengalaman, juga tidak ada perbedaan antara ahli yang satu 

dengan ahli yang lain. Beberapa pendapat tentang pengertian 
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belajar sebagai suatu perubahan (dalam Max Darsono, 2002 :2-4) 

antara lain adalah: 

a. Morris L. Bigge 

Menyatakan bahwa belajar adalah perubahan yang 

menetap dalam kehidupan seseorang yang tidak diwariskan 

secara genetis. Selanjutnya Morris menyatakan bahwa 

perubahan itu terjadi pada pemahaman, perilaku, persepsi, 

motivasi atau campuran dari semuanya secara sistematis 

sebagai akibat pengalaman dalam situasi-situasi tertentu. 

b. Morle J. Moskowitz dan Arthur R. Orgel 

Pada dasarnya belajar adalah perubahan perilaku 

sebagai hasil langsung dari pengalaman dan bukan akibat 

hubungan-hubungan dalam sistem syaraf yang dibawa sejak 

lahir. Menurut Marie dan Orgel perilaku yang dipelajari dapat 

diramalkan bukan dari apa yang kita ketahui tentang sifat-sifat 

umum dari sistem syaraf seseorang, melainkan dari apa yang 

kita ketahui tentang pengalaman-pengalaman yang khusus dan 

unik dari orang tersebut. 

c. James O. Whittaker 

Belajar dapat didefinisikan sebagai proses yang 

menimbulkan atau merubah perilaku melalui latihan atau 

pengalaman. Lebih jauh Whittaker mengatakan bahwa 

perubahan fisik (pertumbuhan) dan perubahan karena 

kematangan (maturitas) tidak termasuk belajar. Juga perubahan 

perilaku karena kelelahan, sakit dan akibat obat, tidak termasuk 

belajar. 

d. Aaron Quinn Sartain dkk 

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan 

perilaku sebagai hasil pengalaman. Menurut mereka yang 

termasuk dalam perubahan ini antara lain ialah cara merespon 



 

 

7-44 Penelitian Tindakan Kelas 

suatu sinyal, cara menguasai ketrampilan, dan 

mengembangkan sikap terhadap suatu objek. 

e. W.S.Winkel 

Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan, dan nilai sikap. 

Dari lima definisi belajar tersebut diatas ada suatu istilah 

yang terdapat dalam semua definisi, yaitu “Perubahan”. Kecuali 

itu istilah pengalaman juga dicantumkan dalam definisi-definisi 

tersebut, yang oleh Winkel dinyatakan dengan interaksi aktif 

dengan lingkungan yang maknanya adalah pengalaman. 

Dengan memperhatikan dua kesamaan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pengertian belajar secara umum adalah 

terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar karena 

pengalaman (dalam Max Darsono, 2002 :2-4) 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, 

kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini 

berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh 

siswa sebagai anak didik. Pandangan seseorang tentang 

belajar akan mempengaruhi tindakan-tindakannya yang 

berhubungan dengan belajar dan setiap orang mempunyai 

pandangan yang berbeda tentang belajar. 

 
2. Teori-Teori Belajar 

a. Teori Psikologi Klasik 

Menurut teori ini, hakikat belajar adalah proses 

pengembangan pemikiran. Kita belajar melihat objek dengan 

menggunakan substansi dan sensasi. Kita mengembangkan 
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kekuatan mencipta, ingatan, keinginan, dan pikiran dengan 

melatihnya. 

b. Teori Psikologi Daya  

Menurut teori ini, jiwa manusia terdiri dari berbagai daya, 

mengingat, berfikir, merasakan, kemauan, dan sebagainya. 

Agar daya-daya itu berkembang maka daya-daya itu perlu 

dilatih, sehingga dapat berfungsi. Untuk itulah maka kurikulum 

harus menyediakan mata pelajaran yang dapat 

mengembangkan daya-daya tadi. Tekanannya bukan terletak 

pada materi melainkan pada pembentukannya, pendidikan 

dengan latihan. Pemilihan mata pelajaran dilakukan atas dasar 

pembentukan daya-daya secara efisien dan ekonomis. 

Kurikulum terorganisasi dan diperuntukkan bagi semua siswa, 

dan kurang mementingkan isi, minat siswa tidak diperhatikan 

yang penting ialah bekerja keras. 

c. Teori Mental State 

Teori ini berpangkal pada psikolog asosiasi yang 

dikembangkan oleh J. Herbart yang pada prinsipnya, jiwa 

manusia terdiri dari kesan-kesan atau tanggapan-tanggapan 

yang masuk melalui pengindraan. Menurut teori ini, belajar 

adalah memperoleh pengetahuan melalui alat indra yang 

disampaikan dalam bentuk perangsang-perangsang dari luar. 

Pengalaman-pengalaman berasosiasi dan bereproduksi. Karena 

itu, latihan memegang peranan penting. Lebih banyak ulangan 

dan latinan maka akan lebih banyak dan lebih lama pengalaman 

dan pengetahuan itu tinggal dalam kesadaran dan ingatan 

seseorang, dan sebaliknya apabila kurang ulangan dan latinan 

maka pengalaman dan pengetahuan akan cepat dilupakan 

d. Teori psikologi Behaviorisme 

Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan 

manusia. Belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan 
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pembentukan hubungan antara stimulus dan respons. Dengan 

memberikan rangsangan maka siswa akan merespon. 

Hubungan antara stimulus respon ini akan menimbulkan 

kebiasaan-kebiasaan otomatis pada belajar. Jadi, pada 

dasarnya kelakuan-kelakuan anak adalah terdiri atas respons-

respons tertentu terhadap stimulus tertentu dengan latihan-

latihan maka hubungan-hubungan itu akan semakin kuat. 

e. Teori Koneksionisme 

Teori ini mempunyai doktrin pokok, yakni hubungan-

hubungan antar stimulus dan respons asosiasi-asosiasi dibuat 

antara kesan-kesan pengadaan dan dorongan-dorongan untuk 

berbuat. Beberapa pandangan pokok dari teori koneksionisme 

ini, adalah sebagai berikut: (a) Pada umumnya menerangkan 

bahwa kelakuan adalah berkat pengaruh atau perbuatan dari 

lingkungan terhadap individu, (b) Menjelaskan kelakuan dan 

motivasi secara mekanis, (c) Kurang memperhatikan proses-

proses mengenal dan berpikir, (d) Mengutamakan atau menitik 

beratkan pada pengalaman-pengalaman masa lampau, (e) 

Menganggap bahwa situasi keseluruhan adalah terdiri dari 

bagian-bagian, (f)  

f. Teori Psikologi Gestalt 

Menurut aliran ini, jiwa manusia adalah suatu 

keseluruhan yang berstruktur. Teori Psikologi Gestalt sangat 

berpengaruh terhadap tafsiran tentang belajar. Beberapa prinsip 

yang perlu mendapat perhatian, adalah sebagai berikut: (a) 

Tingkah laku terjadi berkat interaksi antara individu dan 

lingkungannya, faktor herediter lebih berpengaruh, (b) Bahwa 

individu berada dalam keadan keseimbangan yang dinamis, 

adanya gangguan terhadap keseimbangan itu akan mendorong 

terjadinya tingkah laku, (c) Belajar mengutamakan aspek 

pemahaman terhadap situasi problematic, (d) Belajar menitik 
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beratkan pada situasi sekarang, dalam situasi tersebut 

menemukan dirinya. 

 

3. Hasil Belajar  
Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar 

dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-

masing sejalan dengan filsafatnya. Namun untuk menyamakan 

persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku 

saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa Suatu proses 

belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan 

berhasil apabila tujuan intruksional khusus (TIK) nya dapat tercapai 

(Djamarah: 2006 :105). 

Karena ituiah, suatu proses belajar mengajar tentang suatu 

bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila memenuhi tujuan 

intruksional khusus dari bahan yang telah diujikan terhadap siswa. 

Fungsi penilaian ini adalah untuk memberikan umpan balik kepada 

guru dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar dan 

melaksanakan program remidial bagi siswa yang belum berhasil. 

