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KATA PENGANTAR 

 

 Seminar Nasional AP2Seni yang diselenggarakan di Universitas Negeri 

Malang Jawa Timur tahun 2020 mengambil topik utama: Pendidikan alternatif. 

Artikel yang tergabung dalam prosiding (proceeding), membahas 6 sub topik, yaitu 

(1) Pembelajaran Seni Berbasis 4C (2) Implementasi Penilaian pada Pembelajaran 

Seni (3) Strategi Pembelajaran Seni di era Milineal (4) Pendidikan Seni sebagai 

Pendidikan Nilai (5) Pembelajaran Seni Berorientasi Pembelajaran HOTS. 

 Pada umumnya para penggagas pendidikan alternatif mengarah pada upaya 

untuk menyajikan model, strategi, dan atau materi seni yang dibutuhkan untuk 

mengambil jalan singkat bagi pembelajar seni di Sekolah. Bagaikan alternatif 

transportasi yang mengalihkan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat yang 

lain, lebih cepat lebih baik. Maka lebih baik mengambil jalan alternatif, agar 

penguasaan materi menjadi lebih mudah untuk dikuasai oleh peserta didik. Harapan 

ini tentunya masih menjadi problematika, dan semua penulis memiliki harapan besar 

agar pendidikan seni terus memperoleh kualitas yang semakin baik.  

 Berbagai artikel berusaha meyakinkan pembaca untuk menerima pengalaman 

berdasarkan hasil penelitian, pengalaman mengajar, dan berbagai cara agar dapat 

diterapkan untuk mengajar. Hal ini yang menjadi harapan panitia seminar, namun 

usaha ini tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Penyebabnya banyak faktor, 

baik aspek pengalaman mengajar, materi yang diajarkan, atau kurikulum yang 

diterapkan di berbagai tingkat sekolah.  

 Berbagai alternatif yang dikemukan oleh para pemakalah pada dasarnya ingin 

menyongsong perubahan kebudayaan yang semakin progresif. Namun usaha untuk 

menyentuh pada labirin culture progressive masih jauh dari kenyataan. Hal ini 

tentunya menjadi catatan penting dalam seminar yang diselenggarakan oleh AP2Seni 

tahun 2020.  

 Besar harapan penyelenggara semua yang tersaji dapat bermanfaat untuk 

berbagai kepentingan, sudah barang tentu semuanya banyak hal yang masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif tentu sangat dibutuhkan.  

 

Redaktur  

Dr. Robby Hidajat, M.Sn.  

 

 

 

 

 

 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 



 

v 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

Cover Dalam ............................................................................................................................ i 

Kata Pengantar  ........................................................................................................................ iv 

Daftar Isi .................................................................................................................................. v 

 

A. PEMAKALAH UTAMA 
MODEL PEMBELAJARAN TARI PENDIDIKAN BERBASIS 4 C 

(Elindra Yetti) .......................................................................................................................  .... 1 

STRATEGI PEMBELAJARAN SENI DI ERA MILENIAL 

(Kun Setyaning Astuti) ........................................................................................................  ..... 8 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) DALAM 

BERKARYA DESAIN BAGI ANAK MILLENNIAL “GENERASI Z” 

(Pujiyanto) .........................................................................................................................  ..... 17 

KRITIK SENI DENGAN PENDEKATAN TEORI DUSTA 

(Sumarwahyudi) ................................................................................................................  .... 28 

IMPLEMENTASI PENILAIAN PADA PEMBELAJARAN SENI 

(Totok Sumaryanto Florentinus) ........................................................................................  .... 34 

DRAMATARI WAYANG TOPENG MALANG SEBAGAI BASIS MEDIASI 

PENDIDIKAN MORAL 

(Wida Rahayuningtyas1, Bigta Monica Candra2)  ..............................................................  .... 42 

 

B. PEMAKALAH PENDAMPING 
 

ISTILAH-ISTILAH PENDIDIKAN AGAR MENJADI PROSES KONGKRIT DARI 

PENDIDIKAN DASAR HINGGA PERGURUAN TINGGI SENI 

(A.M. Susilo Pradoko) .......................................................................................................  ..... 50 

PENDIDIKAN  SENI  MENUJU  KESEHATAN  FISIK  DAN  PYSIKIS 

(Arif Hidajad) ....................................................................................................................  .... 56 

EXPERIMENTAL USING KAHOOT APLICATION ON STUDENT AS ON EFFORT TO 

UNDERSTAND ARTS CONCEPS TO GROW LEARNING ACTIVITIES 

RESPONSIVENESS 

(Budi Cahyono1, Wahyu Dewayani2,  Wahyu Hadiyanto3) ...............................................  .... 65 

PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN KELUARGA SEBAGAI PEMBENTUKAN 

KARAKTER UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ANAK SEKOLAH DASAR 

(Bungamawar1, Sitti Suryani2) ...........................................................................................  .... 75 

KONTRIBUSI “SYNCHRONIZE FESTIVAL” TERHADAP PENDIDIKAN APRESIASI 

MUSIK LINTAS GENRE MUSIK INDONESIA 

(Dadang Dwi Septiyan) .....................................................................................................  .... 84 

PENERAPAN RAGAM HIAS GEOMETRIK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 

PEMBELAJARAN SENI RUPA DI SD PANDANWANGI III MALANG 

(Dewi Jasmine)  .................................................................................................................  .... 90 

ANALISIS KEBUTUHAN STRATEGI PEMBELAJARAN SENI DI ERA MILENIAL  

(Dwi Kusumawardani) .....................................................................................................  ....... 94 

 

 

 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 



 

vi 

 

 

 

 

 

BENTUK PERTUNJUKAN “RAYONAN” KESENIAN JARAN KEPANG DI 

KABUPATEN SEMARANG 

(Eny Kusumastuti1, Hartono2, Sestri Indah Febrianti3) .......................................................  . 101 

PENDIDIKAN  KEWIRAUSAHAAN  BERBASIS MANAJAMEN SENI   UNTUK 

MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN INOVASI   GENERASI ERA MILENEAL   

(EW Suprihatin Dyah Pratamawati, Yuvan Adika Putra).............................................  ........ 108 

EKOSENTRISME DALAM PENDIDIKAN SENI: LINGKUNGAN, SENI DAN BUDAYA 

(Fajry Sub’haan Syah Sinaga1, Emah Winangsit2) .......................................................  ....... 114 

PENGEMBANGAN KARAKTER DISIPLIN MAHASISWA MELALUI METODE 

PEMBELAJARAN SOLFEGIO 

(Gita Surya Shabrina 1, T. Sumaryanto F2, S. Haryono3, M. R. Vivadi4) .....................  ....... 120 

WAROK DANCE: A MEDIUM OF CHILD AESTHETIC FULFILLMENT 

(Hartono1, Agus Cahyono2, Eny Kusumastuti3) ...........................................................  ........ 126 

PENDIDIKAN SENI KARAWITAN JAWA UNTUK MENINGKATKAN KEPEKAAN 

MUSIKAL PENTATONIS DI ERA MUSIK DIGITAL  

(Hartono 1, Putra Prayoga 2)  .........................................................................................  ........ 137 

TARI TRADISIONAL KERAKYATAN  JAWA SEBAGAI MEDIA  MEMICU POTENSI 

CERDAS ANAK 

(Hartono)  ......................................................................................................................  ........ 143 

PEMANFAATAN WORKSHEET CREATOR PADA SOFTWARE NOTATER SIBELIUS 8.5 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MUSIK DI ERA MILENIAL 

(Ibnu Amar Muchsin1, Irfanda Rizki Harmono Sejati2) ................................................  ........ 150 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA NOTASI BALOK DENGAN 

PENDEKATAN LAGU MODEL PADA MAHASISWA PGSD FKIP UNTAN 

PONTIANAK 

(Imam Ghozali) .............................................................................................................  ........ 157 

ALTERNATIF MENGATASI HAMBATAN PEMBELAJARAN SENI RUPA 

DIMADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA MALANG 

(Imam Tri Laksono1, Robby Hidajat2) ..........................................................................  ........ 165 

ALTERNATIF PEMBELAJARAN SENI BUDAYA MELALUI MODEL COOPERATIVE 

LEARNING BERBABIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MEMBANGUN 

KARAKTERISTIK SISWA USIA DINI 

(Muhammad ‘Afaf Hasyimy1, Robby Hidajat2, Wida Rahayuningtyas3)  ....................  ........ 170 

LUDRUK SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER BELAJAR EMPATI SIKAP PEREKATAN 

SOSIAL SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI MALANG JAWA TIMUR 

(Robby Hidajat) ............................................................................................................  ........ 175 

MENGGAMBAR EKSPRESI SEBAGAI MEDIA MENUMBUHKAN KREATIVITAS 

SISWA SMA YAYASAN SUNAN AMPEL MALANG 

(Siti Kholifatul Umaami1, Robby Hidayat2) .......................................................................  . 180 

ALTERNATIF PEMBELAJARAN BATIK ECOPRINT MELALUI PROJECT BASED 

LEARNING DI SMP BRAWIJAYA SMART SCHOOL MALANG 

(Sri Wulandari1, Robby Hidajat2) ...................................................................................  ..... 185 

EKSPRESI VISUAL: REPRESENTASI INTERAKSI SISWA SMK BAYT AL HIKMAH 

KOTA PASURUAN DALAM KONTEKS EKOLOGI BUDAYA 

(Yudha Prihantanto) ........................................................................................................  ...... 191 

 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 



 

vii 

 

 

 

 

 

RELASIONAL HASIL PENGALAMAN BELAJAR SISWA PELAKU TARI YANG 

MEMILIKI KEMAMPUAN MENGEKSPRESIKAN SENI VISUAL 

(Yuyun Nur Astuti) .........................................................................................................  ...... 197 

MENINGKATKAN MINAT DAN KETERAMPILAN BERMAIN GITAR 

MENGGUNAKAN METODE JIGSAW DI SMP NEGERI 2 PANDAAN KABUPATEN 

PASURUAN 

(Imam Turmudzy) ................................................................................................................. 201 

RELEVANSI IDEOLOGI PENDIDIKAN SENI BERBASIS HUMANIORA  

DAN KEMUNGKINAN IMPLIKASINYA 
(Iriaji) .................................................................................................................................................. 215 

PEMANFAATAN YOUTUBE MUSIK DAERAH DALAM PEMBELAJARAN 

PENGENALAN PIANO DASAR PADA ANAK 

(Kusrina Widjajantie1, Udi Utomo2) ..................................................................................... 221 

PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN TARI (Strategi Pembelajaran Tari untuk 

Generasi Millennial) 

(Kuswarsantyo) ..................................................................................................................... 225 

MODEL PEMBELAJARAN TARI MELALUI PERMAINAN KARTU BERGAMBAR 

BAGI SISWA SEKOLAH DASAR 

(Lesa Paranti) ........................................................................................................................ 231 

“KAMPUS MERDEKA”: PELUANG INOVASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI 

(Muhammad Jazuli) .............................................................................................................. 239 

KESENIAN TRADISIONAL BARONGSAI  DALAM  PERAYAAN KEAGAMAAN DAN 

PENDIDIKAN NILAI  PADA MASYARAKAT ACEH 

(Nurlaili) ............................................................................................................................... 246 

STRUKTUR MUSIK KARAMBANGAN SANGIHE 

(Perry Rumengan, Glenie Latuni, R.A.D Sri Hartati) ........................................................... 254 

GERAK TARI BEDHAYA SURYASUMIRAT DI PURA MANGKUNEGARAN 

SURAKARTA SEBAGAI ACUAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA 

DISRUPSI 

(Rimasari Pramesti Putri1, Bintang Hanggoro Putra2) .......................................................... 259 

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SMA 

MELALUI LAGU DAN MUSIK DAERAH 

(Siti Aesijah, Sestri Indah Pebriyanti) .................................................................................. 266 

PEMBELAJARAN SCHOOLOGY BERBASIS MOBELEAR (MODEL BLENDED 

LEARNING) PADA PEMBELAJARAN SENI BUDAYA DI SMP 

(Sitti Suryani1, Sumiati Patimari2, Kusniati3) ....................................................................... 270 

PELATIHAN MENGIRINGI LAGU MENGGUNAKAN UKULELE SEBAGAI UPAYA 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERMUSIK GURU TAMAN KANAK-KANAK 

(Slamet Haryono1, Wadiyo2) ................................................................................................. 282 

PENDIDIKAN MUSIK NON FORMAL: STRATEGI BELAJAR PADA GENERASI 

MILENIAL 

(Stefanny Mersiany Pandaleke1, Meyltsan Herbert Maragani2) ........................................... 290 

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP EFEKTIVITAS 

PROGRAM DI SEKOLAH (STUDI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SENI 

TRADISIONAL DI SD, SMP, DAN SMA DI PROVINSI JAWA TIMUR) 

(Subianto Karoso) ................................................................................................................. 298 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 



 

viii 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN SENI: DEHUMANISASI MENUJU REHUMANISASI 

(Sunarto) ............................................................................................................................... 306 

KETEPATAN PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN MAHASISWA PPL 2 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI  STKIP PGRI BANJARMASIN 

(Suwarjiya1, Dewi Rukmini Sulistyowati2.  Julia Erfani3) ..................................................... 317 

PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MELALUI AKTIVITAS 

MUSIKAL  DI ERA MILENIAL 

(Syahrul Syah Sinaga) .......................................................................................................... 321 

MENINGKATKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN 

ENTREPRENEURIAL  BERBASIS LINGKUNGAN PADA MATERI MELUKIS KELAS 

9 DI SMPN 27 MALANG 

(Tutut Lispriana) ................................................................................................................... 329 

PENERAPAN DESAIN MUSIKAL PADA KAOS LUKIS CITRAAN MALANG 

MODERN 

(Tutut Pristiati1, Fenny Rochbeind2) ..................................................................................... 336 

MAGIC COMICA TEACHING MODELS (MACOTS) : DEVELOPMENT OF ART 

LEARNING MODEL THROUGH ADAPTATION STAND UP COMEDY 

(Triyono Widodo, Abdul Rahman Prasetyo) ........................................................................ 343 

SOSIALISASI DAN UPAYA MENGEDUKASI MASYARAKAT MUDA PADA SENI 

SASTRA JAWA  MELALUI PROGRAM GURIT ON THE ROAD- GURIT ON CAR FREE 

DAY 

(Ucik Fuadhiyah1, Ermi Dyah Kurnia2, Nur Hanifah Insani3) .............................................. 347 

KESULITAN PEMBELAJARAN SENI BUDAYA DAN UPAYA MENGATASINYA 

MELALUI PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

(Udi Utomo1, Abdul Rachman2) ........................................................................................... 351 

PERAN TARI DALAM PENDIDIKAN 

(Veronika Eny Iryanti) .......................................................................................................... 358 

PENDIDIKAN SENI SISWA DALAM KOREOGRAFI PENDIDIKAN DI SENDRATASIK 

FBS UNESA  

(Warih Handayaningrum, Noordiana, Dhani Kritiandri) ...................................................... 362 

PENDIDIKAN SENI BUDAYA SEBAGAI WADAH IMPLEMENTASI NILAI-NILAI 

BUDAYA LOKAL 

(Anik Juwariyah) .................................................................................................................. 367 

PENDIDIKAN KARAKTER PERMAINAN CUK CUK BIMBI MELALUI GERAK TARI 

PADA ANAK-ANAK PINGGIRAN SUNGAI BANJARMASIN KALIMANTAN 

SELATAN 

(Edlin Yanuar Nugraheni) .................................................................................................... 373 

KELAS PPST SEBAGAI STRATEGI PEMBELAJARAN SENI TARI 

(Ivana Inka Putri, Ninik Harini, Rully Aprilia Zandra) ........................................................ 380 

PENINGKATAN MUSIKALISASI SISWA MIS (MANADO INTERNASIONAL SCHOOL) 

DALAM STRATEGI PEMBELAJARAN MELALUI MUSIK TRADISIONAL 

KOLINTANG KAYU DI MANADO 

(Meyny S.C Kaunang) .......................................................................................................... 389 

 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 



 

ix 

 

 

 

PENERAPAN METODE COOPERATIVE LEARNING PADA MATA PELAJARAN SENI 

BUDAYA DI SMP KOTA PADANG 

(Syeilendra) ........................................................................................................................... 394 

WAYANG TENGUL SEBAGAI WAYANG PENDOBRAK KEMAPANAN 

Tutung Nurdiyana ................................................................................................................. 399 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMAKALAH UTAMA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

1 
 

MODEL PEMBELAJARAN TARI PENDIDIKAN BERBASIS 4 C 
 

Elindra Yetti 

Email : elindrayetti@unj.ac.id Universitas Negeri Jakarta 

 
Ringkasan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan tari pendidikan berbasis 4 C yaitu 

keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif . Tari pendidikan merupakan 

media pendidikan yang mengutamakan proses daripada hasil pertunjukan tari yang mengandung 

nilai estetika tinggi. Keterampilan abad 21 (4 C)  merupakan kemampuan seseorang dalam proses 

berpikir, menghasilkan sesuatu yang baru, menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah, 

kerjasama dan komunikatif. Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

dilakukan pada siswa TK di Jakarta Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Hasil 

penelitan menunjukkan bahwa proses pembelajaran tari pendidikan dapat mengembangkan 

keterampilan 4 C. Kegiatan  tari pendidikan dilakukan secara kolaborasi, dan stimulus gerak 

menggunakan rangsangan tema, suara, visual, raba dan rasa. Dapat disimpulkan bahwa  tari 

pendidikan yang dilakukan secara kolaboratif dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, 

kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. 

Kata Kunci : tari pendidikan, keterampilan 4 C. 

 

PENDAHULUAN 

          Tari pendidikan merupakan tari yang berfungsi sebagai sarana pendidikan yang 

menekankan kepada kreatifitas siswa, yang berorientasi pada proses namun tidak 

berorientasi kepada hasil akhir berupa pertunjukan megah atau pertunjukan yang 

mengandung nilai-nilai seni tinggi. Dalam hal ini Laban menekankan bahwa hal-hal yang 

menguntungkan dari aktifitas tari pendidikan yaitu dapat menyumbang kepada 

perkembangan kepribadian, sikap, kreativitas, multi kecerdasan, dan berbagai potensi 

yang ada pada siswa. Memperbaiki gerakan  menjadi isyarat kecil yang dapat digunakan 

meningkatkan perasaan percaya diri dan bahagia selama berinteraksi  dengan orang lain. 

Rothchild mengakui gerakan tubuh mengandung emosi, dan menempatkannya di bawah 

proses verbal (Miner. 2001).  

          Tari Pendidikan yang dikembangkan melalui stimulus otak dapat mengembangkan 

kreativitas anak usia dini. Kegiatan seni tari atau gerak dapat menstimulasi belahan otak 

kanan, yang lebih holistik, menangkap keseluruhan cerita. Intuitif dan emosional, juga 

membentuk dan mempertahankan hubungan-hubungan bermakna (Semiawan. 2017). 

Kajian ini bertujuan menguraikan perkembangan kreativitas anak usia dini yang 

dikembangkan melalui tari pendidikan dan dikaitkan dengan teori neurosains agar dapat 

dipahami bagaimana anak belajar sesuai dengan cara kerja otak. 

          Penelitian lain menjelaskan bahwa telah terbukti informatif tentang mekanisme 

perilaku dan otak yang memediasi hubungan antara proses perseptual dan motorik yang 

dilakukan selama pengamatan dan pelaksanaan tindakan terkoordinasi secara spasial-

sementara dan interaksi antarpribadi. Tinjauan ini berfokus secara khusus pada proses 

yang terkait dengan (a) pengalaman dan keahlian motorik, (b) pembelajaran dan memori, 

(c) tindakan, niat, dan pemahaman emosi, dan (d) sinkronisasi dan waktu audio-visual. 

Pertimbangan diberikan untuk hubungan antara penelitian tentang tari dan akun kognisi 

yang diwujudkan lebih umum dari pemahaman tindakan dan kognisi sosial. Akhirnya, 

pertanyaan dan masalah terbuka tentang desain eksperimental dibahas dengan maksud 

untuk merangsang penelitian di masa depan pada aspek sosial-kognitif tarian (Vassilis 

Sevdalis & Peter E.Keller. 2011). 

          Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia delapan tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278262611001321#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278262611001321#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278262611001321#!
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usia dini merupakan pendidikan paling mendasar menempati posisi yang sangat strategis 

dalam pengembangan sumber daya manusia. Rentang anak usia dini adalah dari lahir 

sampai delapan tahun merupakan rentang usia kritis dan sekaligus strategis dalam proses 

pendidikan yang dapat mempengaruhi proses serta hasil pendidikan pada tahap 

selanjutnya. Periode ini merupakan periode kondusif untuk menumbuhkembangkan 

berbagai kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosioemotional dan spiritual.  

          Fakta permasalahan di lapangan, berdasarkan pengamatan bahwa kreativitas anak 

usia dini masih belum berkembang atau masih rendah, terutama dalam melakukan gerak 

tari. Anak masih cenderung meniru gerak guru, stimulasi gerak yang dilakukan melalui 

beberapa rangsangan gerak, terlihat anak masih bingung dan cenderung meniru gerak 

guru. Seharusnya anak usia dini lebih senang dan tertarik melakukan sesuatu yang baru 

sesuai dengan imajinasi masing-masing anak.  

          Tari Pendidikan  dapat mengembangkan kreativitas anak usia dini. Kreativitas 

merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa 

gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non-aptitude, 

baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang 

semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya, serta bermanfaat 

bagi lingkungan. Kegiatan tari Pendidikan agar dapat mengembangkan kreativitas anak 

usia dini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengeskpresikan diri melalui kebebasan gerak pribadi anak. Anak diminta untuk 

melakukan gerakan sesuai dengan imajinasinya, guru hanya melakukan stimulasi gerak.       

          Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang model 

pembelajaran tari pendidikan bagi anak usia dini untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis, kretif, kolaboratif, dan kerjasama.  

 

1. Kajian Literatur 

1.1.  Tari Pendidikan 

Jenis tarian yang paling tepat untuk anak kecil paling sering disebut sebagai 

"tarian kreatif" atau "gerakan kreatif." Ini adalah bentuk seni yang didasarkan pada 

gerakan alami daripada gerakan gaya tertentu seperti ketukan, tarian atau balet. Tentu 

saja, tidak semua gerakan alami adalah tarian. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita 

berjalan ke sebuah lemari, meraih sebuah kotak, berbalik untuk mendengar seseorang 

berbicara, tetapi itu bukan menari. Namun tarian dapat dibuat dari gerakan yang sama  

berjalan, menggapai, memutar.  Apa yang membuat gerakan menari? Menari 

melibatkan membuat gerakan menjadi penting dalam dirinya sendiri. Langkah pertama 

dalam membuat gerakan menjadi tarian adalah memperhatikannya. Sebagian besar 

gerakan kita sehari-hari dikuasai dengan sangat baik sehingga kita tidak lagi memiliki 

kesadaran sadar tentang apa yang kita lakukan; kita "otomatis". Menari berarti 

menemukan dunia baru kesadaran indrawi melalui indera kinestetik, yang berasal dari 

ujung saraf di otot dan sendi kita dan memberi tahu kita apa yang dilakukan tubuh kita 

(Stinson. 205). 

          Karena itu, menari untuk anak-anak prasekolah tidak hanya melibatkan gerakan 

tubuh, tetapi juga kesadaran dari dalam akan gerakan itu. Namun, tarian sebagai seni 

tidak hanya berkaitan dengan tubuh tetapi juga dengan rasa, dimensi lain dari diri. Ini 

tidak berarti bahwa tarian selalu merupakan ekspresi emosi, tetapi bahwa itu lebih dari 

sekedar latihan dengan kesadaran kinestetik. Anak-anak prasekolah memberi tahu  

bahwa perbedaan antara tarian dan gerakan lainnya adalah tarian itu memeiliki 

keindahan. Deskripsi ini sangat berarti bagi anak-anak  sehingga sering 

menggunakannya bukan dalam artian sebagai strategi atau teknik, tetapi bahwa tari 

memiliki nilai rasa dan keindahan, dan masing-masing memilikinya. Kami 

menggunakan rasa untuk mengubah gerakan menjadi tarian (Stinson.206). 
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          Menari untuk anak-anak prasekolah, kemudian, melibatkan kesadaran indrawi 

dan pengalaman estetika. Ini juga termasuk komponen kognitif: anak-anak belajar 

konsep gerakan yang berhubungan dengan tubuh, ruang, waktu, energi, dan hubungan 

di antara mereka. Di kelas prasekolah, kami bekerja dengan konsep-konsep abstrak ini 

secara konkret untuk membantu anak-anak melihat bahwa mereka ada tidak hanya 

dalam menari, tetapi di semua bagian dunia mereka. Anak-anak menyadari bahwa 

mereka dapat membuat bentuk; mereka dapat bergerak dengan kekuatan dan cahaya 

seperti angin dapat bergerak dengan kualitas-kualitas ini (Stinson. 210). 

          Tari Pendidikan dapat mengembangkan  konsep diri, pengembangan diri 

melalui tarian, kreativitas, dan pendidikan tari (Smith and Authard.62). Siswa 

didorong untuk mengungkapkan hal yang ia rasakan, dan melakukannya dengan cara 

yang sehalus dan setulus mungkin (Pruss.182). 

 

1.2. Keterampilan 4 C 

 Berpikir kritis didefinisikan sebagai aktivitas disiplin mental untuk berfikir 

reflektif dan masuk akal untuk mengevaluasi argumen atau proposisi untuk 

mengambil keputusan apa yang harus dipercaya atau dilakukan (Huitt, Ennis dalam 

Çimer, 2013). Tidak seperti intelegensi lainnya, berpikir kritis dapat diperbaiki dan 

dikembangkan, serta tidak tergantung pada umur (Walsh&Paul, Lipman et al. dalam 

Çimer et al., 2013). Berpikir kritis juga merupakan suatu kemampuan kognitif dan 

strategi yang meningkatkan kemungkinan hasil yang diharapkan, berpikir yang 

bertujuan, beralasan, dan berorientasi pada sasaran. Pemikiran ini mencakup 

pemecahan masalah, memformulasikan kesimpulan, menghitung kemungkinan, dan 

membuat keputusan (Halpern dalam Frijters at.al, 2008). Para psikolog 

mengkonseptualisasikan berpikir kritis sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi 

dan memfokuskan pada proses pembelajaran dan instruksi yang sesuai. Pedagogi kritis 

menekankan pada kewarganegaraan yang kritis dan demokratis serta pentingnya 

pengembangan nilai (https://www.membumikanpendidikan.com/2014). 

          Kreativitas adalah suatu yang penting untuk dikembangkan. J. Gallagher (1985) 

mengatakan bahwa “Creativity is a mental process by which an individual creates or 

products, or recombines existing ideas and product, in fashion that is novel to him or 

her”. Artinya kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu 

berupa gagasan ataupun produk baru, atau mengombinasikan antara keduanya yang 

pada akhirnya akan melekat pada dirinya (Rahmawati & Kurniati.2010).  Dari sudut 

pandang keilmuan, hasil dari pemikiran kreatif dianggap memiliki keaslian dan 

kepantasan. Konsepsi sehari-hari dari kreativitas adalah tindakan membuat sesuatu 

yang baru. Kreativitas merupakan hasil dari pemikiran kreatif berupa sesuatu yang 

baru. Dalam berfikir kreatif adalah berfikir lintas bidang, divergen dan lateral. Berfikir 

kreatif ditandai dengan berfikir lancar, lentur, asli, kaya, jelas dan baru. Berfikir 

kreatif terjadi antara rasional, emosi, intuisi, dan pengindraan saling terpadu. Memang 

kreativitas banyak menggunakan belahan otak kanan akan tetapi tidak menjadi satu 

karya dari belahan otak saja. Sesungguhnya kreativitas itu merupakan suatu kerja 

sama yang kompleks yang dihasilkan oleh semua belahan otak yang terkoordinasi 

(Sudjana.2001). Levvygotsky pernah menulis tentang kreativitas hampir seabad lalu 

juga berpendapat bahwa ‘We should emphasize the particular importance of 

cultivating creativity in school-age children. The entire future of humanity will be 

attained through the creative imagination; orientation to the future, behaviour based 

on the future and derived from this future, is the most important function of the 

imagination’.  

 "Kami harus menekankan pentingnya menanamkan kreativitas pada anak-anak usia 

sekolah. Seluruh masa depan umat manusia akan tercapai melalui imajinasi kreatif; 

https://www.membumikanpendidikan.com/2014
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orientasi ke masa depan, perilaku berdasarkan masa depan dan berasal dari masa 

depan ini, adalah fungsi terpenting dari imajinasi”. Ada empat komponen dalam 

kreativitas, yang biasa disebut 4P yaitu perseorangan (person), proses (process), 

pendorong (press), dan produk (product). Tanpa salah satu dari komponen di atas 

maka kreativitas akan hilang atau sulit untuk tercapai. Ciri-ciri kreativitas, meliputi: 

aptitude (kecakapan) seperti fluency (kelancaran),  flexibility (keluwesan), dan 

originality (keaslian) dalam pemikiran, maupun ciri-ciri non aptitude (bukan 

kecakapan) seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin 

mencari pengalamanpengalaman baru (Semiawan. 2004).  Guilford mengemukakan 

ciri-ciri dari kreativitas antara lain   a. Kelancaran berpikir (fluency of thinking), yaitu 

kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang 

secara cepat. Dalam kelancaran berpikir, yang ditekankan adalah kuantitas, dan bukan 

kualitas. b. Keluwesan berpikir (flexibility), yaitu kemampuan untuk memproduksi 

sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat 

melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbedabeda, mencari alternatif atau 

arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan 

atau cara pemikiran. Orang yang kreatif adalah orang yang luwes dalam berpikir. 

Mereka dengan mudah dapat meninggalkan cara berpikir lama dan menggantikannya 

dengan cara berpikir yang baru c. Elaborasi (elaboration), yaitu kemampuan dalam 

mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu 

objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. d. Originalitas 

(originality), yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan 

untuk mencetuskan gagasan asli (Guilford J.P. 1977). Sedangkan Sund menyatakan 

bahwa individu dengan potensi kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri 

sebagai berikut:  1. Hasrat keingintahuan yang cukup besar; 2. Bersikap terbuka 

terhadap pengalaman baru; 3. Panjang akal; 4. Keinginan untuk menemukan dan 

meneliti;  5. Cenderungan lebih menyukai tugas yang berat dan sulit; 6. Cenderung 

mencari jawaban yang luas dan memuaskan; 7. Memiliki dedikasi bergairah serta aktif 

dalam melaksanakan tugas;  8. Berfikir fleksibel; 9. Menanggapi pertanyaan dengan 

jawaban yang lebih banyak;  10. Kemampuan membuat analisis dan sitesis;  11. 

Memiliki semangat bertanya serta meneliti;  12. Memiliki daya abstraksi yang cukup 

baik;  13. Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas.  

          Menurut Guilford ciri-ciri kreativitas yang terkait dengan keberbakatan, 

meliputi: (1) kepekaan terhadap masalah; (2) kelancaran dalam berfikir (kelancaran 

dalam perkataan, berekspresi, berasosiasi, dan kelancaran dalam memperoleh 

gagasan); (3) fleksibelitas dalam berfikir; (4) orisinalitas; (5) kemampuan 

mendefinisikan kembali; dan (5)kemampuan mengelaborasi. Sedangkan ciri-ciri 

kreativitas non-keberbakatan adalah adanya motivasi (dari dalam dan luar) dan 

temperamen yang mendukung kinerja kreatif. 

 Keterampilan abad 21 berikutnya adalah keterampilan kolaboratif, yaitu 

merupakan keterampilan dalam bekerjasama dengan orang lain. Saling menghargai 

dan menerima merupakan sikap dasar yang harus dimiliki dalam bekerjasama dengan 

orang lain. Selain itu dalam bekerjasama juga melatih seseorang untuk tidak 

mementingkan pendapat sendiri, sehingga perlu mendengar pendapat orang lain.  

 Kesuksesan dalam kehidupan juga ditentukan oleh keterampilan dalam 

berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi merupakan kemampuan menyampaikan 

pikiran dan gagasan secara oral maupun tertulis. Menyampaikan opini dengan kalimat 

yang jelas dan mudah dipahami orang lain, menyampaikan instruksi atau perintah 

dengan kalimat yang jelas dan dapat dipahami orang lain, serta dapat memotivasi 

orang lain melalui kemampuan berbicara. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Penelitian dilakukan pada  siswa TK di 

Jakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan kualitatif, yaitu model Miles&Huberman dengan tahap 

reduksi data, penyajian data, verifikasi data.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

          Penerapan tari Pendidikan dilakukan dengan kegiatan gerak yang harus dikalukan 

siswa, yaitu siswa diminta melakukan gerakan berdasarkan stimulus beberapa rangsangan 

gerak, seperti rangsangan visual, audio, dan rabaan (menggunakan properti). Seperti 

terlihat pada gambar 3.1. dan 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. kegiatan eksplorasi gerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2. Kegiatan eksplorasi gerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3. kegiatan eksplorasi gerak 
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          Temuan penelitian dari beberapa data  yang diperoleh, sangat terlihat 

kecenderungan anak mau bergerak apabila meniru gerakan dari guru. Pengamatan 

dilakukan pada beberapa PAUD yang ada di Jakarta. Artinya siswa cenderung melakukan 

kegiatan hanya meniru apa yang dilakukan guru.  

          Penerapan tari pendidikan  mengutamakan proses kegiatan gerak tari, dan 

memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan gerakan bebas atau gerakan pribadi 

anak sesuai dengan imajinasi anak. Peran guru memberikan berbagai stimulus gerak pada 

anak, dan berupaya melakukan berbagai variasi metode pembelajaran yang 

menyenangkan bagi anak. Stimulus atau rangsangan gerak dilakukan dengan 

menggunakan rangsangan audio, visual, dan rangsangan raba yaitu dengan properti secara 

kelompok. Masing-masing anak bebas melakukan gerakan sesuai imajinasinya, kemudian 

melakukan gerak sesuai dengan masing tema. Sesuai dengan pendapat Smith, bahwa tari 

pendidikan dapat mengembangkan  konsep diri, pengembangan diri melalui tarian,   

kreativitas, dan pendidikan tari (Smith and Authard.62). 

          Dengan penerapan tari pendidikan yang sengaja dirancang untuk beberapa kali 

pertemuan, terlihat siswa menjadi ekspresif dan kreatif. Siswa melakukan gerakan bebas 

sesuai dengan imajinasi mereka. Seperti terlihat pada gambar 3.4 dan 3.5. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4. Proses Kreatif Gerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5. Proses Kreatif Gerak 

 

          Penerapan tari pendidikan pada anak usia  dini, dengan menggunakan rangsangan 

gerak, terlihat anak kreatif dan berani melakukan gerakan. Melalui proses eksplorasi dan 

improvisasi gerak,  anak terlihat sangat ekspresif melakukan gerakan sesuai imajinasi 

anak masing-masing.  

          Temuan penelitian adalah, bahwa proses kreatif melalui tari pendidikan dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan kerjasama siswa. 

Untuk menciptakan suasana pembelajaran tari yang menarik bagi anak, diharapkan guru 



 

 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

7 
 

juga memiliki kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stinson (2010), bahwa Anak-anak 

menyadari bahwa mereka dapat membuat bentuk; mereka dapat bergerak dengan 

kekuatan dan cahaya seperti angin dapat bergerak dengan kualitas-kualitas.  

