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PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SENI, BUDAYA DAN KETRAMPILAN
DI SD NEGERI GEDANGAN 02, KECAMATAN GROGOL

KABUPATEN SUKOHARJO

Abstract

The research aimed to describes: (1) the Culture, Art and
craftmanship learning planning, (2) the actuationof theCulture, Art and
craftmanship learning, and (3) the Culture, Art and craftmanship
learning evaluation at SD Negeri Gedangan 02 of Grogol Sub District of
Sukoharjo. The type of the research was a qualitative research used
ethnographical design. The research was undertaken at SD Negeri
Gedangan 02 of Grogol Sub District of Sukoharjo. The data analysis is
done using interactive model consists of three main components, namely
data reduction, data display, and verification. The research concluded
that: (1) the Culture, Art and craftmanship learning planning were done
through school’s annual program planning and broken down into
semester program. Teachers should arrange the lesson plan. The
learning actuation were done in the form of regular and extra
curriculair activities;  (2) the strategy employed by the teachers in
actuating the Culture, Art and craftmanship learning were project-based
strategy. Students were encouraged to accomplish projects on specific
craftmanship skills; and (3) the Culture, Art and craftmanship learning
evaluation atSD Negeri Gedangan 02 of Grogol Sub District of
Sukoharjo was done in the form of authentic assessment, namely in the
aspects of cognitive and psychomotor skills.

Keywords: Culture Artand Craftmanship, Learningmanagement

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) perencanaan

pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK), (2) pelaksanaan
pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK), dan (3) evaluasi
pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) SD Negeri
Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian
adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah
etnografi. Penelitian dilakukan di SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan
Grogol Kabupaten Sukoharjo. Teknik analisis data dilakukan dengan
model analisis interaktif yang mencakup tiga komponen utama, yaitu
reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan
penarikan kesimpulan (verifikasi). Penelitian menyimpulkan bahwa: (1)
Perencanaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) SD
Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dilakukan
melalui perencanaan program tahunan sekolah yang kemudian dirinci ke
dalam program semester.Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk
pembelajaran reguler dan ekstra kurikuler;  (2) strategi yang dilakukan
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guru dalam melaksanakan  pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan
(SBK) menggunakan strategi berbasis proyek. Siswa didorong untuk
membuat proyek mengerjakan keterampilan tertentu; dan (3) Evaluasi
pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK)diSD Negeri
Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dilakukan dalam
bentuk authentic assessment, yaitu pada aspek pengetahuan dan aspek
keterampilan.

Kata kunci: pengelolaan pembelajaran, Seni Budaya dan
Keterampilan,

1. PENDAHULUAN

Muatan seni budaya dan keterampilan sebagaimana yang diamanatkan

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran

karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata

pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, aspek budaya tidak dibahas secara

tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata pelajaran Seni Budaya

dan Keterampilan pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis

budaya.

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memiliki peranan dalam

pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan

kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multikecerdasan yang terdiri

atas kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik,

logik matematik, naturalis serta kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas,

kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan emosional.

Bidang seni rupa, musik, tari, dan keterampilan memiliki kekhasan

tersendiri sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing. Dalam pendidikan

seni dan keterampilan, aktivitas berkesenian harus menampung kekhasan tersebut

yang tertuang dalam pemberian pengalaman mengembangkan konsepsi,

apresiasi, dan kreasi. Semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen,

prinsip, proses, dan teknik berkarya dalam konteks budaya masyarakat yang

beragam.
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Pendidikan seni di SD dilaksanakan dalam mata pelajaran seni budaya  dan

keterampilan (SBK). SBK adalah sebuah mata pelajaran yang mencakup

kerajinan tangan, seni rupa, senik musik, seni tari dan seni drama. Mata pelajaran

SBK terkadang hanya dianggap sebelah mata dan dipandang kurang penting

sehingga sering tersisih oleh mata pelajaran lain didalam kurikulum tersebut.

Kurikulum yang sekarang diberlakukan di SD, menempatkan mata pelajaran

SBK mendapat porsi yang kurang dan bisa dibilang tidak seimbang dengan mata

pelajaran lain. Pemadatan materi terhadap pelajaran SBK mengakibatkan tidak

sesuainya pelaksanaan dan capaian hasil tujuan awal pembelajaran.