Musik adalah seni bunyi yang sengaja dibuat oleb manusia 

untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan akal budi dan 

perasaan. Jamalus (1988 : 1) yang menyatakan bahwa musik 

adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau 

komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 

penciptanya melalui unsur-unsur irama, melodi harmoni, bentuk 

atau struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. 

Musik menurut wujud nyata hanya berupa bunyi, tetapi 

suasana, pikiran dan perasaan yang terkandung di dalamnya 

apakah gembira, senang atau sedih dapat dimengerti oleh semua 

orang, tanpa penjelasan, tanpa kamus (Nadabdap. 1991:8). 
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Musik merupakan karya seni yang diciptakan melalui media 

yang menghasilkan bunyi. Media tersebut meliputi alat-alat musik 

maupun bunyi-bunyi ritmis dengan irama tertentu. Irama adalah 

urutan rangkaian gerak bunyi yang menjadi unsur dasar musik. Hal 

ini ditegaskan lagi oleh Awuy (1980 : 60). Irama merupakan inti 

hidupnya suatu lagu, bergerak sesuai dengan ukuran waktu. 

Musik juga membentuk wujud-wujud dengan watak melodis. 

Watak melodis terjadi dari berbagai urutan nada untuk 

mengungkapkan suatu gagasan. Melodi adalah susunan atau 

rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang terdengar 

berurutan serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan 

(Jamalus, 1988: 16). Nada-nada tersebut dihasilkan oleh alat-alat 

musik diatonis (terdiri atas tujuh buah nada), pentatonik (terdiri atas 

5 buah nada), maupun suara manusia (vokal). Sedangkan kita tabu 

bahwa suara dapat ditimbulkan dari diri kita sendiri yang berupa 

suara vokal, suara siulan, dan suara dari bagian badan kita seperti 

tepukan. Kemudian kegiatan anggota badan kita dengan benda-

benda yang ada disekitar kita yang berupa suara-suara pukulan, 

petikan, gesekan dan tiupan. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa musik adalah 

suatu hasil karya cipta manusia yang berupa bunyi-bunyian, yang 

bersumber dari suara manusia (vokal) dan alat-alat musik 

(instrumen), yang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan 

penciptanya melalui unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, 

struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan, yang dapat 

menimbulkan kesan dan pesan bagi pendengarannya. 

 

4. Seni Musik 

Materi seni musik tidak terlepas dari unsur-unsur musik 

meliputi: Irama, namun sebelum pengertian irama diberikan terlebih 
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dulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pulsa. Irama dan 

pulsa dapat dirasakan pada saat kita mendengar sebuah musik. 

Dalam tubuh manusia beredar darah yang disebabkan oleh 

denyutan jantung. Dalam keadaan normal denyutan jantung 

jaraknya teratur. Pengertian pulsa dalam musik adalah denyutan 

berulang-ulang yang berlangsung secara teratur (Jamalus, 1988:9) 

Pengertian irama adalah rangkaian gerak yang terdapat 

dalam musik. Irama terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam 

dengan panjang pendek yang berbeda lama waktunya. Irama. juga 

diartikan panjang pendek nada dalam lagu. Istilah asing irama 

adalah rhytm (Inggris), yang diterjemahkan ritme (Wagiman, 

2001:27). 

Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan 

getaran teratur) yang terdengar berurutan, serta berirama serta 

mengungkapkan suatu gagasan (Jamalus, 1989 : 16). Menurut 

Soeharto melodi adalah rangkaian dari beberapa nada yang 

berbunyi atau dibunyikan secara berurutan. Melodi terdiri dari nada-

nada yang letak nada-nadanya menyatakan tinggi rendahnya nada 

yang berbeda-beda. 

Harmoni adalah keselarasan atau persesuaian pada bagian-

bagian lagu, birama, irama sehingga timbul suatu sifat atau 

suasana yang merupakan kesatuan. Dasar harmoni adalah titik 

nada atau akord yang terbentuk dari salah satu nada dari sebuah 

tangga nada (Jamalus, 1989 : 30). 

Ekspresi adalah ungkapan perasaan dan pikiran yang 

diwujudkan oleh para seniman musik atau penyanyi yang 

disampaikan kepada pendengar yang mencakup tempo, dinamik, 

dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik (Jamalus, 1988:38) 
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5. Musik Nusantara  

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 

struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, dan silabus, 

Materi Musik Nusantara terdapat pada kelas VIII semester II mata 

pelajaran seni musik. Musik Nusantara adalah musik-musik 

tradisional yang tersebar di seluruh daerah-daerah Indonesia 

(Nusantara) yang berkembang di daerah-daerah sampai sekarang, 

Setiadi (2005 : 68). 

Musik tradisional adalah musik yang lahir dari budaya 

daerah. Musik daerah bersifat sederhana, baik alat musiknya 

maupun lagunya, unsur kerakyatan dan kebersamaan merupakan 

ciri-ciri musik daerah di Indonesia, Sunarko (1990 : 33). Dapat 

disimpulkan, bahwa musik tradisional adalah jenis musik yang 

berasal dari suatu daerah, mencerminkan budaya daerah tersebut, 

sifatnya sederhana dan belum terpengaruh budaya asing. Berikut 

ini adalah contoh beberapa musik daerah dan daerah asalnya, 

antara lain : 

a. Gamelan Jawa  

Gamelan Jawa ialah nama kumpulan alat-alat musik 

daerah jawa yang dimainkan bersama-sama dan merupakan 

suatu ensanbel atau symphony. Sedangkan tangga nada yang 

dipakai ialah pelog dan slendro. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa gamelan sejak dulu 

keahlian sudah populer di mana-mana di seluruh kepulauan 

Nusantara. Hal ini terbukti dengan adanya peninggalan-

peninggalan gamelan yang lengkap, di keraton Solo dan Yogya. 

Selain dari itu di zaman Sultan Agung sudah ada alat-alat 

gamelan yang besar. 
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Permainan gamelan Jawa mengandalkan keseimbangan 

antara vokal dan instrumental, Dalam hal ini tidak ada yang 

menonjol vokal atau instrumental, tetapi kedua jenis tersebut 

sama berat dan seimbang. 

Gamelan yang lengkap dari satu perangkat terdiri dari 

lima kelompok instrumen dengan susunan sebagai berikut :(a) 

Kelompok balungan, terdiri dari : demung, saron, peking, (b) 

Kelompok Blimbingan, terdiri dari : Slenthem, gender, (c) 

Kelompok pencon, terdiri dari : boning, ketuk, kenong, kempul 

dan gong, (d) Kelompok kendang, terdiri dari : kendang bem, 

kendang ciblon, ketipung, dan (e) Kelompok pelengkap, terdiri 

dari : suling, siter, celempung, rebab, dan gambang. Lagu-lagu 

yang terkenal adalah : ilir-ilir, gambang suling, gundul-gundul 

pacul, suwe ora jamu. 

b. Gamelan Bali  

Gamelan Bali adalah seperangkat musik gamelan mirip 

gamelan jawa dengan jenis pukulan rammpak dank eras, tempo 

cepat, dinamis, dan musikalisasinya lebih ekspresif. 

Perbedaan alat pukul gamelan Jawa dengan Bali yaitu 

pemukul untuk gamelan Bali terbuat dari bahan besi sedangkan 

Jawa dari kayu. Sehingga bila dipukulkan ke alat musik ada 

perbedaan bunyi yang dihasilkan. 

Permainan gamelan Bali, lebih mengutamakan 

instrumental daripada vokal karena disesuaikan dengan 

pemakaiannya yaitu untuk mengiringi tari-tarian. 

Instrumen gamelan Bali adalah sebagai berikut : 

Angklung gentorag kempli 

Babende gong kempor 

Ceng-ceng jegogan kendang 

Gangsa kajar ketuk 
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Gender kantilan kuwir 

Genggong kemong pemade 

Suling tawa-tawa rebab 

Rincik tingklik rebana 

Lagu-lagu daerah Bali yang sering dimainkan dengan 

gamelan Bali antara   lain : Meyang-meyong, jangger, dewa ayu, 

macepet 

c. Gamelan Degung  

Gamelan Degung adalah gamelan klasik sunda yang 

mempunyai ciri-ciri khas tersendiri yaitu sederhana dalam 

instrumennya dan corak lagu yang menyayat hati. 