 

KESIMPULAN 

          Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan 

keterampilan 4 C anak usia dini, dapat dilakukan penerapan tari pendidikan. Tari 

pendidikan mengutamakan proses bergerak bebas dari pada hasil akhir atau pertunjukan 

yang megah. Namun untuk menerapkan pembelajaran tari pendidikan dibutuhkan guru 

yang juga kreatif, karena guru yang kreatif dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan bagi anak. Sehingga anak berani dan mampu melahirkan gerak tari 

kreatif. 
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STRATEGI PEMBELAJARAN SENI DI ERA MILENIAL 

 
Kun Setyaning Astuti 
Pendidikan Seni Musik- Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Ringkasan: Era milenial ini perkembangan ilmu, teknologi, dan seni berjalan pesat, namun materi 

pembelajaran seni di sekolah masih berpijak pada abad ke-20. Mengingat bahwa peserta didik 

dapat mengakses ilmu pengetahuan dan seni dengan lelulasa, maka perlu adanya perubahan 

paradigma proses pembelajaran.  Proses pembelajaran harus dimulai dari hal-hal yang bersifat 

konkrit menuju abstrak. Di samping itu urutan proses pembelajaran harus di dasarkan pada cara 

berpikir peserta didik bukan cara berpikir guru  Adapun strategi pembelajaran yang dikembangkan 

harus 1) memungkinkan peserta didik belajar pada konteks konkrit, 2) fokus pembelajaran pada 

penguasaan keterampilan, 3) terdapat hubungan sosial yang wajar sehingga peserta didik ikut andil 

dalam mensukseskan usaha bersama, 4) pada taraf tertentu peserta didik harus dapat belajar 

dengan caranya sendiri, 5) urutan pembelajaran didasarkan pada munculnya makna, dan evaluasi  

belajar harus dilaksanakan sedemikian sehingga peserta didik mengetahui hasil yang sudah 

dicapai, dan yang harus dicapai selanjutnya. 

 

Kata kunci: strategi, pembelajaran seni, milenial 

 

PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dewasa ini berkembang sangat pesat, 

termasuk dalam dunia pendidikan.  Pada tahun 1965, Gordon Moore (Stein, 2010) 

meramalkan bahwa “kemampuan komputer akan akan meningkat dua kali setiap 

tahunnya sejak perama kali ditemukan”. Prediksi Gordon Moore ini menjadi kenyataan,  

sehingga dikenal sebagai hukum Moore. Sementara Bukcminster Fuller, pada tahun 1992 

dalam bukunya Critical Path (Greenstein, 2012) menggambarkan tentang” Kurva 

Kelipatan Pengetahuan” yang mendeskripsikan berkembangnya pengetahuan baru setiap 

abad sampai dengan 1900, yang saat ini diperkirakan akan berkelipatan setiap 18 bulan. 

Dengan demikian pada saat ini sangat sulit untuk melihat pengetahuan secara 

komprehensif karena sedemikian banyaknya ilmu pengetuan yang ditemukan. Sementara, 

materi  di sekolah hingga saat ini, banyak yang masih menggunakan ilmu pengetahuan 

abad 20. 

Berdasarkan observasi dalam pembelajaran seni budaya diberbagai wilayah di 

Indonesia pembelajaran seni banyak dilakukan tidak sebagaimana mestinya (Astuti, 

2010). Pada dasarnya seni lebih mudah untuk dipraktikkan dari pada diteorikan, karena 

substansi seni memang bersifat praktik.  Namun dalam pelaksanaan pembelajaran lebih 

ditekankan pada aspek teori.  Bahkan ada anggapan bahwa pelajaran praktik seni hanya 

dilakukan pada kegiatan ekstra kurikuler untuk peserta didik yang memilih kesenian 

sebagai pilihan.  Sementara pelajaran intrakurikuler seni bersifat teori.  

Pada dasarnya teori-teori seni dikembangkan salah satunya untuk memudahkan 

dalam memahami seni karena di dalam seni terkandung keteraturan yang dapat ditarik 

untuk ditemukan konsep-konsep dasarnya. Namun dalam praktik pembelajaran tidak 

jarang justru teori seni yang lebih ditekankan. 
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Bila dicermati dengan seksama, keberadaan seni pertama kali akan ditangkap 

melalui tampilan fisik yang ditangkap indera.  Elemen-elemen musik seperti ritme, nada, 

melodi, harmoni, tangga nada, modulasi; elemen-elemen rupa seperti warna, goresan, 

bentuk; dan elemen tari seperti wiraga, wirama, wirasa langsung dapat didengar, dilihat,  

dan dirasakan tanpa harus memahami konsep dan teori yang ada di dalamnya. Hal itulah 

yang menjadikan seni sebagai  sesuatu yang menyenangkan karena keindahannya dapat 

langsung didengar, dilihat, dan dirasakan tanpa harus dipikirkan. 

Baik anak-anak maupun orang dewasa; orang awam maupun pemain musik, perupa, 

penari akan dapat secara spontan merasakan dan merespon musik, karya seni rupa, dan 

karya tari baik sederhana maupun yang kompleks. Astuti(2017) menemukan bahwa anak-

anak usia SD baik di Belanda maupun di Indonesia dapat merespon fenomena musik baik 

musik sederhana maupun kompleks secara baik. Mereka dapat menyanyikan lagu dengan 

berbagai perubahan nada dasar atau modulasi.  Anak-anak juga dapat menyanyi dengan 

mengubah lagu dari tangga nada mayor ke tangga minor, demikian juga sebaliknya dari 

tangga nada mayor ke tangga nada minor. Mereka dapat menyanyikannya dengan sangat 

baik mengikuti iringan yang dimainkan oleh para guru. 

Pada dasarnya seni mudah diikuti, tergantung pada keprofesionalan guru. Namun, Di 

Indonesia, ketika seni dipelajari di sekolah, pada umumnya guru-guru seni, dalam 

mengajarkan seni lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat teoritis. Peserta didik 

langsung dihadapkan pada konsep-konsep dan teori seni, kurang diajak untuk merasakan 

dan berkreasi, serta berekspresi dengan seni. 

Sebagai contoh waktu pelajaran musik di sekolah lebih banyak digunakan untuk 

menghitung harga nada dari pada menyanyi dengan ritme yang stabil. Pada pembelajaran 

tentang tangga nada,  peserta didik lebih banyak diajarkan menghitung jarak nada mayor 

dan minor dari pada merasakan dan mengeksplorasi tangga nada mayor dan minor. 

Sementara hasil analis penulis terhadap penelitian Boiman (2019) diketahui bahwa guru 

lebih menekankan pada konsep lingkaran kuint dan lingkaran kuart dari pada aktivitas 

merasakan perubahan tangga nada atau modulasi.   

Hal itu sangat berbeda dengan pembelajaran musik di Belanda, berdasarkan 

observasi di Koninjlik Royal Conservatorium Denhaag (Astuti, 2019) diketahui bahwa 

pembelajaran musik justru diawali dengan merespon musik secara spontan dengan 

mempraktikkan musik.  Para guru mengiringi dan menyanyikan lagu-lagu sederhana yang 

merakyat dalam berbagai nada dasar dan tangga nada.  Dengan cara ini anak-anak dapat 

menyanyikan lagu dengan modulasi-modulasi dan mengubah tangga nada sesuai iringan 

guru dengan mudah sehingga menyenangkan. Sementara itu konsep-konsep dan teori 

musik diajarkan kemudian. 

Berbeda dengan di Belanda, di Indonesia pada pelajaran instrumen musik, pada 

umumnya diawali dengan nada-nada natural dengan tidak menggunakan nada-nada 

berkruis ataupun bermol.  Sementara di Belanda, pelajaran piano untuk anak-anak diawali 

dengan tuts hitam yang berarti banyak menggunakan nada berkruis dan bermol.  

Berdasarkan wawancara dengan Tim Sabel, pengajar kelas piano tersebut(Astuti, 2019) 

dikatakan bahwa anak-anak tidak peduli dengan kruis dan mol, hal yang terpenting 

bahwa nada-nada tersebut mempunyai warna yang menarik, dan  mudah dimainkan. 

Dapat dijelaskan bahwa anak-anak tidak mempedulikan teori-teori. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat dijelaskan  mengapa pelajaran musik menjadi pelajaran yang tidak 

menarik, karena pelajaran musik yang dilakukan di sekolah tidak memperhatikan 

psikologi proses belajar musik.   

Sebagaimana fenomena-fenomena pada umumnya, bahwa suatu fenomena atau 

kenyataan itu bersifat kompleks, namun para akademisi dalam hal ini adalah para guru 

mereduksi kenyataan tersebut menjadi sesuatu yang sederhana dengan melihat faktor-

faktor utama menurut guru. Reduksi tersebut kadang “menutupi” kenyataan yang 

menghilangkan substansi utama menurut peserta didik karena guru memandang 



 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

10 
 

fenomena dari sisi konsep dasar, sementara peserta didik pemula melihat suatu fenomena 

berdasarkan fenomena yang sensual yang tertangkap oleh panca indera.  

Guru berpikir bahwa mengajar tangga nada harus dari natural baru meningkat ke 

tangga nada berkruis dan bermol, sementara lagu-lagu yang ada disekitar lebih banyak 

menggunakan tangga nada berkruis dan bermol, disesuaikan dengan range suara 

masyarakat pada umumnya.  Dapat diartikan guru berpikir sederhana dari sisi konsep, 

sementara peserta didik pemula berpikir sederhana sesuai dengan sensual yang nampak, 

yang mungkin secara konsep lebih sulit. 

Dalam pembelajaran seni di Indonesia pada umumnya diorganisasi sedemikian rupa 

sehingga peserta didik  langsung mempelajari yang abstrak dengan melupakan proses 

merasakan dan memainkan seni secara konkrit yang akan membawa peserta didik pada 

atmosfir seni yang sebenarnya. Padahal seni adalah suatu fenomena yang memiliki sifat 

sebagaimana fenomena alam dan fenomena sosial. Banyak faktor yang ikut berpengaruh 

dan  menentukan dalam aktivitas seni dan efek yang ditimbulkan.  Faktor-faktor tersebut 

menyatu dengan berbagai jenis hubungan baik sebab akibat maupun resiprokal. Bila 

dianalogikan dengan ilmu statistik terkait dengan hubungan antar variabel,  untuk 

mengetahui atau mengurai tiap hubungan secara komprehensif diperlukan analisis tingkat 

tinggi yang bersifat multivariat.  Sementara peserta didik pemula yang masih melihat 

fenomena yang pertama kali tampak belum menguasai analisis statistik tingkat tinggi 

tersebut.  Sebaliknya para ahli statistik akan dengan mudah melihat fenomena kompleks 

menjadi sederhana sehingga bisa dianalisis dengan statistik sederhana.  Bila dianalogikan 

dalam pembelajaran seni dapat dikatakan bahwa pada dasarnya peserta didik yang masih 

anak-anak atau pemula dalam kesehariannya mereka dihadapkan pada fenomena seni 

yang kompleks baik lagu-lagu, karya seni rupa, dan karya tari anak-anak atau dewasa, 

baik  sederhana maupun komplek, maupun berbagai genre.  Anak-anak tersebut dapat 

merespon dengan sangat baik karena seni yang mereka dengarkan dan saksikan nyata.  

Namun pemahaman mereka tentang konsep dan teori musik belum mampu mencapainya.  

Sehingga bila anak-anak maupun orang dewasa yang baru mulai belajar seni langsung 

dihadapkan dengan materi yang bersifat teori akan menyebabkan pembelajaran seni 

mereka tidak berhasil, karena untuk memahami konsep dan teori seni idealnya harus 

dapat memainkan seni yang ada disekitar. 

Uraian tersebut dimaksud untuk menyadarkan bahwa paradigma berpikir dalam 

mengajar seni harus dibalik. Bila selama ini pelajaran seni diawali dengan mengenalkan 

konsep-konsep dasar seni yang bersifat abstrak, maka saat ini paradigma tersebut diubah 

menjadi pelajaran seni yang diawali dengan menghadirkan seni secara konkrit 

sebagaimana yang berkembang di masyarakat sekitar disesuaikan dengan kebutuhan.  Hal 

ini sesuai dengan pendapat Mursell (2007) yang mengungkapkan bahwa proses 

pembelajaran untuk menghasilkan hasil belajar yang otentik harus diawali dengan sesuatu 

yang konkrit.  Peserta didik harus dihadapkan dalam situasi nyata yang mendesak peserta 

didik tersebut untuk merespon secara spontan. 

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa fenomena bersifat komprehensif dan 

diperlukan tingkat pemahaman yang tinggi untuk menguraikannya. Hal ini tidak mungkin 

dilakukan oleh peserta didik.  Gurulah yang bertugas menghadirkan fenomena seni yang 

kompleks menjadi sesuatu yang mudah dicerna.  

Dengan demikian para guru harus menghadirkan situasi seni yang nyata di kelas agar 

peserta didik belajar seni secara baik.  Guru harus menghadirkan lagu-lagu, karya seni 

rupa, dan tari sesuai dengan perkembangan mental dan fisik anak agar mereka bisa 

merespon seni seperti bernyanyi, melukis, dan menari.  

 Secara fisik anak-anak masih mempunyai keterbatasan, seperti range atau wilayah 

suara yang masih pendek, sehingga tidak bisa menyanyikan lagu-lagu dengan suara 

sangat rendah, maupun sangat tinggi.  Dalam kondisi demikian guru harus mampu 

memberi stimulus musik dengan menyesuaikan kemampuan peserta didik.  Kemampuan 

yang diperlukan antara lain guru harus mampu mengiringi lagu dalam berbagai tangga 
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nada  sesuai dengan wilayah nada anak-anak, yang tidak selalu pada tangga nada natural 

atau Do=C. Demikian pula untuk bidang seni rupa, dan seni tari. 

Cara berpikir anak-anak juga tidak sama dengan cara berpikir orang dewasa.  

Sebagai contoh pada permainan piano, anak-anak akan lebih tertarik pada tuts-tuts piano 

yang berwarna hitam dari pada berwarna putih, di samping itu bentuk fisik jari anak yang 

masih kecil lebih mudah memainkan perpaduan tuts warna hitam dan putih dibandingkan 

dengan warna putih saja, sehingga ketika pertama kali belajar piano yang paling mudah 

bagi anak tidak  dimulai dalam tangga nada natural atau Do=C, melainkan tangga nada 

yang sudah menggunakan kruis dan mol.  Sementara bagi guru,  berdasarkan teori tangga 

nada natural yang paling mudah dipahami dari pada tangga nada lain.  

Di sinilah salah satu perbedaan cara pandang belajar seni antara guru dan peserta 

didik yang berkebalikan yang merupakan salah satu  letak kesalahan mengajar seni 

tingkat pemula.  Para guru menerapkan proses belajar sesuai dengan pola pikir orang 

dewasa yang menyederhanakan yang kompleks, sementara anak-anak membutuhkan 

pemikiran yang sederhana dengan fenomena yang kompleks. 

2. Identifikasi masalah 

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang masalah, maka diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

a. Perlu adanya perubahan paradigma dalam proses pembelajaran seni di sekolah. Apabila 

proses pembelajaran seni selama ini didasarkan pada cara berpikir guru dengan 

memandang bahwa proses pembelajaran seni diawali dengan konsep dan teori  dasar 

seni yang bersifat teoritis, dirubah menjadi proses pembelajaran seni diawali dengan 

menghadirkan seni secara konkrit yang bersifat kompleks sesuai dengan yang terjadi di 

masyarakat sekitar.   

b. Para guru seni  di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik dilihat 

dari latar belakang pendidikan maupun tingkat kemampuan dalam berkesenian 

sehingga perlu dikembangkan berbagai strategi pembelajaran seni. 

c. Paradigma pembelajaran seni dengan menghadirkan seni secara nyata agar peserta 

didik dapat berinteraksi dengan seni secara nyata diperlukan guru-guru seni yang 

menguasai seni dengan baik, sehingga perlu upaya-upaya untuk meningkatkan 

kemampuan guru seni sehingga peserta didik dapat  berinteraksi dengan seni secara 

nyata dalam berbagai situasi. 

d. Perlu dikembangkan stretegi pembelajaran seni yang sedemikian rupa sehingga peserta 

didik dapat berinteraksi dengan seni secara nyata. Seni mengandung elemen-elemen 

yang mendukung hadirnya seni, antara lain ritme, nada, harmoni, tangga nada, gerak 

dan warna.  Dengan demikian dalam proses pembelajaran harus menghadirkan elemen-

elemen tersebut secara nyata dan komprehensif.   

 

RUMUSAN MASALAH 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimanakah implementasi perubahan paradigma pembelajaran seni dari proses 

pembelajaran yang diawali pada konsep dan teori dasar seni menjadi proses 

pembelajaran seni yang menghadirkan seni sehingga peserta didik dapat berinteraksi 

dengan seni secara nyata? 

2) Bagaimanakah strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan agar guru-guru seni 

mampu mengorganisasi proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat berinteraksi 

dengan seni secara konkrit dengan berbagai fenomena seni? 

 

3. Urgensi  

Pengembangan ini ini akan berdampak pada perubahan paradigma pembelajaran 

seni yang semula diawali dari konsep-konsep, menjadi pembelajaran seni yang diawali 

dengan hal-hal konkrit yang secara nyata dapat dirasakan dan dapat dijadikan obyek 

interaksi.  Hal ini sesuai dengan konsep teori belajar bahwa belajar harus diawali dari hal 
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yang konkrit ke hal-hal yang abstrak.  Tulisan ini juga akan merubah landasan berpikir 

bahwa untuk mengajarkan materi harus dimulai dengan cara pandang berpikir peserta 

didik bukan cara pandang orang dewasa dalam hal ini guru.  Dengan kata lain tulisan ini 

akan memberikan kontribusi pada perbaikan pembelajaran seni  khususnya di Indonesia. 

 

 

B. KAJIAN TEORI 

1) Paradigma Pembelajaran Seni 

Paradigma adalah cara pandang.  Paradigma pembelajaran adalah cara 

memandang proses pembelaran. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dianut dan 

dipercayai kebenarannya.  Sementara kebenaran itu bersifat plural, sehingga sesuatu yang 

dianggap baik dan benar oleh seuatu kelompok belum tentu dianggap sesuai yang baik 

dan benar menurut kelompok yang lain. Dalam dunia pendidikan pun berkembang 

berbagai paradigma yang dipercayai sebagai paradigma yang paling baik dan benar, 

namun dalam implementasinya belum tentu dianggap baik oleh seluruh masyarakat.   

Paradigma yang berkembang pada dekade ini adalah paradigma konstruktivistik.  

Suatu paradigma pembelajaran yang memandang bahwa proses pembelajaran yang baik 

harus bersifat dinamis.  Namun pada kenyataannya ketika paradigma tersebut 

diimplementasikan tidak semua  menanggapi secara positif.  Banyak para guru yang 

mendapat kritikan ketika kelas menjadi ramai karena diskusi atau berkreasi seni.  Bahkan 

guru tersebut dianggap tidak dapat mengelola kelas. 

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa perlu adanya penyamaan persepsi 

terkait dengan paradigma pembelajaran. Hal itu disebabkan bervariasinya pengalaman, 

latar belakang, dan kemampuan para pendidik sehingga tidak semua pendidik dapat 

menangkap perubahan dengan cepat. Paradigma yang dianut dalam tulisan ini adalah 

pandangan-pandangan yang didasarkan pada prinsip dan teori pembelajaran terkini yang 

telah dikaji secara mendalam oleh para ahli pendidikan.   

Ilmu pengetahuan, teknologi,  dan seni berkembang begitu cepat, sehingga 

sumber belajar bukan hanya dari guru, melainkan juga sumber-sumber belajar yang lain 

seperti internet, buku, dan tokoh-tokoh masyarakat.  Dalam proses pembelajaran, peserta 

didik adalah subyek, sehingga fokus pembelajaran adalah hasil belajar siswa, sehingga 

pembelajaran harus berorientasi pada kepentingan peserta didik.   

Hasil belajar yang otentik harus dicapai melalui  konteks yang konkrit(Mursell, 

2007) dengan demikian pembelajaran harus diawali dengan membawa peserta didik 

dalam situasi yang nyata.  Dalam pelajaran seni, pertama-tama  peserta didik harus diajak 

untuk menikmati, merasakan, dan berkreasi seni.  Dengan cara demikian peserta didik 

sudah berada dalam situasi seni yang sebenarnya yang menjadi tujuan pembelajaran seni.  

Dalam kondisi seperti ini peserta didik dapat menanggapi, mengeksplorasi, dan 

mengkreasikan seni sesuai dengan taraf kesangupannya. Peserta didik akan merespon 

stimulus elemen-elemen seni dengan dinamis dan kreatif karena setiap peserta didik 

memiliki kecerdasan musikal, kinestetik, dan visual yang berbeda. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Gardner (2003) yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 9 

kecerdasan, diantaranya adalah kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, dan 

kecerdasan visual.  Sementara khusus untuk musik, (Pherson, 1997) mengatakan bahwa 

kecerdasan musikal tersebut tergantung pada bakat dan lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas paradigma yang dianut dalam tulisan ini adalah suatu 

pembelajaran seni yang baik adalah yang memungkinkan peserta didik menikmati, 

merasakan, dan berkreasi seni dengan cara masing-masing sehingga peserta didik 

mengalami peningkatan keterampilan berkesenian dan semakin dapat merasakan 

keindahan seni. 
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2) Pendekatan Pembelajaran 

Terdapat berbagai pendekatan pembelajaran diantaranya CTL (contextual 

Teaching Learning), (SCL) Student Centered Learning, dan PBL (Project Based 

Learning).  CTL adalah pembelajaran yang didasarkan pada lingkungan pembelajaran 

peserta didik.  Lingkungan dapat berupa lingkungan alam dan sosial yang ada di sekitar 

sekolah.  SCL adalah pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik.  

Sementara PBL adalah pembelajaran yang didasarkan pada suatu program kerja.   

Pada tulisan ini pendekatan yang digunakan adalah CTL dengan pertimbangan 

bahwa pembelajaran yang berbasis pada kontekstual akan menghadapkan peserta didik 

pada kehidupan nyata, sehingga secara otomatis peserta didik berinteraksi dengan sesuatu 

yang konkrit.  Mursell (2007) menyatakan bahwa sebagian besar keberhasilan hasil 

belajar ditentukan oleh seberapa besar konteks pembelajaran yang diberikan pada peserta 

didik bersifat konkrit bagi peserta didik. 

CTL akan memberikan peluang bagi peserta didik untuk melakukan eksplorasi 

terhadap alam sekitar termasuk seni dengan leluasa.  Hal ini akan memungkinkan peserta 

didik untuk menemukan hakekat seni secara sebenarnya berdasarkan referensi yang 

komprehensif sesuai dengan pengalaman nyata peserta didik. 

 

3) Teori Pembelajaran 

Secara garis besar terdapat dua macam teori pembelajaran, yaitu teori 

behavioristik dan teori kognitif.  Teori behavioristik berlandaskan pada pandangan bahwa 

belajar tersebut melalui pembiasaan.  Tokoh-tokoh teori belajar behavioristik antara lain 

Thorndike, Skinner, dan Pavlov.  Sementara tokoh-tokoh teori belajar kognitif antara lain 

Jean Piaget, Lev Vygotsky, Robert Gagne, Jerome Bruner, dan David Ausubel. 

Hils, D., & Hall, J. L. (1990) mengemukakan bahwa Thorndike mengemukakan 

teori tentang law of effect.  Sementara Piaget mengemukakan tahapan perkembangan 

anak (Bringuier, J. C., & Piaget, J. (1989) 

Seni adalah substansi yang bersifat praktik.  Untuk mencapai tingkat kemahiran 

diperlukan pengulangan-pengulangan, dengan demikian untuk menampilkan musik 

diperlukan latihan yang berupa pembiasaan-pembiasaan.  Oleh karena itu dalam belajar 

seni menganut teori pembelajaran behavioristik. 

Seni adalah ungkapan perasaan. Dengan demikian beraktivitas seni tidak hanya 

terkait dengan hal yang bersifat mekanistis, namun terkait dengan kemampuan merasakan 

dan memahami.  Dalam hal ini teori belajar kognitif diperlukan untuk meningkatkan 

prestasi belajar seni. 

 

4) Prinsip Pembelajaran 

Mursell (2007) mengemukakan enam prinsip yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan hasil belajar. Keenam prinsip tersebut adalah konteks, fokus, sosialisasi, 

individualisasi, sequence, dan evaluasi. 

Konteks terbaik dalam menghasilkan hasil belajar yang otentik adalah konteks 

yang konkrit.  Fokus pembelajaran ditekankan pada pemahaman konsep dan penguasaan 

keterampilan. Hubungan sosial yang wajar harus diciptakan sedemikian sehingga setiap 

peserta didik mempunyai kontribusi pada usaha bersama. Pada taraf tertentu peserta didik 

harus mampu belajar dengan caranya sendiri. Urutan pembelajaran didasarkan pada 

muculnya makna, dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai dan 

hasil yang akan dicapai secara komprehensif. 

 

5) Strategi Pembelajaran musik di era milenial 

Secara garis besar dalam pembelajaran terdapat delapan komponen, yaitu Guru, 

peserta didik, materi, metode, media, evaluasi, sarana prasarana,  dan umpan balik. 



 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

14 
 

Trianto (2010) mengemukakan pada intinya bahwa strategi pembelajaran adalah “siasat” 

yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efketif dan efisien. 

Salah satu tujuan pembelajaran seni adalah memberi pengalaman seni kepada 

peserta didik sehingga mereka dapat merasakan, mengekspresikan, dan memahami seni.  

Stretegi yang paling tepat adalah mengajak peserta didik secara langsung berinteraksi 

dengan seni.  Dengan demikian guru harus menghadirkan seni secara nyata.   

Perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, membuat seni dapat dihadirkan 

dengan berbagai cara dan mudah. Seni dihadirkan dengan pertunjukan secara langsung, 

menggunakan media CD, atau Video.  

Stimulus terbaik adalah menghadirkan seni secara langsung. Sebagai contoh guru 

bernyanyi, bermain musik, dan mengiringi. Dengan cara ini  guru dapat memberikan 

contoh mucik secara langsung dan dapat berinteraksi dengan peserta didik secara luwes. 

Guru bisa memulai, dan menghentikan musik sesuai dengan situasi yang dibutuhkan.  

Namun sayang, tidak semua guru dapat bernyanyi dan bermain musik secara mahir. 

Dengan media, seni juga dapat dihadirkan dengan mudah, namun media tidak 

bersifat fleksibel yang dapat langsung merespon ketika terjadi kesalahan ketika peserta 

didik yang baru belajar salah tempo,  salah nada, atau salah gerakan sehingga harus 

diulang. 

 Dengan demikian strategi yang tepat untuk menghadirkan seni adalah guru 

melukis, menari, atau  memainkan musik atau mengiringi secara langsung. Guru dapat 

menyajikan seni sambil melukis, menari, atau bernyanyi, memberi contoh menyanyi, dan 

mengiringi sekaligus. Berdasarkan pengamatan di Belanda(Astuti, 2010), guru kelas tidak 

hanya satu, namun bisa beberapa guru, sehingga tugas memberi contoh menyanyi, dan 

mengiringi dapat dilakukan oleh beberapa guru. 

Dengan cara demikian maka proses pembelajaran musik dapat berjalan dengan 

lancar dan menyenangkan.  Guru dapat dengan leluasa mengajar dan mengelola kelas 

dengan optimal. 

 

 

6) Prinsip Pengembangan Strategi Pembelajaran Seni di Era Milenial 

Pada dasarnya manusia lahir didunia sebagai makhluk pebelajar dengan 

mengikuti hukum belajar yang sama. Mursell (2007) mengemukakan bahwa 

terdapat.prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam dalam belajar, yaitu bahwa 

perkembangan belajar itu 1) bersifat kontinu 2) tergantung pada tujuan, 3) tergantung 

pada munculnya makna, 4) dari hal yang konkrit ke abstrak, 5) dari hal yang “global” ke 

hal yang membedakan, 6) dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks, dan 7) dari hal 

yang mudah ke hal-hal yang sulit. 

Perlu diperhatikan juga bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk individu, 

melainkan juga sebagai makhluk sosial.  Dengan demikian proses pembelajaran harus 

memberikan situasi sosial yang wajar sehingga peserta didik sehingga peserta didik dapat 

berkembang secara individu, namun sekaligus dapat berkontribusi bagi usaha bersama, 

sehingga mereka percaya diri karena ikut menyumbang atau ikut andil dalam 

keberhasilan usaha kelompok. 

 

7) Contoh Pengembangan Strategi Pembelajaran Seni di Era Milenial 

Contoh stretegi pembelajaran yang dikembang guru dalam bidang seni dalam hal 

ini seni musik adalah strategi pembelajaran musik berbasis modulasi dan akord.  

Modulasi merupakan elemen musikal yang bisa dimainkan oleh pemain 

musik yang sudah mahir. Walaupun demikian, modulasi ini merupakan fenomena 

yang banyak dijumpai. Suatu melodi yang mendapat modulasi akan memberikan 

kesan keindahan tersendiri karena akan membawa lagu pada suasana yang 

berbeda dan menantang.  Dengan mendengarkan modulasi, secara otomatis otak 
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akan diajak untuk berpikir, dan menaksir perubahan nada-nada selanjutnya sesuai 

dengan perubahan nada pada modulasi tersebut. Stretegi pembelajarannya, guru 

mengiringi dan menyanyikan lagu bersama-sama peserta didik dengan variasi 

menaikkan nada dasar secara berangsur. 

Modulasi merupakan fenomena musikal yang luar biasa. Hanya dengan 

mmemainkan satu perubahan  akord tonika, secara otomatis otak akan bekerja 

menemukan nada yang sesuai. Ketepatan dan kecepatan menemukan nada yang 

benar tergantung pada musikalitas.  Sementara musikalitas tersebut ditentukan 

oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 

bakat, dan faktor eksternal adalah lingkungan. Dengan demikian metode 

pembelajaran yang dikembangkan tersebut merupakan faktor eksternal yang 

diharapkan dapat memberikan lingkungan positif bagi berkembangnya musikalitas 

peserta didik sehingga mampu berinteraksi dengan musik baik. 

Metode pembelajaran berbasis progresi akord adalah metode pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengembangkan musikalitas peserta didik dengan cara 

memperdengarkan progresi akord yang dimainkan oleh guru. Prosedurnya, guru 

memainkan progresi akor untuk 16 Bar yang dimainkan secara berulang-ulang.  Peserta 

didik diminta mendengarkan, dan merasakan progresi akord tersebut kemudian diminta 

mengimprovisasikan melodi dengan cara menyanyikan melodi  berdasarkan progresi 

chord yang dimainkan oleh guru. Semua peserta didik mendapat gilirian 

mengimprovisasikan melodi dengan ketentuan setiap siswa harus membuat improvisasi 

yang berbeda.  Bila dianalogikan dengan teori  meaning to improvisation Burnard (2000) 

progressi chord dapat dikatakan sebagai konteks. 

 

 

KESIMPULAN 

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke 21 yang sedemikian berkembang 

pesat berbeda dengan 20 tahun yang lalu.  Namun materi dan strategi pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah masih menggambarkan abad ke-21. Bila tidak dilakukan perubahan 

maka dunia pendidikan termasuk mata pelajaran seni akan tertinggal. Dengan demikian 

para guru harus mengembangkan strategi pemeblajaran seni sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik dewasa ini. 

Perubahan yang harus dilakukan antara lain adalah mengubah paradigma atau cara 

pendang proses pembelajaran seni yang semula diawali dengan penguasaan konsep, 

diubah menjadi mengenalkan peserta didik pada fenomena seni secara konkrit.  Demikian 

juga, proses pembelajaran harus dididasarkan cara berpikir peserta didik bukan pada cara 

berpikir guru atau orang dewasa. 

Strategi pembelajaran yang dikembangkan harus mempertimbangkan prinsip 

konteks didasarkan pada hal yang konkrit, fokus ditekankan pada pengembangan rasa  

penguasaan keterampilan dan pemahaman, sosialisi didasarkan pada hubungan sosial 

yang wajar, pada taraf tertentu peserta didik harus belajar dengan caranya sendiri, urutan 

pembelajaran didasarkan pada munculnya makna, dan evaluasi dilakukan secara 

menyeluruh. 
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Ringkasan: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dianggap sebagian masyarakat sebagai 

penyebab anak menjadi malas dan masa bodoh tidak tanggap lingkungan. Pendapat ini tentu belum 

tentu benar, karena TIK dapat juga meningkatkan kreativitas dan membentuk anak millennial 

berperilaku baik. Hal dibuktikan dibuktikan penulis melalui observasi, pengamatan, dan 

wawancara terhadap 34 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mewakili tiap-tiap provinsi 

di seluruh Indonesia dalam kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) pada tahun 

2016-2019. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa anak-anak millennial “Generasi Z” 

memiliki sikap adaptif dan optimis terhadap perkembangan teknologi serta berperilaku baik dalam 

mengembangkan dirinya melalui Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). 

Kata kunci: Generasi Z, mitos, dampak teknologi, manfaat teknologi, kreativitas. 

 

PENDAHULUAN 

Arus globalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadikan manusia 

melakukan apa saja berdasarkan kebutuhan, keingingan, bahkan permintaan. Ingin 

mengetahui berita tentang kesehatan, selebritis, kuliner, perkembangan teknologi, dan 

sebagainya. Di sisi lain teknologi juga dapat untuk mengirim pesan verbal (tulisan) dan 

visual (gambar) yang dapat dilakukan hanya menombol atau menyentuh layar monitor 

yang mengarah ke media sosial melalui WhatsApp, Facebook dan Twitter. Tanpa harus 

kemana-mana apa yang kita minta sudah datang sendiri. Kita beli baju, makanan, atau 

produk lain yang kita hendaki, hanya tinggal pencet saja teknologi aplikasi tersebut 

produk yang minta sudah diantar ke rumah. 

Teknologi selalu berkembang, seperti televisi yang dapat dinikmati bersama 

keluarga melalui chanel stasiun televisi yang mengikuti program-program yang 

disampaikan disetiap stasiun televisi. Dalam perkembangan ada televisi kabel dan 

parabola sehingga dapat melihat program-program televisi di seluruh dunia. Adanya 

teknologi yang berkembang pesat, yang kita lihat tidak hanya dari stasiun televisi saja 

melainkan dapat mengakses acara apapun dan di manapun melalui youtube sehingga 

dapat menikmati film, musik, berita, dan acara lainnya. 

Teknologi komputer sebelumnya hanya berfungsi sebagai mesin ketik untuk 

menulis surat dan naskah-naskah penting dengan print out warna hitam. Teknologi ini 

dalam perkembangannya bisa mentranfer naskah, data, hingga gambar berwarna untuk 

tugas sekolah, perkantoran, dan perusahaan. Komputer kini dapat dipergunakan sebagai 

sarana bisnis di lingkup industri kreatif yang menghasilkan karya desain grafis, animasi, 

dan film. Melalui sambungan internet teknologi ini dapat digunakan para kreator menjalin 

hubungan dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri dalam bisnis desain. 

Begitu pula handphone yang dulunya hanya untuk mengirim dan menerima pesan 

dari teman atau keluarga. Pada perkembangannya alat teknologi ini tidak hanya untuk 

mengirim dan menerima pesan secara verbal dan visual secara bersamaan. Melalui 

Wireless Fidelity (WiFi) dan paket jaringan internet, media handphone dapat mengakses 

segala berita secara global, “seakan dunia dapat digenggam”. Teknologi ini seperti 

“Dewa” yang “di-mabuk-i” media tersebut dari manusia mulai bangun tidur hingga 

berangkat tidur yang selalu menggenggam handphone. 