Tujuan pelajaran SBK di SD untuk memberikan pengalaman estetik dalam

bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi melalui pendekatan

“belajar dengan seni”, “belajar melalui seni”, dan “belajar tentang seni”. Konsep

seni sebagai alat pendidikan di SD diarahkan pada pembentukan sikap dan

kemampuan atau kompetensi kreatif dalam keseimbangan kompetensi intelektual,

sensibilitas, rasional, dan irasional serta kepekaan emosi. Pengembangan

kesenian di SD hendaknya dapat difungsikan untuk membina keterampilan dan

kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sebagai sarana

untuk memperoleh visualisasi estetis berolah senirupa.

Sebagai pengalaman edukatif, seni membantu pertumbuhan dan

perkembangan anak, membina perkembangan estetik, bermanfaat

mengembangkan bakat, dan seni membantu menyempurnakan kehidupan.

Pengalaman estetik bagi anak SD merupakan aktivitas penghayatan, apresiasi,

ekspresi, dan kreasi seni di SD bisa memberikan pengalaman untuk

menumbuhkan sensitivitas keindahan dan nilai seni. Berolah seni adalah

pengalaman estetis yang menarik bagi minat dan keinginan anak.

Hal ini sejalan dengan pengertian dan tujuan pendidikan seni budaya dan

keterampilan pada tingkat sekolah sebagaimana dikemukakan oleh Sawyer dan

de Francisco (1971: 4) yang mengidentifikasi seni budaya sebagai berikut:

Art education is generously, available for all the children of all the people.
Art education has a major responsibility to develop individual creative
potential through experience with art, personal visual expression possessing
qualities of art and ultimately an aesthetic attitude toward art in the
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individual's environment and in heritage. Art education should foster in the
individual visual aesthetic qualities in response to art in living in relation to
his personal needs and to his social group. Art education should recur in
atmosphere creative-evaluative reflection and processes, within which
individual has opportunity to formulate visual expressions in relation to his
own ideas, at the same time recognizing that the boundaries of his freedom are
established by the rights of his fellows.

Mata pelajaran kesenian lebih bersifat membantu secara tidak langsung

terhadap kebutuhan hidup manusia. Secara tidak sadar telah ditemukan tingkat

apresiasi terhadap segala hasil tingkah laku manusia. Dalam Art and Everyday

Life diungkapkan bahwa pelajaran kesenian mempunyai korelasi dengan mata

pelajaran lain. Tetapi dari kepustakaan yang lain dapat diungkap bahwa pelajaran

kesenian berfungsi sebagai transfer of learning dan transfer of value dari disiplin

ilmu yang lain.

Tujuan tersebut sangat umum, ada jurang antara tujuan dan isi pelajaran

sehingga hubungan antara isi, proses belajar, dan tujuan sukar untuk

dikembangkan. Akibat penyajian pelajaran yang kurang mendapat bimbingan dari

tujuan, maka proses belajarnya sangat ditentukan oleh buku. Hal ini dapat

mengakibatkan tujuan pengajaran kurang mengenai sasaran. Dilihat dari

perencanaan kurikulum, apabila tujuan tidak jelas, sulitlah bagi guru untuk

mengembangkan suatu program pendidikan (Syafrina, 2009: 4).

Salah satu sekolah yang sudah mengadopsi potensi wilayah ke dalam

program pembelajaran SBK adalah SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol

Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil observasi di sekolah tersebut, mata

pelajaran SBK dijabarkan dalam dua cabang kesenian yaitu seni musik dan

keterampilan. Pembelajaran seni musik di tekankan pada gamelan jawa,

sedangkan pembelajaran keterampilan membatik.

Program ini  sudah berjalan sejak tahun 2008. Latar belakang

dimasukkannya ketrampilan bermain seni musik gamelan Jawa dan ketrampilan

membatik ke dalam program pembelajaran dilandasi adanya potensi ekonomi

wilayah di mana di sekitar sekolah ini sudah berkembang industri kecil berupa

industri kain batik. Selain itu latar belakang kondisi sosial ekonomi orang tua

siswa yang kurang mampu secara ekonomi ikut menjadi pendorong
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dimasukkannya ketrampilan tersebut ke dalam kurikulum pembelajaran di

sekolah.