Gamelan Degung telah dikenal sejak zaman Pajajaran 

yang ketika itu oleh raja-raja dipakai dalam upacara pesta 

keagamaan, upacara adat dan waktu bersukaria. Fungsi 

gamelan Degung sebagai iringan tarian, upacara adat, upacara 

perkawinan, serta hiburan. 

Permainan gamelan Degung lebih mementingkan vocal. 

Hal ini lebih terlihat pada permainan kliningan. Penyanyi-

penyanyi disebut sebagai pesinden. Alat musik yang digunakan 

dalam gamelan Degung antara lain: (1) Bonang degung, (2) 

Rincik atau cempres (saron), (3) Jegglong (gender), (4) Gong, 

(6) Gendang indung dan kalunter, (7) Suling degung, (8) Kecapi. 

Lagu-lagu yang sering dimainkan antara lain : manuk dadali, 

bubuy bulan, tokecang, pileuleuyan 

d. Musik Angklung  

Musik angklung, ialah musik tradisional berasal dari Jawa 

Barat yang seluruh instrumennya terbuat dari bamboo. Musik 

tersebut telah dikenal orang di daerah sunda sejak abad ke-XVI, 

berfungsi sebagai :alat tradisional ronda malam, memeriahkan 

pesta panen padi dan pesta perkawinan. 
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Adapun nada yang dipakai pada waktu itu ialah nada 

pentatonic, kemudian pada tahun 1928 oleh Pak Daeng Sutigna 

dari Bandung dirubah menjadi diatonic. Sejak itulah angklung 

mulai berkembang di seluruh Nusantara. 

Adapun instrumen musik angklung, terdiri dari:(1) 

angklung melodi, (2) angklung pengiring, (3) angklung bas, dan 

(4) angklung cantra bus. Lagu-lagu yang sering dimainkan 

antara lain : manuk dadali, es lilin, sorban palid, pileuleuyan dll. 

e. Musik Calung  

Calung adalah sejenis alat musik pukul dari bambu bulat 

yang bentuknya mirip tangga dari dua utas tali dengan anak-

anak tangga yang terbuat dari tabung-tabung bambu. Di Jawa 

Barat alat ini berfungsi di samping sebagai alat tradisional ronda 

malam, juga dipakai untuk acara pesta panen atau pun pesta 

perkawinan. 

Bentuk calung hampir mirip dengan angklung. Bedanya 

calung dibunyikan dengan cara dipukul sedang angklung 

dimainkan dengan cara digoyangkan. Ada dua bentuk 

instrumen calung yakni: (1) calung rantay, jumlah wilahan ada 7 

ruas bambu atau lebih. Cara memainkan sambil duduk 

bersilah/duduk; (2) calung jingjing, dimainkan oleh  4 atau 5 

orang terdiri dari : calung kingking 12 tabung, calung penepas 2 

tabung, calung jongjrong 2 tabung, calung gonggong 2 tabung; 

(3) Lagu-lagu yang dimainkan adalah cingcangkeling, tokecang, 

pileuleuyan dll. 

f. Musik Kolintang  

Musik kolintang ialah musik tradisional yang berasal dari 

daerah Minahasa (Sulawesi Utara) dengan instrumen-instrumen 

seluruhnya terbuat dari kayu yang dibunyikan dengan cara 

dipukul. Kalau dibandingkan musik kolintang dengan musik 
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gamelan, maka kedua-duanya mempunyai persamaan yaitu 

setiap instrumennya terdiri dari bilahan yang dibunyikan dengan 

cara diketuk. Sedangkan perbedaannya ialah musik gamelan, 

masing-masing wilahan terbuat dari logam, dimainkan dengan 

duduk. Sebaliknya pada musik kolintang dibuat dari kayu tangga 

nada yang digunakan diatonic. 

Satu grup kolintang terdiri dari 7-9 orang dengan nama-

nama instrumennya adalah; (1) melodi 1, (2) melodi 2, (3) alto 1, 

(4) alto 2, (5) tenor 1, (6) tenor 2, (7) contra bas, (8) bas. Lagu-

lagu yang dimainkan antara lain oinani keke, sipatokaan, 

tohannusang kara 

g. Musik Tarling  

Tarling ialah kesenian yang berasal dari daerah Cirebon, 

dengan perpaduan pokok gitar dan suling. tarling biasa disebut 

juga melodi kota udang. Sejak zaman prabu Siliwangi (Jawa 

Barat), telah dikenal suatu aransemen lagu seperti kiser, 

dermayan renggong, cirebonan dan lain-lain yang diiringi 

gamelan dari bambu yang dibelah (model gambang). Kemudian 

meningkat kepada kecapi dan akhirnya kepada gamelan yang 

dibuat dari besi atau perunggu. 

Pada masa penjajahan Belanda, setelah mereka 

mengenal gitar yang di bawa oleh kaum penjajah, kebetulan 

gitar dapat disesuaikan dengan kecapi, maka terdapatlah 

perpaduan gamelan dengan gitar. Bentuk lagu masih 

merupakan seloka Jawa Sunda (seloka cirebonan) setelah 

zaman merdeka alat-alat pengiring lagu cirebonan 

dikombinasikan dengan suling. Adapun jenis instrumen 

musiknya terdiri dari: (1) Gitar/Kecapi, (2) Suling, (3) Gambang 

bamboo, (4) Gamelan tidak lengkap, dimana Lagu-lagu yang 
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dinyanyikan adalah seperti warung pojok, warung doyong, dan 

(5) Musik Gambang Keromong.  

Gambang Keromong, ialah jenis orkes yang merupakan 

perpaduan musik gamelan dan musik barat, dengan 

mempergunakan tangga nada pentatonis tionghoa. Gambang 

adalah musik kelompok gamelan yang wilah-wilahannya terbuat 

dari kayu, dan keromong adalah sejenis boning. 

Musik gambang keromong adalah kesenian khas 

penduduk asli Jakarta. Pada mulanya gambang keromong 

dimainkan oleh orang Betawi dan orang-orang peranakan 

Tionghoa dalam bentuk sederhana sekali. Dari hari ke hari 

perkembangan gambang keromong semakin pesat. Adapun 

alat-alat musik yang dipakai adalah sebagai berikut : (1) Dari 

alat musik gamelan dipakai, satu unit gong, rebab, gendang, 

seruling, boning; (2) Dari alat musik barat dipakai saxophone, 

terompet, terombone, piccolo, gitar dan biola. Lagu-lagu yang 

terkenal dalam musik gambang keromong adalah : ondel-ondel, 

jali-jali, kicir-kicir. 

h. Musik Melayu  

Musik Melayu adalah musik tradisional daerah Sumatra 

Barat pengaruh dari Malaysia dengan ciri khas alat musik 

akordeon dan rebana. Musik Melayu dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu : (1) Melayu klasik, musik Melayu yang berfungsi 

hanya untuk nyanyian (mengiringi lagu-lagu), dan (2) Melayu 

joget yaitu musik Melayu yang fungsinya dipergunakan untuk 

mengiringi tarian. 

Pada mulanya pengertian melayu dimaksudkan melulu 

untuk nyanyian dengan iringan yang berhubungan dengan 

semenanjung Malaka atau Malaya. Alat musik yang 

dipergunakan antara lain : Akordeon, Biola, Gitar, Flute, 
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Rebana. Lagu-lagu yang dimainkan antara lain Tanjung katung, 

ayam den lape, kambanglah bungo dan lain-lain. 

 

6. Media Audio Visual  

Kata “media” berasal dari bahasa latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan 

wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. (Djamarah: 

2006 : 120). 

Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar 

adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri karena 

memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu tugas 

guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang 

diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa tanpa 

bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan 

dipanami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang 

rumit atau kompleks. 