Bila teknologi-teknologi tersebut tidak dimanfaatkan, kita merasa rugi, kadang kita 

dianggap sebagai insan yang gagap teknolgi atau ketinggalan teknologi. Tetapi bila 

dimanfaatkan tanpa ada batas toleransi maka akan merusak perkembangan dan 

pertumbuhan anak karena hanya duduk memainkan teknologi tersebut. Bagi anak 

millenial “Generasi Z” adanya teknologi tersebut dapat digunakan dalam pengembangan 
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diri yang positif sebagai insan yang mandiri. Menurut Anet (2011) pribadi yang mandiri 

adalah “Generasi Z” yang memiliki: (1) tanggung jawab, yaitu memiliki sikap yang 

bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah dilakukannya, (2) mampu mengatasi 

kesulitannya, yaitu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri sesulit apapun, (3) 

mengenal kemampuan diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangan sesuai kapasitas yang 

dimilikinya, (4) senantiasa berpikir positif yang diwujudkan melalui tindakan positif yang 

dilakukan secara mandiri secara bijaksana, dan (5) berwawasan global yang tidak 

ketergantungan pada orang lain yang memiliki percaya diri yang tinggi. 

Bagaimana caranya agar “Generasi Z” tidak terjebak dan terjerumus dalam 

penggunaan TIK mengarah ke unsur negatif yang menjadikan pribadi dan perilaku yang 

kurang baik. Ini merupakan tugas orang tua, tugas guru, dan kita semua untuk 

mengarahkan hal-hal yang positif. Generasi tersebut perlu diberi contoh, diarahkan, 

disalurkan dalam penggunaan TIK yang menjadi kegemarannya untuk menghasilkan nilai 

plus. Pengarahan melalui TIK yang lebih produktif dan positif dapat dilakukan di 

lingkungan keluarga yang selalu diawasi, di lingkungan sekolah yang dapat 

memanfaatkan teknologi sebagai tugas pelajaran, bahkan di ajang lomba diperlukan 

sentuhan teknologi agar mereka mengetahui manfaatnya. Melalui cara- cara pengarahan 

yang humanis penuh kekeluargaan agar mereka mau melakukan aktivitasnya dengan 

memanfaatkan TIK pada hal yang positif agar “Generasi Z” menjadi insan keakhlak 

mulia. perluanya penambahan jenis target batasan berdasarkan segmentasi menjadi 4 

bagian yaitu segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, dan 

segmentasi perilaku. Segmentasi demografis, bidikan pengguna berdasarkan kelompok-

kelompok berdasarkan variabel seperti usia, pendidikan, tingkat ekonomi, dan 

sebagainya. Segmentasi geografis, pembagian pengguna berdasarkan unit-unit geografis, 

seperti wilayah, propinsi, kota, dan sebagainya. Segmentasi psikografis, merupakan 

pembagian pengguna berdasarkan personalitas, kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. 

Segmentasi perilaku, pembagian kelompok pengguna berdasarkan sikap, manfaat, status 

kesetiaan, dan sebagainya. Menurut penulis yang dikatakan anak millennial “Generasi Z” 

merupakan anak-anak berpendidikan SMP umur 13-15 tahun, bertempat tinggal di 

perkotaan, orang tua berkecukupan, bergaya hidup modern, memiliki sikap adaptif 

terhadap perkembangan teknologi. 

Berdasarkan segmentasi demografis, anak Millenial “Generasi Z” merupakan usia 

yang menginjak remaja yang lahir di rentangan dari tahun 1995 - 2010. Menginjak 

remaja menurut Havighurst (1976) merupakan fase remaja I yang berumur 12 -18 tahun 

terjadinya perkembangan aspek-aspek biologi, menerima peranan dewasa berdasarkan 

pengaruh kehidupan masyarakat,  mendapatkan kebebasan  emosional dari orang tuah, 

mendapatkan pandangan hidup sendiri, dan realisasi terhadap identitas pada dirinya. Di 

sisi lain di era TIK menurut Edira (2016) kehidupan “generasi Z” cenderung bergantung 

pada teknologi dan mementingkan popularitas dari media sosial yang digunakan, karena 

mereka sudah mengenal dan sudah berpengalaman terhadap perangkat elektronik atau 

mekanik yang memiliki fungsi praktis yang namanya gadget, serta media layar sentuh 

yang secara pribadi mudah untuk berinteraksi secara global bernama (smartphone). 

Dalam kehidupan “Generasi Z” di dunia TIK menurut Agustina (2018), lebih 

menyukai pembelajaran yang cenderung bersifat aplikatif dan menyenangkan, seperti 

belajar sambil bermain (edutainment). Menurut riset (Zelnovra, 2018) “Generasi Z” 

bersifat: (1) lebih mandiri dalam hidup, (2) pribadi yang serba cepat (to the point), (3) 

mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, (4) pola pikir lebih terbuka namun 

kritis dan mendetail, (6) ambisius dan berekspetasi tinggi terhadap sesuatu, dan (6) suka 

adanya penghargaan. Di sisi lain, hasil penelitian Bencsik & Machova (2016) 

menunjukkan bahwa “Generas Z” menunjukkan adanya perbedaan karakteristik terutama 

dalam penguasaan TIK. Teknonogi inilah bagian dari kehidupannya karena mereka lahir 

di era ini. Teknologi menjadi budaya global yang dapat mempengaruhi nilai-nilai, 

pandangan, dan tujuan hidup mereka. 
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Sejak di dalam kandungan “Generasi Z” oleh orang tuanya sudah dikenalkan TIK 

karena ibunya sering menggunakan teknologi tersebut. Apalagi generasi ini dilahirkan 

dihadapkan adanya TIK, dalam perkembangannya anak dikelilingi oleh teknologi modern 

yang secara instan dapat digunakan yang memanjakan penggunanya. Adanya TIK, 

“Generasi Z” digoda supaya melakukan yang kurang kreatif (negatif) atau diajak ke arah 

kreativitas (positif) sehingga akan mempengaruhi jiwanya untuk melangkah ke depan. 

Apakah TIK dianggap sebagai “teman” atau dianggap sebagai “lawan”. TIK dianggap 

sebagai teman berarti dapat digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, tetapi bila 

digunakan sebagai lawan yang dapat merusak jiwa dan perilaku anak karena salah dalam 

penerapannya. 

MITOSTIK TERHADAP“GENERASI Z” 

Mitos merupakan ujaran terhadap benda-benda dan maknanya yang disetting 

dunia metafisika yang berlawanan dengan dunia nyata. Mitos menciptakan suatu sistem 

pengetahuan metafisika terhadap tindakan dan karakter manusia dalam memahami suatu 

fenomena tertentu (Danesi, 2010:206-207). Dalam lingkup sosial budaya, Fiske (2007) 

mengatakan mitos merupakan pola pikir yang digunakan dalam kebudayaan untuk 

mengkonseptualisasikan atau pemahaman sesuatu kehidupan masyarakat. 

Dalam kehidupan di masyarakat, penggunaan TIK menjadi budaya khususnya bagi 

anak-anak. Anak-anak tidak lepas dengan TIK khusunya handphone yang tersambung 

dengan internet. Perilaku ini menjadi mitos terhadap TIK yang berdampak negatif dalam 

perkembangan jiwa anak. Anak-anak sering menggunakan teknologi tersebut yang 

dianggap dapat menurunnya tingkat prestasi pendidikannya, banyak mudhorodnya 

dibanding manfaatnya. Beberapa peneliti dan para guru lebih banyak menyampaikan 

adanya mitos dalam penggunaan teknologi berdampak negatif pada perkembangan dan 

pertumbuhan anak. 

Mitos yang disampaikan Saputra, et. al (2017), bahwa TIK dapat mempengaruhi 

anak- anak tentang menurunnya tingkat kecerdasan intelektual, seperti belajar menurun, 

daya pikir menurun, dan menurunnya tingkat prestasi. Berdasarkan aktifitasnya yang 

berhubungan dengan penggunaan TIK menurut Ratnaya (2011) menjadikan anak-anak 

lebih banyak menghabiskan waktu kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat, 

adanya pelanggaran Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), adanya niat untuk 

melakukan kejahatan di internet, melakukan penyebaran virus komputer, dan melihat hal 

pornografi serta tayangan kekerasan. 

Berdasrkan tingkat perkembangan anak, menurut Dini (2015), TIK dapat 

berdampak negatif terhadap anak-anak, sehingga menjadi: individu menjadi malas untuk 

bersosialisasi secara fisik, dapat meningkatkan penipuan kejahatan cyber, menciptakan 

konten negatif, adanya fitnah nama baik secara luas, menjauhkan diri, mengabaikan 

terhadap tugas rumah, membuang waktu yang tidak berguna, dan menurunnya prestasi 

belajar anak. 

Beberapa mitos yang dinyatakan oleh beberapa pendapat tersebut mengarah pada 

sifat ego dan perilaku anak yang kurang baik yang disebabkan oleh perkembangan 

teknologi. Adanya mitos tersebut disebabkan oleh persepsi-persepsi yang menghantui 

pada diri seseorang dalam menangkap dari kaca mata negatif, karena sering melihat anak-

anak yang malas bekerja, malas belajar, dan masa bodoh “semau gue” yang dianggap 

sering menggunakan TIK. Sebaliknya dari kaca positifnya, teknologi dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran, dan dalam dunia industri dapat mempermudah dan 

mempercepat proses kerja. Begitu juga anak- anak millenial “Generasi Z” teknologi 

tersebut dapat digunakan untuk belajar mata pelajaran tertentu yang dapat mengakses 

“Ruang Guru”, belajar desain secara online, atau sebagai penambah uang sangu melalui 

penjualan desain, menjadi youtuber, atau yang lain. 
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MANFAAT TIK BAGI “GENERASI Z” 

 Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita 

dalam segala bidang. Dalam kemajuan bangsa diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang mumpuni melalui pengenalan dan pendidikan sejak dini anak-anak millennial. 

Wakil Ketua Kadin (Soesatyo, 2018) mengatakan, Kementerian Perindustrian Indonesia 

sedang giat-giatnya mendorong peningkatan kompetensi SDM agar menguasai TIK yang 

memiliki skill for competitiveness. Program ini sangat ideal agar diterapkan dalam 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah untuk menyiapkan generasi millenial yang 

produktif dan konpetitif. 

Penerapan TIK dalam ranah pendidikan menengah, penulis telah melakukannya di 

ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tangkai Lomba Desain Poster 

tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diadakan Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Di ajang kegiatan tersebut (tahun 2016-2019) penulis 

sebagai Ketua Dewan Juri lomba menerapkan TIK sebagai bagian dari syarat lomba. 

Pada awalnya siswa belum memahami pentingnya TIK untuk kegiatan berkarya desain, 

namun dalam perkembangannya diperlukan sentuhan teknologi sebagai proses kreatif. 

Sehingga Dewan Juri berani memutuskan bagi para siswa yang mengikuti FLS2N tangkai 

Desain Poster wajib dibekali pemahaman dan kemahiran dalam penggunaan TIK. 

Keputusan ini didukung oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia hingga ke daerah-daerah wajib menggunakan TIK dalam kegiatan lomba 

Desain Poster. 

Pada awalnya para guru dan pendamping peserta lomba protes mengapa harus 

menggunakan TIK dalam lomba Desain Poster FLS2N di tingkat SMP. Teknologi 

tersebut belum saatnya diberikan di tingkat SMP karena dianggap seusia mereka masih 

asyik di dunia bermain dan sebatas mencoba-coba berekpresi. Alasan ini tidak sesuai 

dengan perkembangan zaman, bahwa siswa SMP termasuk anak millenial “Generasi Z” 

yang cepat tanggap terhadap perkembangan TIK. Ternyata anak-anak millenial peserta 

lomba dengan senang hati menerima teknologi tersebut karena dapat dimanfaatkan 

untuk berkarya desain. Melalui TIK, anak-anak millennial khususnya “Generasi Z” 

memiliki jiwa kreativitas untuk menghasilkan karya desain yang lebih baik. Seperti 

contoh di bawah, pada tahun 2016 lomba Desain Poster pada FLS2N tingkat SMP 

dalam mendesain tanpa ada sentuhan TIK (gambar 1), pada tahun 2018 adanya sedikit 

sentuhan TIK yaitu penggabungan antara manual dan teknologi (gambar 

2), dan pada tahun 2019 dalam mendesain seluruhnya menggunakan TIK (gambar 3). 

Dari ketiga gambar tertebut jelas memiliki perbedaan antara desain poster yang 

dicancang secara manual (tangan), desain yang dirancang percampuran antara manual 

dengan teknologi komputer, serta desain yang dilakukan dengan penggabungan teknologi 

fotografi dengan teknologi komputer. 
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Gambar 1. Karya Siswa SMP Tahun 2016, Belum Ada Sentuhan TIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Karya Siswa SMP Tahun 2018, Sedikit Sentuhan TIK 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Karya Siswa SMP Tahun 2019, Seluruhnya Menggunakan TIK 

 

Kreativitas dalam penggunaan TIK bukan semata-mata bakat dalam diri anak 

yang dibawa sejak lahir, melainkan hubungan interaktif dan dialektif antara potensi 

individu melalui proses belajar dan pengalamannya sebagai hasil resultan (yang 

dihasilkan) dan interdependensi (saling ketergantungan) dengan lingkungan (Torrance, 
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1981). Adanya TIK yang berkembang begitu pesat secara langsung atau tidak langsung 

mempengatuhi kreativitas anak dalam melakukan aktivitasnya. Lilian (dalam Zubaedi, 

2017) kreativitas merupakan cara untuk mengubah pikiran atau gagasan melalui 

loncatan pengetahuan dan aplikasinya. Guna mendukung pengembangan kreativitas 

anak menurut Arieti (dalam Ali dan Asrori, 2014) perlu didukung: (1) tersedianya 

sarana kebudayaan, (2) keterbukaan terhadap keragaman cara berpikir, (3) adanya 

keleluasaan terhadap media informasi, (4) adanya toleransi terhadap berbagai 

pandangan (divergen), dan (5) adanya penghargaan bagi yang berprestasi. 

 Berarti kreativitas yang berhubungan TIK dalam berkarya desain merupakan 

keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk proses berkarya dan rekayasa 

bentuk sehingga menghasilkan karya inovasi yang memiliki nilai tambah dan 

bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.  “Generasi  Z”  yang kreatif merupakan  

kelompok  anak-anak  yang berperilaku baik dan menerima kehadiran TIK sebagai 

bagian dari proses perkembangan dirinya kea rah kemandirian. Mereka selalu berpikiran 

positif dan responsif terhadap teknologi, karena dapat leluasa berekspresi dalam 

berkarya cipta seni dan desain untuk dirinya dan orang lain yang bermanfaat. 

 Berdasarkan observasi, pengamatan, dan wawancara penulis kepada peserta 

lomba sebanyak 34 anak sebagai perwakilan tiap provinsi di seluruh Indonesia yang 

datang di FLS2N. Penelitian dilakukan selama 4 tahun (2016-2019) terhadap anak-anak 

millennial “Generasi Z” berpendidikan SMP terhadap perkembangan TIK dalam 

kehidupannya. Mereka berpendapat adanya teknologi dapat dijadikan sarana pendukung 

untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, berlatih keterampilan desain, dan 

melakukan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Para “Generasi Z” yang tanggap terhadap 

TIK di bidang desain, mereka memiliki ciri-ciri perilaku sebagai berikut: 

 

1)  Selalu mengikuti berita terkini 

Anak-anak “Generasi Z” sering mengikuti berita-berita dan ilmu 

pengetahuan terkini di media sosial. Pengetahuan keilmuan yang diolah dari media 

sosial sebagai penambahan wawasan keilmuan. Bila teman kelompoknya berbicara 

tentang berita yang lagi viral mereka langsung tanggap dan mengimbangi 

pembiacaraan tersebut. Berita yang dinformasikan dalam TIK mereka selalu 

mengikuti, kadang dipergunakan sebagai sumber ide dalam mengerjakan tugas 

sekolah. Bila mereka mendesain poster, tanpa kesulitan mereka mendapat tema 

hingga dalam menyusun headline sebagai daya tarik verbal (pesan melalui tulisan) 

dan daya tarik visual (pesan melalui gambar). 

2)  Kemandirian kuat 

Mandiri  tanpa  memerlukan  bantuan  orang  lain  dalam  melakukan  

aktifitas  kegiatan merupakan ciri “Generasi Z”. Mereka melakukan kegiatan yang 

menggunakan sarana TIK untuk menyelesaikan tugas sekolah pelajaran Seni dan 

Budaya, seperti mendesain poster. Mereka mandiri dari proses mengolah ide, 

pemotreatan objek, dan proses mendesain menggunakan komputer.  Mereka 

melakukannya  kegiatan tersebut secara mandiri dan memiliki komitmen yang 

kuat bahwa dirinya bisa mengerjakan tanpa harus bantuan orang lain. Meskipun 

tanpa didampingi guru, mereka dapat menjalankan tugasnya di rumah atau di 

tempat penyewaan jasa komputer secara mandiri hingga menghasilkan output 

desain yang diharapkan. 

3)  Menjunjung budaya daerah 

Adanya kesenangan “Generasi Z” terhadap budaya daerah sebagai 

wujud adanya rasa nasionalis yang tinggi. Begitu gencarnya budaya Barat yang 

mudah di akses di media sosial, namun generasi ini masih senang terhadap 

kebudayaan sendiri. Mereka merasa ikut memiliki warisan leluhur tersebut 

meskipun bukan dari daerahnya. Semua hasil budaya di wilayah Indonesia perlu 
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dilestarikan dan dikembangkan menjadi karya-karya baru, seperti seni tari di daerah 

tertentu dikembangkan dan diolah menggunakan TIK menjadi karya desain poster. 

Kecintaan terhadap budaya daerah tercermin pada karya-karya desain poster yang 

dihasilkan gererasi tersebut. Melalui karyanya, mereka berpesan agar masyarakat 

ikut melestarikan dan mengembangkan agar tetap hidup dan lestari yang dapat 

dinikmati oleh generasi berikutnya. 

4)  Taat pada kode etik 

Anak-anak “Generasi Z” selalu disiplin sehingga taat pada etika dalam 

penggunaan TIK dan taat peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. 

Mereka dalam mendesain selalu memperhatikan etika dan mengikuti aturan yang 

telah ditetapkan. Mereka dalam berkarya tidak mau menstransfer karya orang lain 

yang telah tersedia di media sosial, lebih baik kepunyaan sendiri yang lebih orisinal 

dan berbeda dengan orang lain. Mereka tahu bila mereka melanggar kode etik 

akan kena undang-undang tentang penggunaan teknologi informasi dan Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan kena sangsi yang harus hidup 

dipenjara. 

5)  Tanggap teknologi 

Tanggap terhadap perkembangan teknologi merupakan ciri “Generasi Z”. 

Mereka selalu mengikuti perkembangan TIK agar tidak gagap teknologi. Meskipun 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan 

perlunya unsur teknologi dalam ajang lomba desain di tingkat Daerah, Provinsi, 

hingga Nasional. Generasi ini dengan senang hati menerima syarat untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas output karta desain. 

Mereka selalu siap karena telah terbiasa penggunaan teknologi seperti handpone dan 

komputer yang dipakai sebagai sarana dalam merancang desain. Mereka  terbiasa 

mengambil  mengambil  objek  melalui  handpone kemudian  ditransfer dalam 

komputer hingga diolah melalui rekayasa digital menjadikan karya desain inovasi, 

informative, dan komunikatif. 

6)  Berani mencoba 

“Generasi Z” mempunyai hati yang mantab, tegar dalam menghadapi 

kesulitan apapun. Mereka berani mencoba sesuatu yang baru termasuk 

perkembangan TIK untuk aktifitas kegiatannya. Bila ada informasi tentang cara 

berkarya desain yang dianggap baru mereka berpikir untuk melakukannya. Begitu 

juga bila ada software yang baru dianggap seperti Adobe Photoshop versi CS6 dan 

CorelDraw versi X8 dapat dicoba sebagai sarana untuk mendesain. Mereka berani 

mencoba untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan software untuk mendesain 

meskipun kadang merasa kesulitan karena belum terbiasa menggunakannya. 

Setelah memahaminya, mereka mengetahui kelebihan dan kemudahan dalam 

mengoperasikan software tersebut. Melalui pengalamannya mereka akan selalu 

mencoba software yang dianggap baru karena ingin mengetahuinya lebih dalam 

dan keunggulan program tersebut. 

 

7)  Cekatan dalam bekerja 

Bekerja secara cepat yaitu mahir, tidak gagap, dan tangkas dalam melakukan 

pekerjaannya. Hal ini ditunjukkan para “Generasi Z” dalam penggunaan TIK untuk 

mendesain. Mereka bekerja sangat teliti, runtun, terampil, serta terampil 

menggunakan sarana yang ada. Mereka selalu siap bila ada masalah dalam proses 

pengerjaan desain yang harus diselesaikan sendiri secara cepat. Manajemen waktu 

sangat diperlukan dalam mengerjakan proses desain dari awal sampai akhir, sesuai 

target waktu yang telah ditentukan. 
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8)  Pantang menyerah 

“Generasi  Z”  tidak  mudah  putus  asa  dan  bersikap  optimis  bahwa  TIK  

dapat  untuk melakukan kegiatan berkarya cipta secara cepat dan mudah. Dalam 

penggunaan sarana tersebut kadang ada sedikit kendala atau gangguan dalam 

program komputer atau software yang belum familier atau tidak dapat berfungsi 

secara normal, seperti transfer atau menyimpan gambar tidak berhasil. Tanpa 

pantang menyerah mereka selalu mencari akar persoalan penyebab kejadian 

tersebut, mengapa karya yang dihasilkan kurang bagus dan kurang menarik. 

Kondisi inilah menyebabkan semangatnya bangkit lagi untuk mempercantik 

desainnya agar lebih bagus dari sebelumnya. Mereka bersemangat pantang 

menyerah meskipun dalam pra desain momen dalam pemotretan kena sengatan 

panas matahari, dan duduk berlama-lama di depan komputer untuk mengerjakan 

desain yang diinginkan. 

9)  Dapat mengatasi masalah 

“Generasi  Z”  merupakan  pribadi  yang  mampu  mengatasi  masalah  

pada  diri  sendiri meskipun pada awalnya mereka terasa sulit mencari jalan keluar 

namun akhirnya dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Dalam waktu 

yang singkat mereka harus dapat mengerjakan desain menggunakan TIK. Dalam 

pengerjaannya tentu ada permasalahan permasalahan yang menggangu, sebagai 

contoh objek gambarnya pecah atau kabur. Mereka sabar dan tenang mencari 

kesalahannya untuk menemukannya yang disebabkan objek foto kurang fokus yang 

dilakukan waktu proses pemotretan, atau resolusinya terlalu kecil sehingga gambar 

kurang jelas. Adanya pemahaman dan penguasaan TIK sehingga generasi ini secara 

mudah dapat mengatasinya secara mandiri. 

10) Semangat melakukan kegiatan 

Semangat dalam melakukan kegiatan merupakan jiwa “Generasi Z”, 

seperti berbagai kegiatan lomba desain yang dihadiri seluruh perwakilan dari tiap-

tiap provinsi di seluruh Indonesia. Semangat untuk berlomba dan semangat 

mendesain demi cita-citanya agar menjadi juara, karena mereka menanggung 

beban untuk menggangkat daerah yang mengirimnya. Jiwanya tetap semangat 

meskipun sarana yang dibawa dan sarana yang dipersiapkan panitia kurang 

mencukupi sebagai mana TIK yang sempurna. Meskipun ada kekurangannya, 

mereka memiliki tekat dan semangat dalam mendesain untuk menunjukkan dirinya 

memang bisa melakukan kegiatan sesuai petunjuk teknis lomba. 

 

11) Penuh percaya diri 

“Generasi Z” memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri karena 

adanya sikap positif terhadap kemampuannya yang tidak terpengaruh orang lain. 

Mereka percaya diri dalam kegiatan lomba di tingkat Nasional, tidak semua orang 

mendapat kesempatan seperti ini. Mereka tidak merasa minder dan terkucilkan dari 

perserta lain yang dianggap lebih mampu menguasai TIK dari kota ternama. Begitu 

juga dalam proses berkarya menggunakan TIK, mereka penuh percaya diri terus 

mengerjakan meskipun kadang tertinggal dari perserta yang hampir selesai. 

Berbekal pecaya diri mereka dengan tenang dan semangat dapat mengerjakan 

desain hingga selesai yang dapat dinikmati masyarakat. 

12) Berkarya sesuai target 

Anak-anak “Generasi Z” dalam melakukan aktifitas dalam mendesain sudah 

memiliki taget waktu dan target khalayak. Kebanyakan orang berpendapat bahwa 

mendesain memerlukan waktu yang panjang. Pernyataan ini ditepis oleh anak-anak 

millenial “Generasi Z” menggunakan TIK yang hanya membutuhkan waktu 4 jam 

telah menghasilkan desain yang bagus berdasarkan target khalayak tertentu. Waktu 
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yang pendek tersebut dilakukan mulai pra desain, desain, hingga pasca desain 

dilakukan dengan semangat untuk menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. 

Seperti dalam mendesain, mereka juga memikirkan target khalayak sebagai 

penerima pesan. Mereka menyampaikan pesan verbal dan visual pada desain yang 

dirancang untuk disampaikan kepada masyarakat. 

13) Menjunjung sportivitas 

“Generasi Z” memiliki sikap jujur, ksatria dalam melakukan tindakan dan 

berprilaku saat berkarya. Kedisiplinan untuk mengikuti ketentuan, peraturan yang 

telah ditetapkan dan disepakati bersama. Dalam kegiatan lomba, mereka selalu taat 

dan mengikuti aturan serta perintah Dewan Juri. Mereka melakukan proses 

mendesain menggunakan TIK yang telah tersedia sesuai dengan nomor undian dan 

nomor tempat duduk. Mereka dengan senang hati tanpa paksaan mengerjakan 

desain secara hingga selesai berdasarkan aturan yang ada. Begitu juga waktu 

pembacaan pengumuman pemenang, mereka sabar mendengarkan untuk mengetahui 

siapa yang terbaik di antara mereka. Bila kalah mereka tidak menyalahkan 

siapapun. Secara sportivitas mereka memberikan ucapan selamat dan berjabat 

tangan kepada para pemenang, begitu juga yang mendapat hadiah memberi 

motivasi terus berkarya kepada yang belum mendapat juara. 

14) Ingin yang terbaik 
“Generasi Z” selalu ada niat mengerjakan sesuatu harus baik berdasarkan 

standar dirinya dan standar orang lain. Ingin yang terbaik bukan berarti harus 

mengalahkan orang lain melalui cara licik. Mereka berkarya menurut dirinya baik 

itu lebih dari cukup dari pada berbuat curang menjatuhkan orang lain. Secara 

tekun mereka menyelesaikan karya yang terbaik meskipun kadang kala karya anak 

lain lebih bagus. Meskipun begitu, mereka selalu belajar terhadap perkembangan 

TIK di bidang desain agar lebih baik dari sebelumnya 

15) Memiliki jiwa inovasi 
Inovasi yaitu melakukan suatu perubahan sehingga menghasilkan sesuatu 

karya baru yang dapat memberikan nilai lebih. Inovasi merupakan pengembangan 

dari karya seni-desain yang sudah ada menjadi sesuatu karya yang beda dari 

sebelumnya. Adanya perkembangan TIK sehingga anak-anak “Generasi Z” dapat 

berinovasi melalui proses kreatif desain. Adanya TIK dapat merubah pola pikir 

anak-anak dalam pengembangan ide dan proses kreatif. Tersedianya teknologi 

tersebut dapat digunakan sebagai olah rekayasa digital sehingga dapat 

menghasilkan karya desain inovasi visual yang dapat menarik pandang bagi 

khalayak. 

 

16) Memiliki tanggung jawab 
Anak-anak “Generasi Z” yang dikirim ke ajang lomba merupakan anak-

anak yang terpilih dan terbaik. Mereka memiliki sikap dan bertanggung jawab 

yang baik terhadap sesuatu yang telah dilakukannya. Seperti pertanggungan 

terhadap karya yang dirancang, mereka mampu menulis konsep (sinopsis karya) 

dan mampu dan berani mempresentasikan hasil karya ciptaannya di hadapan para 

Dewan Juri. Wawasan pengetahuan tentang konsep desain dan penggunaan TIK 

dalam proses berkarya sangat dipahami anak-anak millennial. Mereka penuh 

percaya diri, tenang, dan lancar dalam menyampaikan konsep secara verbal (tertulis 

dan oral) tentang karya desain yang diciptakannya. Ini merupakan tanggung jawab 

anak-anak “Generasi Z” dalam berkarya desain. “Berani berbuat harus berani 

tanggung jawab” maksudnya berani membuat karya desain harus berani 

mempertanggungjawabkan tentang konsep karyanya. 
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KESIMPULAN 

 “Generasi  Z”  seakan  dimanjakan  oleh  perkembangan  Teknologi  Informasi  

dan Komunikasi yang dengan senang dan enak menggunakannya sesuai kebutuhan dan 

keinginan mereka. Berdasarkan kebutuhan, mereka menggunakan teknologi tersebut 

untuk keperluan yang bermanfaat, seperti tugas sekolah, belajar desain, penambah 

waeasan ilmu pengetahuan, menambah nilai ekonomi. Berdasarkan keinginan kadang 

melebihi dari kebutuhan, mereka mencoba sesuatu yang kadang belum difahami sehingga 

menjurus sesuatu yanh kurang baik, seperti membuka situs-situs orang dewasa hingga 

terjadi pelanggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE). 

Agar “Generasi Z” dapat memanfaatkan TIK secara positif maka perlu peran orang 

tua dan pembimbing (guru) untuk membimbing dan mengarahkannya kegiatan yang 

bermanfaat, seperti aktifitas yang berhubungan dengan otak kanan, antara lain selera seni, 

subjektifitas, imajinasi, intuisi, emosi, dan kretivitas. Untuk itu perlu diberikan sarana dan 

prasarana kepada serta bimbingan pada anak-anak agar dapat menghasilkan karya yang 

bermanfaat. Dalam hal ini orang tua dan guru perlu menguasai teknologi terkini serta 

aplikasinya sehingga dapat membimbing anak-anak kraetif “Generasi Z”. Jangan sampai 

TIK tersedia serba modern namun sumber daya manusianya belum menguasainya 

sehingga peralatan baru tidak bisa memanfaatkan sebagai mestinya. 
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KRITIK SENI DENGAN PENDEKATAN TEORI DUSTA 

 

Sumarwahyudi 
Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra 

Universitas Negeri Malang 

 

Abstract: since the emergence of contemporary discourse of art, various works of art that are 

considered odd and difficult to understand. One approach that can be used to interpret artworks or 

cultural products in general is semiotics, which Umberto Eco calls a lying theory. 

 

Key Words: semiotic, cultural products, meaning of works 

 

Ringkasan: sejak munculnya karya seni yang berwacanakan kontemporer, beragam karya seni 

yang secara kebentukan dirasa aneh dan pula sulit dipahami maknanya. Salah satu pendekatan yang 

bisa digunakan untuk memaknai karya seni ataupun produk budaya pada umumnya adalah 

semiotika, yang oleh Umberto Eco disebut sebagai teori dusta.   

 

Kata Kunci: semiotik, produk budaya, makna karya 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai sebuah kajian ilmu tentang tanda, teori dusta menjadi bidang ilmu yang 

populer di kalangan peneliti seni rupa dan desain. Berdasarkan tabel data contoh judul 

tesis mahasiswa Pascasarjana  Program Studi Desain ITB tahun 2003 (Sachari, 

2005:157), ada 6 judul tesis yang mengambil pendekatan ini. Sedang di PPs ISI 

Yogyakarta, pendekatan ini juga mulai diminati mahasiswa, tahun 2005 - 2019 ada 3 

judul tesis yang menggunakan pendekatan ini. Kecenderungan yang sama juga terlihat di 

kalangan mahasiswa Program Studi DKV dan Program Studi PSR, Univesitas Negeri 

Malang. Hal ini bisa dilihat dari data judul-judul proposal skripsi yang diambil para 

mahasiswa prodi, yang dari semester ke semester mahasiswa yang mengambil skripsi 

dengan pendekatan ini terus meningkat jumlahnya. 

Teori dusta istilah yang disampaikan oleh Umberto Eco,  untuk semiotika. 

Umberto Eco (1976:7) yang mengatakan bahwa semiotika pada dasarnya adalah sebuah 

teori dusta. , yang bisa digunakan untuk membaca teks sastra, film, maupun seni visual, 

pernyataan menjadi hal yang sangat menarik.   

Apakah pernyataan Umberto Eco ini juga memberi arti bahwa kegairahan yang ada di 

kalangan mahasiswa untuk mempelajari semiotika adalah kegairahan  untuk mempelajari 

bagaimana membaca atau memahami ”dusta” yang ada di balik karya yang dibaca, atau 

kegairahan itu adalah kegairahan untuk mengungkapkan dusta-dusta yang ada di balik  

produk–produk budaya.  

 

TEORI DUSTA SEBAGAI  PENDEKATAN KRITIK 

Dalam buku A Theory of Semiotics (1976:7) Umberto Eco mengatakan, “… 

semiotika pada prinsipnya adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari segala sesuatu 

yang dapat dipergunakan untuk berdusta”.     Lantas apa makna ‘dusta’  tersebut, Yasraf 

mengatakan (2003:41) antara yang dikatakan atau yang ditulis tidak sesuai dengan ke 

nyataannya, apa yang terlihat secara visual mempunyai makna berbeda dengan yang ada 

di baliknya.  

Dasar pijakan teori dusta ini adalah semiotika, maka pintu masuk untuk 

memahami teori ini adalah semiotika itu sendiri. Semiotika berarti ilmu tentang tanda 

atau ilmu tentang tanda-tanda (The Science of Signs). Umberto Eco berangkat dari teori 

semiotika Ferdinand de Saussure dan terutama belajar dari Charles Sanders Peirce. 

Berikut sekilas konsep tentang tanda dari semiotikawan itu. 

Saussure mengatakan bahwa tanda-tanda itu seperti lembaran kertas. Satu sisi 

adalah petanda dan sisi yang lain penanda dan kertas itu sendiri adalah tanda 
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(Nörth,1990:60). Diagram berikut menggambarkan kesatuan tanda, penanda, dan 

petanda yang disebutkan Saussure tersebut. 
TANDA 

Penanda/signifier Petanda/signified 

 

Citra – bunyi Konsep 

 
(Nörth,1990:60) 

Berbeda dengan pandangan Saussure, Charles Sanders Peirce berpandangan 

bahwa tanda atau representamen (representament) adalah sesuatu yang bagi seseorang 

mengantikan (stands for) sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitasnya. 

Sesuatu yang lain itu – dinamakan sebagai interpretan (interpretant) dari tanda  yang 

pertama pada gilirannya mengacu pada objek (object).  

Sebuah tanda atau representamen memiliki relasi triadik langsung dengan 

interpretan dan objeknya. Relasi triadik ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Interpretan 

 

 

 

 

Representamen                                          Objek 
(Kris Budiman, 2004:26) 

 

Sebuah interpretan seperti dalam diagram di atas, akan menjadi representamen 

lagi, dan representamen ini akan  menjadi interpretan lagi, proses ini terus berulang tidak 

berkesudahan.    Berkait dengan pandangan dua tokoh emiotika tersebut di atas, B.H 

Hoed (dalam E.K.M. Masinambow. Ed., 2002:297) menyimpulkan bahwa Saussure lebih 

menekankan  pada proses komunikasi  (hal ini kemudian dikembangkan oleh Roman 

Jakobson),  dengan penekanan pada teori produksi tanda.   Sedang Peirce  lebih 

memberikan penekankan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks 

tertentu.  Dalam hal ini Peirce tidak menekankan pada tujuan komunikasi, yang 

diutamakan adalah pemahaman terhadap suatu tanda sehingga proses kognisinya menjadi 

utama. 