Hasil wawancara pendahuluan dengan kepala sekolah SD Negeri Gedangan

02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, menunjukkan bahwa  salah satu

tujuan pembelajaran Seni, Budaya, dan Ketrampilan antara lain adalah untuk

membina karakter siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Afriawanto (2011) yang

menyatakan bahwa pendidikan seni budaya dan keterampilan memiliki peranan

dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan

kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan yang terdiri atas

kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual spasial, musical, linguistic, logic

matematik, naturalis serta kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas,

kecerdasan spiritual dan moral dan kecerdasan emosional. Dengan demikian

pembelajaran Seni Budaya dapat menjadi salah satu cara untuk membangun

karakter peserta didik menjadi sosok pribadi yang unggul.

Kajian mengenai perencanaan dilakukan oleh Gunder (2010: 208 – 222).

Gunder menjelaskan mengenai pentingnya aspek kesinambungan (sustainability)

sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan

pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa faktor yang harus diperhatikan adalah

keadaan sosial masyarakat dan lingkungan yang selalu berkembang dan berubah.

Berdasarkan hal tersebut, Gunder menyimpulkan bahwa faktor sustainability

menjadi salah satu konsep yang dominan dalam perencanaan pendidikan.

Kajian lain tentang perencanaan pendidikan ditulis oleh Chettiparamb (2012:

186 – 195). Chettiparamb mengkaji tentang perencanaan pendidikan di India

terkait dengan adanya Constitutional Amendment Act tahun 1993. Artikel tersebut

mendeskripsikan tentang bagaimana perencanaan mengalami perubahan

sehubungan dengan ditetapkannya Constitutional Amendment Act tahun 1993.

Perencanaan pendidikan di India mengalami pergeseran dari tersentralisasi

menuju terdesentralisasi terkait ditetapkannya Amandemen Konstitusional 1993

yang terjadi di India. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa perencanaan

harus fleksibel sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi.
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Pembahasan mengenai perencanaan pendidikan juga dilakukan oleh Baum

(2004: 1-13). Baum mengkaji tentang perencanaan pendidikan di wilayah sub

urban dan membahas tentang peranan masyarakat sub urban dalam pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut Baum menyarankan bahwa perencanaan pendidikan

harus memperhatikan aspek sosial masyarakat.

Permasalahan tentang perencanaan pendidikan juga dikaji oleh Guerra dan

Rodriguez (2005: 56-64). Guerra dan Rodriguez meneliti tentang perencanaan

pendidikan pada Institut Teknologi Sonora (ITSON) di Meksiko. Penelitian

dilakukan setelah masa 11 tahun sejak perencanaan disusun. Penelitian difokuskan

terhadap dampak yang dapat diperoleh dari suatu lembaga pendidikan  melalui

perencanaan stratejik yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perencanaan stratejik yang dilakukan dengan matang akan memberikan dampak

positif terhadap output yang dihasilkan lembaga pendidikan.

Kajian tentang perencanaan yang berkaitan dengan penyesuaian kebutuhan

sumber daya manusia dengan penentuan kurikulum dilakukan oleh Das (2006: 1-

11). Das mengkaji tentang internasionalisasi kurikulum dalam program fisioterapi

di Australia Selatan. Hasil kajian menyimpulkan bahwa perencanaan dalam

memenuhi kebutuhan akan sistem pendidikan perawatan kesehatan yang dapat

diterima secara internasional diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif.

Perencanaan antara lain dilakukan melalui penyusunan kurikulum sehingga dapat

diterapkan dalam praktek keperawatan secara internasional.

Kajian yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran dilakukan pula oleh

Miller dan Hall (2005: 1-25) dengan judul “Classroom Management: Curriculum

Enhancement”. Miller dan Grant membahas tentang aspek-aspek dalam

manajemen kelas. Analisis dilakukan dengan menggunakan meta-analisis

berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis,

Miller dan Hall menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam seluruh

sistem sekolah dapat digunakan dalam kelas dan sistem tertentu. Program-

program yang berhasil dilakukan untuk memelihara tatanan dalam seluruh sistem

mencakup empat prinsip yang bersifat proaktif, yaitu: 1) mengembangkan suatu

rangkaian koheren perilaku yang diharapkan dilakukan siswa, 2) membekali siswa



7

dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk melakukan perilaku yang sesuai, 3)

secara terus-menerus mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, dan

4) menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang positif di mana semua

yang disebutkan tersebut di atas dapat berlangsung.