Akhirnya, dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu 

apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 

mencapai tujuan pengajaran. Media adalah alat bantu dalam 

proses belajar mengajar dan gurulah yang mempergunakannya 

untuk membelajarkan anak didik demi tercapainya tujuan 

pengajaran. 

Pengertian audio adalah berhubungan dengan suara /bunyi 

sedang visual adalah berkenaan dengan penglihatan, berfungsi 

sebagai penglihatan, diterima melalui indra penglihat, dihasilkan 

atau terjadi sebagai gambaran dalam ingatan. 

Audio visual adalah alat peraga yang bisa ditangkap indra 

mata dan indra pendengaran, misalnya film dan televise, hal-hal 

yang berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan (Save M 
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Dagun dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan : 2006:81). Jadi 

Media Audio Visual disini adalah alat peraga berupa film dan 

televisi yang digunakan untuk membantu memahami musik 

Nusantara dilihat dari segi bentuk musiknya, cara memainkannya 

dan bunyi yang dihasilkannya. 

 

7. Hipotesis  

a. Dengan menggunakan Media Audio Visual dapat meningkatkan 

hasil belajar Musik Nusantara siswa Kelas VIII SMP H. Istriati 

Semarang tahun pelajaran 2007/2008. 

b. Dengan Menggunakan Media Audio Visual dapat meningkatkan 

aktivitas belajar Musik Nusantara siswa kelas VIII SMP H. Istriati 

Semarang tahun pelajaran 2007/2008. 

 
H. METODE/PROSEDUR PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Musik Nusantara dengan 

Menggunakan Media Audio Visual pada Siswa Kelas VIII SMP H. 

Isriati Semarang” adalah pendekatan penelitian tindakan kelas. 

 

2. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah siswa dan guru mata pelajaran 

seni musik SMP H. Isriati Semarang kelas VIII semester II Tahun 

pelajaran 2006/2007. Siswa tersebut berjumlah 115 siswa terbagi 

menjadi tiga kelas yaitu VIIIA, VIIIB, dan VIIIC, di mana nilai rata-

rata seni musik adalah 65. 
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3. Teknik Pengumpulan Data  
a. Teknik Observasi  

Yaitu pengujian secara intensional atau bertujuan 

sesuatu hal yang khususnya untuk maksud pengumpulan data. 

Metode observasi ini merupakan verbalisasi mengenai hal-hal 

yang diamati (Kartini Kartono :1990 : 33) dengan metode ini 

peneliti akan mencari data langsung ke lapangan. Melalui 

pengamatan, penyelidikan terhadap permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di SMP 

H. Isriati Semarang. 

b. Teknik Wawancara  

Teknik wawancara yang digunakan penelitian ini adulah 

tidak berencana atau tidak berstruktur artinya suatu bentuk 

wawancara yang tidak mempunyai persiapan sebelumnya dari 

suatu daftar pertanyaan dengan susunan kata dan  tata urutan 

yang tetap yang harus dipatuhi oleh peneliti secara ketat 

(Koentjaraningrat, 1989:138). 

Dalam wawancara ini peneliti bertanya secara langsung 

kepada informan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jawaban 

informan direkam dalam pita kaset waupun tertulis agat mudah 

diulang-ulang. Dengan teknik wawancara tersebut diharapkan 

diperoleh data sebanyak-banyaknya secara lengkap dan 

terperinci sesuai dengan topik permasalahannya. 

c. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan  untuk 

memperoleh data dengan meneliti (Koentjaraningfrat, 1989 : 

46). Dokumen penelitian ini adalah video, foto-foto kegiatan 

belajar mengajar, lagu-lagu daerah dan lain-lain. Hasil ini 

selanjutnya diorganisir sedemikian sehingga menjadi data 

pelengkap. 
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d. Teknik Pengamatan dan Tes 

Teknik pengamatan adalah teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi serta data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung terdapat obyek penelitian. Pengamatan 

dilakukan pada saat aktivitas siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar menggunakan lembar pengamatan siswa dalam 

pembelajaran di kelas dan pengamatan mengenai kinerja guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan 

lembar pengamatan guru dalam pembelajaran di kelas. 

Sedangkan tes dilakukan setelah tiap-tiap siklus berakhir 

untuk materi tes siklus 1 adalah bentuk instrumen Musik 

Nusantara, cara memainkan, sumber bunyi yang dihasilkan, dan 

contoh lagu-lagunya. Untuk materi tes siklus 2 adalah Bentuk 

Instrumen Musik Nusantara, cara memainkan, sumber bunyi 

yang dihasilkan dan contoh lagu-lagunya. Pada akhir 

pembelajaran pada siklus 2 dilakukan pengambilan data 

mengenai pembelajaran yang telah dilakukan melalui angket 

refleksi. 

 
4. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing 

siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi prosedur penelitian ini secara garis besar dapat 

dijelaskan dengan skema berikut ini: 
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Perencanaan Pelaksanaan

Refleksi Pengamatan

Keterangan :

Perlakuan siklus 2

Perlakuan siklus 1

 
Siklus 1 
Siklus 1 dilaksanakan 4 jam pelajaran @ 45 menit dengan materi 

Musik Nusantara. Uraian setiap siklus sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

a. Pada tahap perencanaan dilakukan penyusunan rencana 

pembelajaran dengan materi Musik Nusantara. 

b. Menyusun pertanyaan dan tugas yang akan diberikan. 

c. Membuat lembar pengamatan siswa. 

d. Membuat lembar pengamatan guru dalam pengelolaan 

proses belajar mengajar di kelas. 

e. Membuat 10 soal essay untuk tes akhir siklus 1 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung di 

kelas. 

Pembelajaran yang dilakukan guru pada saat pelaksanaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru mengingatkan kembali materi Musik Nusantara yang 

pernah dipelajari siswa 

Gambar 4.1: Skema Prosedur Penelitian Model Kurt Lewin
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b. Guru memperlihatkan film dari VCD yang berisi aneka ragam 

musik Nusantara 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa.  

d. Guru mengorganisasi siswa dalam kelompok. 

e. Guru membagikan pertanyaan yang telah dipersiapkan 

kepada masing-masing kelompok. 

f. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dibagikan. 

g. Guru menyuruh salah satu perwakilan anggota kelompok 

untuk memutuskan dan memprestasikan hasil kerja 

kelompoknya.  

h. Bersama-sama siswa mengadakan koreksi terhadap hasil 

kerja kelompok. 

i. Pada akhir siklus 1 guru memberikan tes siklus 1. 

3. Pengamatan 

Pengamat mengamati jalannya proses belajar mengajar. 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas, dengan aspek-aspek yang diamati 

sebagai berikut: 

a. Pengamatan terhadap siswa 

1) Peneliti mengamati sikap siswa dalam memperhatikan 

guru saat diberi penjelasan dengan menggunakan 

media film/TV 

2) Peneliti mengamati keaktifan siswa dalam bertanya. 

3) Peneliti mengamati siswa dalam memperhatikan 

pendapat atau jawaban teman. 

4) Peneliti mengamati aktivitas dalam menjawab 

pertanyaan guru dan teman. 

5) Peneliti mengamati kerjasama siswa dalam kelompok. 

6) Peneliti mengamati keberanian siswa untuk 

mengeluarkan pendapat. 
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7) Peneliti mengamati aktivitas siswa dalam 

berkomunikasi dengan siswa lain. 

8) Peneliti mengamati perilaku siswa dalam 

memperhatikan penyelesaian soal  

9) Peneliti mengamati semangat siswa dalam 

menyelesaikan soal. 

10) Peneliti mengamati keberanian siswa untuk tampil ke 

depan kelas  

b. Pengamatan terhadap guru. 

Peneliti mengamati guru dalam pengelolaan pembelajaran di 

kelas, yang meliputi :  

1) memotivasi atau membangkitkah minat siswa, 

2) membetuk kelompok belajar dengan baik, 

3) menghubungkan pelajaran terdahulu yang merupakan 

prasarat untuk topik berikutnya, 

4) mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, 

5) memotivasi siswa untuk bertanya, 

6) berperan sebagai fasilitator, 

7) mengaktifkan kerja kelompok, 

8) meminta siswa untuk mengkomunikasikan hasil kerja 

kelompok, 

9) membimbing siswa,. 

