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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

             Sejak lahir manusia telah dibekali berbagai kelengkapan sebagai sarana 

untuk menunjang kehidupannya kelak sebagai manusia seutuhnya. 

Kelengkapan itu tidak hanya kemampuan berpikir tetapi juga kelengkapan fisik 

yang spesifik yang jauh diatas makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Akan tetapi 

semua kelengkapan tersebut hanyalah merupakan berbagai instrumen yang 

masih perlu dikembangkan lagi dengan belajar agar dapat menjadi lebih 

baik.Yatim Riyanto (2009:7) berpendapat belajar merupakan suatu proses 

dimana merubah performansi yang tidak terbatas dalam ketrampilan tetapi juga 

meliputi fungsi-fungsi seperti skill, persepsi, emosi, proses berpikir sehingga 

dihasilkan perbaikan performansi. Melalui belajar memanfaatkan kelengkapan 

fisik yang telah ada secara optimal. Seperti tangan misalnya. Manusia dapat 

memanfaatkan tangan  dengan baik namun untuk membuat tangan tersebut 

terampil  maka harus didukung dengan proses belajar.  

              Pada awal mulanya anak mendapatkan pembelajaran dari lingkungan 

keluarganya   terutama ayah dan ibu serta anggota keluarga yang lain. Didalam 

keluarga itulah pertama-tama terjadi proses pembelajaran dimana anak 

mendapatkan informasi serta pengetahuan baru. Menurut Wina Sanjaya 

(2009:129) bahwa pembelajaran merupakan proses dimana berlangsung 

ditambahkannya bentuk-bentuk informasi yang ada serta kemampuan 

kemampuan baru. Dengan adanya pembelajaran tersebut memungkinkan anak  
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mengembangkan lebih jauh kelengkapan-kelengkapan jasmani maupun rohaninya 

agar menjadi lebih baik. Selanjutnya anak mendapatkan pembelajaran dari 

lingkungannya. Pendidikan ini juga disebut pendidikan masyarakat dan 

pendidikan didalam masyarakat disebut juga pendidikan non-formal.     

             Oleh karena perkembangan dan tuntutan jaman dimana kehidupan 

semakin komplek serta untuk kelangsungan hidupnya manusia tidak bisa hanya 

menggantungkan diri dari lingkungannya saja maka diadakan lembaga pendidikan 

formal. Penyelenggaraannya adalah di sekolah diselenggarakan oleh instansi 

formil yaitu negara atau yayasan yang telah disahkan keberadaannya oleh negara. 

             Sekolah adalah lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah 

sebagai penyelenggara pendidikan. Orangtua menyerahkan anaknya pada lembaga 

tersebut untuk dididik berbagai kemampuan yang diperlukan anak sebagai bekal 

untuk hidup di masyarakat. Redja Mudyahardjo (2008:50) berpendapat 

pendidikan adalah pengaruh sekolah dalam mengupayakan dan merekayasa 

terhadap anak yang diserahkan kepadanya agar mereka mempunyai kemampuan 

yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-

tugas sosial mereka. Di sekolah itulah anak mendapatkan pendidikan sebagai 

bekal untuk masa depannya kelak. 

             Dalam proses pembelajaran di sekolah siswa dipandu oleh guru dalam 

mempelajari bahan pelajaran yang telah ditentukan. Keberadaan guru merupakan 

faktor yang penting dalam sebuah proses belajar mengajar di kelas. Guru sebagai 

pengelola jalannya proses pembelajaran sebagai faktor utama yang menentukan 

baik   tidaknya  proses  pembelajaran yang berlangsung. Bahkan  dapat  dikatakan  
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keberhasilan pembelajaran di sekolah sangat ditentukan oleh ketrampilan guru 

dalam mengelola kelas. Pengelolaan pembelajaran diperlukan agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif.  Sebab walaupun seorang 

guru telah merencanakan, menggunakan metode yang dipilih serta 

menyampaikan materi jika kesemuanya itu tidak dikelola dengan baik maka 

pembelajaran yang berlangsung akan kurang dapat berjalan dengan baik pula. 

Made Wena (2009:14) mengemukakan sebaik apapun perencanaan, strategi, 

pengorganisasian dan strategi penyampaian pembelajaran namun jika tidak 

memperhatikan pengelolaan maka efektifitas pembelajaran tidak bisa 

maksimal. Oleh karena itu pengelolaan pembelajaran merupakan hal yang 

sangat penting dalam proses pendidikan. 

            Dalam usaha untuk ditingkatkannya kwalitas pembelajaran dan anak 

didik pemerintah mulai menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum ini 

merupakan usaha untuk diperbaikinya kurikulum lama yang  dirasa kurang 

dapat mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan. Kurikulum 2013 adalah 

pengembangan dari kurikulum yang telah diterapkan sebelumnya yaitu 

Kurikulum Berbasis Kompetensi maupun KTSP yang dikenalkan pada tahun 

2006.  

              Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum baru dimana kurikulum 

tersebut menerapkannya mulai awal tahun 2013 pada kelas X semester satu.  

Dalam memperkenalkan kurikulum yang baru kenyataannya  banyak hal yang 

belum dipahami  sepenuhnya oleh guru mengenai penerapan maupun 

pengelolaannya. Terdapat banyak sekali perbedaan antara  Kurikulum 2013 

dengan kurikulum yang lama, seperti  penerapan Kurikulum Berbasis 
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Kompetensi pada tahun 2004 maupun Kurikulum KTSP 2006 khususnya 

dalam hal evaluasi dan metode serta dalam materinya sehingga dalam 

pelaksanaannya dilapangan banyak terdapat  kesenjangan. Pada kurikulum 

2013 memuat Seni budaya sebagai materi pelajaran yang diajarkan disekolah. 