Kajian tentang kegiatan siswa dalam pembelajaran dilakukan oleh Park

(2003: 183–199) dengan judul “Engaging Students in the Learning Process: the

Learning Journal”. Penelitian yang dilakukan Park mengkaji tentang kegiatan

yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran dengan melibatkan siswa. Siswa

dilibatkan dalam pembelajaran dengan menyuruh siswa menyusun jurnal yang

berkaitan dengan materi pembealajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan siswa sangat efektif dalam

menunjang keberhasilan siswa. Hasil ini mengindikasikan akan pentingnya

aktivitas siswa dalam pembelajaran.

Kajian lain yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh

Dorman, Aldridge dan Fraser (2006: 906-915) yang berjudul “Using Students’

Assessment of Classroom Environment to Develop a Typology of Secondary

School Classrooms”. Penelitian yang dilakukan oleh Dorman, dkk., mengkaji

tentang pengelompokkan siswa dalam pembelajaran. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat

kemampuan masing-masing sangat mendukung keberhasilan pembelajaran.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan kegiatan pembelajaran seni

musik gamelan Jawa dan kerajinan membatik di SD Negeri Gedangan 02

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan lancar meskipun di setiap

kelas terdapat siswa maupun siswi yang kurang berminat bahkan tidak

memahami tentang seni. Namun guru seni, budaya dan ketrampilan di sekolah

tersebut memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai

pengajar mata pelajaran SBK, dengan kreatifitasnya yang mampu membuat

suasana belajar menjadi menarik dan menyenangkan.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis dan

mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan

(SBK) SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
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Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan mendeskripsikan: (1)perencanaan pembelajaran Seni, Budaya

dan Ketrampilan (SBK), (2)pelaksanaan pembelajaran Seni, Budaya dan

Ketrampilan (SBK), dan (3) evaluasi pembelajaran Seni, Budaya dan

Ketrampilan (SBK) di SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten

Sukoharjo.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Kurikulum Berbasis Keunggulan Lokal

Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas

kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan

komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Sumber lain mengatakan bahwa Keunggulan

lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya

alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah

(Dedi Dwitagama, 2007). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan

bahwa Keunggulan Lokal (KL) adalah suatu proses dan realisasi peningkatan

nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang

bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif.

Dari pengertian keunggulan lokal tersebut diatas maka Pendidikan

Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SD adalah pendidikan/program

pembelajaran yang diselenggarakan pada SD sesuai dengan kebutuhan daerah,

dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia,

geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam

proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta

didik.

Keunggulan lokal dapat dikembangkan di sekolah melalui Pendidikan

Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana UU No. 20/2003 BAB XIV pasal 50

ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota mengelola

pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.

Selanjutnya PP 19/2005 BAB III pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa untuk

SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan
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pendidikan berbasis keunggulan lokal. Selanjutnya PP 19 Tahun 2005 pada

penjelasan pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka lebih mendorong

penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan

masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus

pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan

lokal.

2.2 Pembelajaran Seni, Budaya, dan Ketrampilan (SBK)

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan merupakan mata pelajaran

yang memiliki keunikan, kebermaknaan dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan

peserta didik dalam perkembangan kepribadian. Mata pelajaran ini dianggap

dapat membentuk kepribadian yang lebih harmonis dengan memperhatikan

perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasaan.

Konsep dasar pendidikan seni pada dasarnya dapat dibagi dalam dua

kategori, yaitu seni dalam pendidikan dan pendidikan melalui seni. Konsep yang

pertama seni dalam pendidikan, pada awalnya dikemukakan oleh golongan

esensialis yang menganggap bahwa secara hakiki materi seni penting diberikan

kepada anak (Bandi, dkk., 2009: 2). Dengan demikian menurut konsep ini,

keahlian seni seperti melukis, menyanyi, menari dan sebagainya perlu  diajarkan

kepada anak dalam rangka pengembangan dan pelestariannya.