10) segera memberi kegiatan perbaikan, 

11) membimbing siswa menyimpulkan materi, 

12) memberi tugas rumah. 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan evaluasi dari 

tahapan-tahapan dalam siklus 1. Refleksi dilaksanakan segera 

setelah pelaksanaan dan pengamatan siklus 1 selesai. 
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Siklus 2 
Siklus 2 dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran @ 45 menit dengan 

materi Musik Nusantara 

1. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1, maka diadakan 

perencanaan ulang. Rencana yang dibuat pada prinsipnya 

sama dengan rencana pada siklus 1, hanya saja materi 

disesuaikan pada siklus 2. Bentuk Instrumen Musik Nusantara 

cara memainkan, sumber bunyinya, dan contoh lagu-lagunya. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan sama seperti yang 

dilakukan pada siklus I, hanya saja materi disesuaikan dengan 

materi pada siklus 2. 

3. Pengamatan 

Pengamatan pada siklus 2 sama dengan pengamatan yang 

dilakukan pada siklus 1, menggunakan lembar pengamatan 

yang sama pada siklus 1. 

4. Refleksi 

Pada tahapan ini dilakukan analisis pengamatan dan evaluasi 

dari tahapan-tahapan pada siklus 2. 

      
5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan upaya untuk mengolah data 

yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi sehingga peneliti dapat mengadakan terhadap 

hasilnya. Proses analisis data dimulai dengan oara mengumpulkan 

data yang ada di lapangan untuk kemudian diklasifikasikan dan 

diinterpretasikan dengan menggunakan teori (Miles dan Huberman 

Terjemahan Rohidi, 1993:10). Data-data yang telah terkumpul 

dianalisis secara diskriptif, direduksi, diklasifikasikan, 
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diinterpretasikan dan dideskripsikan ke dalam bahasa verbal untuk 

penarikan kesimpulan. 

Setelah data-data terkumpul, peneliti mengadakan proses 

reduksi dengan jalan membuat abstraksi, yaitu usaha membuat 

rangkuman inti, yang kemudian dipisah-pisahkan dan 

dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya untuk kemudian 

dideskripsikan, diasumsi dan disajikan dalam bentuk sekumpulan 

informasi. 

Langkah terakhir dari analisis ini adalah verifikasi yang 

merupakan suatu tinjauan ulang terhadap catatan lapangan 

sebelum diadakan penarikan simpulan. Pada akhir siklus-siklus 

dilakukan pengambilan data mengenai data mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukan melalui angket refleksi 

pembelajaran. 

 

6. Indikator Keberhasilan 
Tolak ukur keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 

a. Apabila hasil ulangan siswa nilai rata-rata kelas mencapai lebih 

dari 6,0 

b. Meningkatkan prosentase ketuntasan belajar siswa minimal 

65%. 

c. Meningkatnya rata-rata aktivitas dalam pembelajaran mencapai 

minimal 65%. 
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I. JADWAL PENELITIAN 

 
KEGIATAN 

 
BULAN 

Feb-
Juni  

Juli Agustus Sept Okt Nop 

1. Persiapan 
penyusunan 
skenario 
pembelajaran dan 
instrumen 
pengumpulan data  

 
* 

 
* 

    

2. Pelaksanaan Siklus 
I 

a. Tindakan Sesi 1 

   
* 

 
* 

  

b. Tindakan Sesi 2   * *   

       

3. Pelaksanaan Siklus 
Dua 

a. Tindakan Sesi1 

    
* 

 
* 

 

b. Tindakan Sesi 2    * *  
 

 
 

Juli Agt Sept Okt Nov  

   * *  

Tabulasi dan analisis 
Data 

 * * * *  

Penyusunan draft hasil 
Penelitian 

  *    

Seminar hasil draft 
Penelitian 

   * *  

Pembuatan laporan 
final 
 

    *  
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BAB I  PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah,m artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai standar 

kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) mengenal 

perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan yang non 

konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan (4) 

menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 
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B. Petunjuk Pembelajaran 
 Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan 

dengan teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati 

contoh-contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun 

suatu draft artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk 

memenuhi tugas mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari 

pelatih. Saran-saran dari pelatih yang belum dipahami perlu 

ditanyakan kembali kepada pelatih jika perlu meminta perbandingan 

dengan artikel yang telah termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II  KEGIATAN BELAJAR I 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat akrab 

dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah sering 

membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah populer 

maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. Berbekal 

pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, bapak dan 

ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis ilmiah. 

Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. Uraian Materi 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan (Taryadi, 1993:5). 

Oleh karena itu, penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan 

sifat-sifat dan ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak 

selalu harus dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, 

penerbitan ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya 

dapat dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun 
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kriteria eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat 

berbeda antaa satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan (Taryadi, 1993:6). 

Lain daripada itu, karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang 

berada di garis depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga 

mengemban sifat pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan 

jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur dan 

sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur 

artikel ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan struktur 

artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. Rangkuman 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

 

E. Tes Formatif 
1.   Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 
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1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya 

menyajikan tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, 

kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan 

tidak memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah 

yang merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 

c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 
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6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada um,umnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10. Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu 

aspek yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 

c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 
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2. Tes Uraian 
1. Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2. Sebutkan asspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk 

setiap aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan 

karakteristik karya tulis ilmiah! 

3. Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III  KEGIATAN BELAJAR II 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 
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B. Uraian Materi 
1. Artikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas 

suatu permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam 

upaya untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu 

mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, 

baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang 

dipikirkannya. Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam 

rangka menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-

artikel hasil pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, 

di samping teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah 

pendapat atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang 

dikembangkan dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai 

masalah yang sama yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan 

pikiran baru penulis tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, 

artikel hasil pemikiran bukanlah sekadar kolase atu tempelan 

cuplikan dari sejumlah artikel, apalagi pemindahan tulisan dari 

sejumlah sumber, tetapi adalah hasil pemikiran analitis dan kritis 

penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, 

pendahuluan, bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar 

rujukan. Uraian singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan 

di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan 

dengan tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah 

disusun dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat 
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bagi calon pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita 

atau kalimat tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil 

pemikiran adalah bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang 

pembaca untuk membaca artikel yang bersangkutan. Hal ini 

penting karena artikel hasil pemkiran pada dasarnya bertujuan 

untuk membuka wacana diskusi, argumentasi, analisis, dan sintesis 

pendapat-pendapat para ahli atau pemerhati bidang tertentu. 

Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, dan lakukan evaluasi 

terhadap judul-judul tersebut untuk melihat apakah kriteria yang 

disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum 

Penelitian Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science 

Classes: An Underestimated Problem? (Journal of Research in 

Science Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin 

ciri-ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran 

seperti provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. 

Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja 

yang dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). 

Nama penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan 
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akhir jika tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki tidak mencukupi. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel 

yang dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar 

penulis. Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun 

dalam satu paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih 

sempit dari teks utama (margin kanan dan margin kiri menjorok 

masuk beberapa ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca 

segera memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di 

dalam artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan 

provokatif hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, 

sehingga (calon) pembaca tertarik untuk meneruskan 

pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. 

