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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam rangka itu, pemerintah 

telah berupaya membangun sektor pendidikan secara terencana, terarah, dan 

bertahap serta terpadu dengan keseluruhan pembangunan kehidupan bangsa, 

baik ekonomi, iptek, sosial, maupun budaya. 

Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab” (UU No. 20 Tahun 2003).  Konsepsi tersebut 

mengandung pengertian bahwa pendidikan sebagai proses pemanusiaan dapat 

dipandang dari dua sisi, sebagai proses pendewasaan dan sebagai sarana 

memasuki ekonomi produktif.  

Pasal 4 (ayat 6) UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan adanya peran 

serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan 

pendidikan. Permasalahan mutu dalam layanan pendidikan tersebut menjadi 

suatu permasalahan yang sangat serius.  Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
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upaya yang dilakukan oleh PBB melalui Forum Pendidikan Dunia (World 

Education Forum) yang berlangsung di Dakar pada tahun 2000 untuk 

mewujudkan terselenggaranya pendidikan dasar yang berkualitas bagi 

seluruh penduduk dunia pada tahun 2015 (Coulson, 2003: 2). 

Deklarasi Majelis Umum pada tanggal 8 September 2000 yang dikenal 

dengan Education for All menyebutkan bahwa pada tahun 2015 seluruh 

masyarakat dunia akan dapat mengenyam pendidikan dasar yang bermutu. 

Kesepakatan yang termuat dalam deklarasi tersebut menyebutkan bahwa “To 

ensure that, by the year 2015, children everywhere, boys and girls alike, will 

be able to complete a full course of primary schooling and that girls and boys 

will have equal access to all levels of education” (Willmore, 2004: 17). 

Deklarasi tersebut berbunyi “Untuk memastikan bahwa, pada tahun 2015, 

anak-anak di manapun berada, baik laki-laki maupun perempuan, akan 

mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan bahwa anak-anak laki-laki 

maupun perempuan akan mempunyai akses yang sama terhadap setiap 

jenjang pendidikan.” 

Strategi yang dilakukan untuk mengimplementasikan Education for All 

tersebut meliputi mendorong pemerintahan nasional, masyarakat setempat 

dan masyarakat internasional untuk mengalokasikan sumberdaya yang 

signifikan bagi kepentingan pendidikan seperti pembangunan sekolah, 

pengadaan buku dan guru (Coulson, 2003: 2). Strategi lain dalam mendukung 

pendidikan untuk semua tersebut menurut Coulson meliputi strategi: 1) 

mengelaborasikan sistem-sistem akuntabilitas yang tepat; 2) menyarankan 
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sistem baru pendanaan pendidikan; dan 3) menentukan kerangka kerja 

peraturan yang lebih baik. 

Dalam taksonomi tujuan pendidikan terdapat aspek-aspek afektif, 

psikomotorik, dan kognitif. Aspek psikomotorik merupakan kecakapan-

kecakapan fisik berupa pola-pola gerakan atau keterampilan fisik yang 

khusus serta psikisnya secara seimbang. Aspek ini dapat dikembangkan 

dengan adanya mata pelajaran seni. Tujuan pendidikan seni itu sendiri yaitu 

untuk menumbuhkan kemampuan mengapresiasi seni dan budaya bagi 

peserta didik. Selain itu masyarakat khususnya generasi muda diharapkan 

tumbuh sikap apresiasi terhadap suatu karya seni dan budaya Indonesia 

(Sindhunata, 2000: 200). 

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 diberikan  di sekolah karena 

keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan 

perkembangan peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman 

estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi  melalui 
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pendekatan: “belajar dengan seni,” “belajar melalui seni” dan “belajar tentang 

seni.” Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain.   

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memiliki sifat multilingual, 

multidimensional, dan multikultural.  Multilingual bermakna pengembangan 

kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan 

media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya.  

Multidimensional bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi 

konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi, dan  kreasi 

dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, 

dan etika. Sifat multikultural 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.  

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 
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elemen, prinsip, proses, dan teknik berkarya dalam konteks budaya 

masyarakat yang beragam. 

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. 
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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 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 
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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). 

Alasan mengapa meemilih penelitian di SD Negeri Gedangan 02 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo adalah sekolah ini yang sudah 

mengadopsi potensi wilayah ke dalam program pembelajaran SBK.  

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 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 
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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.   

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan kegiatan pembelajaran seni 

musik gamelan Jawadan kerajinan membatik di SD Negeri Gedangan 02 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan lancar meskipun 

disetiap 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. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka fokus penelitian ini 

adalah implementasi kurikulum berbasis keunggulan lokal di Sekolah Dasar. 

Fokus tersebut dapat dijabarkan ke dalam perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan 

(SBK) SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo? 
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2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan 

(SBK) SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo? 

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

SD Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

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. 

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan: 

1. Perencanaan pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) SD 

Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pelaksanaan  pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) SD 

Negeri Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 

3. Evaluasi pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK) SD Negeri 

Gedangan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang 

bersifat praktis maupun teoretis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut. 
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1. Bagi Sekolah 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

sekolah sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam pengelolaan 

pembelajaran Seni, Budaya dan Ketrampilan (SBK). 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah-sekolah 

lain untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengakomodasi 

dan mengadopsi potensi wilayah ke dalam kurikulum pembelajaran di 

sekolah. 

2. Bagi Dinas Pendidikan 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi 

dinas pendidikan mengenai pengelolaan pembelajaran Seni, Budaya dan 

Ketrampilan (SBK) di tingkat satuan pendidikan. 