Materi ajar Pada Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan berdasarkan

pengertian dan tujuan meliputi kehidupan manusia, lingkungan, dan waktu.

National Standards for National Social Studies Teachers (2002) memberikan

gambaran tema-tema dalam pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, yaitu:

(1) Culture and Cultural Diversity, Time, Continuity, and Change, (3) People,

Places, and Environments, (4) Individual Development  and Identity, (5)

Individuals, Groups, and Institutions, (6) Power, Authority, andGovernance, (7)

Production, Distribution, and Consumption, (8) Science, Technology, and

Society, (9) Global Connections, (10) Civic Ideals and Practices.

Secara umum, pendidikan seni budaya dan keterampilan bertujuan

mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, dan nilai untuk dirinya sebagai
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individu, maupun sebagai makhluk sosial dan budaya. Kemampuan berpikir

merupakan bagian dari ranah kognitif. Tujuan ini bersifat keterampilan dalam

proses yang merupakan tujuan ranah kognitif yang memberikan bekal kepada

subyek didik untuk mampu mencari, mengolah, dan menggunakan informasi,

merupakan tujuan penting dalam pendidikan seni budayadan keterampilan

(Kemdiknas, 2008: 112). Tujuan bisa tercapai bila semua komponen dilibatkan,

seperti guru (kemampuan, sikap, kinerja), lingkungan, siswa, dan fasilitas

pendukung.

3. METODE

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut

Flick, Kardoff, dan Steinke (2004: 3) berasumsi bahwa manusia adalah makhluk

yang aktif yang mempunyai kebebasan berkemauan dan berkehendak, yang

perilakunya hanya dapat dipahami dalam konteks budayanya, dan perilakunya

yang seringkali tidak didasarkan oleh hukum sebab-akibat seperti yang terdapat

pada hukum-hukum alam. berbeda dengan benda yang sekedar dapat bergerak

seperti yang diamati dalam penelitian ilmu alam, manusia adalah mahkluk sosial

yang dapat bertindak dan berkehendak atas dasar berbagai alasan-alasan

humanistik, sehingga seringkali tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan yang

mekanistik.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Pendekatan

etnografi, menurut Sutopo (2006: 32) lebih menekankan pada subjek pokok yang

diteliti. Proses penelitian dengan menggunakan metode ini menurut Grant dan

Fine  adalah bersifat “flexible and typically evolves contextually in response to

the lived realities encountered in the field setting” (dalam Creswell, 2002: 11).

Sifat dari proses penelitian etnografi menurut Grant dan Fine dikatakan sebagai

bersifat fleksibel dan muncul secara kontekstual sebagai tanggapan terhadap

realitas kehidupan yang   dihadapi dalam seting lapangan.

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol

Kabupaten Sukoharjo. Pengelolaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan

(SBK) yang menjadi program unggulan di sekolah tersebut adalah berupa seni
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musik karawitan/ gamelan Jawa dan ketrampilan membatik. Kegiatan

pembelajaran tersebut dilakukan dengan cara memadukan potensi lokal ke dalam

kurikulum untuk memberikan bekal life skill kepada peserta didik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

observasi dengan mengunjungi lokasi penelitian dan melalui partisipasi dalam

pengelolaan pembelajaran SBK di SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol

Kabupaten Sukoharjo. Selain observasi, teknik lain yang digunakan adalah

melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen.

Seluruh data yang terkumpul, baik data ucapan atau tulisan hasil

wawancara, situasi sosial dan tingkah laku tertentu hasil pengamatan yang ditulis

dalam catatan lapangan, serta data-data dokumen-dokumen lainnya, dianalisa

dengan model analisa jaringan atau mengalir. Pemilihan rancangan analisis untuk

penelitian dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada tiga komponen utama

(Miles dan Hubermann dalam Sutopo, 2006: 112-113). Ketiga komponen pokok

tersebut meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan

penarikan kesimpulan (verifikasi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) di SD
Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Perencanaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) di SD

Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui

perencanaan program tahunan sekolah yang kemudian dirinci ke dalam program

semester. Perencanaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) seni

membatik dan seni karawitan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terdiri

dari: 1) Menyusun Program semester; 2) Menyusun Program Tahunan; 3)