Jika dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari 

tesaurus bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata 

kunci tidak hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari 

tubuh artikel walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili 

tidak secara eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul 

atau tubuh artikel. Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci 

berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often 
inappropriately considered as two different schools of 
thought than as two different tools. In fact these two 
approaches serve different purposes. A qualitative study 
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takes several stage in generating theories. Business 
transaction pattern and market characteristic, for example, 
can be investigated through qualitative study, while their 
tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 

 
Key words: qualitative study, theory development 

 

d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik 

perhatian pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi 

permasalahan yang akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan 

hal-hal yang kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan 

permasalahan yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-

naskah lain yang telah dipublikasikan terdahulu. Bagian 

pendahuluan ini hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat (1-2 

kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan dibahas dan tujuan 

pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian pendahuluan dalam 

contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. 
Catatan sejarah pendidikan di negara-negara maju dan 
dikelompok-kelompok masyarakat yang telah berkembang 
kegiatan pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia 
pendidikan mereka sekarang ini telah dicapai dengan 
partisipasi masyarakat yang sangat signifikan di dalam 
berbagai bentuk. Di Amerika Serikat dalam tingkat 
pendidikan tinggi dikenal apa yang disebut “Land-Grant 
Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli 
yang berkaitan dengan menurunnya partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Sebagian 
ahli berpendapat bahwa sistem politik yang kurang 
demokratis dan budaya masyarakat paternalistik telah 
menyebabkan rendahnya partisipasi. Sementara itu 
penulis-penulis lain lebih memfokus pada faktor-faktor 
ekonomi... 
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Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil 
penelitian disebutkan di muka terlihat masih terdapat 
beberapa hal yang belum jelas benar atau setidak-
tidaknya masih menimbulkan keraguan mengenai sebab-
sebab menurunnya mutu partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Dalam artikel-artikel ini akan 
dibahas kemungkinan-kemungkinan menurunnya 
partisipasi masyarakat tersebut berdasarkan analisis 
ekonomi pendidikan. Diharapka, dengan analisis ini 
kekurangan analisis terdahulu dapat dikurangi dan dapat 
disusun penjelasan baru yang lebih komprehensif. 

 

Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat 

alur argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih 

adanya perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi 

masyarakat di dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari 

berbagai sudut pandang telah menghasilkan kesimpulan yang 

beragam, yang membuka kesempatan bagi penulis untuk 

menampilkan wacana penurunan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan pendidikan dari sudut pandang yang lan. 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau 

sikap penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya 

subbagian juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan 

kebutuhan penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di 

antara sifat-sifat artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di 

dalam bagian ini adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan 

kritis dengan sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin 

juga berciri komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. 

Walaupun dmikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak 

terlalu panjang dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. 

Penggunaan subbagian dan sub-subbagian yang terlalu banyak 
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juga akan menyebabkan artikel tampil seperti diktat. Perhatikan 

contoh-contoh petikan bagian inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 

 
Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di 

atas dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis 

artikel ini yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di 

dalam kalimat-kalimat: (1) Hence, any consideration of the 

theoretical base of science and its practical implementation must 

start by…, (2) Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan 

atau penyesuaian paradigma dan praktek-praktek pendidikan, 

adalah suatu keharusan jika…, (3)…We are fabricating words not 

because …, or ‘lying’ about…, but…dan seterusnya. 
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f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan 

segala apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. 

Sebagian penulis menyertakan saran-saran atau pendirian 

alternative. Jika memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat 

dilihat pada berbagai artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat 

beberapa perbedaan gaya penyampaian, misi bagian akhir ini pada 

dasarnya sama: mengakhir diskusi dengan suatu pendirian atau 

menyodorkan beberapa alternative penyelesaian. Perhatikan 

contoh-contoh berikut. 

 

Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi 
pada prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. 
Hatta dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan 
pada tiga hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam 
nilai-nilai Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang 
diwujudkan dengan perencanaan ekonomi oleh negara; 
dan (c) organisasi ekonomi yang mendasarkan azas 
bersama/koperasi. 

 
Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi 

dalam sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik 
dan ramai pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi 
sebagai reaksi atas permasalahan konglomerasi di 
Indonesia. Perlu diupayakan hubungan kemitraan yang 
baik antara pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian 
Indonesia. Pada saat ini nampak sudah ada political will 
dari pemerintah kita terhadap kegiatan ekonomi berskala 
menengah dan kecil. Namun demikian kemampuan politik 
saja tidak cukup tanpa disertai keberanian politik. 
Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 
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if, as has been discussed in this article, 
argumentation has a central role play in science and 
learning about science, then its current omission is a 
problem that needs to be seriously addressed. For in the 
light of our emerging understanding of science as social 
practice, with rhetoric and argument as a central feature, 
to continue with current approaches to the teaching of 
science would be to misrepresent science and its nature. 
If his pattern is to change, then it seems crucial that any 
intervention should pay attention not only to ways of 
enhancing the argument skills of young people, but also 
improving teachers’ knowledge, awareness, and 
competence in managing student participation in 
discussion and argument. Given that, for good or for ill, 
science and technology have ascended to ascended to a 
position of cultural dominance, studying the role of 
argument in science offers a means of prying open the 
black box that is science. Such an effort would seem well 
advised-both for science and its relationship with the 
public, and the public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan 

bervariasi, tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun 

demikian, harus senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini 

secara konsisten diikuti dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi 

artikel jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan 

Journal of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal 
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yang semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan 

dalam sebagai artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus 

disusun kembali agar memenuhi tata tampilan karangan 

sebagaimana yang dianjurkan oleh dewan penyunting jurnal yang 

bersangkutan dan tidak melampaui batas panjang karangan. Jadi, 

artikel hasil penelitian bukan sekadar bentuk ringkas atau 

”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi merupakan hasil kerja 

penulisan baru, yang dipersiapkan dan dilakukan sedemikian rupa 

sehingga tetap menampilkan secara lengkap semua aspek penting 

penelitian, tetapi dalam format artikel yang jauh lebih kompak dan 

ringkas daripada laporan teknis aslinya. 

Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam 

jurnal adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan 

dan saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 
Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam 

judul artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel 

tidak menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul 

artikel umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa 

contoh. 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum 

Penelitian Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of 

Science (Research presented at the American Educational 
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Research Association Annual Conference, Chicago, 24-28 

March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama 

dengan terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 

 

b. Nama Penulis 
Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil 

pemikiran juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan 

kepada hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan 

panjang artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-

kata kunci (3-5 buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah 

masalah yang diteliti. Masalah yang diteliti ini sering tercermin 

dalam variable-variabel penelitian dan hubungan antara variable-

variabel tersebut. Walaupun demikian, tidak ada keharusan kata-

kata kunci diambil dari variabel-variabel penelitian atau dari kata-

kata yang tercantum di dalam judul artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
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elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 
 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 

 

d. Pendahuluan 
Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang 

permasalaha penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam 

kaitan dengan upaya pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan 

rangkuman kajian teoretik yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan 

manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. 

Materi pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, 

sasaran atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik 

pengumpulan data dan pengembangan instrumen, dan teknik 

analisis data. Sub-subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) 

disampaikan dalam format esei dan sesedikit mungkin 

menggunakan format enumeratif, misalnya: 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan rancangan observasi partisipatori. Peneliti terjun 

langsung ke dalam keidupan masyarakat desa, ikut serta 

melakukan berbagai aktivitas sosial sambil mengumpulkan data 

yang dapat diamati langsung di lapangan atau yang diperoleh dari 

informan kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 

sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota masyarakat 

sasaran. Informasi yang diberikan dari informan kunci diuji dengan 

membandingkannya dengan pendapat nara sumber yang lain. 

Analisis dengan menggunakan pendekatan... 

Rancangan eksperimen pretest-posttest control group design 

digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian dipilih secara 

random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian secara random pula 

ditempatkan ke dalam kelompok percobaan dan kelompok control. 

Data diambil dengan menggunakan tes yang telah dikembangkan 

dan divalidasi oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. 

Analisis data dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis 

data. Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis 

dan penggunaan statistic tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

pengguaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di 

dalam berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun 

dapat dilihat dalam Tabel 1. 
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Tabel 3.1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah 

Pendidikan Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal 

antara Januari 1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 

 
Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan 

artikel dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku 

ranah yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan 

temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, 

dan memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah 

ada. 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
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Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 
Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangakan 

pokok-pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan 

penelitian. Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan 

penelitian. Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, 

pengembangan teori baru, dan penelitian lanjutan. 