Di atas telah disinggung, bahwa Umberto Eco dipengaruhi terutama oleh 

pandangan Charles Sanders Peirce tersebut.  Teori yang dikembangkan Umberto Eco  

lebih memperhitungkan kaidah-kaidah kopetensi wacana, formasi teks, kepastian 

konteks, dan lingkungan.  Dengan pandangan seperti ini maka kemudian yang menjadi 

objek studi tanda  adalah kebudayaan. 

Berkaitan dengan hal itu, tanda bagi Umberto Eco menyangkut pengertian yang 

lebih luas, yaitu tanda sebagai ”sesuatu” yang atas dasar konvensi masyarakat, dapat 

mewakili atau menggantikan (stands for )  ”sesuatu”  yang lain.   Esensi tanda sebagai 

suatu kemampuan “menggantikan”  dalam beberapa hal atau kapasitas tertentu, yang 

diungkapkan Peirce, oleh Umberto Eco ditawarkan kembali dengan cakupan yang lebih 

luas yaitu pada kehidupan sosial budaya. 

Bagi Eco, sesuatu yang lain (tanda/interpretan) yang digantikan itu, mempunyai 

kriteria tidak harus eksis dan empiris, serta aktual. Karena tidak harus eksis, empiris dan 

aktual maka tanda bisa dipergunakan untuk menyampaikan sesuatu yang lain, yang tidak 

sesuai dengan keadaan senyatanya, dengan kata lain tanda dalam pandangan Eco, bisa 

dipergunakan untuk “berbohong”, mendustai, mengelabuhi atau untuk mengecoh. “This 

samething else does not necessarily have to exist or actually be samewhere at the moment 

in which a sign stand for  it” (Nöth, 1990: 326). Pandangan Umberto Eco tentang tanda 

inilah yang kemudian dikenal sebagai  Teori Dusta atau Semiotika Sebagai Teori Dusta. 
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Teori semiotik Roland Barthes juga  cukup digemari oleh mahasiswa untuk memahami 

makna karya atau produk budaya lainnya. 

 

APLIKASI TEORI DUSTA PADA KRITIK KARYA  

Jika semiotik digunakan sebagai alat untuk memahami karya seni, maka bisa 

dilihat bahwa sifat semiotik terhadap karya seni berfungsi dalam dua cara, pertama karya 

seni dilihat sebagai suatu tanda yang komunikatif dan kedua  sebagai sebuah struktur 

yang otonom. Pertama, karya seni merupakan parole (manifestasi ujaran yang aktual 

dalam suatu sistem tertentu), aspek ini terikat suatu konvensi, bahasa dan budaya.  Kedua, 

sebuah karya seni dapat dilihat sebagai: (1) artefak yakni signifier, penanda, (2) objek 

estetik yang ada dalam kesadaran sosial dan berfungsi sebagai makna, yakni signified, 

aspek referensial tanda. 

Teks pada hakekatnya adalah karya wacana yang dimantapkan (diabadikan). 

Karya sastra lisan dimantapkan dengan cara dihafalkan, diceritakan berulang kali dan 

diturunkan dari generasi ke generasi, sedangkan dalam seni rupa, teks diabadikan  dengan 

citra visual (visual image), yang bersifat dua dimensional ataupun tiga dimensional.  

Menurut Paul Ricour (dalam Kleden, 1997: 39), sebuah karya yang berupa 

wacana yang dimantapkan dalam bentuk tulisan (dan bentuk lain), mempunyai otonomi 

semantis rangkap tiga, yaitu, otonomi semantis terhadap maksud pengarang, otonomi 

terhadap lingkup kebudayaan asli dimana karya itu dibuat, dan otonomi terhadap 

penafsiran publiknya. Dalam hal ini Roland Barthes berpendapat, bahwa teks tidak lagi 

mempunyai tempat bagi seorang author, yaitu pihak atau lembaga yang dianggap 

mempunyai wewenang untuk menentukan makna final atau paling otentik (final signified 

atau authorized meaning).  Barthes menekankan ”sebagai lembaga, pengarang telah 

mati”. Teks menjadi arena permainan tanda-tanda yang berada di luar jangkauan 

kekuasaan authority pengarang. Secara tekstual, ia mempunyai kedudukan sama seperti 

orang lain, yaitu sebagai tamu, namun sebagai lembaga atau pihak yang menentukan 

makna ia telah mati, ia tidak mempunyai otoritas makna tekstual (Piliang,2003:270).  

Dengan demikian untuk mengetahui makna sebuah karya seni bisa lakukan 

sendiri oleh masyarakat / penikmat karya tersebut tanpa perlu kawatir makna yang 

dipahami tersebut tidak tepat. 

Ada beberapa contoh penelitian yang menggunakan pendekatan semiotika ini, misalnya: 

iklan sabun mandi LUX versi Dian Sastro Wardoyo yang ditayangkan  di berbagai 

televisi tahun 2002 – 2003an. Iklan ini diambil sebagai contoh bagaimana teori ini 

bekerja,  utamanya penerapan teori itu dalam suatu produk budaya (iklan). 

Dalam Iklan sabun mandi LUX yang ditayangan di televisi tersebut, terlihat 

(denotatif) Dian Sastro Wardoyo sedang mandi menggunakan produk sabun tersebut. 

Busa sabun terlihat sangat banyak sampai-sampai menutup seluruh badan bahkan sampai 

kebagian wajah artis cantik ini. Usai mandi Dian Sastro terlihat menjadi lebih cantik, 

wajah berseri-seri, kulitnya nampak begitu putih bersih. 

Dalam tanyangan itu terlihat Ia dengan penuh percaya diri berjalan menuju ke 

tengah-tengah kerumunan para pria ganteng, meskipun masih berada di kejauhan, para 

pria tersebut sudah bisa merasakan keharuman badan Dian Sastro.  Sembari menikmati 

keharuman itu, para pria itu dengan penuh kekaguman terlihat terus menatap mengikuti 

setiap gerak langkah Dian Sastro. Wajah Dian Sastro nampak begitu berseri-seri, 

gembira,  memancarkan ekspresi kebanggaan atas apa yang telah didapatkan dari sabun 

mandi yang telah digunakannya itu. 

Berdasarkan deskripsi denotasi dari iklan sabun LUX versi Dian Sastro Wardoyo 

tersebut, dengan menggunakan relasi triadik Peirce akan dicari ” sesuatu” (yang tidak 

eksis) yang mungkin ada pada iklan itu. Prinsip yang digunakan adalah bahwa sebuah 

interpretan dalam hal ini  sabun mandi LUX, pada proses semiosis berikutnya akan 

menjadi representamen lagi, dan representamen “baru” ini pada gilirannya juga akan  

menjadi interpretan lagi.  
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Prinsip semiosis ini bisa digambarkan sebagai berikut: 

   Sabun mandi LUX 

 

 

 

/LUX/          ”Sabun untuk mandi” 

 

 

 

      Dian Sastro mandi        Sabun mandi bintang film 

      Dengan sabun LUX 

 

 

 

                 Dian Sastro cantik,              Saya mandi dengan “LUX”. 

                 Harum, dan memikat.          Saya juga bisa cantik, harum, 

                                                             dan memikat 

    

 

 

 

                           Saya jadi selebriti.                 Saya (dengan  mudah) 

                                                                          dikagumi banyak  

                                                                          pria  

 

Proses semiosis tersebut tentunya masih bisa dilanjutkan terus, yang lebih 

penting bahwa melalui relasi triadik ini ternyata bisa memberi gambaran,  bahwa iklan 

sabun LUX yang setiap hari bisa dilihat di televisi itu, tidak hanya mengajak pemirsa 

untuk menggunakan produk tersebut (sesuai dengan tujuan sebuah iklan), tetapi juga 

membangun mitos tentang kecantikan, ketenaran, kemewahan yang melekat pada sosok 

selebriti. 

Pemirsa televisi yang terkena “sihir” iklan ini, sudah bisa  membayangkan bahwa 

dengan hanya menggunakan sabun LUX, dirinya juga (akan) menjadi harum, berkulit 

putih (termasuk yang terlahir berkulit gelap) , dan  cantik. 

Proses semiosis pada iklan ini, menjadi petunjuk bahwa iklan sebagai salah satu 

produk budaya, bisa dipergunakan untuk mengecoh, dan mengelabui  (kesadaran) para 

pemakai produk. Kenyataan yang terjadi tentu tidaklah seperti apa yang diangankan oleh 

pemakai produk tersebut. 

Contoh lainnya, proses semiosis pada iklan Aqua tepatnya pada label Aqua, edisi 

khusus “Temukan Indonesiamu”  (Fitri Ayuni Amalia, 2018:4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Gambar Ilustrasi Label Aqua Edisi Santun  

Sumber:   https://www.indopress.id/article/serbaserbi/desain-kemasan-aqua-unggulkan-ilustrasi 

http://thinkingroominc.com/
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Dalam ilustrasi di atas terlihat (denotatif) orang-orang yang sedang salim dan 

berjabat tangan. Salim dan berjabat tangan merupakan komunikasi non verbal sebagai 

aktivitas simbolis yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Setiap 

objek dalam elemen ilustrasi santun tersebut berhubungan satu sama lain yang 

menggambarkan bahwa setiap orang selalu membutuhkan orang lain oleh karena itu, 

sikap santun seharusnya tidak melihat umur, gender, jabatan, ras, agama, suku dan 

kedudukan sosial. Penggunaan flat desain dalam ilustrasi Santun menggambarkan bahwa 

tidak perlu melihat seseorang dari penampilannya melainkan dari kepribadiannya. 

Penggunaan simbol salim pada label Aqua “Temukan Indonesiamu” sangatlah tepat 

untuk menggambarkan masyarakat Indonesia karena salim di Indonesia merupakan 

tradisi yang masih kental sampai sekarang. 

Sebagai makhluk sosial tersebut, adanya kontak antara manusia akan memberikan 

siklus memberi dan menerima dalam santun. Dengan salim maka pemberi memberikan 

perhatian kecil dan rasa hormat kepada yang lebih tua dan penerima menerima perhatian 

dan juga keikhlasan. Contoh yang lain karya karya Anusapati (Sumarwahyudi,2016:5). 

Apakah  “makna” patung ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Judul Diikat.  Tahun 2002 

(Sumber foto: File elektronik dokumentasi Anusapati) 

 

 

KESIMPULAN 

     Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama,Teori Dusta 

bisa dipahami bahwa dusta dalam konteks semiotika bukanlah dusta dalam arti negatif 

seperti yang dipahami dalam kehidupan sosial sehari-hari.  Teori Dusta dalam konteks 

semiotika  muncul sebagai akibat adanya proses semiosis (signification), yaitu proses 

yang memadukan entitas representamen dengan objek.  Dalam proses semiosis ini akan 

tercipta representamen baru yang tak berkesudahan, seperti apa yang dilihat pada diagram 

relasi triadik iklan Sabun Mandi LUX di atas.  

Kedua, semua produk budaya sesulit apapun bentuk visualnya  bisa dipahami 

maknanya, salah satunya menggunakan  teori semiotika ini.   Makna hasil pembacaan 

terhadap suatu produk budaya  tentu bukanlah makna tunggal dengan kebenaran mutlak. 

Setiap orang yang melihat / membaca suatu karya tentu akan berlandaskan pengalaman 

dan pengetahuan unik yang dimilikinya, hal ini berpeluang  bisa menciptakan makna-

maknanya sendiri yang juga bersifat unik serta berbeda dengan hasil pemaknaan orang 

lain, bahkan bisa berbeda dengan makna yang dikehendaki oleh pencipta karya.   

Every interpretation is always already misinterpretation ! 
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IMPLEMENTASI PENILAIAN PADA PEMBELAJARAN SENI 

 
Totok Sumaryanto Florentinus 

 
Program Studi Pendidikan Seni Musik, Jurusan Pendidikan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang , email: totoksumaryanto@mail.unnes.ac.id 

 
Abstract:The face of world economic activity at an early age can be marked by a variety of 

human needs that have implemented the support of the internet and the digital world as a vehicle 

for interaction and transactions, including in education. Learning Art is part of the education 

process to develop a whole person. The importance of learning art is for the purposes of forming a 

balanced and humanist personality especially in the aspects / aesthetic / beauty aspects. The 

assessment of art learning follows the principle of competency-based assessment, namely 

assessment that has experienced a shift from assessment through tests (measuring knowledge 

competencies based on results only), towards authentic assessments (measuring all competency 

attitudes, skills, and knowledge based on process and results). How to determine authentic 

assessments in art learning can use tests and non-tests. The test can be used if what is measured is 

the maximum ability of students (maximum performance) such as achievement tests, aptitude 

tests, intelligence tests and tests of academic potential. Non-tests are used if what is to be 

measured is a typical performance consisting of performance assesment, product assesment, 

project assesment and portfolio assesment and attitude assesment. 

 

Keywords: Assessment, Art Learning, authentic. 

 

Ringkasan: Wajah kegiatan ekonomi dunia saat  dini dapat ditandai dengan berbagai macam 

kebutuhan manusia yang telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai 

wahana interaksi dan transaksi, termasuk dalam bidang pendidikan. Pembelajaran Seni merupakan 

bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Pentingnya 

pembelajaran seni adalah untuk keperluan pembentukan pribadi yang seimbang dan humanis 

utamanya pada aspek/unsur estetik/keindahan. Penilaian pembelajaran seni mengikuti prinsip 

penilaian berbasis kompetensi, yaitu penilaian yang mengalami pergeseran dari penilain melalui 

tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju penilaian otentik 

(mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan 

hasil). Cara menentukan penilaian otentik dalam pembelajaran seni dapat menggunakan Tes dan 

Non-tes. Tes dapat digunakan apabila yang diukur adalah kemampuan maksimal siswa (maximal 

performance) seperti tes prestasi belajar, tes bakat, tes kecerdasan dan tes potensi akademik. Non-

tes digunakan jika yang akan diukur adalah penampilan tipikal(typical performance) yang terdiri 

dari penilaian unjuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek dan penilaian portofolio dan 

penilaian sikap. 

 

Kata Kunci: Penilaian, Pembelajaran Seni, Otentik. 

 

PENDAHULUAN 

Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah memasuki lini masa abad 

21.  Masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu. Fase periode revolusi industri 

membutuhkan. Tahap-tahap Revolusi Industri 4.0 dan Era Disrupsi, Sosial 5.0 adalah 

sebagai berikut: (1) tahun 1800, revolusi industri pertama, ditandai dengan penemuan 

mesin uap dan mendorong inovasi kapal uap, kereta api uap, dan lain sebagainya, (2) 

tahun 1900, revolusi industri kedua, ditandai dengan penemuan listrik dan essembly line 

yang meningkatkan produksi barang, (3) tahun 2000, revolusi industri ketiga, ditandai 

dengan inovasi teknologi informasi, komersialisasi, personal computers dan lain 

sebagainya, (4) tahun sekarang, revolusi industri keempat, ditandai dengan kegiatan 

manufuktur terintergrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara 

masih. 

 Era baru Industrialisasi digital tentu tidak lepas dari dampak yang akan timbul 

dari dunia digital dan revolusi industri keempat. Selain dampak yang ditimbulkan, 
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revolusi industri 4.0 memiliki ancaman yang tidak bisa dilepaskan, yaitu secara global era 

digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 -

2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis (Gerd Leonhard, ). 

Selain itu diestimasi bahwa di masa yang akan datang, 65% murid Sekolah Dasar dunia 

akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini(US Departement of Labor 

Report).  

 Era baru industrialisasi  digital juga memiliki peluang, yaitu berpotensi 

memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2.1 juta pekerjaan baru pada tahun 

2025. Selain itu ada juga potensi pengurangan emisi karbon kurang lebih 26 miliar metrik 

dari tiga industri besar, yaitu Elektronik, Logistik, dan otomotif (World Economic 

Forum).  

 Bagaimana dengan gejala-gejala transformasi di era baru industrialisasi digital 

tersebut di Indonesai ?. saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia 

sudah terkena dampak dari arus digitalisasi, yaitu: (1) toko konvensional yang ada sudah 

mulai tergantikan oleh bisnis marketplace, seperti Bukalapak.com, Blibli.com dan lain-

lain, (2) taksi atau ojek tradisional posisinya sudah mulai tergeserkan dengan moda-moda 

berbasis online, seperti Go-Jek, Uber dan Grab. Di era Milenial, industri masa depan dan 

berkaitan dengan tantangan pendidikan abad 21, dibutuhkan keterampilan-keterampilan 

baru dan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Keterampilan yang pertama adalah 

complex problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah asing yang 

belum diketahui sebelumnya  dengan skala kebutuhan 36%. Kedua, Social Skills, yaitu 

kemampuan untuk negoisasi, koordinasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam 

memberikan bantuan hingga hal yang berhubungan dengan kecerdasan emosi(emotional 

intelligences) dengan skala kebutuhan 19 %. Ketiga, Procces Skill, yaitu kemampuan 

yang berkaitan dengan logical thinking, active listening, evaluasi diri dan lain sebagainya 

dengan skala kebutuhan 18 %. Keempat, system skill, yaitu kemampuan untuk dapat 

melakukan pengambilan keputusan dengan pertimbangan cost benefit serta kemmampuan 

untuk menjalankan bagaiamana sistem dibuat dan dijalankan. Bagaimana pendidikan 

dalam merespon masa depan tersebut? Apakah termasuk di dalamnya pendidikan seni? 

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk merespon masa depan tersebut, 

termasuk Pendidikan Seni, adalah: (1) Komitmen peningkatan investasi pendidikan di 

pengembangan digital skills dan social skills, (2) selalu mencoba dan menerapkan 

prototipe teknologi pendidikan terbaru(model, metode, strategi, media, e-learning) learn 

by doing, (3) menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan 

dalam ranah peningkatan digital skill, (4) kolaborasi dunia Industri, akademisi, dan 

masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di 

masa depan, (5) menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait 

human digital skills, (6) artificial intelligence, internet thinks, e-learning, (7) networking 

(nasional dan internasional). 

 

PENTINGNYA PEMBELAJARAN SENI 

Tujuan pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, BAB II pasal 3 berbunyi 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 bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab(UU No. 20 Th. 

2003:7). Sehubungan dengan hal tersebut maka jelas usaha meningkatkan mutu 

pendidikan sangatlah penting. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal 

dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan fungsi dan 

tujuan akhir pembinaan kesiswaan berusaha  seoptimal mungkin sehingga apa yang 

disebutkan dalam UU No. 20 Th. 2003 dapat terwujud.     
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 Ujung tombak pendidikan seni adalah terletak pada pendidik (guru) pendidikan 

seni itu sendiri. Di era milenial abad 21 ini, setiap guru pendidikan seni harus menguasai: 

Technological-Pedagogical-Content-Knowledge (T-PACK). Hal itu mengacu kepada 

pengetahuan yang diperlukan Guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam 

pembelajaran bidang seni. Keseimbangan antara teknologi, bidang ilmu dan pedagogi 

menjadi sesuatu keharusan yang wajib dikuasai oleh para pendidik seni.  

Penyelenggaraan proses pembelajaran seni sesuai dengan rekomendasi dari UNESCO 

mencakup learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together 

(Florentinus, T.S, 2019).                    

Pembelajaran Seni merupakan bagian dari proses pendidikan untuk 

mengembangkan manusia seutuhnya. Pengembangan manusia seutuhnya melalui proses 

pendidikan bertujuan untuk: (1) menjadikan peserta didik memiliki pribadi yang 

seimbang, menjadi dirinya sendiri yang tak tergantikan dengan orang lain, (2) pembinaan 

hubungan pribadi dengan masyarakatnya, (3) pembinaan hubungan dengan bangsa dan 

negaranya, dan (4) pembinaan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan 

memiliki tujuan utama untuk pembentukan pribadi peserta didik yang terdiri dari: (1) 

pendidikan Keagamaan, (2) pendidikan moral kesusilaan, (3) kecerdasan, dan (4) 

keindahan/estetik. pentingnya pembelajaran seni adalah untuk keperluan pembentukan 

pribadi yang seimbang dan humanis utamanya pada aspek/unsur estetik/keindahan. 

Seni merupakan suatu proses yang akhirnya menghasilkan ungkapan perasaan 

atau ekspresi manusia yang diwujudkan dalam bentuk lambang atau simbol menurut 

subjektivitas pencipta yang didasari prisip estetika sesuai dengan nilai budaya 

penciptanya, yang dinyatakan dalam bentuk karya seni yang mempunyai citarasa yang 

indah, sedangkan cabang–cabang kesenian yang mempunyai nilai estetis, antara lain seni 

rupa, seni tari, seni musik, seni suara, dan seni drama(Chapman, 1991). 

Keunikan pendidikan seni itu terletak pada kekhasan seni itu sendiri. Pengalaman 

estetik merupakan intisari dari seni maka pendidikan seni tanpa melibatkan pengalaman 

estetik bukanlah pendidikan seni dalam arti yang sesungguhnya. Karena itu, pengalaman 

estetik pulalah yang membedakan pendidikan seni dengan pendidikan bidang studi 

lainnya. Dalam pendidikan seni, pengalaman estetik adalah sesuatu yang esensial, sedang 

dalam pendidikan studi yang lain, pengalaman estetik (kalaulah pengalaman tersebut 

dihadirkan) hanyalah sekedar alat bantu untuk mencapai atau menegaskan tujuan tertentu 

yang utama dalam bidang studi tersebut.  

Pengalaman estetik dimaksudkan untuk menggambarkan sejenis pengalaman 

yang spesial karena terjadinya sentuhan dengan gejala keindahan (bagaimanapun gejala 

keindahan itu dimaknai). Pengalaman ini muncul bila kualitas keindahan tersebut dikenali 

atau disadari. Sseorang merasakan pengalaman estetik dalam kurun waktu tertentu saat 

jiwanya menyatu dalam menikmati, mengimajinasikan atau mengekspresikan keindahan.  

Keunikan seni tercermin pada upaya pengembangan potensi pengalaman estetik 

yang diberikan. Upaya pengembangan tersebut dilakukan melalui penciptaan (creation), 

pelakonan (performance), penanggapan (respone). Penciptaan biasanya dipandang 

sebagai proses menghasilkan sesuatu yang baru. Penciptaan merupakan suatu yang hakiki 

dalam pemberian pengalaman estetik di sekolah. Proses penciptaan dalam dunia seni 

menuntut keterlibatan intelektual, emosional, dan fisik secara penuh agar mampu 

dilahirkan sesuatu ciptaan yang orisinal/kreatif. Dengan penciptaan, tersirat adanya 

kebebasan bagi seseorang dalam menemukan beragam cara atau pendekatan pemecahan 

masalah. Itulah sebabnya mengapa proses penciptaan karya seni tidak mengikuti langkah 

yang serba pasti dan beraturan. Dalam dunia pendidikan, seorang anak yang menciptakan 

sesuatu yang baru bagi dirinya (meskipun temuannya tersebut bukanlah hal baru karena 

telah ditemukan oleh orang lain) dapat disebut sebagai kegiatan kreatif(Sumaryanto, 

2009). 

Pelakonan merupakan cara lain bagi seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya. 

Perbedaannya dengan kegiatan penciptaan adalah: pada pelakonan, seseorang mengulangi 
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sebuah ciptaan yang telah ada sebelumnya sebagaimana yang dilakukan pemain teater, 

penari, penyanyi atau pemusik. Meskipun hanya menghadirkan kembali suatu penciptaan, 

pelakonan dipandang sebagai kegiatan yang kreatif. Alasannya karena seorang pemain 

teater, penyanyi atau pemain musik tidak begitu saja mengikuti skenario, pedoman, atau 

notasi lagu yang ada tetapi secara bebas memberikan penafsiran sendiri sehingga mampu 

melahirkan karya yang unik. Kegiatan pelakonan menjadi salah satu aspek penting dalam 

pendidikan seni untuk mengembangkan potensi pengalaman estetik anak. 

Bila pada kreasi dan pelakonan seseorang secara aktif menghasilkan atau 

mempertunjukkan sesuatu, dan karena itu ia berperan sebagai seniman, maka pada 

penanggapan, seseorang berperan sebagai pengamat atau penonton. Di sini, faktor 

kepekaan rasa dalam mencerap rangsang keindahan menjadi aspek utama yang dibina. 

Kepekaan rasa keindahan seorang anak akan menjadikannya bersikap apresiatif terhadap 

nilai keindahan.  

Pendidikan seni merupakan bagian dari rumpun pendidikan nilai. Dalam konteks 

kebangsaan, pendidikan nilai erat kaitannya dengan pembentukan dan pengembangan 

watak bangsa. Pendidikan nilai adalah suatu proses budaya yang selalu berusaha 

meningkatkan harkat dan martabat manusia, membantu manusia berkembang dalam 

dimensi intelektual, moral, spiritual, dan estetika yang memuat nilai-nilai (Rohidi, 2008). 

Kesadaran dan komitmen untuk memanfaatkan seni dalam program pendidikan di 

sekolah formal karena pendidikan seni memiliki karakteristik yang unik, bermakna, dan 

bermanfaat terhadap pertumbuhan dan perkembangan  kepribadian peserta didik. 

 

PENILAIAN PEMBELAJARAN SENI BERBASIS KOMPETENSI  

Penilaian pembelajaran seni mengikuti prinsip penilaian berbasis kompetensi, 

yaitu penilaian yang mengalami pergeseran dari penilain melalui tes (mengukur 

kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju penilaian otentik (mengukur 

semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil). 

Penilaian otentik digunakan untuk memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu 

pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor 

ideal (maksimal). Penilaian tidak hanya pada level Kompetensi Dasar(KD), tetapi juga 

Kompetensi Inti(KI) dan Standar Kompetensi Lulusan(SKL). Di luar hal tersebut di atas, 

penilaian otentik dapat digunakan untuk mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat 

siswa sebagai instrumen utama penilaian  Ekstrakurikuler. 

Penilaian adalah merupakan Kegiatan menafsirkan hasil pengukuran(Griffin & 

nick, 1991).  Selanjutnya (Ebel & Frisbie, 1986) menyatakan penilaian adalah kegiatan 

dengan berbagai metode untuk menentukan performansi indiv/kelompok. Disamping itu 

penilaian juga dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi unt megetahui 

pencapaian belajar peserta didik. Oleh karena itu sistem penilaian harus mampu: (1) Beri 

info yang akurat, (2) Mendorong peserta didik belajar, (3) Memotivasi pendidik 

mengajar, (4)Meningkatkan kinerja lembaga dan (5) Meningkatkan kualitas pendidikan. 

Penilaian berbasis kompetensi merupakan penilaian yang berkelanjutan, yaitu 

menilai semua kompetensi dasar, Menganalisis hasil penilaian dan melakukan usaha 

tindak lanjut: remidi, pengayaan dan percepatan. Pengertian penilaian adalah proses 

pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk menilai hasil belajar siswa 

menurut tahapan kemajuan belajarnya, hingga diperoleh profil/potret kemampuan siswa 

dalam mencapai standar kompetensi(Widoyoko, 2012). 

Instrumen penilaian sebagai alat pengumpul informasi terdiri atas: (1) Tertulis 

tipe obyektif dng jawaban tertulis yang terdiri atas jawaban benar salah, isian singkat, 

pilihan ganda, dan menjodohkan, (2) Tertulis tipe subyektif dng jawaban tertulis seperti 

pengerjaan soal, latihan, pemahaman bacaan, esai berstruktur/bebas, (3) Lisan dng suara 

yang berupa tanya jawab singkat, membaca nyaring,  mendengarkan, dan lain sebagainya, 

(4) Unjuk kerja dng penampilan/perbuatan yang terdiri atas permainan, drama, 

demonstrasi, olah raga,  bernyanyi, memelihara tanaman, debat dan lain sebagainya, (5) 
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Produk dng karya 3 dimensi: patung,  kerajinan tangan, alat peraga dan lain  sebagainya. 

(6) Portofolio dng karya 2 dimensi: puisi, karangan, Gambar/tulisan, Peta, Desain, 

Laporan pengamatan, penyelidikan, dan lain sebagainya, (7) tingkah laku dng menilai 

tingkah laku: skala sikap, penilaian diri, kuesioner,  buku harian, ungkapan perasaan dan 

lain sebagainya(Wirawan, 2012). 

Prosedur penilaian pembelajaran seni berbasis kompetensi(otentik) meliputi 4 

langkah sebagai berikut: 

Langkah pertama, Menjabarkan KD/KI ke dalam Indikator Pencapaian Hasil 

belajar. Indikator adlh ukuran, karakteristik, ciri-ciri, perbuatan atau proses yg 

berkontribusi pada pencapaian KD. Dng kata kerja operasional yg dpt diukur: 

mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menyimpulkan, menceritakan kembali, 

mempraktikkan, mendeskripsikan, dan lain sebagainya. Langkah kedua, Menetapkan 

Kriteria Ketuntasan Setiap Indikator. Penentuan KK pertimbangkan Tingkat kemampuan 

akademis PD kompleksitas Indikator, daya dukung pendidik dan ketersediaan sarana 

prasarana. Langkah ketiga, Pemetaan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator, 

Kriteria Ketuntasan dan aspek yg terdapat pada Rapor. Langkah keempat, Pemetaan 

Standar Kompetensi, KD, Indikator, Kriteria Ketuntasan, Aspek Penilaian, dan Teknik 

Penilaian. Hal itu dilakukan dengan berdasarkan bobot materi yg dipelajari dan Memberi 

kriteria penilaian berdasar sebaran kompetensi dan indikator. 
Tabel 1. Contoh silabus dan teknik penilaian pembelajaran seni musik 

 
 Cara menentukan penilaian otentik dalam pembelajaran seni dapat menggunakan 

Tes dan Non-tes. Tes dapat digunakan apabila yang diukur adalah kemampuan maksimal 

siswa (maximal performance) seperti tes prestasi belajar, tes bakat, tes kecerdasan dan tes 

potensi akademik. Non-tes digunakan jika yang akan diukur adalah penampilan 

tipikal(typical performance) yang terdiri dari penilaian unjuk kerja, penilaian produk, 

penilaian proyek dan penilaian portofolio dan penilaian sikap(Arikunto, 2012). 

Selanjutnya tes dibagi lagi menjadi tes buatan guru dan tes standar. Tes selanjutnya dapat 

dipisahkan menjadi tes uraian dan tes pilihan. Tes uraian terdiri dari tes uraian obyektif 

dan subyektif. Sedang tes pilihan dapat terdiri dari pilihan ganda, benar-salah dan 

menjodohkan.  

 

 

Penilaian Unjuk Kerja 
Penilaian dengan mengamati kegiatan Peserta Didik dalam melakukan sesuatu 

(bermain peran, bernyanyi, main musik, membaca puisi, deklamasi, menggunakan 

peralatan laboratorium dan mengoperasikan alat. Contoh: 
Tabel 2. Penilaian Unjuk Kerja Direksi Musik dengan daftar cek 

No Aspek yang Dinilai Benar Salah 

1 Sikap Berdiri   

2 Gerakan Attack   
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3 Gerakan Aba-aba   

4 Interpretasi Lagu   

5 Release   

  Skor yang diperoleh  

                             
Tabel 3. Penilaian Unjuk kerja Direksi Musik dengan skala bertingkat(rating scale) 

NO Aspek yang dinilai 1 2 3 4 

1 Sikap Berdiri     

2 Gerakan Attack     

3 Gerakan Aba-aba     

4 Interpretasi     

5 Release     

                            Skor Total  

                         Skor Maksimum 20 

 

Penilaian Produk 

Penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas 

produk tersebut. Produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, patung, asbak, 

lukisan, dan sebagainya. Ada 3 tahap penilaian, yaitu Persiapan,Tahap Pembuatan 

Produk, Tahap Penilaian/Appraisal. Contoh: 
Tabel 4. Penilaian Produk 

NO Aspek yang Dinilai 1 2 3 4 

1 Keaslian Ide     

2 Pengetahuan yang mendukung     

3 Alat dan bahan yang Digunakan     

4 Cara Pembuatan     

5 Penampilan Produk     

6 Manfaat Produk     

                          Jumlah Skor  

                           Skor maksimum 24 

 

Penilaian Proyek 

Penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu/periode 

tertentu. Berupa investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, 

pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Contoh: 
Tabel 5. Penilaian Proyek 

NO Aspek yang Dinilai 1 2 3 4 

1 Alasan Pemilihan Proyek     
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2 Pengetahuan Yang  Mendukung     

3 Rancangan Kegiatan     

4 Proses Kegiatan     

5 Penulisan Hasil Kegiatan     

6 Komunikasi Hasil Kegiatan     

                          Jumlah Skor  

                           Skor maksimum 24 

 

Penilaian Portofolio 

Penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada sekumpulan informasi yang 

menunjukkan perkembangan peserta didik dalam satu periode tertentu. Melihat 

perkembangan kemajuan belajar PD melalui karya karangan, puisi, surat, komposisi, dan 

musik. 

Penilaian Sikap 

Perasaan yang terkait dengan kecenderungan bertindak seseorang dalam 

merespons sesuatu/obyek. Penilaian sikap terdiri dari 3 komponen sikap yaitu ada 

Afektif, kognitif dan konatif. contoh:Sikap terhadap Mapel, Sikap tehadap Guru dan 

Sikap terhadap proses pembelajaran. Contoh: 
Tabel 6 penilaian Sikap dalam praktek Ansambel Musik 

NO NAMA PERILAKU NILAI KET 

  KERJASAMA PERHATIAN INISIA-TIF TERTIB 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

BADU 

 

LEHONG 

 

GEMBONG 

KUPRET 

 

DEWI 

            

Keterangan: 4. Sangat Baik   3. Baik    2. Sedang      1. Kurang  

 

PENUTUP 

 Pembelajaran Seni merupakan bagian dari proses pendidikan untuk 

mengembangkan manusia seutuhnya. Pentingnya pembelajaran seni adalah untuk 

keperluan pembentukan pribadi yang seimbang dan humanis utamanya pada aspek/unsur 

estetik/keindahan. Penilaian pembelajaran seni mengikuti prinsip penilaian berbasis 

kompetensi, yaitu penilaian yang mengalami pergeseran dari penilain melalui tes 

(mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju penilaian otentik 

(mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses 

dan hasil). Cara menentukan penilaian otentik dalam pembelajaran seni dapat 

menggunakan Tes dan Non-tes. Tes dapat digunakan apabila yang diukur adalah 

kemampuan maksimal siswa (maximal performance) seperti tes prestasi belajar, tes bakat, 

tes kecerdasan dan tes potensi akademik. Non-tes digunakan jika yang akan diukur adalah 

penampilan tipikal(typical performance) yang terdiri dari penilaian unjuk kerja, penilaian 

produk, penilaian proyek dan penilaian portofolio dan penilaian sikap. 
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Abstract: This article is the result of research that aims to discuss The Dramatari Wayang Topeng 

(DWT) Malang as a moral education mediation for students in schools. DWT as one of the 

traditional performing arts needs to be preserved through learning – teaching in schools. Moral 

education related to behavior or characteristics of students can be done through art education. 