Menyusun Silabus; 4) Penyesuaian dengan KTSP; dan 5) Menyusun Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Bower (2010) yang menyebutkan

bahwa pembelajaran “cannot be defined apart from learning. Teaching is guiding

and facilitating learning, enabling the lear learn, setting the conditions for



12

learning. Your understanding of how the learner learn will determine your

philosophy of education, your teaching style, your approach, methods, and

classroom techniques”. Menurut pendapat Bower dikatakan bahwa pembelajaran

tidak dapat dipisahkan dari proses belajar, pemahaman terhadap bagaimana siswa

belajar sangat menentukan gaya mengajar, pendekatan, metode, dan teknik yang

digunakan yang bertujuan untuk membantu siswa belajar, bagaimana melakukan

sesuatu, berinteraksi, mentransfer ilmu pengetahuan, dan memberikan

pemahaman kepada siswa.

Temuan bahwa perencanaan disusun sedemikian rupa guna mencapai

tujuan yang diinginkan juga mendukung hasil penelitian Chettiparamb (2012:

186 – 195). Menurut Chettiparamb dikatakan bahwa perencanaan harus fleksibel

sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi.

Temuan tersebut di atas mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh

Walker, Berry, Pitney, Lauber, Hossler, dan Hughes (2010) dengan judul “A

Professional Learning Plan has Value in Guiding the Continuing Education of

Athletic Trainers: A Pilot Study”. Hasil penelitian yang dilakukan Walker, et al.,

menyimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran yang dilakukan secara

profesional dapat membantu para tutor dalam merencanakan strategi

pembelajaran dan membantu dalam mengidentifikasikan kebutuhan individu

siswa. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa perencanaan pembelajaran harus

dilakukan dengan optimal agar diperoleh hasil yang optimal.

Pengorganisasian pembelajaran SBK di kelas dilakukan melalui peristiwa

pembelajaran. Peristiwa pembelajaran tersebut dilakukan dalam tiga tahapan.

Ketiga tahapan tersebut meliputi tahapan berikut: (1) pembentukan konsep, (2)

intepretasi, dan (3) aplikasi prinsip. Pengorganisasian pembelajaran secara

khusus, merupakan fase yang amat penting dalam rancangan pembelajaran.

Synthesizing,menurut Ausubel (Sardiman, 2004: 17) akan membuat topik-topik

dalam suatu bidang studi menjadi lebih bermakna bagi si-belajar yaitu dengan

menunjukkan bagaimana topik-topik itu terkait dengan keseluruhan isi bidang

studi. Sequencing atau penataan urutan, amat diperlukan dalam pembuatan

sintesis.
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4.2 Pelaksanaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) di SD
Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Pelaksanaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) seni

membatik dan seni karawitan di SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol

Kabupaten Sukoharjo dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan

kegiatan penutup. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 1)

Penyampaian tujuan pembelajaran; 2) Kegiatan inti; dan 3) Kegiatan penutup.

Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan berupa: 1) kurangnya

kelengkapan perangkat membatik seperti alat peraga dalam membatik; 2)

Kurangnya kelengkapan peralatan gamelan; dan 3) keterbatasan tenaga pelatih

gamelan, mengharuskan sekolah untuk berupaya mengatasi keterbatasan-

keterbatasan tersebut sesuai kondisi yang ada.

Pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya dan Ketrampilan (SBK) Seni

Karawitan di SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Pada awal pembelajaran,

terlebih dahulu siswa diberikan gambaran tentang seni karawitan oleh pelatih,

bahwa seni karawitan merupakan kesenian tradisional yang dibawakan dalam

bentuk kelompok. Setelah siswa memahami penjelasan tentang seni karawitan

yang  disampaikan oleh pelatih, kemudian siswa diajarkan tentang dasar-dasar

cara memainkan alat musik gamelan.

Penyelenggaraan pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan di SD Negeri

Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu proses

pembelajaran yang menerapkan kerjasama dalam sebuah tim. Tim yang

dimaksud adalah kerjasama tim dalam konteks organisasi sosial dengan tujuan

untuk membentuk kekompakan agar dapat menghasilkan keselarasan bermusik

serta pada akhirnya diharapkan dapat mencetak sebuah prestasi dalam bidang

non-akademik. Guna mendukung tercapainya tujuan tersebut maka pelaksanaan

pembelajaran dilakukan dengan menerapkan reward and punishment dalam

pengelolaan kelas.

Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Marzano dan

Marzano (2013). Hasil penelitian yang dilakukan Marzano dan Marzano
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menyimpulkan bahwa guru dapat menggabungkan tingkat dominasi yang sesuai,

tingkat kerjasama yang sesuai dan kesadaran akan kebutuhan siswa untuk

membangun dinamika kelas yang positif.  Hal ini pada gilirannya akan dapat

meningkatkan tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang dilakukan.

Temuan tersebut juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh

Bonwell dan Elison (2014), yang menyimpulkan bahwa cara siswa belajar aktif

dapat meningkatkan sikap dan kemampuan berpikir siswa serta dapat

meningkatkan motivasi siswa untuk mengembangkan ketrampilan berpikir

mereka. Menurut hasil penelitian Bonwell dan Eison (Prince, 2014: 3)

disimpulkan bahwa:  ”1) active learning leads to better student attitudes and

improvements in students’ thinking and writing; and   2 )  one form of active

learning surpasses traditional lectures for retention of material, motivating

students for further study and developing thinking skills”.

Temuan tersebut juga mendukung hasil penelitian Temuan tersebut

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Stritikus (2016) dan Coulter dan

Smith (Souto-Manning, 2015) mengemukakan bahwa melalui pendektan additive

dan substractive, terhadap konteks membuat materi lebih bermakna dalam

membelajarkan siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi

dapat dicapai sejalan dengan pencapain kompetensi akademik siswa melalui

pembelajaran dengan pendekatan immersial, yaitu pembelajaran yang diperoleh

secara langsung dalam pembelajaran academics subject matter.

Model yang dilakukan di sekolah tersebut sesuai dengan tujuan dari

pengelolaan pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh Walker (NCAC,

2015: 4) yang menyatakan “classroom systems are developed by teachers to

support the larger school-wide policies and procedures and to manage the

academic performance and social behavior of students within instructional

environments and arrangements”. Adapun strategi yang digunakan adalah

dengan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran seperti dikemukakan

oleh Cunningham dan Allington (2013: 5) yang menyatakan bahwa tidak ada

strategi pengelolaan kelas yang dapat mengatasi permasalahan perilaku siswa
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apabila guru tidak memberikan program yang menarik dalam pembelajaran yang

dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran.

4.3 Evaluasi  pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) di SD
Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Evaluasi  pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) yaitu untuk

seni membatik  secara praktik dengan jenis penilaian formatif adalah aktivitas

guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa

selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik

bagi penyempurnaan program pembelajaran dan secara tertulis atau  sumatif

adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang

kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Sedangkan untuk

seni kerawitan secara praktik dengan jenis penilaian authentic assessment

(penilaian secara langsung ) adalah proses evaluasi untuk mengukur kinerja,

prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan

dalam pembelajaran seni kerawitan .

Temuan tersebut di atas mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh

Udoukpong dan Okon (2011) dengan judul “Perception of Formative Evaluation

Practices and Students’ Academic Performance In Junior Secondary Certificate

Examination in Social Studies”. Hasil penelitian Udoukpong dan Okon

menyimpulkan bahwa siswa yang berpersepsi positif terhadap evaluasi

pembelajaran yang dilakukan guru mempunyai prestasi belajar yang lebih baik

dibandingkan dengan siswa yang berpersepsi negatif. Hasil tersebut

mengimplikasikan bahwa evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara objektif.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, selanjutnya dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut.

Perencanaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) SD

Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui

perencanaan program tahunan sekolah yang kemudian dirinci ke dalam program



16

semester. Untuk mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah

dituangkan didalam silabus. Guru harus menyusun Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk pembelajaran

reguler dan ekstra kurikuler. Pembelajaran seni karawitan diperuntukkan bagi

siswa kelas IV, V dan VI. Kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan setiap hari

Jum’at dan Sabtu mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00.

Pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) di SD Negeri

Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo pada keterampilan seni

membatik dilaksanakan oleh Guru SBK dari sekolah tersebut. Adapun

pembelajaran seni karawitan dilaksanakan oleh instruktur dari luar sekolah.