 

i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel 

hasil penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian 

dikembangkan dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel 

hasil pemikiran adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu 

masalah. Bagian terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian 

penulis tentang masalah yang dibahas dan diharapkan memicu 

wahana baru mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, 

dilain pihak, dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan 

tujuan utama untuk memperluas penyebarannya dan secara 

akumulatif-dengan hasil penelitian peneliti-peneliti lain-memperkaya 

khasanah pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran 

dan keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang 

tidak perlu dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan 

baku, sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk 

artikel hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah 

tercapainya maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi 

yang efektif dan efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang 

cukup tinggi. Selain itu, kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain 

seperti objektif, jujur, rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan 

hendaknya juga diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi 

oleh penulis. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.5 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

5 menit Curah 

pendapat, 
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2.6 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.7 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.8 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah dalam 

bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil penelitian. 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.7 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.8 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.9 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.10 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.11 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.12 Fasilitator menekankan kembali 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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kesimpulan yang tepat. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.4 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian  

4.5 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.6 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. Rangkuman 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 
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mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif-dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain-memperkaya khasanah pengetahuan 

tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

E. Tes Formatif 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah 
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a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 

b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 

d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 
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c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 

d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 

d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10. Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV  KEGIATAN BELAJAR III 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. Uraian Materi 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya 

format esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan 

penulis. Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-
pihak berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Teggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSNdilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-

benar fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei 

seperti dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai 

masih dapat digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat 

dilakukan dengan format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., 

dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program olah 

kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat kependidikan, 

teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format 
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esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, kecuali 

bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Peringkat 

judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI 

KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-kata 

kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang 

dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke 

dalam subjudul-subjudul); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan 

(berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, 

metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; pendahuluan (tanpa 

sub judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan 

tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan 

saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh 

berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based Teacher 

Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang Filsafat 

Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: Jurnal Filsafat, 

Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, Nomor 2, Juli 1997, 

hlm. 127-137. 

Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 
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disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 

PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, Pusat Penelitian IKIP 

MALANG, Malang, 12 Juli. 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan Penelitian (Universitas 

Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa Indonesia mengikuti 

aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat 

dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris 

menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam 

bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 

5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jiuka kontribusi biaya 

cetak telah dibayar lunas. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan petunjuk bagi 

penulis ilmu pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang format penulisan karya 

tulis ilmiah 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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tentang salah satu contoh 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian  

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 
D. Rangkuman 

 1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja)

 2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

sesuai dengan kebutuhan 



 

 

9-40 Penulisan Karya Ilmiah 

E. Tes Formatif 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah, artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai 

standar kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) 

mengenal perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan 

yang non konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan 

(4) menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 

 

 

 



 9-4 Penulisan Karya Ilmiah 

B. Petunjuk Pembelajaran 
Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan 

dengan teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati 

contoh-contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun 

suatu draft artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk 

memenuhi tugas mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari 

pelatih. Saran-saran dari pelatih yang belum dipahami perlu 

ditanyakan kembali kepada pelatih jika perlu meminta perbandingan 

dengan artikel yang telah termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. .Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II. KEGIATAN BELAJAR I 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 
A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 

Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat 

akrab dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah 

sering membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah 

populer maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. 

Berbekal pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, 

bapak dan ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis 

ilmiah. Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. URAIAN MATERI 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, 

penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan sifat-sifat dan 

ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak selalu harus 

dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, penerbitan 

ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya dapat 

dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun kriteria 
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eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat berbeda 

antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan. Lain daripada itu, 

karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang berada di garis 

depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga mengemban sifat 

pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur 

dan sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 
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3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur artikel 

ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi 

kesempatan peserta untuk 

mengungkapkan pengalaman 

setelah dilakukan sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama 

sebagai menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. RANGKUMAN 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 
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F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya menyajikan 

tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan tidak 

memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah yang 

merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 
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c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 

6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada umumnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10

. 

Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu aspek 

yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 
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c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 

 

2. Tes Uraian 
1.  Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2.  Sebutkan aspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk setiap 

aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan karakteristik karya 

tulis ilmiah! 

3.  Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III. KEGIATAN BELAJAR II 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

 

 

 



 9-11 Penulisan Karya Ilmiah 

B. URAIAN MATERI 
1. Atikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas suatu 

permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam upaya 

untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu mengkaji 

sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, baik yang 

sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya. 

Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka 

menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-artikel hasil 

pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, di samping 

teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah pendapat 

atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang dikembangkan 

dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai masalah yang sama 

yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan pikiran baru penulis 

tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, artikel hasil pemikiran 

bukanlah sekadar kolase atu tempelan cuplikan dari sejumlah artikel, 

apalagi pemindahan tulisan dari sejumlah sumber, tetapi adalah hasil 

pemikiran analitis dan kritis penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, 

bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar rujukan. Uraian 

singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan dengan 

tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah disusun 

dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat bagi calon 

pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita atau kalimat 

tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil pemikiran adalah 
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bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang pembaca untuk membaca 

artikel yang bersangkutan. Hal ini penting karena artikel hasil pemkiran 

pada dasarnya bertujuan untuk membuka wacana diskusi, 

argumentasi, analisis, dan sintesis pendapat-pendapat para ahli atau 

pemerhati bidang tertentu. Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, 

dan lakukan evaluasi terhadap judul-judul tersebut untuk melihat 

apakah kriteria yang disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science Classes: 

An Underestimated Problem? (Journal of Research in Science 

Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin ciri-

ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran seperti 

provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika 

penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja yang 

dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). Nama 

penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika tempat pada 

catatan kaki tidak mencukupi. 
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c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel yang 

dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar penulis. 

Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun dalam satu 

paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih sempit dari teks 

utama (margin kanan dan margin kiri menjorok masuk beberapa 

ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca segera 

memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di dalam 

artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan provokatif 

hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, sehingga (calon) 

pembaca tertarik untuk meneruskan pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. Jika 

dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari tresaurus 

bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata kunci tidak 

hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari tubuh artikel 

walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili tidak secara 

eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul atau tubuh artikel. 

Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often inappropriately 
considered as two different schools of thought than as two 
different tools. In fact these two approaches serve different 
purposes. A qualitative study takes several stage in generating 
theories. Business transaction pattern and market characteristic, 
for example, can be investigated through qualitative study, while 
their tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 
 
Key words: qualitative study, quantitative study, theory development 
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d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik perhatian 

pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi permasalahan yang 

akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan hal-hal yang 

kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan permasalahan 

yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-naskah lain yang telah 

dipublikasikan terdahulu. Bagian pendahuluan ini hendaknya diakhiri 

dengan rumusan singkat (1-2 kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan 

dibahas dan tujuan pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian 

pendahuluan dalam contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. Catatan 
sejarah pendidikan di negara-negara maju dan dikelompok-
kelompok masyarakat yang telah berkembang kegiatan 
pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia pendidikan 
mereka sekarang ini telah dicapai dengan partisipasi 
masyarakat yang sangat signifikan di dalam berbagai bentuk. 
Di Amerika Serikat dalam tingkat pendidikan tinggi dikenal 
apa yang disebut “Land-Grant Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli yang 
berkaitan dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Sebagian ahli berpendapat 
bahwa sistem politik yang kurang demokratis dan budaya 
masyarakat paternalistik telah menyebabkan rendahnya 
partisipasi. Sementara itu penulis-penulis lain lebih memfokus 
pada faktor-faktor ekonomi... 

Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil penelitian 
disebutkan di muka terlihat masih terdapat beberapa hal yang 
belum jelas benar atau setidak-tidaknya masih menimbulkan 
keraguan mengenai sebab-sebab menurunnya mutu 
partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 
Dalam artikel-artikel ini akan dibahas kemungkinan-
kemungkinan menurunnya partisipasi masyarakat tersebut 
berdasarkan analisis ekonomi pendidikan. Diharapkan, 
dengan analisis ini kekurangan analisis terdahulu dapat 
dikurangi dan dapat disusun penjelasan baru yang lebih 
komprehensif. 
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Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat alur 

argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih adanya 

perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi masyarakat di 

dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari berbagai sudut 

pandang telah menghasilkan kesimpulan yang beragam, yang 

membuka kesempatan bagi penulis untuk menampilkan wacana 

penurunan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan 

dari sudut pandang yang lan. 