Through moral education in DWT which is a local art and culture, students need to be led to learn 

and understand the content of meaning or values of wisdom. The research method uses descriptive 

qualitative by using observation and interview data. Based on the results of the study, lahire naga 

tahun as one of wayang topeng stories can be taken a picture that the DWT performance has moral 

education messages including honesty, patience, sincerity, leadership and toughness. Moral 

education that appears will also be classified in the value of art, namely the value of logic, ethics 

and aesthetics. 

 
Key Words: Wayang Topeng Malang, moral education 

 

Ringkasan: Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk membahas tentang 

dramatari wayang topeng (DWT) Malang sebagai mediasi pendidikan moral bagi peserta didik di 

sekolah. DWT sebagai salah satu seni pertunjukan tradisional perlu dilestarikan keberadaannya 

melalui pembelajaran di sekolah. Pendidikan moral yang terkait dengan perilaku atau karakteristik 

pada peserta didik dapat dilakukan melalui Pendidikan seni. Melalui Pendidikan moral dalam 

DWT yang merupakan seni budaya lokal, peserta didik perlu digiring untuk mempelajari dan 

memahami kandungan makna atau nilai-nilai kearifan. Metode penelitian menggunakan diskriptif 

kualitatif dengan menggunakan data observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelian, 

berpijak dari salah satu cerita wayang topeng lahire Naga Tahun dapat diambil suatu gambaran 

bahwa pertunjukan DWT tersebut memilki pesan-pesan Pendidikan moral diantaranya kejujuran, 

kesabaran, keikhlasan, kepemimpinan dan ketangguhan. Pendidikan moral yang muncul tersebut 

juga akan tergolong dalam nilai seni yaitu nilai logika, etika dan estetika. 

 

Kata Kunci: Wayang Topeng Malang, Pendidikan moral 

 

 

PENDAHULUAN 
Pertunjukan wayang berperan sebagai suatu mediasi pendidikan moral terutama 

pada generasi muda. Melalui pertunjukan wayang, manusia dapat mengambil pelajaran 

hidup karena seni pertunjukan wayang pada hakekatnya adalah cerminan pendidikan 

yang dibutuhkan oleh manusia (Suyanto, 2013). Pendidikan seni memiliki potensi yang 

kuat sebagai mediasi pendidikan moral bagi generasi muda. Berdasarkan filsafat seni 

bahwa seni menyangkut nilai dan seni memang nilai, sedangkan nilai adalah masalah 

mendasar yang bisa ditemukan dalam bidang kebenaran (logika), etika (kebaikan), dan 

estetika (keindahan). Nilai-nilai tersebut didapatkan dari dirinya sendiri ataupun 

lingkungan pergaulannya (Sumardjo, 2000:142; Suharto, 2012; Sunarto, 2011). Nilai-

nilai karakter yang berkaitan dengan moral dapat dikelompokkan ke dalam ketiga bidang 

yaitu etika, logika dan estetika akan memunculkan nilai-nilai karakter berkaitan dengan 

moral, jadi orang yang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral positif. 

Pemahaman yang mendorong seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik (act 

morally) juga harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu kompetensi, keinginan dan 

kebiasaan. Dengan demikian pendidikan karakter tidak akan berhasil tanpa nilai moral 

yang menjadi basis pendidikan nilai. 
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Nilai-nilai yang disampaikan membawa pesan-pesan kritik, pendidikan, 

keagamaan, dan nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yaitu pesan yang 

baik, kejujuran dan ketakwaan. Terdapat 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter yang 

berlandaskan budaya bangsa yaitu religius, kreatif, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial dan tanggung jawab (Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas, 2009: 9-10). 

Pendidikan yang diterapkan di berbagai sekolah juga menuntut untuk memaksimalkan 

kecakapan dan kemampuan kognitif. Dengan pemahaman seperti ini, sebenarnya ada hal 

lain yang lebih penting dan tanpa disadari terabaikan, yaitu memberikan pendidikan 

karakter kepada anak. Pendidikan karakter penting artinya sebagai penyeimbang 

kecakapan kognitif. 

Nilai-nilai dalam pendidikan karakter akan mendukung nilai-nilai yang terdapat 

dalam tradisi. Nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi hendaknya diperlakukan sebagai 

landasan tatkala berhadapan dengan nilai-nilai yang lain. Nilai-nilai budaya berfungsi 

sebagai sumber atau acuan bagi berbagai penciptaan baru, termasuk dalam seni tari, yang 

kemudian ditampilkan dalam perikehidupan lintas budaya. Pendidikan yang dipilih 

hendaknya pendidikan yang meniscayakan adanya orientasi untuk mencapai kesadaran 

kita sebagai bangsa yang tidak selalu bersifat singular, tetapi plural dan multikultur. 

Dengan demikian kearifan-kearifan lokal yang terdapat dalam tradisi menjadi suatu hal 

yang tidak terhindarkan, karena melalui kearifan lokal petukaran pemahaman antar 

budaya daerah menjadi niscaya juga. 

Wayang topeng sebagai salah satu identitas masyarakat Kabupaten Malang perlu 

dilestarikan. Pelestarian merupakan bentuk penularan budaya dengan cara memperkuat 

akar nilai budaya setempat, sehingga seni diyakini bukan sekedar ‘tontonan’ tetapi juga 

‘tuntunan’ bagi generasi berikutnya, yang saat ini jauh dari tradisi. Belajar wayang topeng 

Malang merupakan sesuatu hal yang diperlukan minat dan kesabaran, wayang topeng 

Malang memiliki gerak yang tidak sederhana, tidak bisa dipelajari dengan satu atau dua 

kali melihat saja. Untuk mempelajari wayang topeng Malang diperlukan motivasi yang 

tinggi dan waktu untuk belajar melalui proses pendidikan. 

Peserta didik maupun masyarakat umum dalam sistem pendidikan wayang 

topeng mempunyai kemampuan belajar yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

melakukan perubahan melalui sebuah proses untuk mengubah tingkah laku. Oleh karena 

itu, pemahaman tentang nilai-nilai yang terkadung dalam pendidikan wayang topeng 

sangat perlu agar dapat mengambil manfaat positif dalam nilai-nilai tersebut dalam 

pembentukan karakter dan budi pekerti yang luhur, sehingga dapat melakukan 

pembiasaan perilaku dan moral yang baik. Indikator-indikator dari beberapa nilai-nilai 

karakter dalam pendidikan moral (Kereligiusan, Kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, 

kedemokratisan, kepedulian, dan nasionalisme (Rachman, 2011: 23-26; Tyas, 2018; 

Wahid, 2017).  

Berdasarkan kajian konsep pendidikan seni, Pendidikan sebagai sistem pewarisan 

merupakan salah satu dari klasifikasi sistem penularan (Soehardjo, 2011). Sistem 

pewarisan (pariental sucsesion) atau disebut juga dengan penggantian orang tua dapat 

dimaknai cara mengalihkan ketrampila ketukangan seseorang dalam hal ini orang tua 

kepada anak. Cara pewarisan ini bagi orang tua merupakan kebanggaan, meskipun ada 

pemaksaan namun bagi lingkungan masyarakat cara ini didukung. 

Pertunjukan dramatari wayang topeng Malang di Padepokan Seni Topeng 

asmarabangun selalu dipertunjukkan secara rutin yaitu setiap malam senin legi. Setiap 

pertunjukannya selalu dengan cerita yang berbeda-beda. Cerita yang disajikan selama ini 

diantaranya adalah Adege Jenggala (Januari), Panji Kudarawangsa (Februari), Walang 

Wati - Walang Sumirang (Maret), Lahire Panji Laras (April), Rabine Bapang (Juni), 

Jenggala Mbangun Candi (Juli), Gunungsari Kembar (Agustus), Umbul-Umbul 



 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

44 
 

Madyapura (September), Ronggeng Roro Jiwa- Tangis (Oktober) dan Lahire Naga 

Tahun (November). 

 

Dipilihnya lakon Lahire Naga Tahun, yang merupakan penyajian dramatari 

wayang topeng dari Padepokan Seni Asmara Bangun, karena dipandang memiliki banyak 

muatan pesan-pesan moral serta nilai-nilai yang berdampak pada Pendidikan moral untuk 

peserta didik. Bukan berarti cerita lainnya menjadi tidak penting, tetapi, cerita ini juga 

sangat sesuai dengan usia peserta didik yang setara SD sampai SMA. Dalam usaha 

mengungkap nilai-nilai Pendidikan moral, tidak menutup kemungkinan cerita-cerita 

dramatari wayang topeng lainnya dapat digunakan sebagai pijakan sejauh masih memiliki 

kesesuaian dengan tema yang dikaji. 

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa dramatari wayang topeng 

(DWT) Malang dapat digunakan sebagai mediasi pendidikan moral bagi peserta didik di 

sekolah. Melalui Pendidikan moral dalam DWT yang merupakan seni budaya lokal, 

peserta didik perlu digiring untuk mempelajari dan memahami kandungan makna atau 

nilai-nilai kearifan. Kandungan-kandungan nilai moral yang terdapat dalam cerita Lahire 

Naga Tahun dibahas secara detail. 

 

METODE 
Penelitian ini mengkaji tentang kesenian, yakni tentang dramatari wayang topeng 

Malang sebagai basis mediasi pendidikan moral. Satuan-satuan masalah yang dikaji 

adalah mengenai nilai-nilai moral melalui wayang topeng dengan pendekatan 

antropologi, sosial dan seni. Fokus kajian tertuju pada upaya untuk mengidentifikasi, 

pemahaman, dan menjelaskan secara kualitatif terhadap masalah-masalah tersebut. 

Menurut Rohidi (2011:47), penelitian seni dilakukan melalui keterlibatan di dalam 

lapangan atau situasi kehidupan nyata secara mendalam. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih 

peneliti karena penelitian ini bersifat naturalistik berdasarkan hasil temuan di lokasi 

penelitian yaitu di Dusun Kedungmonggo Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. 

Penelitian kualitatif mementingkan penyelidikan yang syarat nilai, dan mencari jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus 

perolehan maknanya (Denzin, 2009:6).   

Pemilihan desain penelitian dilakukan dengan fenomenologi karena disesuaikan 

dengan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. Inti dari desain  

fenomenologis adalah untuk memahami realitas intrasubjektif dan intrasubjektif dari 

tindakan sosial dan interaksi sosial (Jazuli, 2014:124). Sutopo (2002) menjelaskan bahwa, 

desain fenomenologis lebih menekankan pada multiperspektif dan intersubjektif. 

Multiperspektif dimaksudkan adalah menggunakan berbagai cara pandang, sehingga akan 

mempertajam dalam mengungkap sesuatu yang diteliti. Intersubjektif adalah berusaha 

untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa, 

sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan di sekitar 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

A. Cerita Lahire Naga Tahun 

Lahire Naga Tahun dipertunjukkan pada saat bulan sura yaitu bulan hitungan 

jawa atau tahun baru jawa. Di Padepokan Seni Topeng Asmara Bangun, cerita Lahire 

Naga Tahun dibagi menjadi 4 episode, hal ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan 

sebuah cerita. Handoyo menyampaikan, bahwa dengan waktu pertunjukan yang singkat 

yaitu kurang lebih 2 jam, bagaimana cerita yang terdapat dalam Lahire Naga Tahun 

tersebut dapat betul-betul ditangkap atau dipahami oleh penonton. Sehingga dibagi 4 

episode dengan judul-judul yang berbeda.  
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Empat episode dari pecahan cerita Lahire Naga Tahun dengan urutan judul cerita 

Sekartaji Palsu, Lahire Panji Laras, Sayembara Adu Jago dan Lahire Naga Tahun. 

Dengan masing-masing pembagian adegan sebagai berikut: 

1. Sekartaji Palsu 

a. Adegan Pertapan; pada adegan pertapan menceritakan tentang Dewi Wadal Werdi 

yang bermimpi bertemu dengan Panji Asmara Bangun, kemudian Dewi Wadal Werdi 

memaksa Bagawan Gajah Aboh yang merupakan bapaknya untuk menikahkan. Tetapi 

Bagawan Gajah Aboh menolak karena mereka bukan berasal dari kalangan manusia 

melainkan kalangan Buto (Raksasa). Dewi Wadal Werdi memaksa terus bahkan 

mengancam bunuh diri, sehingga Bagawan Gajah Aboh pun menuruti permintaan 

anaknya. 

b. Adegan Kerajaan Rancong Kencana; kerajaan ini merupakan kerajaan dari Prabu 

Klana Sewandana. Pada adegan ini menceritakan tentang Prabu Klana Sewandana 

yang sedang berbincang-bincang dengan para patihnya tentang keadaan kerajaan. 

Kemudian datanglah Dewi Wadal Werdi dan Bagawan Gajah Aboh. Bagawan Gajah 

Aboh menceritakan tentang keinginan dari Dewi Wadal Werdi dan meminta tolong 

kepada Prabu Klana Sewandana untuk mengawasi kepergian mereka ke kerajaan 

Jenggala yaitu kerajaan Raden Asmoro Bangun. Prabu Klana Sewandana pun bersedia 

membantu mereka.  

c. Adegan Alun-Alun (Prajurit Jenggolo); dalam adegan ini menampilkan tentang para 

prajurit dari kerajaan Jenggolo yang sedang bersiap-siap untuk perang dengan 

menarikan tari Grebeg Jawa. Terjadi perang gagal (tidak ada yang menang dan tidak 

ada yang kalah) antara prajurit Jenggala dan prajurit Sabrang. 

d. Adegan Kaputren; pada adegan ini menceritakan tentang adegan Raden Panji Asmoro 

Bangun yang sedang tidur dengan Dewi Sekartaji, kemudian Dewi Sekartaji yang 

dalam kondisi hamil di culik oleh Bagawan Gajah Aboh dan menggantikannya dengan 

Dewi Wadal Werdi yang telah dirubah wujudnya menyerupai Dewi Sekartaji (Dewi 

Sekartaji Palsu). 

 

2. Lahire Panji Laras 

a. Adegan Kaputren; menceritakan tentang Raden Panji Asmoro Bangun dan Sekartaji 

Palsu yang berada di Kaputren. Raden Panji Asmara Bangun merasa curiga dengan 

perubahan tingkah laku istrinya yang tidak seperti biasanya. Misalnya saja pada saat 

tidur suka mendengkur seperti Buto, suka loncat-loncat. Tetapi Raden Panji Asmara 

Bangun tetap percaya dan sayang meskipun istrinya telah berubah sikapnya. 

b. Adegan Lolaras; menceritakan Dewi Sekartaji  asli yang telah diculik oleh Bagawan 

Gajah Aboh ke hutan dan telah melahirkan bayi, yang kemudian diberi nama Panji 

Laras. Dewi Sekartaji sedang berkeluh kesah dan berdoa karena merasa kasihan 

dengan anaknya, yang seharusnya hidup enak di Kaputren tetapi harus hidup di hutan. 

Kemudian turunlah Narada dan menyampaikan kepada Dewi Sekartaji bahwa supaya 

bayinya cepat besar maka harus dimandikan dengan banyu gege. Setelah dimandikan 

dengan banyu gege, Panji Laras berubah menjadi anak-anak (bocah).  

Suatu hari, Panji Laras mendapatkan telur, yang kemudian telur itu menetas dan 

menjadi ayam Jago yang diberi nama Cinde Laras. Panji Laras merasa ada yang lain 

dalam kehidupannya, jika dia melihat ada hewan kijang ada anak, ibu dan bapaknya, 

kenapa dia tidak. Akhirnya Panji Laras menanyakan hal ini kepada ibunya. Awalnya 

Dewi Sekartaji tidak mau menceritakan hal ini, tapi akhirnya menceritakan kisah 

sebenanrnya. Dan Panji Laras pun memaksa untuk mencari keberadaan Bapaknya. 

 

3. Sayembara Adu Jago 

a. Adegan Karang Pradesan; menceritakan kisah perjalanan Panji Laras dengan ayamnya 

Cinde Laras. Selama dalam perjalanan mencari bapaknya, di setiap desa ada 



 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

46 
 

pertarungan ayam, Panji laras selalu mengikutkan Cinde Laras dalam pertarungan 

tersebut, sampai-sampai nama Panji Laras terdengar ke kerajaan Jenggolo. 

b. Adegan Alun-Alun; menceritakan kisah Panji Gurowangsa (Putra dari Panji Asmara 

Bangun dengan Dewi Wadal Werdi) yang mengadakan Sayembara Pertarungan Ayam 

(Sayembara Adu Jago) dengan hadiahnya adalah Sigar Semangka (Setengah dari 

Kerajaan Jenggala). Mendengar ada sayembara tersebut, Panji Laras berminat 

mengikuti sayembara tersebut. Saat Panji Gurawangsa  bertanya tentang taruhan apa 

yang akan diberikan Panji Laras, Panji Laras menjawab bahwa taruhannya adalah 

kepala sendiri yang siap di pasung dan di gantung di tengah alun-alun. Panji 

Gurawangsa pun setuju dan pertarungan ayam jago pun dimulai. Panji Gurawangsa 

kalah, tetapi dia tidak terima dan kemudian menantang Panji Laras untuk bertarung. 

Tetapi tidak ada yang kalah maupun menang. 

4. Lahire Naga Tahun 

Pada adegan pertama dinamakan adegan Alun-Alun. Pada adegan Alun-Alun 

menceritakan saat terjadinya perang antara Panji Laras dan Panji Gurawangsa, 

keluarlah Jarodeh (Semar) memisahkan keduanya. Jarodeh membuat sayembara untuk 

keduanya, barang siapa bisa masuk dalam kendi ini maka dia adalah anak Panji 

Asmoro Bangun. Sebenarnya Jarodeh sudah mengetahui hal yang sebenarnya, bahwa 

yang bisa masuk ke dalam kendi hanyalah bangsa dari siluman bukan bangsa dari 

manusia. Panji Laras mencoba pertama, tetapi dia tidak bisa karena berasal dari bangsa 

manusia. Kedua, Panji Gurawangsa langsung bisa masuk ke dalam kendi tersebut 

karena dia berasal dari bangsa Siluman. Kendi tersebut langsung ditutup oleh Jarodeh 

dan dipecah, saat dipecah Panji Gurawangsa telah berubah wujud menjadi siluman dan 

diberi nama Naga. Naga tersebut bertanya kepada Jarodeh, apa makanannya jika dia 

sudah berubah jadi siluman, Jarodeh menjawab bahwa makanannya adalah orang-

orang yang salah arah, dan tempatnya berpindah-pindah setiap 3 bulan sekali. Dimulai 

dari arah Timur (Bulan Sura, Bulan Sapar dan Bulan Mulud), Selatan (Ba’da Mulud, 

Jumadilawal, Jumadilakir), Barat (Bulan Rajab, Bulan Ruwah, Bulan Pasa), dan 

berpindah utara (Bulan Sawal, Bulan Sela, Bulan Besar), demikian seterusnya 

berpindah-pindah.  

Datanglah Klana Sewandana dan Bagawan Gajah Aboh beserta para prajurit sabrang 

yang tidak terima dengan kejadian ini, maka terjadilah perang dan prajurit sabrang 

kalah. Dewi Wadal Werdi dan Bagawan Gajah Aboh juga melarikan diri. Panji 

Asmara Bangun bertanya kepada Panji Laras, tentang asal Panji Laras dan anak dari 

siapa. Panji Laras pun menceritakan dengan  dirinya dan mengajak Panji Asmoro 

Bangun untuk ikut menjemput ibunya ke Alas. 

Adegan kedua dinamakan adegan Alas yang menceritakan tentang kisah pertemuan 

antara Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji di Alas yang merupakan akhir dari 

cerita Lahirnya Naga Tahun. 

 

B. Cerita Lahire Naga Tahun untuk Pendidikan Moral 

Nilai-nilai moral dalam dramatari wayang topeng menjadi materi yang harus 

diwariskan, dialihkan atau diserap oleh peserta didik sebagai generasi penerus. 

Pendidikan dilakukan dengan mengajarkan berbagai hal yang mengandung nilai 

kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kedemokratisan, kepedulian dan 

nasionalisme. 

 Dewi Sekartaji merupakan salah satu tokoh protagonis dalam cerita Lahire Naga 

Tahun yang memiliki sifat anggun, setia, suka menolong, teguh pendirian. Dewi Sekartaji 

adalah sosok yang religious, sabar, tabah, ikhlas dan kuat dalam menghadapi situasi 

apapun. Saat ia diculik oleh Bagawan Gajah Aboh dan diasingkan ke hutan dengan 

kondisi dalam keadaan hamil. Dalam kesendiriannya, Sekartaji selalu berdoa dan 

mendekatkan diri pada Yang Maha Esa, sampai lahirlah anaknya yang bernama Panji 

Laras. Konsep agama jawa mengenai Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan orang jawa yang 
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beragama Agami Jawi terhadap Tuhan sangat mendalam dan hal ini dituangkan dalam 

suatu istilah sebutan Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos. Para penganut Agama Jawi 

mempunyai konsep yang sangat sederhana, yaitu Tuhan adalah Sang Pencipta, dan arena 

itu adalah penyebab dari segala kehidupan, dunia, dan seluruh alam semesta (ngalam 

donya), dan hanya ada satu Tuhan (Ingkang Maha Esa) (Koentjoroningrat, 1994: 325). 

Sikap religious dan kesabaran yang dimiliki oleh Dewi Sekartaji membuahkan hasil 

sampai akhirnya dia bisa berkumpul lagi dengan Panji Asmarabangun. Menurut 

simbolisasi dalam kosmologi jawa, Fenomena dalam penokohan wayang topeng Malang 

dapat disimak keberadaan kesepasangan yang disebut kesetangkupan atau dikenal dengan 

istilah kupu tarung . Kesetangkungan kesejodohan adalah Panji Asmarabangun-

Candrakirana simboliknya rembulan dan matahari (Hidajat, 2005). 

 Nilai-nilai kecerdasan juga tampak pada cerita tersebut. Indikatornya adalah (1) 

Berkata dan bertindak secara benar, cepat dan akurat, (2) Mampu menerapkan 

pengetahuannya terhadap hal-hal yang baru. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan 

didengar (rasa ingin tahu). Berfikir melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki (kreatif). Indikator berkata dan bertindak 

secara benar, cepat dan akurat tampak pada saat Panji Laras perang dengan Panji 

Gurawangsa yang kemudian dipisahkan oleh Semar (Jarodeh). Jarodeh merupakan tokoh 

baik yang memiliki sifat ceria, loyal, setia, pemberi nasehat Merajalelanya kecerdasan 

pikiran (intelektualisme) hanya dapat dikalahkan oleh kekuasaan/ kekuatan keluhuran 

budi (Dewantara I, 2013: 304). Dalam cerita pewayangan, Semar merupakan simbol 

kekuatan batiniah, yang secara simbolis mengajarkan tentang bagaimana menjadi 

manusia atau pemimpin yang baik. Berbagai sifat dan ajaran tersebut antara lain 

pemimpin tidak akan mengagungkan keturunan dan asal usulnya, pemimpin harus 

(temuwo) berfikir dan berpandangan luas dan dalam, pemimpin tidak boleh anti kritik, 

pemimpin seharusnya mudah terharu terhadap penderitaan rakyat, pemimpin harus selalu 

siap melayani dalam kondisi apapun, serta pemimpin harus bisa mikul dhuwur mendehem 

jero (menghargai hasil pemimpin sebelumnya dan menutupi segala keburukan yang ada) 

(Siswanto, 2019). 

 

KESIMPULAN 

Nilai moral yang terdapat dalam wayang topeng merupakan nilai-nilai yang 

muncul karena adanya hubungan atau interaksi. Hubungan atau interaksi tersebut dapat 

dibagi menjadi 5 yaitu manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia, manusia 

dengan alam, manusia dengan karya dan manusia dengan Tuhan. Nilai-nilai budaya yang 

berkenaan dengan manusia dengan lima hal, yaitu 1) Tuhan atau “yang Adi kodrati”, 2) 

alam, 3) sesama manusia, 4) kerja, dan 5) waktu. Nilai-nilai moral yang muncul karena 

adanya hubungan atau interaksi dapat dikelompokkan berdasarkan nilai-nilai seni yang 

terdiri dari nilai etika (kebaikan), kebenaran (logika), daan estetika (keindahan). Cerita 

Lahire Naga Tahun, merupakan salah satu bukti bahwa cerita-cerita dalam dramatari 

wayang topeng menjadi basis mediasi Pendidikan moral bagi peserta didik yang terangkai 

dalam setiap adegan ceritanya. 
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ISTILAH-ISTILAH PENDIDIKAN AGAR MENJADI PROSES KONGKRIT  

DARI PENDIDIKAN DASAR HINGGA PERGURUAN TINGGI SENI 
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Abstract: Lately there have been widespread cases of violence in secondary schools that are of 

pain quality. On the other hand, the score of students' reasoning ability through the PISA test did 

not move up, so that HOTS learning still appeared as a term without the learning process from 

children to college. And the last issue of education is education freedom. These three terms will be 

outlined in philosophy and applied advice so that they can be operationalized in education. The 

method in this paper uses literature studies derived from reference books, media and international 

journals. The results of brainstorming ideas suggest concrete processes in the form of: 1. 

Operationalization of character, 2. Learning Hots with a critical literacy process from PAUD 

children to tertiary institutions based on critical literacy, 3. The philosophy of independent 

learning is applied to individual learners 

 

Keyword: Critical literacy, well-doing, independent personality 

 

Ringkasan: Akhir-akhir ini merebak berbagai kasus kekerasan di sekolah menengah yang 

kualitasnya cukup memprihatinkan. Di sisi lain skor kemampuan bernalar mahasiswa melalui tes 

PISA tidak beranjak naik, hingga memunculkan pembelajaran HOTS yang masih berupa istilah 

tanpa proses pembelajarannya sejak anak hingga perguruan tinggi. Dan issue terakhir dunia 

pendidikan adalah merdeka belajar. Tiga istilah-istilah ini akan diuraikan secara filosofi dan saran 

terapannya sehingga dapat dioperasionalkan dalam pendidikan. Metode dalam penulisan ini 

menggunakan studi literature berasal dari buku referensi, media dan jurnal internasional.  Hasil 

sumbang saran proses kongkrit gagasan berupa: 1.Operasionalisasi budi pekerti, 2. Pembelajaran 

Hots dengan proses literasi kritis sejak anak PAUD hingga Perguruan Tinggi mendasarkan litersi 

kritis, 3. Filosofi pembelajaran merdeka diterapkan pada pribadi-pribadi pembelajar.   

 

Kata kunci: Budi pekerti, literasi kritis, kepribadian merdeka. 

 

PENDAHULUAN 

 

Akhir-akhir ini merebak berbagai kasus kekerasan di dunia pendidikan dasar dan 

menengah yang kualitasnya cukup memprihatinkan. Dari Kota Malang dilapoprkan 

terjadi kasus perundungan tujuh siswa terhadap seorang SMP Negeri. Akibat kekerasan 

itu ruas jari tengah harus diamputasi. Seorang guru terekam memukul siswa di SMAN 12 

Bekasi,hingga mata siswa memerah. Sementara di Purworejo viral di media, tiga siswa 

SMP Muhammadiyah melakukan pemukulan dan tendangan pada temannya siswi SMP ( 

Kompas, 14 Februari 2020).Pendidikan seakan tidak mampu membendung kenakalan 

berbentuk bully,menyakati teman lain baik secara verbal maupun fisik, dilakukan sendiri 

maupun bersama-sama. Sementara di Yogyakarta juga dipenuhi kelompok-kelompok 

geng motor yang sering berujung pada tawuran antar anak sekolah menengah.  

Pendidikan karakter untuk anak bangsa ini sudah merupakan kesalahan sejak 

istilah. Istilah “karakter” sejatinya memilki dua aspek, yaitu berkarakter baik atau 

berkarakter buruk (Pradoko, 2018: 243). Istilah ini juga diambil dari bahasa Inggris, 

dalam bahasa Inggris: character, noun : (1) The Qualities that make up some one’s 

personality; (2) the qualities that make samethings clearly different from anything else; 

(3) someone reputation; (4) a person in a book, play, film etc (5) a person of a particular 

type; (6) good personal Qualities especially the Qualities of being brave and determined 

when doing samething difficult; (7) a letter, number, or symbol that is written  printed or 

used in computer programs (Macmillan, 2006: 225-226). Kesalaham memilih istilah 

mailto:susilo_pradoko@uny.ac.id
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konsep secara nasional ini dapat mengakibatkan kesalahan perilaku, sebab kata karakter 

masih bersifat abstrak.  

Istilah karakter menjadi mandul, banyak lontaran-lontaran ceramah para pejabat 

dan pendidik pentingnya karakter. Penelitian para mahasiswa juga diarahkan pada 

penelitian karakter. Seorang guru dan dosen harus mengait-kaitkan mata pelajaran dan 

mata kuliah dengan pendidikan karakter namun selama ini hanya pandai dalam 

pengetahuan tentang karakter sementara perilakunya sering tidak relevan. Hasil dari 

pendidikan ini tampak dari sebagaian para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) yang 

tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi,  mengerti tentang karakter namun tetap 

melakukan tindak-tindak korupsi.  

Setelah istilah pendidikan karakter selanjutnya dimunculkan istilah High Order 

Thingking Skill (HOTS), pembelajaran keterampilan berfikir tingkat tinggi. Setiap kali 

para penatar pendidikan selalu mengungkapkan, dalam pembelajaran saat ini harus 

menggunakan HOTS. Berbagai media masa melaporkan kebijakan pembelajaran yang 

HOTS namun bagaimana keruntutan dan alur logika untuk anak akhirnya mampu 

mencapai bernalar tingkat tinggi tidak pernah dipaparkan dalam penataran tersebut. 

Sejatinya perlu perencanaan berjenjang dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi 

bagaimana membelajarkan untuk tumbuh semakin tinggi tingkat sekolah semakin 

kompleks mampu berfikir tingkat tinggi. 

Sekarang paling baru dengan “Mas Menteri Pendidikan” dimunculkan istilah 

merdeka belajar. Upaya untuk tata cara penerapan di sekolah memang telah diupayakan, 

konsep gagasan ini juga sangat bagus diterapkan pada dunia pendidikan. Pada tahun 1921 

Yamamoto telah menerapkan pendidikan seni rupa yang merdeka pada anak-anak dan 

hasil lukisan pendidikan yang merdeka dipamerkan ( Kaneda, 2003: 14). Konsep-konsep 

dan alur pikir pendidikan yang memerdekakan berkaitan dengan  guru,metode, proses, 

materi dan dengan anak masih sangat perlu uraian tebal dan mendalam untuk terapan di 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Salah satu alur berfikir subtansial hingga terapan 

di lingkup sekolah dan perguruan tinggi akan diuraikan dalam makalah ini. 

   

METODE 

 Makalah ini merupakan ide gagasan hasil pemikiran  yang ditunjang dengan studi 

literature terhadap jurnal-jurnal pendidikan dan pendidikan seni. Sumber Jurnal 

Internasional didapatkan dari JSTOR:   http://www.jstor.org/stable/ , 

http://www.criticalliteracyjournal.org/.  Artikel dari Media Masa,    Buku-buku Literatur 

referens maupun dan  buku terbitan penulis.  
 

ANALISIS DAN HASIL 

Pendidikan karakter untuk anak bangsa ini sudah merupakan kesalahan sejak 

istilah. Istilah “karakter” sejatinya memilki dua aspek, yaitu berkarakter baik atau 

berkarakter buruk (Pradoko, Sumaryadi,  

 2018: 401). Istilah ini juga diambil dari bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris: 

character, noun : (1) The Qualities that make up some one’s personality; (2) the qualities 

that make samethings clearly different from anything else; (3) someone reputation; (4) a 

person in a book, play, film etc (5) a person of a particular type; (6) good personal 

Qualities especially the Qualities of being brave and determined when doing samething 

difficult; (7) a letter, number, or symbol that is written  printed or used in computer 

programs (Macmillan, 2006: 225-226). Kesalaham memilih istilah konsep secara 

nasional ini dapat mengakibatkan kesalahan perilaku, sebab kata karakter masih bersifat 

abstrak.  

Indonesia sejak dahulu kala telah memiliki istilah tersendiri yang merupakan kata 

yang operasional, dapat terukur secara spesifik, bahkan langsung merujuk pada sifat 

kepribadian yang baik. Kata yang tepat untuk anak bangsa kita ini adalah “budi pekerti”. 

Budi berarti baik, sedangkan pekerti berarti perbuatan. Kata ini menjadi satu rangkaian 

http://www.jstor.org/stable/
http://www.criticalliteracyjournal.org/
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yang berarti perbuatan-perbuatan yang baik (kapada orang lain). Sepanjang hari manusia 

bergaul di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan semua kenalan dan handai 

tolan, sejak bangun tidur hingga mau tidur lagi. Selama manusia beraktivitas di 

masyarakat mereka melakukan budi pekerti, perbuatan baik dalam berbagai aspek bagi 

manusia. 

 Istilah karakter tidak tepat bagi dunia pendidikan di Indonesia, sejak istilah budi 

pekerti diganti menjadi pendidikan karakter. Kata itu malahan menjadi kata yang tidak 

operasional dan menghasilkan para koroptur seperti saat ini. Karakter merupakan kata 

yang abstrak, cenderung pada kata sifat. Sifat-sifat atau watak ini juga masih abstrak 

sifat/watak apa, di satu sisi sifat/watak bisa baik, di sisi lain watak/sifat bisa buruk. 

Misalnya: si x itu berkarakter judes, si y itu berkarakter pembohong, si z karakternya 

egois, dan seterusnya. Perilaku budi pekerti merupakan kata yang operasional, sebab 

menunjukkan pada perbuatan real yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat. 

Budi pekerti hanya memiliki satu tujuan, yaitu bersikap dan berperilaku baik terhadap 

orang lain, siapa pun orang lain itu ( Pradoko,Sumaryadi , 2018: 404). 

 Istilah budi pekerti, merupakan istilah kebudayaan Indonesia dengan demikian 

saat istilah ini digunakan , istilah ini terbatinkan secara tradisi turun temurun. Istilah budi 

pekerti merupakan istilah yang menjadi norma dan memiliki nilai-nilai di dalamnya. 

Istilah awal sign-sign ini sejatinya sudah menjadi leg-sign bagi masyarakat. Kata tersebut 

menjadi tanda, tanda selanjutnya oleh masyarakat dimaknai menjadi undang-undang 

sehingga menjadi tuntutan perilaku yang harus ditaati. Tuntutan perilaku ini mengakar 

dalam sistem masyarakat dimana anak-anak didik tinggal. Masyarakat akan langsung 

memberitahu tingkah-tingkah laku mana yang harus diperbuat dan tinggkah laku mana 

yang tidak boleh dilakukan. Manakala anak dalam keluarga dan masyarakat  tidak 

melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan berbudi baik maka masyarakat 

akan menegor dan melarangnya. Sementara dengan istilah karakter terjadi pengaburan 

perilaku dan pengaburan arah moral menjadi sekedar pengetahuan tentang perbuatan-

perbuatan baik namun tidak menjadi perilaku. Pribadi yang merdeka adalah seorang anak 

maupun orang dewasa yang mampu menguasai diri untuk bertindak budi pekerti, 

mengalahkan nafsu-nafsu kemauan yang jahat dan buruk dalam nilai-nilai kebersamaan 

hidup. 