Strategi yang dilakukan guru dalam melaksanakan  pembelajaran Seni, Budaya

dan Ketrampilan (SBK) SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten

Sukoharjo mengikuti strategi pelaksanaan pembelajaran yang mencakup kegiatan

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Pada kegiatan pendahuluan, siswa terlebih dahulu diberikan penjelasan

tentang tujuan pembelajaran, diberi penjelasan tentang seni membatik dan seni

karawitan oleh pelatih. Setelah siswa memahami penjelasan tentang seni

membatik maupun seni karawitan yang disampaikan oleh guru dan pelatih, siswa

diberi penjelaan tentang perlengkapan yang digunakan dalam seni membatik dan

seni karawitan. Pada kegiatan inti, siswa diajarkan tentang dasar-dasar cara

membatik dan memainkan alat musik gamelan melalui praktek langsung

membatik dan memainkan alat musik gamelan. Pada kegiatan penutup

dilaksanakan konfirmasi yang dilakukan oleh guru bersama-sama dengan peserta

didik. Kegiatan ini merupakan pembenaran dari hasil eksplorasi dan elaborasi.

guru menjelaskan secara lisan kekurangan pada saat praktek berlangsung dan

kemudian memberikan penjelasan yang benar.

Evaluasi  pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) yaitu untuk

seni membatik  secara praktik dengan jenis penilaian formatif adalah aktivitas

guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa

selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik

bagi penyempurnaan program pembelajaran dan secara tertulis atau  sumatif
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adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang

kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Sedangkan untuk

seni kerawitan secara praktik dengan jenis penilaian authentic assessment

(penilaian secara langsung ) adalah proses evaluasi untuk mengukur kinerja,

prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan

dalam pembelajaran seni kerawitan .

Berdasarkan kesimpulan di atas, selajutnya dapat diperoleh implikasi hasil

penelitian baik yang bersifat praktis maupun teoretis. Implikasi tersebut adalah

sebagai berikut: (1) Semakin tepat pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan

(SBK) di Sekolah Dasar dengan potensi lokalitas di lingkungan sekolah, maka

pembelajaran SBK akan semakin mampu menunjukkan pada jati diri pendidikan

seni budaya dan keterampilan untuk membentuk karakter siswa; (2) Semakin

optimal pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam Pendidikan Seni

Budaya dan Keterampilan (SBK) maka tujuan pembelajaran berupa

menumbuhkan pemahaman dan mempersiapkan siswa untuk dapat aktif dan

tanggap terhadap permasalahan yang ada di lingkungannya akan tercapai secara

lebih optimal; dan (3) Semakin optimal model penilaian otentik dalam

pembelajaran Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) dilakukan, maka

akan semakin optimal pula output pembelajaran Pendidikan Seni Budaya dan

Keterampilan (SBK) yang dihasilkan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari penelitian, maka selanjutnya

dapat disampaikan saran kepada sekolah, dinas pendidikan, dan peneliti

selanjutnya.

Saran bagi Sekolah. Pembelajaran Pendidikan Seni Budaya dan

Keterampilan (SBK) tidak dapat terpisahkan dari pendidikan karakter. Untuk itu

disarankan kepada sekolah agar dalam pendidikan seni budaya dan keterampilan

tetap memperhatikan aspek psikologi dan pedagogis, sehingga peserta didik dapat

tumbuh dan berkembang dengan memahami dan terlibat secara holistik guna
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mengenali lingkungan, dan diajak membuat keputusan terhadap masalah yang

mereka temui.

Saran bagi Dinas Pendidikan.Pembelajaran seni budaya dan keterampilan

sebagai salah satu wujud pendidikan karakter dapat dilihat dari model

pembelajaran yang dikembangkan. Untuk itu disarankan kepada Dinas

Pendidikan agar mendorong sekolah-sekolah di lingkungan dinas mereka agar

mau memberi ruang kepada pembelajaran SBK secara optimal sebagai bagian

dari upaya membangun karakter peserta didik.

Saran bagi Peneliti Selanjutnya.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini

masih perlu dikaji secara komprehensif. Untuk itu disarankan kepada peneliti

selanjutnya untuk melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan pembelajaran

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) sehingga hasil yang diperoleh

lebih komprehensif.
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