 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap 

penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya subbagian 

juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan kebutuhan 

penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di antara sifat-sifat 

artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di dalam bagian ini 

adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan kritis dengan 

sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin juga berciri 

komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. Walaupun 

demikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak terlalu panjang 

dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. Penggunaan subbagian 

dan sub-subbagian yang terlalu banyak juga akan menyebabkan 

artikel tampil seperti diktat. Perhatikan contoh-contoh petikan bagian 

inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 
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Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di atas 

dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis artikel ini 

yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di dalam kalimat-

kalimat: (1) Hence, any consideration of the theoretical base of science 

and its practical implementation must start by…, (2) Dalam situasi yang 

dicontohkan di atas perubahan atau penyesuaian paradigma dan 

praktek-praktek pendidikan, adalah suatu keharusan jika…, (3)…We 

are fabricating words not because …, or ‘lying’ about…, but…dan 

seterusnya. 

 

f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan segala 

apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. Sebagian 

penulis menyertakan saran-saran atau pendirian alternatif. Jika 

memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat dilihat pada berbagai 
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artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat beberapa perbedaan gaya 

penyampaian, misi bagian akhir ini pada dasarnya sama: mengakhir 

diskusi dengan suatu pendirian atau menyodorkan beberapa alternatif 

penyelesaian. Perhatiakan contoh-contoh berikut. 

 

 Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi pada 
prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. Hatta 
dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan pada tiga 
hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam nilai-nilai 
Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang diwujudkan dengan 
perencanaan ekonomi oleh negara; dan (c) organisasi 
ekonomi yang mendasarkan azas bersama/koperasi. 

 
 Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik dan ramai 
pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi sebagai reaksi atas 
permasalahan konglomerasi di Indonesia. Perlu diupayakan 
hubungan kemitraan yang baik antara pelaku ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia. Pada saat ini nampak sudah 
ada political will dari pemerintah kita terhadap kegiatan 
ekonomi berskala menengah dan kecil. Namun demikian 
kemampuan politik saja tidak cukup tanpa disertai keberanian 
politik. Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 

 
 if, as has been discussed in this article, argumentation 
has a central role play in science and learning about science, 
then its current omission is a problem that needs to be 
seriously addressed. For in the light of our emerging 
understanding of science as social practice, with rhetoric and 
argument as a central feature, to continue with current 
approaches to the teaching of science would be to 
misrepresent science and its nature. If his pattern is to 
change, then it seems crucial that any intervention should pay 
attention not only to ways of enhancing the argument skills of 
young people, but also improving teachers’ knowledge, 
awareness, and competence in managing student 
participation in discussion and argument. Given that, for good 
or for ill, science and technology have ascended to ascended 
to a position of cultural dominance, studying the role of 
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argument in science offers a means of prying open the black 
box that is science. Such an effort would seem well advised-
both for science and its relationship with the public, and the 
public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan bervariasi, 

tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun demikian, harus 

senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini secara konsisten diikuti 

dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi artikel 

jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan Journal 

of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal yang 

semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan sebagai 

artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus disusun kembali agar 

memenuhi tata tampilan karangan sebagaimana yang dianjurkan oleh 

dewan penyunting jurnal yang bersangkutan dan tidak melampaui 

batas panjang karangan. Jadi, artikel hasil penelitian bukan sekadar 

bentuk ringkas atau ”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi 

merupakan hasil kerja penulisan baru, yang dipersiapkan dan 

dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap menampilkan secara 

lengkap semua aspek penting penelitian, tetapi dalam format artikel 

yang jauh lebih kompak dan ringkas daripada laporan teknis aslinya. 



 9-19 Penulisan Karya Ilmiah 

Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal 

adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan 

saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 

Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam judul 

artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel tidak 

menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul artikel 

umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa contoh. 

 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of Science 

(Research presented at the American Educational Research 

Association Annual Conference, Chicago, 24-28 March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama dengan 

terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 
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b. Nama Penulis 

Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil pemikiran 

juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan kepada 

hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan panjang 

artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-kata kunci (3-5 

buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah masalah yang diteliti. 

Masalah yang diteliti ini sering tercermin dalam variable-variabel 

penelitian dan hubungan antara variable-variabel tersebut. Walaupun 

demikian, tidak ada keharusan kata-kata kunci diambil dari variabel-

variabel penelitian atau dari kata-kata yang tercantum di dalam judul 

artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 

 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 
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d. Pendahuluan 

Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang permasalaha 

penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam kaitan dengan upaya 

pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoretik 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kadang-kadang juga 

dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. Materi 

pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, sasaran 

atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data 

dan pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Sub-

subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) disampaikan dalam 

format esei dan sesedikit mungkin menggunakan format enumeratif, 

misalnya: 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan rancangan observasi 
partisipatori. Peneliti terjun langsung ke dalam keidupan 
masyarakat desa, ikut serta melakukan berbagai aktivitas 
sosial sambil mengumpulkan data yang dapat diamati 
langsung di lapangan atau yang diperoleh dari informan 
kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 
sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota 
masyarakat sasaran. Informasi yang diberikan dari informan 
kunci diuji dengan membandingkannya dengan pendapat 
nara sumber yang lain. Analisis dengan menggunakan 
pendekatan... 
 
 Rancangan eksperimen pretest-posttest control group 
design digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian 
dipilih secara random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian 
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secara random pula ditempatkan ke dalam kelompok 
percobaan dan kelompok control. Data diambil dengan 
menggunakan tes yang telah dikembangkan dan divalidasi 
oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. Analisis data 
dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis data. 

Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis dan 

penggunaan statistik tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

penggunaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di dalam 

berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun dapat 

dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah Pendidikan 

Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal antara Januari 

1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 
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Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan artikel 

dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku ranah 

yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan temuan 

penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, dan 

memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah ada. 

 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangkan pokok-

pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan penelitian. 

Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan penelitian. 

Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teori 

baru, dan penelitian lanjutan. 
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i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 
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C.  LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 
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2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah 

dalam bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil 

penelitian. 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

  Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

10 

menit 

Refleksi 
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pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. RANGKUMAN 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

 

F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah 

a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 

b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 
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d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 

c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 

d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 
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d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10. Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV. KEGIATAN BELAJAR III 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. URAIAN MATERI 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya format 

esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan penulis. 

Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-pihak 
berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Tenggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSN dilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-benar 

fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei seperti 

dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai masih dapat 

digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat dilakukan dengan 

format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program olah 

kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat kependidikan, 

teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format 
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esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, kecuali 

bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Peringkat 

judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI 

KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-kata 

kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang 

dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke 

dalam subjudul-subjudul); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan 

(berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, 

metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; pendahuluan (tanpa 

sub judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan 

tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan 

saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh 

berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based Teacher 

Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang Filsafat 

Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: Jurnal Filsafat, 

Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, Nomor 2, Juli 1997, 

hlm. 127-137. 
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Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 

disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 

PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, Pusat Penelitian IKIP 

MALANG, Malang, 12 Juli. 

 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan Penelitian (Universitas 

Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa Indonesia mengikuti 

aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat 

dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris 

menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam 

bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 

5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jika kontribusi biaya cetak 

telah dibayar lunas. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 
a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk mengawali 

pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar teman 

yang sakit dapat segera sembuh 

dan berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator menyajikan 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

  Fasilitator memberikan 

ceramah tentang format 

penulisan karya tulis ilmiah; 

 Fasilitator memberikan 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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ceramah tentang salah satu 

contoh petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian; 

 Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 

D. RANGKUMAN 
1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja) 

2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

 

 

 

sesuai dengan kebutuhan 
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E. TES FORMATIF 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 

Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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