 Pembelajaran secara berfikir tingkat tinggi (HOTS) dedengung-dungungkan oleh  

para penatar untuk guru-guru di sekolah. Terkesan buru-buru secara instan dan 

menasional ingin merubah sekor Tes  PISA  Internasional  (Programme for International 

Assement) yang kedudukannya tidak beranjak naik. Keterampilan  manusia untuk mampu 

berfikir tingkat tinggi, tidak semata-mata manakala diajarakan  di SMP ataupun SMA 

langsung mampu berfikir tingkat tinggi.Namun seseorang mampu berfikir tingkat tinggi 

itu perlu dilatih semenjak anak sekolah dasar terus menerus hingga dikembangkan di 

lingkungan perguruan tinggi. Demikian pula kualitas dosen yang mengajar para guru 

harus mendalami keterampilan membaca yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan 

akan ragam genre bacaan dan tulisan dan mengaitkannya ke subyek pembelajaran 

(Wardi: Kompas 2020: 6). 

 Kemampuan berfikir tingkat tinggi sangat perlu proses mendalami filsafat kritis, 

Critical Theory,  utamanya para tokoh dari Mazhab Frankfurt diantaranya Theodor W 

Adorno, Horkheimer dan Jurgen Habermas. Teori Kritis mengembangkan suatu cara 

pandang baru yang mengintegrasikan cara pandang filsafat dan analisis social sebagai 

pendekatan supradisipliner karena dipercaya bisa memberikan solusi atas persoalan yang 

dihadapi sebagai patologi social dalam masyarakat modern ( Poespowardojo, Seran, 

2016: 8).  Dasar filsafat kritis ini lah yang kemudian dikembangkan menjadi pedagogi 

kritis dan selanjutnya konsep proses pembelajaran berfikir kritis ini dapat diberikan 

semenjak anak kelas 3 sekolah dasar hingga perguruan tinggi.  

 Pedagogi kritis merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu pedagogi yang berarti 

pendidikan, segala aspek yang mencakup dunia pendidikan dan pengelolaannya, dan 
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kritis yang bermula dari tradisi para tokoh Mazhab Frankfurt untuk mengkritisi efek dari 

abad pencerahan hingga periode modern. Para tokoh ini menekankan mengkaji dan 

berpikir secara kritis, apakah era modern menjadikan manusia mampu berperan secara 

emansipatif atau sebaliknya. Kata kedua menjadi penggerak berpikir secara kritis bagi 

manusia menanggapi dunia sosial yang tidak tepat sebagai dampak masyarakat modern 

(Pradoko, 2018: 8) .  Smith dan McLaren mengungkapkan sebagai berikut.  

“ Critical pedagogy is an approach to understand and engaging the political and 

economic realities of everyday life… Critical pedagogy chalanges the social, 

environmental, and economic structures and social relations that shape the conditions in 

which people live, and in which schools operate. Critical pedagogy demands that people 

repeatedly question their roles in society as either agents of social and economic 

transformation, or as those who participate in the asymmetrical relation of power and 

privilege and the repropduction of neoliberal ideologi” (Smith and McLaren, 2010: 332).  

 Pedagogi kritis merupakan suatu pendekatan untuk dapat berperan dalam 

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, khususnya melalui dunia kependidikan. Pedagogi 

kritis memiliki tantangan untuk dapat mengubah lingkungan sosial, struktur ekonomi, dan 

relasi sosial melalui dunia pendidikan. Pedagogi kritis mempertanyakan ulang peran 

masyarakat sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi, serta mampu berperan dalam 

relasi hubungan kekuasaan yang ada, sehingga mampu berpartisipasi dalam suatu sistem 

kehidupan masyarakat. Partisipasi emansipatoris inilah yang menjadikan masyarakat 

bukan sebagai objek benda, dianggap sebagai robot, namun penghargaan atas 

emansipasinya ini menjadikan manusia memiliki menghargai manusia lain.   

Proses pembelajaran untuk  berfikir tingkat tinggi perlu dilatih semenjak anak 

tingkat sekolah dasar.  Proses pembelajaran dengan melalui pelajaran literasi kritis. 

Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca. Freire dan Macedo mengistilahkan 

sebagai literasi emansipasi, literasi diperlukan dalam kehidupan masyarakat dalam 

kerangka demokrasi.  Literasi selalu diletakkan pada konsep ideologis: assumsi, 

kepercayaan, nilai-nilai, harapan  dalam lingkungan sosio-historis tertentu.  (Dewey’s) 

Pandangan hidup dimana individu berpartisipasi dalam pemerintahan diri dan amanat isu-

isu ketidaksamaan social. Demokrasi memerlukan dialog yang merupakan aspek kunci 

literasi kritik. Mendidik anak usia sekolah dasar melalui literasi kritis bisa dilakukan 

dengan memberikan contoh kemasan makanan anak. Anak selanjutnya diminta membaca 

dan guru meminta komentarnya akan tulisan promosi di bungkus makanan tersebut. 

(Gregory, Mary Ann Cahill, 2009:6-7).  Ada iklan makanan misalnya Taro makanan 

segala rasa, selanjutnya murid makan snack tersebut. Guru menanyakan apa komentarnya 

setelah makan Taro ? Apa rasa yang ada di makanan tersebut ? Bila ada yang salah 

dengan rasa snack tersebut maka anak (murid) diminta untuk membuat kalimat yang 

sesuai dengan rasa snack yang dimakan tersebut. Inilah cara yang sangat sederhana 

membelajarkan anak-anak untuk memujlai berfikir kritis. Pembelajaran-pembelajan 

literasi kritis semacam ini perlu dirancang dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi, sesuai dengan taraf pemikiran dan kusulitannya secara bertahap.  

Pembelajaran merdeka masih memerlukan uraian yang cukup kompleks baik dari 

tataran konsep hingga pada tataran terapan dari tinggkat sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi, khususnya pembelajaran yang merdeka di perguruan tinggi seni.  Konsep-konsep 

dan alur pikir pendidikan yang memerdekakan berkaitan dengan  guru,metode, proses, 

materi dan dengan anak masih sangat perlu uraian tebal dan mendalam. Pendidikan 

bertujuan bukan mengetahui fakta , melainkan nilai. Anak perlu memperoleh makna yang 

jernih mengenai keindahan dan kebaikan moral. Jika tidak, dengan pengetahuannya yang 

spesialistis, dia akan lebih mirip dengan orang yang berilmu pengetahuan, tetapi tanpa 

kepribadian yang baik ( Joesoef, 2018: 33).  

Pribadi yang merdeka adalah pribadi yang memegang kedaulatannya, menguasai 

dirinya sendiri. Tetap dan tegak di tengah-tengah arus kenafsuan, dorongan, dan godaan 

yang menawarkan kedurhakaan. Seorang yang berkepribadian itu merupakan kesatuan, 
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perbuatan-perbuatannya berupa penyempurnaan diri. Semua kekuatan dan daya yang ada 

padanya tidak berkeliaran dan beraksi semau-maunya, melainkan diatur dan diperintah 

olehnya. Kemerdekaan berupa kekuasaan untuk menentukan diri sendiri untuk berbuat 

atau tidak berbuat. Jadi subyek yang merdeka itu mempunyai kekuasaan dengan mana iya 

menguasai diri sendiri dan perbuatannya ( Drijarkara,  2006  : 80) . Dunia pendidikan 

baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sangat diperlukan menguasai diri 

dan terbatinkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur dan mampu untuk melaksanakan 

perbuatan baik tersebut. Sehingga proses filosofi untuk pembelajaran merdeka menjadi 

tergambar sebagai berikut:  

 

 
 

Nilai-nilai budi pekerti ditanamkan sejak anak paud hingga perguruan tinggi. 

Nilai-nilai budi pekerti yang semakin terbatinkan melalui sekolah dan masyarakat 

menjadi potensi kemauan dan kamampuan untuk bertindak bagi teman-teman sekolah dan 

manusia lain lebih luasnya bagi bangdsa dan negara. Potensi kemauan selanjutnya 

dilakukan dalam perilaku yang berujud aksi. Akhir dari proses filosofis social ini menjadi 

hasil tindakan dari pribadi-pribadi yang merdeka bagi manusia lain. Kemerdekan bukan 

berarti bertindak semau-maunya namun mampu mengontrol kemerdekaannya untuk 

berperilaku baik bagi teman-teman sekolah, teman lingkungan rumah, masyarakat dan 

akhirnya bagi negara tercinta Indonesia.  

 

KESIMPULAN 

Ada tiga paradigm istilah dalam pendidikan dasar, menengah dan perguruan 

tinggi. Imerupakan konsep-konsep yang belum dijabarkan dengan tuntas. Istilah-istilah 

diuraikan secara filosofi dan saran terapannya sehingga dapat dioperasionalkan dalam 

pendidikan.  Hasil sumbang saran proses kongkrit gagasan proses pendidikan sebagai 

berikut : 1.Operasionalisasi budi pekerti, 2. Pembelajaran Hots dengan proses literasi 

kritis sejak anak PAUD hingga Perguruan Tinggi mendasarkan litersi kritis, 3. Filosofi 

pembelajaran merdeka diterapkan pada pribadi-pribadi pembelajar. Tahapan proses 

internalisasi keluhuran budi melalui langkah : pemikiran, potensi kemauan, aksi dan hasil 

tindakan pribadi merdeka.  
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Abstract: Art education is not yet have a proper place as the purpose of our national education. Art 

as main element of humanity is portrayed only as craftsmanship, however if studied more further. 

We will know that art education  is collateral and required by other field. science is discovered to 

simplify our life, however, sometimes it is dissociating people with their environment. science 

were discovered by human based on analysis to make a prosperous life for human, however science 

can also put people on a misery. Because it is used to fill personal needs, not for humanity purpose 

and individualist. Art as a science has complex comprehensiveness, because science need to create, 

not only a concept in mind. Analytical stages and thinking in artistic process contain emotional 

training, physical training, and mindset training. Those elements are not included in another field 

 

Keyword: art, emotional training, physical training, and mindset training 

 

Ringkasan: Pendidikan seni di Indonesia selama ini belum mendapatkan tempat sebagaimana 

mestinya sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Seni sebagai elemen pokok yang mengiringi 

perjalanan manusia masih dianggap hanya sebagai batas ketrampilan belaka. Namun jika dikaji 

lebih jauh ternyata pendidikan seni sejajar dibutuhkan oleh bidang ilmu yang lain. Ilmu dihadirkan 

atau ditemukan untuk mempermudah kehidupan manusia, namun terkadang ilmu membentuk 

manusia menjadi mahluk asing bagi lingkunganya. Ilmu adalah hasil temuan manusia berlandaskan 

analisa untuk mensejahterakan manusia, namun kemajuan ilmu juga bias membuat orang menjadi 

lebih sengsara. Karena ilmu sering ditemukan untuk kebutuhan tunggal saja, tidak bersifat humanis 

dan cenderung individualis. Seni sebagai salah satu ilmu mempunyai kelengkapan yang lebih 

komplit, karena di dalam ilmu seni dituntut untuk berbuat dan bukan hanya berpikir. Tahapan 

analsa dan berpikir di dalam proses penciptaan bentuk seni di dalamnya ada olah rasa, olah raga, 

dan olah pikir. Elemen itulah yang tidak terdapat di mata pelajaran keilmuan yang lain. 

 

Kata uunci : Seni, olah rasa, olah raga, olah piker 

 

A.SENI   

 Konflik manusia dengan manusia Seni merupakan sesuatu yang mengandung 

nilai etis dan estetis. Setiap orang akan mempunyai definisi seni yang beragam, karena 

seni mengandung unsur pengalaman batin setiap individu. Pengalaman batin tergantung 

sejauh mana pengembaraan individu dalam menyikapi sebuah persoalan dalam hidupnya. 

Oleh karenanya nilai standart estetis akan bersifat subjektif. Perjalanan secara empiris 

sangat menentukan apresiasi nilai seseorang terhadap sesuatu. Standart nilai normative 

seseorang dalam wilayah dimana individu itu hidup sangat menentukan pandangan dalam 

menilai sesuatu. Standart nilai ditentukan oleh geobudaya dan geopolitik serta latar 

belakang tempat individu itu lahir dan menetap. Karenanya nilai estetis tadi akan berlaku 

jika tidak bertentangan dengan nilai etika atau dalam hal ini adalah nilai normative 

dimana masyarakat itu tinggal. 

 Manusia adalah mahluk seni dan berkesenian, oleh karenanya manusia juga 

mahluk estetikus  dan beradab. Dalam hidupnya manusia melakukan sesuatu untuk 

survive dalam mempertahankan hidupnya. Survival yang dilakukan manusia melahirkan 

produk, produk jasmaniah dan produk rohaniah. Produk tersebut digunakan untuk 

keseimbangan dalam rangka tetap survive dalam menghadapi persoalan hidupnya. 

Keseimbangan tersebut sering disebut sehat. Lebih jauh akan dijabarkan hubungan antara 

keduanya sebagai berikut: 
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1. Seni mengandung nilai spritualitas. 

Sumber dari gagasan seni dalam hal ini  teater adalah konflik. Tidak akan ada teater 

jika tidak ada konflik. Konflik dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa hal: 

a. Konflik manusia dengan lingkungan 

b. Konflik manusia dengan dirinya sendidri 

c. Konflik manusia dengan dengan tuhan. 

Konflik inilah yang dijadikan sumber gagasan, oleh karenanya teater merupakan 

demonstrasi psikologi. Karena berisi tentang konflik dan menghadirkan berbagai macam 

jenis psikologi yang berbeda. Di dalam pertunjukannya dari konflik yang diolah terdapat 

nilai kebaikan dan keburukan, penonton sebagai penikmat dipersilahkan menilai dan 

memilih diantaranya beserta sebab akibatnya. Kalau penyampaian nilai kebaikan dan 

keburukan adalah Furqon menurut pandangan Islam, dan dai adalah peyampainya maka 

bisa diartikan bahwa keduanya sama mesti keberangkatannya berbeda. Bedanya adalah 

pada media dan dasar pijakan. Kalau teater beranjak pada realitas manusia, sedangkan 

agama berdasarkan realitas yang bisa terpecahkan dan wahyu yang tidak bisa dipecahkan 

oleh manusia. Estetika mengandung nilai yang sama karena di dalamnya terdapat tataran 

nilai kebenaran, keindahan, kebaikan dan keburukan. 

 

B. PENDIDIKAN SENI MENUJU PENDIDIKAN KESEHATAN MENTAL 

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 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. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan 

suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Melihat fungsi pendidikan tersebut maka sebenarnya tugas pendidikan yang 

paling utama adalah membentuk watak atau sikap mental, sebab sikap mental merupakan 

kunci dari kemajuan suatu bangsa. Apabila aspek sikap mental seseorang sudah terbina 

dan terbentuk dengan baik, maka aspek-aspek kehidupan lain yang dibutuhkan seseorang 

akan mengikuti terbina dengan baik. Termasuk tugas pendidikan untuk ikut 

mencerdaskan bangsa seperti terkandung dalam pembukaan UUD 1945 akan dengan 

mudah dapat dicapai. Namun sebaliknya apabila sikap mental bangsa tidak terbentuk 

dengan baik,  maka bangsa yang cerdas sulit terwujud atau apabila kecerdasan dapat 

diwujudkan tidak dapat dipakai untuk membentuk sistim kehidupan atau budaya 

masyarakat dan bangsa yang kokoh dan maju. 

Persepsi masyarakat sampai saat ini masih salah terhadap hasil pendidikan. 

Konsep orang pandai menurut banyak orang adalah orang yang serba tahu.  Hal ini 

diperparah oleh sistim evaluasi di sekolah yang menuntut siswa untuk serba tahu tetapi 

tidak menuntut siswa untuk serba berbuat. Akhirnya saat ini banyak orang yang pandai 

berteori tetapi tidak banyak orang yang pandai berpraktek. Banyak teori-teori yang 

berhasil disusun tetapi tidak berhasil diterapkan dalam kehidupan nyata. 

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan 

kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan 

mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya 

melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya  saing dalam 

menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber 

daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui 
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penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan. 

Untuk peningkatan mutu  tersebut, dunia pendidikan di Indonesia tengah 

berupaya melakukan perbaikan kondisi pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan 

dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Pendidikan. Standar yang dimaksud mencakup Standar Kompetensi, Standar Isi, Standar 

Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Proses, Standar 

Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. 

Proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas saat ini belum mendukung  

pencapaian hasil belajar  seperti yang diuraikan di atas. Pembelajaran Seni  Budaya masih 

dominan menggunakan metode ceramah dan metode drill yang berpusat pada guru. 

Metode tersebut diakui berhasil dalam kompetisi menghafal sejumlah informasi tapi 

gagal dalam menyiapkan siswa memiliki kemampuan kritis, apresiatif, kreatif, dan 

inovatif untuk mampu bersaing dan hidup kompetitif. 

Hasil penelitian yang dilakukan selama 25 tahun terakhir tentang otak manusia, 

menunjukkan bahwa metode drill  yang dilakukan berpengaruh pada berkembangnya 

otak ”reptil” yaitu otak yang bertanggungjawab terhadap survivel dan pertahanan diri 

seperti melawan. Tidak berlebihan jika kita perlu khawatir bahwa tidak mustahil  metode 

ini akan berpengaruh pada pola perkelahian dan anarkhi yang akhir-akhir ini sering 

ditunjukkan oleh kelompok-kelompok siswa maupun sebagia masyarakat. 

Apabila dicermati maka penjabaran tujuan pendidikan nasional yang tertuang 

pada tujuan kurikulum (kompetensi standar) masih sangat kelihatan adanya kebingungan 

antara menyiapkan lulusan menjadi siap pakai atau melatih sikap mental. Masih bingung 

antara mengajar dengan mendidik. Yang jelas sistim pendidikan sampai saat ini masih 

membiarkan lulusannya tercekam oleh pola pikir mencari kerja. Bila ada suatu  arus 

pencari kerja mestinya harus ada arus pemciptaan kesempatan kerja atau merupakan 

usaha yang sama besarnya. Kalau tidak maka akan terjadilah banyak pengangguran.  

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk  Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah dinyatakan bahawa Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) 

terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia; 

Kewarganegaraan dan Kepribadian; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Estetika; dan 

Jasmani, Olah Raga,  dan Kesehatan. Kompetensi estetika tersebut selanjutnya akan 

dicapai melalui pembelajaran Seni Budaya yang penekanannya pada aspek estetika 

(keindahan). 

Pendidikan Seni Budaya memiliki peranan dalam pembentukan pribadi atau 

sikap mental peserta didik yang harmonis, sebab pendidikan seni budaya  memfokuskan 

diri pada 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. 

Muatan seni budaya 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, aspek budaya tidak dibahas secara 

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

dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. 

Pendidikan Seni Budaya 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 pendekatan: “belajar dengan seni,” “belajar melalui seni” dan 

“belajar tentang seni.” Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain. 
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Pendidikan Seni Budaya 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.  

Bidang seni rupa, musik, tari, dan teater memiliki kekhasan tersendiri sesuai 

dengan kaidah keilmuan masing-masing.  Dalam pendidikan seni budaya, 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.    

Berdasar pengalaman di lapangan terdapat beberapa problem pendidikan seni 

budaya di sekolah, antara lain: 1) pendidikan ekspresi estetika masih belum dianggap 

penting oleh sebagian masyarakat maupun sekolah itu sendiri, seni budaya masih 

dipandang sebagai mata pelajaran pelengkap; 2) Guru-guru seni budaya terbawa arus oleh 

persepsi yang salah terhadap hasil pendidikan , sehingga menganggap bahwa siswa yang 

berhasil adalah siswa yang serba tahu tentang seni budaya, pandai melukis, pandai 

menyanyi, pandai menari dan seterusnya. Pada hal tujuan utama mata pelajaran ini 

sebenarnya adalah pembentukan sikap mental siswa. Terutama sikap mental cinta pada 

akar budaya sendiri (percaya diri). Sikap mental serba berbuat bukan sekedar sikap 

mental serba tahu, dan sikap mental kreatif bukan sekedar tukang tiru. Dengan sendirinya 

model pembelajaran yang diterapkan sekarang ini jelas menjadi tidak sesuai dengan 

tujuan mata pelajaran seni budaya yang sebenarnya tersebut.  3) lingkup kompetensi yang 

harus dicapai cukup banyak yang meliputi: seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni 

drama, sementara alokasi waktu sangat terbatas yaitu 2 jam per minggu; 4) terbatasnya 

kemampuan guru untuk menyampaikan ke empat bidang seni tersebut. Kondisi ini di 

perparah dengan banyaknya guru seni budaya yang bukan berlatar belakang pendidikan 

seni budaya sehingga terjadi miskonsepsi tentang pendidikan ekspresi estetika; 5) selama 

ini pendidikan seni budaya masih belum banyak diperhatikan, baik dalam aspek proses 

belajar mengajar, media dan bahan ajar maupun bentuk penilaiannya. Kondisi ini 

berdampak guru-guru tidak memiliki rujukan dalam pembelajaran  ekspresi estetika; 6) 

Terbatasnya kemampuan guru untuk mampu memberdayakan potensi lingkungan budaya 

dan potensi sekolah untuk mendukung pembelajaran ekspresi estetika. Padahal setiap 

daerah memiliki potensi budaya dan kesenian yang sangat kaya ragam sebagai media 

pembelajaran. 

Dari tinjauan diatas maka bisa ditarik benang merah bahwa seharusnya 

pendidikan mentalitas menjadi prioritas utama, apalagi undang-undang mendukung untuk 

melaksanakannya. Namun kenyataan sumber daya yang kurang dan selama ini segala 

proses peri kehidupan berbangsa lebih cenderung terkesan bahwa modernisasi adalah 

westernisasi. Oleh karennya harus ada pengulangan arah konsep pendidikan yang 

berbasiskan pada alam budaya sendiri. Karena selama ini seluruh tinjauan teoritis yang di 

kembangkan merupakan adopsi dari Barat yang notabene tidak mempunyai special 

culture. Agar tidak terjadi miss konsepsi anatara tujuan, konsep dan pelaksanaan di 

lapangan 
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C. PROSES YANG MEMBENTUK KONTROL DIRI 

 

1. Pernafasan. 

Manusia terdiri dari dua unsur yaitu unsur jasmaniah dan rohaniah. Setiap ekspresi 

perasaan seseorang pasti terjadi aksi jasmaniah. Namun dari segala reasi yang 

ditimbulkan ada ciri pokok yang menyertai yaitu nafas. Untuk lebih jelasnya seperti 

berikut ciri yang terkandung dalam dorongan perasaan seseorang: 

a. Ketika orang merasakan kesedihan, dan menangis maka nafas yang dihasilkan akan  

lebih cepat cenderung terengah-engah. 

b. Saat orang merasakan amarah yang meluap, nafas yang timbul terengah-engah. 

c. Ketika orang  bernafsu nafas yang dihasilkan juga terengah-engah. 

       Dari ketika unsur emosinal rohaniah tersebut ada ciri pokok yang sama yaitu nafas 

yang terengah. Dengan demikian posisi kontrol jasmaniah dengan kesadaran emosi 

tergantung bagaimana manusia bisa mengatur pernafasan.  

 Di dalam dunia seni dalam hal ini teater ada suatu tehnik pemanasan yang disebut 

prepetion atau persiapan. Dalam pemanasan ini yang yang paling penting adalah 

memusatkan pikiran dan bukan mengosongkan pikiran. Pemusatan pikiran yang biasa 

disebut konsentrasi, berawal dari tehnik meditasi atau penenangan diri melalui 

pernafasan. Pernafasan yang teratur akan membuat ketenangan dalam rohani seseorang. 

Sasaran yang dicapai adalah agar terjadi focusing terhadap kondisi latihan yang kan 

dihadapi. Pernafasan yang teratur membuat aliran darah teratur, sehingga sirkulasi darah 

yang mengalir juga teratur. Dalam keteraturan yang disadari tersebut intensitas tercipta, 

sehingga terjadi dua kontrol. Jasmani mengontrol rohani dan rohani mengontrol jasmani. 

Proses ini secara tidak langsung membuka ruang bawah sadar manusia, sebagai pusat 

kontrol yang netral.  

 Seni teater menjadikan pernafasan sebagai ruang pemansan yang secara rutin 

digunakan sebagai pembuka latihan. Proses tersebut juga bertujuan untuk membuka 

kepekaan batin seseorang. Sehingga  manusia terbiasa untuk melakukan dan terbiasa, 

kebiasaan yang dilatihkan secara tak langsung membentuk sense of sensibility  atau 

kepekaan , termasuk kepekaan sosial. Disini solidaritas terbentuk dan menciptakan 

komunalitas dalam kehidupan kelompok.  

 

2.  Olah Tubuh 

 Pada dasarnya olah tubuh untuk melatih stamina, kelenturan, dan kesadarn 

bentuk tubuh. Ketiga hal tersebut harus dikuasai calon actor melelui latihan untuk melatih 

kepekaan terhadap kesadaran diri untuk mengenal diri sendiri  karena sumber-sumber 

akting bersumber pada dirinya bukan dari luar dirinya. 

 Menurut Boleslavsky selain bakat dan tehnik bagi seorang calon actor harus 

menempuh pendidikan tiga hal yaitu : pendidikan tubuh, intelektual dan kebudayaan serta 

pendidikan tentang sukma. Pendidikan tubuh menurut Litzpisk  ( 1985 ) meliputi semua 

alat-alat phisik, urat daging, serta sambungan urat dagingnya. Sebagai sutradara, ia dapat 

bekerjasama dengan pemain yang secara phisik sudah terlatih dan siap pakai, melalui 

latihan-latihan secara intensif dan dengan waktu yang cukup lama. 

 

Ada tiga bagian pokok pada tubuh  actor yang perlu diperhatikan dan diolah, yaitu :   

1. Bagian wajah dan leher 

2. Anggota tubuh 

3. Badan terdiri dari dada, perut, dan punggung, kaki. 

 

Tubuh dalam hal ini diartikan sebagai seluruh jasad manusia yang nampak pada 

ujung rambut sampai ujung kaki. Semua bagian jasad harus memperoleh porsi latihan 

yang sama, sehingga dalam acting seseorang harus menampilkan keutuhan fisiknya.  



 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

61 
 

 Sasaran olah tubuh ini anggota ( peserta ) mengenal tubuhnya sendiri  dan 

membangkitkan potensi diri tubuh dengan materi konsentrasi, pemanasan, peregangan, 

dan gerak dasar. Sasaran berikutnya memahami pentingnya mempunyai tubuh  yang sehat 

dan lembut dengan materi latihan lari, set up, push up, senam teatrikal, gerak badan, 

gerak realis, gerak indah, gerak tetrikal, gerak stakato, dan relaksasi, permainan 

tongkat.Semua macam gerak ini sebagai apresiasi bagi tubuh agar selalu siap 

mengadakan pendekatan karakter dilihat dari bentuk tubuh. Untuk menunjang permainan 

agar tubuh menjadi plastis dan elastis, ada beberapa hal yang bisa dipelajari, antara lain : 

a. Tari 

b. Pantomim 

c. Tata rias 

d.  Senam irama 

e. Berbagai jenis pernafasan 

f. Latihan penempatan suara, diksi, intonasi, menyanyi 

 

3. Olah Vokal 

Vokal merupakan salah satu bentuk alat komunikasi verbal dalam penyampaian 

ekspresi atau gagasan kepada publik. Vokal bagi pemeran  harus dapat menyesuaikan 

dengan takaran volume, kebutuhan ruang, dan kebutuhan peran itu sendiri. Seorang 

pemeran yang mempunyai vokal bagus, harus mampu menampilkan fariasi suara dengan 

baik seolah berbicara seharian tanpa kehilangan kesan teateral. Melalui vokal seorang 

pemeran harus mampu menggali  kedalaman watak peran dan nuansa dramatik sehingga 

ia mampu menggugah  perkembangan imaginasi penonton. 

Dalam pembentukan vokal seorang pemeran wajib melatih segenap peralatan 

vokalnya agar lentur dan dapat berartikulasi sebaik mungkin. Untuk itu perlu dipelajari 

pernafasan dengan sungguh-sungguh. Nafas  memiliki kedudukan yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia, pernafasan yang baik menentukan sirkulasi oksigen dalam 

tubuh manusia, sehingga stamina manusia ditentukan oleh kelancaran sirkulasi oksigen 

dalam tubuh. 

Berkaitan dengan vokal dapat dikatakan bahwa tanpa nafas seorang pemain tidak 

dapat berbicara dengan baik hubunganya dengan produksi dan reproduksi suara. Oleh 

karenanya latihan pernafasan sangat penting dilakukan . Dengan pernafasan yang stabil 

dan efektif akan menunjang pemebentukan suara yang memadai. 

Adapun pernafasan untuk melatih vokal ada tiga yaitu : pernafasan dada, 

pernafasan perut, pernafasan diagfrahma. 

Pernafasan dada, pernafasan ini kurang baik dilakukan dalam menghimpun 

tenaga sebagai penggetar pita suara.. Hal ini disebabkan karena rongga dada 

mengembang dan menimbulkan ketegangan otot rongga dada, bahu dan pundak. 

Ketegangan otot tersebut juga terjadi pada paru-paru trachea, dan bronchie yang ada 

dalam rongga dada tersebut, mengakibatkan pemeran merasa lelah dalam memproduksi 

suara. 

Sedangakan ketegangan pada otot leher akan berakibat terhimpitnya gerak alat-

alat suara yang ada didalamnya, seperti larynkx. Pemeran akan cepat gatal atau serak 

pada tenggorokan. Ketegangan otot pada pundak atau bahu akan berakibat ketegangan 

pada otot rahang  sehingga berpengaruh  sehingga pembentukan artikulasi tidak terjadi 

dengan leluasa. 

Namun dibalik kekurangan itu, nafas dada juga mempunyai fungsi yang lain. 

Helaan nafas dada akan memudahkan  pemeran mengurangi ketegangan emosi sekaligus 

menetralisir sirkulasinya, kemudian dijadikan titik tolak pemebentukan emosi 

selanjutnya. 

Latihan pernafasan yang diadakan dengan cara berendam dalam air. Pola latihan 

ini sebenarnya adalah proses penguatan otot dada dan perut, karena seluruh otot yang ada 

dari kaki sampai dada dalam posisi dalam tekanan air. 
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Sebagai kontrol dalam latihan pernafasan , kita akan merasakan bentuk 

pernafasan dada dari ciri-ciri berilut : Saat nafas dihisap maka rongga rongga dada akan 

terasa berkembang  dan pundak atau bahu bergerak keatas, otot leher kaku yang 

kemudian tegang. Ketegangan akan segera hilang saat nafas di hembuskan kembali.. 

Pernafasan ini kurang baik digunakan untuk latihan olah vokal. 

Pernafasan perut, ciri-cirinya perut akan mengembang saat nafas dihisap, dan 

mengempis saat udara dihembuskan. Pernafasan ini memang tidak mengakibatkan 

ketegangan  pada alat pernafasan, banyak orang menggunakan metode pernafasan ini 

dalam latihan vokal maupun pernafasan. Namun pernafasan ini kurang pas bila digunakan 

sebagai latihan kontinyu. Terkecuali kalau kemampuan kontrol ototnya sudah terjaga. 

Pernafasan diagfragma adalah jenis pernafasan yang berada antara paru-paru dan 

perut. Pernafasan ini harus didahului dengan pemanasan otot yang mengitarinya, misal 

otot dada, leher, perut dan tenggorokan. Ketegangan yang terjadi pada awal produksi 

suara akan mengganggu produksi suara selanjutnya. Oleh karenanya perlu pemanasan 

yang dimulai dari mendesis, bergumam, dialog berbisik keras, lavalitas vokal. Cara yang 

lain untuk berlatih menggunakan nafas ini yaitu dengan senam pernafasan, mencari 

bentuk kelenturan ditarik dan dulur. Pernafasan ini masih tetap menggunakan media 

tubuh sebagai olahan dasar. Menarik otot perut, otot paru-paru, memanaskan otot 

tenggorokan dan dan sekat yang terdapat di paru-paru – perut. Sistem pernafasan ini 

merupakan produksi suara terbaik karena mengurangi ketegangan dan tenaga yang 

dipakai ketika dialog dan acting dilakukan. Intensitas vokal yang dihasilkan merupakan 

syarat pokok ketika peran dimainkan, karena tangga dramatik yang dibangun dimulai dari 

dialog yang diucapkan pemeran. 

Vokal menjadi bekal pokok ketika seseorang memerankan sebuah tokoh untuk 

dimainkan. Karena vokal merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan 

kepada orang lain. Didalamnya mengandung unsur diksi, intonasi dan prasing pada dialog 

atau pada kalimat. 

Adapun metode yang bisa dipakai adalah sistem pembentukan vokal mulai dari 

bentuk bibir, produksi pernafasan dan metode vokal hubungannya dengan pendekatan 

karakter. Untuk membentuk irama, secara apresiasi diberikan mengeja kalimat, solvegio, 

ketepatan akting dan vokal. 

Metode pembentukan vokal pada awal, bisa dimulai dari perkenalan  awal, 

membaca surat kabar kemudian menelaah bacaan, dibaca sebagai reportase, lalu 

diceritakan untuk diulas kembali. Metode tersebut merupakan transisi dari tulisan ke 

diksi, intonasi, prasing dan penekanan kata kunci ke pada pendengar. Proses tersebut 

merupakan pemahaman kalimat ke makna, dari tulis ke wicara. Karena persoalan bicara 

merupakan kemampuan menelaah isi kalimat dan menyampaiakan sebagai ketrampilan 

bicara. Pada dasarnya drama atau teater merupakan proses komunikasi verbal dan non 

verbal, oleh karennya persoalan tubuh, ketrampilan bicara, kecakapan membaca 

merupakan sarana pokok. Disamping ketrampilan intelektualitas dalam memahami 

persoalan yang dihadapi dalam bacaan. Drama merupakan proses transisi dari jagat kata 

ke jagat wicara, untuk proses komunikasi efektif dari sebuah pementasan atau 

pertunjukan.  

 

4. Olah Sukma 

Untuk menuju peran awal  bisa dengan mengadakan pendekatan obervasi. 

Pendekatan ini merupakan pola latihan yang mengarah pada pola mimesis atau meniru. 

Peniruan yang dilakukan meliputi pola bicara, sikap tubuh, kebiasaan, usia, sampai 

kepada spesifikasi kondisi tidak normal/cacat. Peranan intelektualitas dalam seni peran 

atau drama terletak pada proses observasi, kecapan baca, ketrampilan wicara, dan 

menghapal. Pendekatan observasi diorientasikan pada lingkungan terdekat dan 

terkompleks, namun mudah untuk dimcermati. Alternatif pasar merupakan ruang yang 

mudah dan kompleks untuk menjadi bahan studi. 
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Pendalaman karakter dengan metode tercepat adalah dengan mengadakan latihan 

pembongkaran pengalaman batin. Pembongkaran ini dilakukan dengan media meditasi. 

Dengan meditasi diarahkan pada satu titik tujuan. Selama ini yang terjadi adalah 

pengosongan pikiran, padahal yang sebenarnya adalah memfokuskan pikiran pada satu 

titik tujuan menuju ruang latihan yang sesungguhnya.  

Pengolahan kepekaan terhadap persoalan yang pernah dihadapi dalam hidup 

sehari-hari. Kepekaan itu dimulai dari kepekaan indrawi baik pendengaran, penglihatan, 

rasa, maupun intuitif. Setelah beberapa kali maka kepekaan secara kompleks dengan 

memunculkan kembali perasaan yang pernah dialami, baik berupa perasaan senang, 

sedih, ragu, marah dan sebagainya. Proses latihan ini dengan cerita, dan dimulai dengan 

prepretation atau pemanasan dengan model meditasi  mata tertutup. Managamen emosi 

merupakan sasaran dasar dari pola latihan ini. Dengan demikian disarankan untuk tidak 

latihan secara individu, namun didampingi.  