Dalam mata pelajaran Seni budaya ini terdapat empat kompetensi keahlian seni 

antara lain: seni tari, seni teater, seni musik dan seni rupa. Idealnya guru yang 

mengajar pada tiap kompetensi keahlian seni tentunya harus mempunyai latar 

belakang pendidikan yang sesuai dengan tiap cabang seni yang diajarkan. 

Namun tidak ada guru yang dapat menguasai keempat kompetensi keahlian 

seni sekaligus sehingga hal ini masih menjadi masalah nasional yang belum 

bisa sepenuhnya terselesaikan. Hal ini tentunya berpengaruh pada pengelolaan 

pembelajarannya. 

           Suatu hal yang sangat berpengaruh dalam sebuah kurikulum adalah 

mengenai pengelolaannya. Jika pengelolaan pembelajaran kurang maksimal 

kemungkinan yang terjadi siswa tidak dapat memahami materi pelajaran 

dengan baik seperti yang diharapkan dan hal ini akan berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu sangat diharapkan 

penguasaan kemampuan guru dalam pengelolaan kurikulum 2013 ini. Dengan 

kemampuan pengelolaan tersebut diharapkan kurikulum 2013 dapat diterapkan 

dan dijalankan dengan baik sehingga dapat tercapai hasil seperti yang 

diharapkan. 

           Apa yang telah dikemukakan diatas menjadi salah satu alasan bagi 

penulis untuk mengadakan penelitian ini.                               

           Seni rupa sebagai bagian  dari mata pelajaran Seni budaya dalam kuriku                              
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lum 2013 mengarah pada pengembangan budaya daerah yang kesemuanya 

dilandasi oleh nilai-nilai budaya lokal. Menurut Mulyasa (2013:4) kegiatan 

belajar pada kurikulum 2013  peserta didik  dibekali dengan kecakapan hidup 

(life skill atau life competency) yang sesuai ditempat lingkungan berada. 

Sehingga kegiatan berkesenian harus dititik beratkan sebagai usaha dilestarikan 

atau ditampilkan  budaya daerah sekitar. Di Jawa tengah khususnya disurakarta 

terdapat berbagai seni tradisi lokal yang dapat dikembangkan melalui pelajaran 

ini salah satunya adalah batik.  

            SMKN 9 Surakarta atau SMSR (Sekolah Menengah Seni Rupa) 

Surakarta adalah satu-satunya sekolah menengah Seni rupa negeri yang ada di 

Surakarta. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis ingin mengetahui 

pelaksanaan pengelolaan pembelajaran Seni rupa di SMKN 9 Surakarta  

menjadi suatu penelitian dengan judul: Pengelolaan Pembelajaran Seni Rupa 

Berbasis Budaya Lokal Di SMK Negeri 9 Surakarta.  

B. Fokus Penelitian 

             Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana pengelolaan 

pembelajaran seni rupa berbasis budaya lokal di SMKN 9 Surakarta” Fokus 

penelitian ini dibagi menjadi 3 sub fokus yaitu: 

1. Bagaimana  perencanaan  pembelajaran  Seni  rupa  berbasis  budaya lokal di  

    SMK Negeri 9 Surakarta.  

2. Bagaimana interaksi pelaksanaan   pembelajaran  Seni  rupa berbasis budaya   

         lokal di SMK  Negeri 9 Surakarta.  

3. Bagaimana    evaluasi   pembelajaran   Seni rupa   berbasis  budaya   lokal di 

    SMK Negeri 9 Surakarta. 
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C.  Rumusan Masalah 

              Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran   Seni rupa  berbasis budaya lokal di  

    SMKN 9 Surakarta ? 

2. Bagaimana  interaksi    pembelajaran  Seni rupa berbasis  budaya   lokal  di 

    SMKN 9 Surakarta ? 

3. Bagaimana evaluasi  pembelajaran Seni  rupa berbasis budaya lokal di 

    SMKN 9 Surakarta ? 

D.  Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan  perencanaan   pembelajaran  Seni rupa  berbasis budaya 

    lokal di SMKN 9 Surakarta. 

2. Mendeskripsikan    interaksi   pembelajaran   Seni   rupa  berbasis   budaya  

           lokal di SMKN 9 Surakarta. 

3. Mendeskripsikan  evaluasi  pembelajaran  Seni rupa  berbasis budaya  lokal 

    di SMKN 9 Surakarta. 

E.  Manfaat Penelitian 

             Manfaat penelitian ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. Adapun penjabarannya adalah sebagi berikut : 

1. Manfaat teoritis                                                                                  

       Untuk mengembangkan teori tentang pengelolaan pembelajaran Seni 

rupa berbasis budaya lokal di  SMK Negeri 9 surakarta. 
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        2. Manfaat praktis 

 a. Bagu guru  

    1). Hasil penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan  guru  untuk meningkatkan  

         pelayanan   pembelajaran  khususnya  dalam  pembelajaran Seni rupa 

   2). Penelitian  ini  dapat  dijadikan   referensi   sebagai    bahan perbaikan 

        terhadap pengelolaan pembelajaran Seni rupa.  

   3). Penelitian   ini  dapat  digunakan  guru  sebagai masukan dalam usaha 

        Untuk   meningkatkan   kualitas   pembelajaran   khususnya   dalam  

        pelajaran Seni rupa. 

     b.  Bagi siswa  

                    Untuk   mempermudah   siswa  dalam belajar  materi  yang  diajarkan  

          di sekolah khususnya dalam pelajaran seni rupa. 

     c.  Bagi masyarakat 

                    Memberikan    berbagai   alternatif   motif   desain   batik   yang  baru  

          yang dapat dinikmati oleh masyarakat. 

 

 

 

 