 

5. Olah Pikir/Intelektualitas 

Kesenian teater/ drama merupakan kompleksitas sebuah persoalan, ilmu 

sekaligus merupakan seni luluh. Berbagai macam ilmu masuk dalam kajian kesenian, 

sosiologi, fisikologi, psikologi maupun filsafat. Ini tercermin dalam pendekatan analisis 

naskah atau analisis cerita. Dari naskah yang harus dibedah dibagi bebarapa macam 

unsur: unsur pelalu ( pemain- antagonis, tritagonis, protagonis ); unsur lakon ( ploting, 

latar belakang, tangga dramatik, seting, kostum, make up, lampu, panggung ( area 

permainan) dan lain sebagainya; unsur penonton, usia, lingkungan, tujuan, tiket. Kajian 

tiga unsur tersebut memerlukan telaah sosiologi, fisikologi, psikologi dan filsafat sebagai 

kandungan yang dibahas secara langsung maupun tidak langsung. Kecepatan, ketepatan, 

analisis dan daya pikir tersebut merupakan olah intelektual secara bertahap. Pendekatan 

pelatihan dengan media permainan merupakan pemanasan menuju kearah olah pikir. 

Mengingat dari apa yang pernah dilakukan, kejadian, atau bentuk permainan out bond 

merupakan pengasahan pola pikir secara apresiatif, rekreatif, dan aktif.  

Demikianlah pola latihan dasar sebagai sarana pendekatan kepada seni peran. 

Namun demikian ini hanya merupakan salahsatu metode , masih banyak metode yang 

lain untuk bisa dipelajari. Pada pola dasar latihan untuk lebih memupuk rasa percaya 

menuju kesehatan jasmani dan rohani. 
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EXPERIMENTAL USING KAHOOT APLICATION ON STUDENT AS ON 

EFFORT TO UNDERSTAND ARTS CONCEPS TO GROW LEARNING 

ACTIVITIES RESPONSIVENESS 
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ABSTRACT:The rapid growth of communication technology inthis millennial era make teachers 

have to adjust themselves in learning process. Teachers are required look for alternatives an 

interactive digital learning process. Fun and non-boring learning are expected. In this era, many 

aplications growth on social media. One is Kahoot Platform used which is free to download. This 

challenge is encouraging Malang City Arts MGMP teachers to use this platforms in learning 

process. The main goal is to give basic lessons of Arts. This study uses observation method by 

using Kahoot aplication in the learning activities of 12 grade 10 students who take Hospitality 

Majors on Vocational High School. They tried to use Kahoot aplication and will be measured 

responsiveness. The results of using Kahoot aplication on learning activities (1) students seemed to 

enjoy learning activities (2) students able to increase their responsiveness (3) interaction between 

classmate (4) students can know directly the results of the evaluation of their learning. The results 

of this study shows that using the Kahoot application is proven to be able to foster students 

responsive toward the concept of art. Its proven by the increase in responsive results with an 

average result of 90,82 % and 9,16 % which is the students who lacks of response. The results of 

students who seemed to enjoy learning showed the results 100 % from precentage of fun. The 

results of the interaction between friends: from the results of the questionnaire distribution to the 

students showed 100 % results appeared that 12 students agreed, while the results of student 

activeness increased from the previous results reached 76, 11 %, with Kahoot applicationstudents 

more active in learning with an average activeness achivement of 87,5 % or in the very good 

catagory. In general, students respond, its proven by an increase in student active ability in 

understanding the concept of fine arts through the Kahoot application shows progress and 

improvement. 

 

Keywords: Aplication media, Arts concept, Learning interactions, learning responsiveness 

 

ABSTRAK: Menghadapi lajunya pertumbuhan teknologi komonikasi pada era mellenial ini 

mengakibatkan pada guru harus berupaya menyesuaikan. Hal ini dimungkinkan para guru di SMK 

mencari alternatif agar siswa lebih nyaman dalam belajar. Pada dewasa ini, berbagai aplikasi di 

media sosial berkembang. Salah satunya adalah penggunaan media aplikasi Kahoot yang dapat 

diunduh secara gratis, salah satunya adalah aplikasi Kahoot. Tantangan ini mendorong guru 

MGMP Seni budaya Kota Malang menggunakan aplikasi tersebut. Tujuan utamanya untuk 

membelajarkan pengetahuan dasar pada bidang seni rupa. Metode yang digunakan pada kajian ini 

adalah observasi pada kegiatan belajar, yaitu menggunakan siswa SMK kelas X Perhotelan 

sebanyak 12 siswa. Mereka dicoba untuk menggunakan aplikasi Kahoot dan akan diukur 

responsifnya. Hasil kegiatan belajar menggunakan aplikasi Kahoot (1) siswa tampak lebih 

menikmati belajar, (2) siswa mampu meningkatkan responsifnya terhadap materi dasar seni rupa, 

dan (3) terjadi interaksi antar teman, (4) secara langsung hasil evaluasi pembelajaran dapat mereka 

ketahui.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan aplikasi Kahoot terbukti dapat 

menumbuhkan responsif siswa terhadap konsep seni rupa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan 

hasil responsif dengan hasil rata-rata 90,82 % 9.16   yang kurang respon, Hasil siswa 

yang tampak menikmati belajar menunjukkan hasil prosentase kesenangan 100 %, Hasil terjadinya 

interaksi antar teman : dari hasil penyebaran angket yang di sebarkan ke siswa menunjukkan hasil 

100 % nampak 12 siswa menyatakan setuju, sedangkan hasil aktivitas siswa meningkat dari  hasil 

sebelumnya mencapai 76,11 %, dengan aplikasi Kahoot siswa lebih aktif dalam pembelajaran 

dengan percapaian rata-rata keaktifan sebesar 87,5 % atau pada kategori sangat baik. Pada 

umumnya siswa merespon dengan baik penggunaan aplikasi Kahoot, hal ini dibuktikan dengan 

mailto:wahyudewa73@gmail.com
mailto:wahyuhadiyanto1904@gmail.com
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adanya peningkatan aktivitas siswa dalam memahami konsep seni rupa melalui aplikasi kahoot 

menunjukkan kemajuan dan peningkatan. 

 

Kata kunci: media aplikasi, Konsep seni rupa, interaksi belajar, responsif belajar 

 
PENDAHULUAN  

Para guru yang mengajarkan seni budaya di SMK Kota Malang sudah tidak dapat 

lagi mengajarkan materi pembelajaran secara konvensional, seperti mengadakan soal 

tertulis dan harus mengoreksi secara terpisah. Kondisi belajar yang konvensional ini telah 

didesak untuk menggunakan perangkat aplikasi yang marak dikembangkan oleh para ahli 

teknologi komunikasi. Para guru seni budaya pada saat ini tentu harus menghadapi 

lajunya pertumbuhan teknologi komunikasi pada era millenial ini mengakibatkan para 

guru harus berupaya menyesuaikan (Akbar & Noviani, 2019). Hal ini dimungkinkan para 

guru di SMK mencari alternatif agar siswa lebih nyaman dalam belajar. Sesuai dengan PP 

No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 19, ayat (1) menyatakan 

bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Berdasarkan uraian masalah di atas, perlu dicari solusi media pembelajaran yang 

efektif dan menyenangkan dalam pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya bagi siswa. 

Menurut Muhibbin Syah ( 2009:13-34) PAIKEM dijabarkan sebagai berikut : 1) 

Pembelajaran Aktif, 2) Pembelajaran Inovatif, 3) Pembelajaran kreatif, 4) Pembelajaran 

efektif, 5) Pembelajaran menyenangkan 

Salah satu media pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan 

perkembangan kemampuan pemahaman seni siswa adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran. Media Pembelajaran adalah salah satu elemen penting dalam proses 

pembelajaran. Karena dengan adanya media, para siswa akan lebih mudah memahami 

apa yang di terangkan oleh guru maupun dosen dalam proses pembelajaran baik di dalam 

kelas maupun diluar kelas. Ada berbagai macam jenis media, seperti media cetak yaitu; 

buku,  modul, lks dan juga media elektronik yaitu; video, audio, presentasi multimedia 

dan juga bisa menggunakan konten daring atau online.  

Di setiap akhir proses pembelajaran, setiap pendidik melakukan evaluasi 

pembelajaran untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami apa 

yang sudah diterangkan dengan berbagai macam cara, bisa dengan memberi kuis, 

presentasi secara berkelompok, test tertulis dan juga menggunakan media Kahoot yaitu 

dengan cara memasukkan soal pilihan ganda ke aplikasi Kahoot yang memang 

menggunakan fasilitas internet agar handphone siswa bisa terkoneksi langsung untuk 

menjawab kuis yang disajikan oleh pendidik melalui media Kahoot tersebut. Para siswa 

bisa melihat hasilnya secara langsung dengan urutan peringkat. Serta ada interaksi antara 

media pembelajaran dan motivasi belajar dalam mempengaruhi hasil belajar (Nur 

Hafidhotul Ilmiyah dan Meini Sondang Sumbawati :2019). 

Optimal atau tidaknya hasil belajar sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi 

belajar, (Sardiman:2016) mengungkapkan motivasi adalah kondisi yang sangat penting 

dalam pembelajaran. Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. 

Tanpa adanya motivasi, kegiatan pembelajaran akan menjadi pasif.dan motivasi belajar 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Pemanfaatan media Kahoot untuk menghadapi 

revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan yang sesuai karena hampir semua pendidik 

maupun siswa bisa menggunakan media kahoot dan  dalam realisasinya mereka juga 

menggunakan internet sebagai alat untuk mencari referensi tambahan dalam proses 

belajar maupun mengajar baik untuk mencari informasi materi, audio dan video 

pembelajaran serta memanfaatkan aplikasi- aplikasi pendidikan yang tersedia secara 
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gratis di play store yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan 

proses pembelajaran yang mudah di fahami dan menarik serta menyenangkan serta 

memberikan motivasi siswa. 

Media merupakan suatu alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi 

materi, yang terdiri antara lain buku, tape recorder, kaset, video recorder, film, slide, foto, 

gambar, grafik, televisi, dan komputer ( Gagne dan Briggs : 1977) 

Pada dewasa ini, berbagai aplikasi di media sosial berkembang. Salah satunya 

adalah penggunaan media aplikasi Kahoot yang dapat diunduh secara gratis, salah 

satunya adalah aplikasi Kahoot. Tantangan ini mendorong guru MGMP Seni budaya Kota 

Malang menggunakan aplikasi tersebut. Tujuan utamanya untuk membelajarkan 

pengetahuan dasar pada bidang seni rupa. Kahoot merupakan salah satu aplikasi online 

yang bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran berbasis quiz online yang 

interaktif dan menyenangkan. Berdasarkan penelitian (Ebru, 2017) tentang perbandingan 

penggunaan 3IRS (Interactive Response System) yaitu kahoot, socrative dan plicker. 

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat penggunaan sebuah aplikasi 

Kahoot sebagai upaya memahami konsep seni rupa untuk menumbuhkan  responsif 

belajar siswa yang sudah sangat akrab dengan gadget ataupun komputer. 

METODE 

Metode kajian ini menggunakan diskriptif kualitatif yang menekankan obervasi 

pada waktu kegiatan kelas uji coba, yaitu mengumpulkan 12 siswa untuk dilakukan 

pengamatan menggunakan aplikasi Kahoot. Dua belas siswa ini diambil dari kelas X 

Jurusan Perhotelan. Pengamatan dilakukan dalam waktu 45 x 3 js. Proses pembelajaran 

dilakukan dengan persiapan mengunduh aplikasi kahoot, membuat group. Guru 

menyiapkan LCD dan mengkondisikan perangkat penayangan yang berupa soal, interaksi 

hasil respon, dan hasil. Proses ujicoba yang digunakan pada kegiatan belajar adalah siswa 

diberikan motivasi untuk dapat merespon dengan cepat. Para siswa yang  menggunakan 

aplikasi Kahoot dan akan diukur responsif melalui aplikasi yang telah disediakan. 

 

 
Gambar 1. Tampilan awal Quis Kahoot yang di buat Guru beserta PINnya ( dokumentasi Dewa, 2020) 

 

 

   
Gambar 2. Siswa mulai mendaftar sebagai murid dalam grup tersebut dengan menulis PIN kahoot di 

akunt Guru (Dokumentasi Dewa, 2020) 
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Gambar 3. Siswa mulai mengaplikasikan HP dengan mendaftarkan sebagai murid ikut “ Join Quist 

Kahoot” 

Dan daftar sebagai anggota pada PIN akunt tersebut ( dokumentasi dewa, 2020) 

 

 

 
Gambar 4. Suasana kelas proses uji eksperimen test obyektif dengan menggunakan 

Aplikasi kahoot ( dokumentasi dewa, 2020) 

 

           
      

  
Gambar 5. Suasana konsentrasi belajar dan tayangan hasil jawaban soal 

(dokumentasi dewa, 2020) 

 

    
Gambar 6. Perolehan hasil nilai pada tayangan scoreboard ( dokumentasi dewa, 2020) 
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Gambar 7. Suasana menyenangkan dan kegembiraan atas hasil prestasi jawaban 

Dan gambar pengisian lembar angket responsif siswa terhadap penggunaan aplikasi kahoot ( 

dokumentasi Dewa, 2020) 

 

 
Gambar 8. Foto bersama para Guru MGMP seni budaya dengan kelas X Perhotelan ( dokumentasi dewa, 

2020) 

`      
Gambar 9. Contoh hasil lembar angket responsif siswa ( dokumentasi Dewa, 2020) 

 
Gambar 10. Hasil lembar observasi keaktifan siswa ( dokumentasi Dewa, 2020) 
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Langkah-langkah menggunakan aplikasi Kahoot adalah sebagai berikut : 

1. Silahkan buka https://getkahoot.com 

2. Bagi yang belum memiliki account, silahkan daftar dulu dengan meng-click GET MY 

FREE ACCOUNT 

3. Langkah ketiga akan muncul pilihan pengguna Kahoot. Ada pengguna sebagai guru, 

siswa, masyarakat umum atau pekerja. Pilih Teacher (Guru) sesuai dengan profesi. 

4. Isi identitas sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Mulai dari nama sekolah, 

nama pengguna, alamat email, password. Setelah lengkap kilk Join Kahoot!. 

5. Tampilan permainan apa yang akan kita  ciptakan. Pada artikel ini kita pilih Quiz. 

6. Mengisi identitas Kuis yang dibuat. Mulai dari (1) Judul Kuis, (2) Deskripsi singkat, 

(3) Penggunanya (dalam contoh ini everyone), (4) Credit (identitas pembuat Kuis), (5) 

Bahasa yang digunakan, dan (6) Sasaran Kuis (Sekolah) . Jika sudah klik (7) Ok, Go 

pada pojok kanan atas untuk melanjutkan ke laman berikutnya  

7. Memasukkan butir soal dengan cara mengklik tanda plus 

8.  Isiannya adalah (1) Pertanyaanya, harus singkat padat dan jelas; (2) Batasan waktu 

untuk mengerjakan, dalam contoh 20 detik; (3) Jawaban pertama; (4) Jawaban kedua; 

(5) Jawaban ketiga; (6) Jawaban keempat; (7) Kunci jawaban dengan cara meng-klik 

centang pada jawaban yang telah ditentukan hingga berubah menjadi warna hijau; (8) 

Keterangan sumber soal; (9) Masukkan gambar dengan cara mengklik kotak gambar 

sehingga akan muncul pilihan lokasi folder tempat gambar yang akan diambil dari 

komputer, atau bisa juga dengan menyeret dan menaruh gambar dari computer ke 

lokasi kotak gambar yang telah disediakan tersebut. Langkah selanjutnya klik Next 

pada pojok kanan atas untuk lanjut ke butir soal no 2 dan seterusnya. 

No Pernyataan Jumlah yang 

menjawab  

ya / setuju 

Jumlah yang 

menjawab  

tidak / tidak 

setuju 

Prosentase 

Ya/setuju Tidak/tidak 

setuju 

1. Cara belajar yang baru saja 

berlangsung sangat menarik 

11 siswa 1 siswa 91.6  8,3  

2. Kesempatan berdiskusi 

dalam pembelajaran ini, 

membuat saya lebih berani 

mengemukakan pendapat 

12 siswa - 100  0 

3. Dengan cara belajar seperti 

ini, membuat saya lebih 

menghargai pendapat orang 

lain 

12 siswa - 100  0 

4. Saya lebih mudah 

mengerjakan soal pada 

pembelajaran seni dengan 

cara belajar seperti ini 

11 siswa 1 siswa 91,6  8,3  

5. Saya ingin topik lain 

diajarkan seperti ini 

6 siswa 6 siswa 50 % 50 % 

6. Saya lebih suka belajar 

dengan menggunakan 

aplikasi kahoot dari pada 

belajar sendiri-sendiri 

12 siswa - 100 % 0 

7. Cara belajar seperti ini 

menjadikan saya senang 

belajar 

12 siswa - 100 % 0 

8. Cara belajar seperti ini 

membuat saya berani 

mengajukan pertanyaan 

12 siswa - 100 % 0 

https://getkahoot.com/
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9. Butir soal nomor 2 dan seterusnya ditambah dengan cara meng-klik tanda plus. 

Gambar pensil untuk mengedit soal yang telah dibuat; Gambar kertas ganda untuk 

mengcopy soal; Gambar keranjang sampah untuk menghapus. Jika sudah selesai 

semuanya klik save pada pojok kanan atas untuk menyimpan hasil kerjaan. 

10. Soal sudah tersimpan dan terpublikasi untuk digunakan. Walaupun sudah tersimpan 

dan terpublikasi namun masih bisa diedit. Sebelum digunakan oleh siswa Kuis juga 

bisa dicoba sendiri dengan meng-klik tombol review. Jika akan langsung 

menggunakan Kuis bisa dengan meng-klik tombol Play It, dan terakhir bisa 

menyebarkan tautan Kuis yang kita buat ke media social dengan tombol Share it. 

 

 

ANALISIS DAN HASIL 

Hasil kegiatan:  belajar menggunakan aplikasi Kahoot  

(1) siswa tampak lebih menikmati belajar,  

(2) siswa mampu meningkatkan responsifnya terhadap materi dasar seni rupa, dan  

(3) terjadi interaksi antar teman,  

(4) secara langsung hasil evaluasi pembelajaran dapat mereka ketahui.  

Dari hasil penyebaran angket yang di sebarkan ke siswa dalam menguji responsif 

siswa terhadap pembelajaran konsep seni rupa dengan menggunakan aplikasi kahoot, 

maka hasil analisisnya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Angket Respon Siswa terhadap Pembelajaran Konsep seni rupa dengan meng 

gunakan Aplikasi Kahoot 

 

 

(a)  Sehingga bila di hitung secara kuantitatif maka dapat disimpulkan hasil responsif 

siswa terhadap pembelajaran konsep seni rupa dengan menggunakan aplikasi 

kahoot sejumlah 908,2 /1000 X 100  = 90,82 % dan  91,6/1000 X 100  =  

9.16   yang kurang respon 

(b) Hasil siswa yang tampak menikmati belajar menunjukkan hasil prosentase 

kesenangan 100 % , Namun berdasarkan pengamatan masih perlu adanya 

perbaikan terutama dalam mengatur waktu juga membimbing siswa dalam 

mengarahkan materi dan menarik kesimpulan untuk mencoba memperbaiki dan 

meningkatkan kelemahan-kelemahan tersebut dalam proses pembelajaran pada 

kegiatan pembelajaran berikutnya.   

(c) Hasil terjadinya interaksi antar teman : dari hasil penyebaran angket yang di 

sebarkan ke siswa pada tabel di atas menunjukkan hasil 100 % nampak 12 siswa 

menyatakan setuju 

(d) Hasil prestasi siswa dengan menggunakan kahoot , nampak pada diagram 

pencapaian hasil , yang tertera pada diagram keberhasilan yang ditampilkan di 

layar LCD yang secara bergantian setiap siswa nampak hasilnya secara langsung 

dalam scoreboard.  

 

pada guru maupun teman 

9.  Belajar aplikasi Kahoot 

membuat saya lebih mudah 

mengerjakan soal-soal 

9 siswa 3 siswa 75 % 25 % 

10. Cara belajar seperti ini, 

menumbuhkan sikap 

kritis,berfikir ilmiah,dan 

kerjasama 

12 siswa - 100 % 0 

 Jumlah   908,2 % 91,6 % 
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Gambar 11. Hasil prestasi siswa dari yang tertinggi hingga yang terendah ( Dokumentasi dewa, 2020) 

 

(e) Gambaran aktivitas siswa  

       Untuk melihat aktivitas siswa pada pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

analisis terhadap data observasi keaktivan siswa. Hasil analisis dan pengelolaan data 

observasi aktivitas siswa pada  belajaran tersebut, menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

pada pembelajaran Seni Budaya dalam memahami konsep seni rupa di kelas X 

Jurusan Perhotelan di SMK Negeri 4 Malang  dengan menggunakan aplikasi Kahoot, 

menunjukkan peningkatan dari proses belajar mengajar sebelumnya dengan 

peningkatan hasil mencapai 76,11 %. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran kahoot. 

Hal ini ditunjukan dengan percapaian rata-rata keaktifan sebesar 87,5 % atau pada 

kategori sangat baik.  Pada umumnya siswa merespon dengan baik penggunaan 

aplikasi Kahoot, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas siswa dalam 

memahami konsep seni rupa melalui aplikasi kahoot menunjukkan kemajuan dan 

peningkatan. 

 

(f) Gambaran Responden (wawancara) siswa dalam kegiatan pemahaman Konsep 

seni Rupa   

       

Beberapa siswa di tanya dalam wawancara tentang pembelajaran Seni Budaya 

dengan menggunakan aplikasi Kahoot pada materi pemahaman konsep seni rupa, adapun 

hasil dari wawancara dengan beberapa siswa sebagaimana di bawah ini.   

1. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran pemahaman konsep seni rupa dengan 

menggunakan aplikasi Kahoot ? menarik dan membuat saya berani serta menambah 

wawasan tentang konsep seni rupa 

2. Apakah anda senang belajar dengan menggunakan aplikasi Kahoot?  

Senang sekali, mirip cerdas cermat karena ada lagunya dan bisa tahu hasil jawaban    

serta hasil prestasi siswa yang tayang di scoreboard.   

3. Apakah dengan aplikasi Kahoot membantu memahami materi pembelajaran?  

ya, karena dengan metode tersebut saya bisa aktif sehingga tidak menjenuhkan. 

Sumber: Hasil wawancara dengan siswa pada waktu setelah selesai menggunakan 

aplikasi Kahoot .Hasil wawancara dengan beberapa siswa ternyata pembelajaran 

dengan menggunakan Kahoot sangat menyenangkan dan membantu memahami 

materi pembelajaran, karena dengan aplikasi Kahoot siswa dapat aktif dan bisa 

mengeluarkan pendapatnya.  

 

KESIMPULAN 

Hasil eskperiemental penggunaan aplikasi kahoot pada siswa sebagai upaya 

memahami unsur seni rupa untuk adalah benar dapat menumbuhkan responsif kegiatan 

belajar, karena bila dilihat dari hasilnya nampak terjadi peningkatan responsif siswa 

terhadap materi pemahaman seni. Terbukti pada perhitungan secara kuantitatif maka 

dapat disimpulkan hasil responsif siswa terhadap pembelajaran konsep seni rupa dengan 

menggunakan aplikasi kahoot sejumlah 908,2 /1000 X 100  = 90,82 % dan  91,6/1000 

X 100  =  9.16  siswa yang kurang responsif, sedangkan dari hasil wawancara 

dengan siswa pada waktu  selesai menggunakan aplikasi Kahoot hasilnya ada beberapa 
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siswa ternyata sangat menyenangkan dan membantu memahami materi pembelajaran, 

karena dengan aplikasi Kahoot siswa dapat aktif dan bisa mengeluarkan pendapatnya.  

 

SARAN  

 

 Berdasarkan temuan-temuan dari kelemahan-kelamahan dan kelebihan kelebihan 

penelitian ini penulis sampaikan saran sebagai berikut :  1) Diharapkan guru mencoba 

menerapkan aplikasi Kahoot pada pembelajaran Seni rupa pada konsep lain dan juga pada 

pembelajaran pelajaran yang lain.  2. Diharapkan para guru untuk menyempurnakan 

penggunaan aplikasi Kahoot untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  3. Diharapkan para 

guru mengembang kan model-model pembelajaran yang bervariasi yang sesuai dengan 

prinsip paikem.  4. Diharapkan pihak sekolah meningkatkan dan mengembangkan kinerja 

propesionalisme guru melalui kegiatan MGMP dan workshop tentang penggunaan 

metode ataupun model-model pembelajaran yang menarik. 
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Abstract: Character education is one of the solutions in overcoming negative chaild behavior and 

increasing academic motivation. A study by Marvin Berkowitz of the University of Missouri, St. 

Louis, shows an increase in school chaild motivation in achieving academic achievement in 

schools that implement character education, classes that are comprehensively involved in character 

education show a drastic decrease in negative chaild behavior that can hinder academic success 

(Asmani, 2011: 44 ). Teachers need to realize that so far learning in the classroom is only just 

teaching and learning, as a mere transfer of knowledge, not as a process of forming the personality 

of the chaild itself as it should be. As revealed by the FIP-UPI Education Science Development 

Team (2007: 236), that we often forget to only view education as a "transfer of knowledge", while 

forgetting other key functions, such as the development of chaild intelligence. Without the process 

of forming personality, education does not fulfill its function as a whole. Individual success is not 

only determined by the knowledge and technical ability (hard skills), but also is also influenced by 

the ability to manage themselves and others (soft skills). Through education, improving the quality 

of human resources, especially in the mental, moral, and spiritual fields must be implemented 

synergistically and optimally. One mental and moral development strategy that can be done is to 

provide character education. Character education can be carried out with the aim to improve the 

moral quality of human resources, so that a balance is reached between intellectual education and 

character education and personality or character. Lickona (1991: 1) argues that "character 

education has been running for as long as education exists". Throughout history, education has two 

big goals, namely to help people become smart and to help people become good. 

Key Words: character, family education 

 

Ringkasan: Pendidikan karakter adalah salah satu solusi dalam  mengatasi perilaku negatif anak 

dan meningkatkan motivasi akademiknya. Sebuah hasil studi Marvin Berkowitz dari University of 

Missouri, St. Louis, menunjukkan adanya peningkatan motivasi siswa sekolah dalam  meraih 

prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter, kelas-kelas yang 

secara komprehensip terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis 

pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik (Asmani, 2011: 44). 

Para guru perlu menyadari bahwa selama ini pembelajaran di kelas hanya sekedar belajar 

mengajar saja, sebagai transfer ilmu semata, bukan sebagai proses pembentukan kepribadian 

pelajar itu sendiri sebagaimana yang seharusnya terjadi. Sebagaimana diungkapkan oleh Tim 

Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI (2007: 236), bahwa kita seringkali lupa hanya memandang 

pendidikan sebagai “transfer of knowledge”, seraya melupakan fungsi utama lainnya, seperti 

halnya pengembangan intelektualitas anak. Tanpa adanya proses pembentukan kepribadian, 

pendidikan tidak memenuhi fungsinya secara keseluruhan. Kesuksesan individu tidak hanya 

ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, akan tetapi lebih juga 

dipengaruhi oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Melalui pendidikan, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang mental, moral, dan spiritual 

harus dilaksanakan secara sinergis dan optimal. Salah satu strategi pengembangan mental dan 

moral yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas moral sumber daya manusia, sehingga 

tercapai keseimbangan antara pendidikan intelektual dan pendidikan watak dan kepribadian atau 

budi pekerti. Lickona (1991: 1) berpendapat bahwa “pendidikan karakter telah berjalan selama 

pendidikan ada”. Sepanjang sejarah, pendidikan memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk membantu 

orang menjadi cerdas dan untuk membantu orang menjadi baik. 

Kata kunci: karakter, Pendidikan keluarga 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan karakter adalah suatu hal yang saat ini ditekankan dalam pendidikan 

di Indonesia. Mengapa perlu pendidikan karakter? Apakah ”karakter” dapat dididikkan? 

Karakter apa yang perlu dididikkan? Bagaimana mendidikkan aspek-aspek karakter 

secara efektif? Bagaimana mengukur keberhasilan sebuah pendidikan karakter? Siapa 

yang harus melakukan pendidikan karakter?  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kembali diperkuat oleh kebijakan yang menjadikan 

pendidikan karakter sebagai ”program” pendidikan nasional di Indonesia terutama dalam 

Kementerian Pendidikan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II. ”Pendidikan karakter” 

bukanlah hal baru dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Untuk menjawab semua 

tentang pendidikan karakter mari kita bahas satu persatu. 

Karakter adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dilihat dengan 

mata telanjang karena sudah ada dalam kehidupan manusia, tetapi karakter dapat 

dimanifestasikan oleh pribadi manusia melalui perilaku dan perilaku sehari-hari. Karakter 

dalam bahasa psikologi lebih akrab dengan kata kepribadian. Kepribadian manusia 

terbentuk tidak hanya dari atribut yang diwariskan oleh orang tua, tetapi juga dapat 

dibentuk oleh lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas di mana 

orang tersebut tinggal. Terlepas dari lingkungan karakter manusia juga dapat berkembang 

berdasarkan usia manusia, biasanya semakin tua usia, maka orang tersebut akan semakin 

dewasa. Berbicara tentang pelajar berarti berbicara tentang kehidupan manusia yang tidak 

pernah lepas dari nama karakter. Karakter kehidupan yang tumbuh bersama anak sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya terutama lingkungan keluarga. 

Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya proses 

pendidikan dan pembentukan perilaku anak yang sesuai dengan nilai karakter yang ada di 

dalam masyarakat. Pendidikan keluarga, khususnya pendidikan anak tentunya 

membutuhkan peran orang tua yang sangat besar. Anak yang umumnya berusia antara 0 

sampai 12 tahun sangat membutuhkan arahan, bimbingan dan tuntunan dari orang tua 

dalam menumbuhkan dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh 

dan selaras nilai-nilai kehidupan, sehingga anak tidak hanya mengetahui nilai karakter 

dalam masyarakat, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sekolah adalah institusi yang mempengaruhi pendidikan anak suatu negara, 

transmisi nilai-nilai budaya dan moral, serta tempat untuk perubahan sosial baru. Dampak 

sekolah dalam membentuk anak sangat penting dan oleh karena itu memerlukan analisis 

kontribusi nyata dan nilai-nilainya. Bahkan jika pendidikan intelektual dan transmisi 

pengetahuan tampaknya menjadi peran utama sekolah, kita tidak dapat mengabaikan 

dampaknya bagi perkembangan moral dan afektif anak-anak. 

Anak-anak dan remaja membutuhkan pengembangan kepribadian mereka yang 

komprehensif; jika mereka tidak menerima pengaruh yang konsisten dan koheren untuk 

pertumbuhan moral dan emosional, mereka mencari elemen-elemen ini dalam contoh 

yang diberikan oleh orang dewasa di lingkungan mereka. Terkadang, Guru memenuhi 

kebutuhan untuk membimbing kehidupan emosional anak-anak tanpa tujuan yang jelas 

atau bahkan tanpa disadari, tidak peduli apakah mereka dilatih atau tidak dalam bidang 

ini. Dengan demikian, mau tidak mau, setiap guru, terlepas dari mata pelajaran yang 

diajarkan, adalah panduan untuk perkembangan moral dan afektif anak-anak dan remaja. 

Guru dan orang tua mengharapkan perilaku yang diinginkan dari anak-anak, 

sementara mereka tidak selalu mempraktikkannya. Menurut Velea & Farca (2013) ini 

terjadi karena mereka mengusulkan model teoretis "bagaimana anak-anak harus 

berperilaku" dan "mau menjadi apa", tetapi kurang terhubung dengan bagaimana mereka 

sebenarnya, dengan masyarakat kontemporer dan dengan apa anak dapat yang cocok.  

Pendidikan rumah merupakan istilah yang mewakili dampak pendidikan keluarga 

terhadap anak-anak. Telah dibuktikan bahwa di berbagai lingkungan keluarga, anak-anak 

memperoleh berbagai pengalaman, seperti melakukan berbagai kegiatan dan terus-
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menerus dihadapkan pada berbagai pengaruh dan harapan dari orang-orang yang tinggal 

bersama. 

Kaitannya dengan proses belajar anak, keluarga sebagai bagian dari lingkungan 

pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membina kepribadian anak, 

sebab didalam keluarga memberikan pendidikan dasar berkenaan dengan keagamaan dan 

budaya. Oleh karena itu kedudukan keluarga sebagai salah satu lembaga pendidikan 

(informal) sangatlah vital bagi kelangsungan pendidikan anak. 

 

A. PENDIDIKAN KARAKTER ANAK 

Menurut KBBI, karakter adalah tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter dapat mengarahkan 

tindakan seorang individu dalam melakukan suatu hal. Karena karakter bersifat spesifik 

antara satu individu dengan yang lainnya, maka respon seseorang terhadap suatu 

permasalahan juga akan berbeda. 

Menurut Setiardi (2017) karakter merupakan istilah yang berorientasi pada 

penerapan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tingkah laku. Nilai-nilai kebaikan yang 

mewakili karakter tersebut antara lain dapat berwujud nilai keagamaan dan nilai sosial. 

Apabila seseorang mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, 

maka orang tersebut dapat dikatakan berkarakter, hal ini tentu saja juga berlaku bagi 

anak. Pendidikan karakter dimulai dari rumah. Anak-anak mengembangkan banyak 

identitas dan kepercayaan mereka tentang benar dan salah sebelum secara formal masuk 

ke sekolah dasar. 

Jelas bahwa bagaimana orang tua membesarkan anak adalah pengaruh utama pada 

pembentukan karakter anak. Beberapa variabel operatif adalah kasih sayang orang tua, 

konsistensi pengasuhan, respons terhadap isyarat dan sinyal anak-anak, pemodelan, 

ekspresi nilai-nilai, penghormatan terhadap anak, dan diskusi terbuka dengan anak 

(Yaşaroğlu, 2016). Guru adalah komponen inti sekolah dan mereka memainkan peran 

penting dalam pendidikan nilai. Sebelumnya, para guru membutuhkan pemahaman yang 

jelas bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk mengajarkan 

kebajikan yang mewakili standar moral objektif yang melampaui waktu, budaya, dan 

pilihan individu. Keluarga dan sekolah adalah dua institusi utama, efektif, dan formatif 

dalam pendidikan nilai. Jika pendidikan karakter hanya ditegakkan di kelas tetapi tidak di 

rumah, siswa bingung tentang apa yang salah atau baik. Ketika pendidikan karakter 

berlanjut di rumah, nilai-nilai menjadi lebih bermakna dalam kehidupan siswa. Untuk 

nilai-nilai yang konsisten dan bermakna, keluarga dan sekolah harus bekerja sama. 

Guru harus membuat kode perilaku tertulis untuk ruang kelas dan sekolah dan 

meminta orang tua untuk membaca dan menandatangani kode. Mereka harus 

mempertimbangkan orangtua sebagai wakil yang hadir saat mengembangkan kode-kode 

tersebut dan memberi tahu orang tua tentang kelakuan buruk siswa, melalui catatan, 

panggilan telepon, dan kunjungan pribadi. Guru dapat mengembangkan daftar bacaan dan 

sumber yang disarankan dalam pendidikan karakter dan membagikannya kepada orang 

tua. (Yaşaroğlu, 2016) 

 Selain itu, Chang dalam (Mei-Ju, Chen-Hsin, & Pin-Chen, 2014) menunjukkan 

bahwa orang tua dapat memiliki peluang yang lebih baik dalam menerapkan pendidikan 

karakter yang diintegrasikan ke dalam pendidikan keluarga, terutama dalam kerjasama 

dengan permainan favorit anak-anak, musik dan cerita, semangat "eksplorasi dan 

penelitian aktif" untuk lebih menumbuhkan pemahaman estetika, ekspresi, dan 

kemampuan penciptaan (Marilyn, 2016) dan "pemikiran independen dan kemampuan 

pemecahan masalah" mereka (Bulach, 2002; Lickona, 1996) juga dapat berfungsi sebagai 

penentu kualitas dalam interaksi orangtua dengan anak. 

Dalam hubungan orangtua dengan anak, kualitas paling dihargai artinya akumulasi 

waktu untuk bersama anak-anak harus berkualitas. Zaman sekarang, orang tua modern 

selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tekanan hidup dari tugasnya, padahal orangtua 
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dapat mengatur rekreasi bersama keluarga sebagai fungsi pendidikan, pendidikan karakter 

bisa berlipat ganda dengan buku cerita, drama, musik dan kegiatan seni. Orang tua peduli 

dengan perkembangan kemampuan anak di sekolah dalam kualitas, otonomi, keterkaitan, 

dan idealisasi. Hanya ketika hubungan timbal balik dengan orang tua mencapai kualitas, 

anak-anak prasekolah akan dapat membangun hubungan timbal balik yang berkualitas 

dengan dunia luar dan teman sebaya. Bahan-bahan yang menarik bagi anak-anak 

prasekolah, termasuk cerita dan permainan, juga dapat dikombinasikan dengan sumber 

daya sekolah dan keluarga.(Mei-Ju et al., 2014) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mei-Ju et al. (2014) mengatakan bahwa 

dengan kerjasama guru, orang tua, dan sumber daya masyarakat, hubungan orang tua 

dengan anak yang berkualitas akan dibangun secara alami. Misalnya mengambil buku 

cerita anak-anak yang dapat diperoleh begitu banyak di perpustakaan masyarakat, dengan 

kegiatan percobaan bersama antara perpustakaan dan keluarga, orang tua akan memiliki 

lebih banyak kemungkinan untuk mendapatkan lebih banyak bantuan dalam mendapatkan 

sumber daya yang tepat dalam mendidik pendidikan karakter anak-anak. Selanjutnya, 

dengan penekanan teoretis pada pendidikan karakter, orang tua dapat mempraktikkan 

teori tersebut dan anak-anak akan belajar pengalaman langsung melalui interaksi nyata 

mereka dengan orang tua dan teman sebaya. 

 

B. PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER ANAK 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam satuan masyarakat, selain itu keluarga 

adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak sejak lahir di dunia, oleh karena itu 

keluarga memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan nilai kehidupan pada 

anak. Di dalam keluarga, pendidikan berjalan atas dasar kesadaran moral sejati antar 

orang tua dan anak. Sebagai lingkungan yang paling akrab dengan anak, keluarga 

memiliki peran sangat penting dan strategis bagi penyadaran, penanaman dan 

pengembangan karakter anak.(Setiardi, 2017) 

Dengan intensitas komunikasi dan interaksi yang selalu terjadi dalam kehidupan 

keseharian, maka proses pendidikan karakter dapat berlangsung dalam beragam bentuk 

dan cara. Orang tua, baik ibu maupun ayah dapat menegur, bertanya, memberi pujian, 

atau menjadikan dirinya sebagai model agar anaknya berbuat sesuatu yang baik dan 

benar. Bahkan diamnya seorang ibu atau ayah sebagai tanda ketidaksetujuan atas perilaku 

anaknya bisa menjadi sebuah cara yang efektif untuk meluruskan kekeliruan anak, 

asalkan hal tersebut dilakukan pada saat yang tepat. Hal demikian merupakan implikasi 

dari pengaruh langsung lingkungan keluarga terhadap perilaku dan perkembangan anak. 

Menurut Ceka & Murati (2016) hanya untuk alasan ini, para pedagog dan psikolog 

serta peneliti lain, menekankan dengan cara yang argumentatif, peran orang tua dalam 

perkembangan anak-anak mereka secara keseluruhan, memfokuskan pengembangan 

kepribadian mereka dalam keluarga dan lebih luas. Dikatakan bahwa yang disebut "iklim 

perkembangan anak-anak", lebih sering dilihat dari perspektif tiga faktor atau dimensi 

yang saling berinteraksi seperti: 

1. Kebahagiaan atau kesenangan orangtua atas prestasi anak-anak mereka; 

2. Kebutuhan dan tekanan yang memaksakan peran orang tua dalam proses; 

3. Perasaan tentang kompetensi orang tua terhadap perkembangan anak-anak mereka 

secara keseluruhan 

Peran wanita atau ibu sebagai pendidik mewakili sumber daya penting untuk 

pengembangan identitas individu, yang dari peneliti bahkan dilihat lebih penting sebagai 

status perkawinan orang tua dan pekerjaan orang tua itu sendiri. Tampaknya perasaan 

menjadi seorang ibu, bagi wanita itu lebih kuat daripada menjadi ayah dari anak yang 

diberikan untuk suaminya. Selalu sesuai dengan hubungan biologis serta fisiologis ibu 

dengan anak, mewakili bagian atau segmen pertama dan masuk akal dari perkembangan 

anak. Ini karena alasan bahwa ibu menjamin kehidupan anak, karena dia adalah orang 
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yang membawa anak di dunia ini, dan lebih jauh dia membangkitkan anak dari kecil 

untuk mencapai kemandirian total dalam kehidupan dewasa. 

Fungsi ibu dalam hal ini, memiliki peran yang sangat penting yang dengan 

demikian dapat dibagi menjadi dua bagian atau arah: Yang pertama terkait dengan 

pertahanan anak, sementara yang lain untuk perkembangan keseluruhan anak. 

Perlindungan ibu sebagai fungsi menyematkan beberapa jenis tindakan atau jenis fungsi. 

Tipe 1 terhubung dengan perlindungan fisik anak, yang berarti bahwa anak tersebut harus 

diberikan perawatan kesehatan dan kondisi higienis, sehingga ia dapat memiliki 

kehidupan yang sehat di lingkungan rumah, termasuk di sini suasana di mana anak 

tinggal, yang harus tercerahkan dengan baik, tempat yang sehat yang menawarkan anak 

untuk mandi, memberi makan dan dirawat secara umum. Tipe ke-2 adalah perlindungan 

Psikologis, yang dapat tercermin melalui keamanan emosional dan perlindungan 

psikologis anak, terutama pada saat-saat ketika anak merasakannya ketika ibu di 

sebelahnya, yaitu dia.(Ceka & Murati, 2016) 

Namun, apa yang disebut pengalaman subjektif orang tua oleh anak-anak mereka 

bervariasi dalam cara dan model keluarga yang berbeda, dan dengan demikian 

relevansinya dalam keluarga jauh lebih berbeda dari yang dilakukan oleh ibu. Sebagai 

hasil dari prasangka gender dalam hal tugas yang harus dilakukan dalam keluarga 

mereka, terutama mengenai pendekatan dan kontribusi mereka terhadap pendidikan anak-

anak mereka, ternyata para ibu lebih siap untuk melakukan peran mereka dalam 

pendidikan anak-anak mereka, daripada ayah mereka. Para ayah membuat perbedaan 

yang kuat dalam mendefinisikan harapan dan menantang anak-anak untuk melakukan 

yang terbaik. 

Menurut Lakinska dalam (Ceka & Murati, 2016) untuk memiliki anak yang 

berhasil dibesarkan dan dididik dengan baik dalam satu keluarga, orang tua sangat 

penting dan mereka harus berhati-hati terhadap beberapa elemen yang memainkan peran 

kunci dalam membesarkan dan mendidik anak-anak mereka; 

Pertama, sementara peran utama orang tua dalam keluarga adalah pendidikan dan 

membesarkan anak-anak mereka, maka kewajiban utama anak-anak mereka adalah 

belajar lebih keras dan semestinya. Untuk tujuan ini, mereka perlu diinstruksikan dengan 

baik bagaimana belajar, berdasarkan pada aturan dan prinsip-prinsip pembelajaran dan 

pembelajaran yang tepat. Pendekatan ini akan membuka bagi mereka pintu-pintu dunia 

dari sikap behavioris terhadap pekerjaan, memungkinkan mereka untuk mengenal lebih 

baik relevansi bekerja sebagai salah satu elemen behavioris utama dari jenis manusia. 

Kedua, perkembangan anak sebenarnya merupakan pembentukan kepribadian anak 

secara keseluruhan. Orang tua sebagai pendidik harus dapat mengenali fitur dasar anak 

mereka, minat, temperamen dan terutama fitur emosional anak mengenai karakter anak. 

Ketiga, pembentukan kepribadian anak telah dihasilkan sebagian besar berdasarkan 

sosialisasi anak secara umum. Proses sosialisasi seperti itu, pastinya saat ini mewakili 

yang paling penting dari semua proses lain yang terlibat dalam pembentukannya sebagai 

seorang anak. Dengan demikian, anak tersebut mulai bersosialisasi dalam masyarakat 

tertentu sejak tahap awal masa kecilnya di rumah orang tua, dikelilingi oleh atmosfer 

orangtua dan hubungan antara anggota keluarga secara umum. Dalam rombongan ini, 

anak membuat langkah-langkah pertama dalam masyarakat, memanifestasikan fitur dasar 

perilaku, yang dengan demikian merupakan dasar perkembangan sosial lebih lanjut dan 

integrasi anak dalam masyarakat tertentu. 

Sumber daya atau karakteristik orangtua mana pun yang anak-anak dapat 

manfaatkan secara potensial disebut endowmen. Selain sumber daya ekonomi dan 

material, endowmen meliputi modal manusia atau budaya, status sosial dan jaringan, serta 

aspek latar belakang genetik yang memengaruhi keterampilan kognitif, non-kognitif, dan 

karakteristik fisik. Investasi mengacu pada perilaku orang tua yang disengaja yang 

bertujuan mempengaruhi hasil anak. Mereka termasuk uang yang dihabiskan orang tua 

untuk kesejahteraan anak-anak mereka, kondisi pendidikan dan kehidupan, serta jumlah 
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waktu dan upaya yang mereka lakukan untuk mengawasi dan mendukung liburan musim 

semi mereka.(Erola, Jalonen, & Lehti, 2016) 

Sayangnya, ketika dikontrol sendirian, masing-masing tidak hanya mencakup 

aspek-aspek dari latar belakang sosial ekonomi yang dianggap paling dekat, tetapi juga 

tipikal jenis status sosial ekonomi lainnya dengan masing-masing ukuran berkorelasi 

kuat. Misalnya, ketika mengendalikan kelas kerja orang tua, kami juga mengontrol 

kualifikasi pendidikan yang telah menyebabkan status pekerjaan, serta penghasilan yang 

akan mengikuti dari itu. Akibatnya, dengan menggunakan satu indikator status sosial 

ekonomi orang tua kita cenderung meremehkan efek total dari latar belakang keluarga 

dan melebih-lebihkan pengaruh karakteristik status sosial tertentu yang kita 

kontrol.(Bukodi, Erikson, & Goldthorpe, 2014) 

Identifikasi kontribusi independen dari indikator yang sangat berkorelasi dengan 

latar belakang sosial ekonomi dapat menjadi sesuatu yang rumit. Salah satu aspek yang 

biasanya diabaikan dari karakteristik ini, bagaimanapun, adalah bahwa efek dari 

pendidikan, kelas pekerjaan dan rumah tangga dapat diatur secara kausal, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 1 (Erola, Jalonen, & Lehti, 2016). Dapat diduga bahwa 

pendidikan orang tua memiliki efek langsung atau independen pada status dewasa anak-

anak, misalnya sebagai proksi untuk keterampilan dan sifat yang dapat diwarisi secara 

genetik atau dengan belajar. Namun, pendidikan juga berkontribusi melalui pekerjaan; 

mungkin misalnya telah membantu orang tua untuk mencapai status tertentu di pasar 

tenaga kerja. Dalam hal ini efek pendidikan akan dibagikan dengan kelas pekerjaan. Efek 

yang beroperasi pada arah yang berlawanan tidak mungkin; dalam kebanyakan kasus, 

pekerjaan tidak dapat berdampak pada kualifikasi pendidikan. Beberapa kasus, kualifikasi 

pendidikan mungkin memiliki efek langsung pada tingkat pendapatan, misalnya jika gaji 

seseorang meningkat lebih tinggi atau lebih secara otomatis setelah mendapatkan 

kualifikasi pendidikan yang lebih baik. 

 
Gambar 1. Pengaruh Sumber Daya Orangtua pada Status Sosial Ekonomi Anak 

 

Efek seperti itu lebih umum di bidang dan posisi pekerjaan tertentu. Pekerjaan 

orangtua pada gilirannya adalah penentu utama pendapatan orang tua dan dengan 

demikian merupakan indikator tidak langsung untuk sumber daya material yang tersedia 

dalam keluarga masa kanak-kanak. Tetapi mungkin juga merupakan sinyal status sosial 

atau prestise yang mungkin berguna bagi anak-anak. Penghasilan orangtua, di sisi lain, 
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mungkin memiliki efek langsung pada anak-anak juga, tetapi dalam banyak kasus itu 

tergantung pada kedudukan pekerjaan orang tua. Pada akhirnya, pendidikan orang tua, 

kelas dan pengaruh pendapatan bersama-sama, karena jenis pendidikan tertentu (atau 

kurang dari itu) mengarah pada pekerjaan tertentu, pada gilirannya memberikan tingkat 

pendapatan tertentu. Efek yang dibagikan ini kurang lebih tidak dapat dibedakan. Efek 

bersama juga mencakup efek dari setiap faktor yang tidak terukur yang berkorelasi 

dengan ketiga karakteristik sosial ekonomi. Misalnya, jaringan sosial orang tua yang 

menguntungkan dapat terdiri dari teman sebaya mereka dari sekolah, koneksi sosial 

mereka di pasar tenaga kerja, dan kenalan yang bertemu selama waktu luang. Salah satu 

jenis jejaring sosial mungkin khusus untuk salah satu dari karakteristik sosial ekonomi 

yang disebutkan di atas, tetapi mungkin juga terkait dengan semuanya. Demikian pula, 

beberapa keterampilan dan sifat orang tua yang berkaitan dengan pendidikan mereka 

mungkin bermanfaat bagi anak-anak hanya karena mereka menawarkan kepada orang tua 

akses ke jenis pekerjaan tertentu.(Erola et al., 2016) Temuan di atas menunjukkan bahwa 

kondisi ekonomi saja kurang penting daripada jenis sumber daya keluarga lainnya. 

Misalnya, Bukodi et al. (2014) menemukan bahwa pendidikan orang tua adalah prediktor 

terkuat pendidikan anak-anak di UK, meskipun kelas orangtua dan status sosial juga 

penting. Temuan ini sesuai dengan teori kehidupan sehari-hari tentang pendidikan. 

Menurut teori-teori ini, sumber daya manusia orang tua diakumulasikan melalui 

pendidikan dan memiliki efek yang menonjol pada pilihan pendidikan pertama, yang 

akan berlanjut sepanjang hidup. 

Pengaruh para ibu yang lebih besar terhadap pencapaian anak-anak melalui 

pendidikan mereka sendiri dan pendidikan anak-anak dapat dijelaskan oleh keterampilan 

pengasuhan anak yang lebih baik dari para ibu yang terdidik. Jika ini masalahnya, 

pendidikan ibu haruslah penting saat anak masih sangat muda. Tetapi penjelasan yang 

lebih sederhana mungkin berlaku; orang tua yang menghabiskan lebih banyak waktu 

dengan seorang anak lebih mungkin menjadi panutan dalam membuat pilihan pendidikan, 

dan selama masa kanak-kanak ini sering kali adalah ibu. Di sisi lain, dalam banyak sistem 

pendidikan pilihan pendidikan utama adalah membuat masa remaja, ketika para ibu 

sering kembali bekerja. Dengan demikian dimungkinkan bahwa perbedaan antara 

kontribusi ibu dan ayah lebih kecil selama masa kehidupan daripada sebelumnya. Selain 

itu, pendidikan orang tua tidak banyak berubah setelah anak-anak lahir; dengan demikian 

mereka akan "diekspos" ke tingkat pendidikan orang tua yang sama sepanjang hidup. 

Karena sebagian besar variasi kursus kehidupan dalam pentingnya pendidikan orang tua 

mungkin harus dihasilkan dari semakin pentingnya karakteristik orang tua lainnya dalam 

warisan sosial ekonomi yang dapat berubah, dalam kelas dan pendapatan kita.(Erola dkk., 

2016) 

Pendidikan ibu atau ayah bertujuan untuk mempromosikan pengembangan 

keterampilan pengasuhan untuk mendidik anak mereka (Lara & de los Pinos, 2017). 

Sangat penting bagi orang tua untuk peduli tentang penalaran moral anak-anak dengan 

mendengarkan perspektif anak-anak, menarik mereka keluar, dan mengangkat mereka 

untuk mempromosikan pengembangan karakter anak-anak (Mei-Ju dkk., 2014). 

 

KESIMPULAN 

Pentingnya keluarga, sekolah, dan kerja sama kedua lembaga besar ini dalam 

pendidikan nilai dibahas dalam makalah ini. Nilai-nilai pendidikan adalah bagian penting 

dari pendidikan dan keberadaannya setua pendidikan umum. Anak-anak pertama-tama 

mendapatkan nilai-nilai, sifat-sifat yang baik di rumah, yaitu pendidikan karakter dimulai 

di rumah dan orang tua adalah guru pertama mereka. Seperti yang dilihat oleh “Anak-

anak, anak-anak!” Pemodelan peran dan nilai-nilai hidup memainkan peran penting 

dalam pendidikan nilai di rumah. Pendidikan karakter dimulai di rumah dan berlanjut di 

sekolah. Anak-anak belajar nilai-nilai sepanjang kegiatan pendidikan di sekolah dengan 

kepemimpinan guru. Guru juga merupakan tokoh terhormat dalam pengembangan 
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karakter anak. Para guru harus berusaha mengajarkan nilai-nilai moral dan harus 

membantu anak-anak untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Sekolah 

memiliki kekuatan nyata untuk pendidikan nilai. 

Keluarga harus menjadi mitra sekolah karena tanpa dukungan orang tua, upaya 

pendidik dibatasi. Pendidikan karakter lebih efektif ketika sekolah dan keluarga bekerja 

dalam kemitraan. Pendidikan karakter kooperatif membutuhkan tanggung jawab 

gabungan dari para pemangku kepentingan dalam pendidikan karakter. Kemitraan ini 

juga merupakan pendekatan untuk kerja sama keluarga dengan sekolah. Pemodelan 

peran, yang melibatkan orang tua untuk pendidikan nilai, kurikulum paralel adalah 

beberapa teknik untuk kolaborasi. 
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Abstract:Synchronize Festival is an annual multi-genre national music festival that invites tens of 

thousands of audiences to celebrate the diversity of live music on five stages for three days, three 

nights, to enjoy 100s of curated performances from the best artists of the country from decades. 

1970s, 1980s, 1990s to 2000s. Seeing the popularity of Synchronize Festival which is loved by 

music lovers across genres in Indonesia, the source of this research is the contribution given by 

Synchronize Festival to music appreciation education across music genres. Based on the research 

results, the presence of the Synchronize Festival can capture the country's music industry, meaning 

domestic music as a whole. Synchronize Festival seeks to facilitate all genres of music, including 

music that is dated "tacky", it actually makes a kind of character Synchronize Festival, which 

invites music that seems like a myth and then introduced back to the audience, which ultimately 

educates the audience who were previously not knowing becomes a lot of new knowledge gained 

after attending the Synchronize Festival. 

 

Keywords: Synchronize Festival, Music Education, Music Appreciation 

 

Ringkasan: Synchronize Festival merupakan festival musik multi-genre tahunan berskala nasional 

yang mengundang puluhan ribu audience untuk merayakan keberagaman jenis musik hidup di lima 

panggung selama tiga hari, tiga malam, menikmati suguhan 100-an pertunjukan terkurasi dari artis-

artis terbaik tanah air yang datang dari dekade 1970-an, 1980-an, 1990-an hingga 2000-an. Melihat 

popularitas Synchronize Festival yang digandrungi oleh penikmat musik lintas genre di Indonesia, 

maka sumber dari penelitian ini adalah kontribusi yang diberikan Synchronize Festival terhadap 

pendidikan apresiasi musik lintas genre musik. Berdasarkan hasil penelitian, hadirnya Synchronize 

Festival dapat meng-capture industri musik tanah air, artinya musik dalam negeri secara 

keseluruhan. Synchronize Festival berupaya memfasilitasi seluruh genre musik, termasuk musik-

musik yang dianggal “norak”, itu justru menjadikan semacam karakternya Synchronize Festival, 

yaitu mengundang musik-musik yang kesannya sudah seperti mitos kemudian dikenalkan kembali 

kepada penonton, yang pada akhirnya mengedukasi penonton yang sebelumnya tidak mengetahui 

menjadi banyak pengetahuan baru yang didapat setelah hadir dalam Synchronize Festival. 

 

Kata Kunci: Synchronize Festival, Pendidikan Musik, Apresiasi Musik 

 

PENDAHULUAN 

 Pendidikan musik merupakan pembahasan yang spesifik. Pendidikan pada 

umumnya juga tidak hanya berpaku pada persoalan-persoalan nilai fisik yang tampak luar 

saja, namun pada nilai-nilai intrinsik. Setiap individu bertanggungjawab untuk mampu 

mengambil keputusan secara mandiri demi meningkatkan kualitas hidup. Maka, 

pendidikan juga merupakan upaya pertahanan.  

Berbagai literatur menyebutkan, bahwa pendidikan musik tidak dominan mengasah 

keterampilan teknis, tidak seperti dalam disiplin pertunjukan musik (music performance). 

Namun, keterampilan teknis yang memadai akan dapat menjadi jembatan untuk 

menelusuri makna-makna yang lebih dalam lagi. Pendidik musik yang tidak memiliki 

kejelian atau kecermatan dalam mengamati fakta musik juga akan berakibat sulitnya 

memahami pesan-pesan implisit yang tersampaikan melalui musik tersebut. 

Metode pendidikan musik atas hubungan antara manusia dan musik menurut 

Swanwick, “They are then two crucial educational points to be kept in mind as we 

consider the modes of relationship between people and music. The first of these is that 

teachers should be concerned with the promotion of specific musical experiences of one 
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kind or another. The second is that students should take up different rolse in a variety of 

musical environments. People will find their individual paths into particular areas of 

music.” (Swanwick, 2003: 24). 

Beberapa poin penting di atas adalah kepedulian guru, pengalaman musik yang 

spesifik (yang dicontohkan guru), murid yang memiliki peran (tidak pasif), dan 

lingkungan musik. Lingkungan musik menurut Swanwick, diartikan sebagai keragaman 

yang terikat dengan lingkungan di sekitarnya serta latarbelakang budaya, itu pun fleksibel 

sifatnya. Bagi Swanwick, setiap orang dapat dengan mudah menyesuaikan kebiasaan 

bermusik dalam berbagai kondisi lingkungan untuk memperkaya wawasan musik. 

Synchronize Festival merupakan festival musik multi-genre tahunan berskala 

nasional yang mengundang puluhan ribu audience untuk merayakan keberagaman jenis 

musik hidup di lima panggung selama tiga hari, tiga malam, menikmati suguhan 100-an 

pertunjukan terkurasi dari artis-artis terbaik tanah air yang datang dari dekade 1970-an, 

1980-an, 1990-an hingga 2000-an. Seluruh genre musik populer ada di dalam 

Synchronize Festival. 

Mulai dari genre pop, R&B, rock & roll, blues, folk, jazz, punk, heavy metal, 

hiphop, reggae, ska, atau sub-genre hardcore, metalcore, death metal, grindcore, 

industrial rock, new wave, indie pop, alternative rock/grunge, bossanova, komedi, bahkan 

hingga dangdut pun ada dalam pergelaran Synchronize Festival. Selain dapat menikmati 

ratusan pertunjukan musik, Synchronize Festival juga menyuguhkan berbagai 

pengalaman terkurasi lainnya bagi para audience, di antaranya adalah Outdoor Cinema, 

Art & Merch Market, Records Fair hingga F&B Festival (synchronizefestival.com).  

Synchronize Festival membawa keberagaman fenomena musik untuk mengedukasi 

penonton milenial dengan legenda musik Indonesia. Sebagai contoh fenomena Didi 

Kempot, era musik Emo Indonesia di awal tahun 2000 juga ingin dihidupkan dalam 

festival musik ini. Program Director Synchronize Festival, Kiki Ucup, mengatakan 

Synchronize Festival merupakan festival musik Indonesia lintas genre yang 

menghadirkan lebih dari 100 musisi untuk tampil dan menyemarakkan ragam musik 

tanah air yang memberikan kontribusi pendidikan tentang musik di Indonesia melalui 

festival ini. (seleb.tempo.co/read/1252748)  

Melihat popularitas Synchronize Festival yang digandrungi oleh penikmat musik 

lintas genre di Indonesia, maka sumber dari penelitian ini adalah kontribusi yang 

diberikan Synchronize Festival terhadap pendidikan apresiasi musik lintas genre musik. 

 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di 

Jakarta. Obyek penelitian ini adalah pertunjukan musik Synchronize Festival. Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari data atau informasi yang terdiri dari 

informasi media massa, internet, audience dalam Synchronize Festival dan pemerhati 

musik Indonesia.  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

(interview) dan dokumentasi. Hal yang diobservasi adalah pertunjukan musik 

Synchronize Festival di Jakarta. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, di 

antaranya adalah audience dan pemerhati musik Indonesia. Wawancara yang digunakan 

adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti membawa pertanyaan yang merupakan garis 

besar tentang hal yang diteliti.  

 

ANALISIS DAN HASIL 

 Pertunjukan musik live adalah sebuah pertunjukan musik di mana mensyaratkan 

kehadiran seniman (musisi) dengan penonton bersama di tempat yang sama dan disaat 

yang bersamaan. Musisi menampilkan pertunjukan musik untuk dapat dinikmati oleh 

penontonnya dengan baik, agar pesan musik yang disampaikan oleh musisi dapat diterima 

dengan baik oleh penonton maka diperlukan kondisi ruang yang layak dilihat dari segi 
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akustik, dan juga peralatan penunjang pertunjukan seperti tata panggung, sound system, 

dan tata lighting yang layak dan memadai. Jika elemen-elemen tersebut tidak terpenuhi 

dengan baik maka pertunjukan dapat dikatakan tidak berhasil karena penonton merasa 

tidak dapat menikmati pertunjukan (Yngvar Kjus, 2018). 

 Synchronize Festival selalu membawa keberagaman fenomena di industri musik 

Indonesia. Festival musik ini mengedukasi penonton, khususnya generasi milenial 

terhadap legenda musik, fenomena campursari, dangdut, nasyida ria, hingga era musik 

Emo Indonesia di awal tahun 2000. Selain itu juga terdapat beragam genre musik yang 

diusung oleh musisi Indonesia melalui karya nya seperti, pop, R&B, rock & roll, blues, 

folk, jazz, punk, heavy metal, hiphop, reggae, ska, atau sub-genre hardcore, metalcore, 

death metal, grindcore, industrial rock, new wave, indie pop, alternative rock/grunge, 

bossanova, dan komedi. 

 Synchronize Festival memberikan pengalaman langsung mengenai wawasan 

musik melalui apresiasi langsung kepada audience. Maka aspek auditif, pendengaran, 

menjadi bagian yang tidak kalah penting. Listening (mendengarkan), adalah pintu masuk 

utama dari semua aktivitas msuik, tidak hanya dalam konteks mendengarkan rekaman 

musik, namun menikmati pertunjukan musik secara langsung.   

 Pertunjukan musik seperti halnya Synchronize Festival mengandung sense of 

music, dan ada sense of performance. Dala kaitannya dengan pertunjukan musik, menurut 

Swanwick (dalam Setiawan, 2017: 52), musik akan sepenuhnya hadir. Dibutuhkan siasat 

lain, dan pertunjukan itu juga bukan menjadi sebuah goal, apalagi demi atraksi atau 

gengsi, melainkan sebagai sarana. Pertunjukan musik adalah sarana komunikasi yang 

menghubungkan manusia (individu), musik itu sendiri, dan antar manusia (sosial). Akan 

ada proses re-presentasi terus-menerus dari aktivitas pertunjukan yang selalu berbeda 

dalam situasi dan kondisi. Musik harus dipertunjukkan meskipun dalam situasi se-

informal apapun, supaya peserta didik dapat selalu mengevaluasi kemampuannya 

terutama dalam menyampaikan pesan implisit kepada orang lain. Bukan gagal atau 

berhasil, melainkan proses itu sendiri. 

 Synchronize Festival selalu mendobrak segala konvensi festival musik lokal pada 

umumnya, dari mengandalkan musisi dalam negeri hingga menghadirkan kembali 

nostalgia ke hadapan penonton. Festival musik ini menciptakan euforia tersendiri di 

tengah anak-anak muda. Synchronize Festival memberikan pengalaman yang mungkin 

akan jarang dijumpai di kemudian hari, yaitu apresiasi pertunjukan musik dari Rhoma 

Irama hingga Nasida Ria di acara musik yang berbasis anak muda. 

 Hadirnya Synchronize Festival dapat meng-capture industri musik tanah air, 

artinya musik dalam negeri secara keseluruhan. Synchronize Festival berupaya 

memfasilitasi seluruh genre musik, termasuk musik-musik yang dianggal “norak”, itu 

justru menjadikan semacam karakternya Synchronize Festival, yaitu mengundang musik-

musik yang kesannya sudah seperti mitos kemudian dikenalkan kembali kepada 

penonton, yang pada akhirnya mengedukasi penonton yang sebelumnya tidak mengetahui 

menjadi banyak pengetahuan baru yang didapat setelah hadir dalam Synchronize Festival. 

 Pendidikan musik yang dilakukan sekolah saat ini, seringkali hanya bersumber 

dari buku-buku teori, sedikit sekali sekolah yang memfasilitasi murid-muridnya untuk 

bereksplorasi dan berapresiasi dalam proses pembelajarannya. Selain karena fasilitas 

sekolah yang tidak memadai untuk memutar video ataupun audio dengan kualitas yang 

baik, sarana dan fasilitas untuk siswa melakukan apresiasi dengan melakukan kunjungan 

ke pertunjukan seni musik pun menjadi terbentur karena jarangnya sebuah acara musik 

yang mengemas acaranya secara khusus dan menyeluruh dengan memasukkan aspek 

pendidikan ke dalam materi acaranya. 

 Synchronize Festival setiap tahunnya selalu menghadirkan musisi-musisi lawas 

dalam rentang tahun yang jelas. Contohnya, musisi-musisi di era 1960-an atau 1970-an, 

seperti Chrisye. Mungkin kebanyakan orang sudah mengenal siapa itu Chrisye, namun 

belum tentu dengan anak-anak muda milenial sekarang. Inilah yang kemudian dijadikan 



 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

87 
 

kontribusi Synchronize Festival dalam mengedukasi kepada penonton tentang apa yang 

terjadi dalam industri musik lokal.  

 Tiket yang dijual oleh Synchronize Festival pun cukup murah, dengan tujuan 

untuk mendatangkan banyak audience. Tiket Synchronize Festival tergolong mahal untuk 

pasar penonton yang pada umumnya diisi oleh anak-anak SMP, SMA, sampai 

mahasiswa. Namun Synchronize Festival dalam membangun vibes nya cukup baik. 

Ketika penonton Synchronize Festival musik itu pulang membawa hal yang positif, 

tentunya menjadi bekal untuk mengapresiasi kembali di tahun berikutnya. Salah satunya 

adalah alur pengisi acara. Synchronize Festival memberikan mood penonton menjadi 

happy ending.  

 Festival musik bukan ajang berkumpulnya band-band besar semata. Banyak 

nama “besar” bukan menjadi jaminan bahwa festival tersebut bagus. Festival musik yang 

terpenting adalah harus dapat menjadi wadah maupun ruang untuk pendidikan musik, 

selebrasi, dan tidak hanya melulu mengikuti permintaan pasar. 

 Suksesnya sebuah pertunjukan musik tidak pernah terlepas dari ide dan konsep 

pemikiran sebuah manajemen organisasi pertunjukan yang sudah profesional dan bekerja 

secara ahli di bidangnya. Menurut Hubeis (2007: 95), bahwa sumber daya manusia 

merupakan faktor dominan dalam kegiatan produksi maupun daya saing, karena berperan 

sebagai pilar penyangga dan penggerak roda kegiatan organisasi apapun untuk 

berkembang dan maju. Sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk sebuah acara 

menjadi sukses jika dikemas dan dikelola oleh sumber daya manusia yang tidak 

profesional.  

 Keunikan dalam suksesnya Synchronize Festival adalah keseluruhan pimpinan 

Synchronize Festival juga orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang musik. 

Penggagasnya adalah David Karto dari Demajors dan Muhammad Riza dari Dyandra 

Promosindo. Demajors merupakan  salah satu indie label yang ada di Indonesia yang 

konsisten merilis album-album dari band atau musisi non-mainstream, yang 

didistribusikan melalui jalur industri musik mainstream. Demajors sebagai indie label 

tetap mempertahankan konsistensinya untuk memproduksi produk-produk musik non-

mainstream, dengan jalur pemasaran produk ke industri musik mainstream. Demajors 

tidak membatasi pemasaran yang dilakukan untuk memproduksi musik non-

mainstreamnya. Demajors sebagai indie label mengembangkan jaringan produksi musik 

non-mainstreamnya pada industri musik mainstream yang mendominasi pasar. 

(www.demajors.com). Kemudian Dyandra Promosindo merupakan induk perusahaan dari 

unit bisnis event organizer dalam PT. Dyandra Media International, Tbk. Dimana 

Dyandra Promosindo fokus pada bidang niaga serta retail di luar bidang IT, komputer, 

dan otomotif. Memiliki pengalaman dalam bidang event organizer selama lebih dari 20 

tahun. (Radyatama dalam Rahmania, 2016: 12)  

 Musik tidak lebih dari sekadar fanatisme, selalu mengagungkan jargon akademis 

demi kepentingan kelompok tertentu. Bahkan muncul pula gerakan-gerakan sepihak yang 

mengatasnamakan musik demi kepentingan golongan, bahkan pribadi. Musik menjadi 

sesuatu yang tidak lagi naluriah, namun politis-rentan konflik antar pelakunya. Musik 

menjadi alat, lalu tender alat musik dengan distributor besar, kampanye, lalu korupsi, 

tenggelam di bui. Terlepas dari itu semua, musik telah membuat setiap orang pada masa 

kini benar-benar “merdeka” menentukan apa yang diinginkan, menyebarkan kemana saja 

yang diinginkan, menjual semurah-murahnya, bahkan membagi segratis-gratisnya. 

(Setiawan, 2016: 120) 

 Tak sadar manusia telah kehilangan kendalinya. Musik sudah menjadi seperti 

“sampah” yang siap dipungut kapan saja. Nilai-nilai sejati dalam musik makin tidak dapat 

diraba, yang memiliki bakat terbatas dapat naik daun dalam hitungan menit, sedangkan 

yang tulus dan berdedikasi tidak dihargai, tenggelam dalam kelambu masa. 

 Synchronize Festival memandang Indonesia dengan jumlah penduduk dua 

ratusan juta ini, adalah sebuah fakta yang menunjukkan pluralitas itu sendiri. Berbagai 

http://www.demajors.com/
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macam kesenian tumbuh di tlatah yang dulu disebut nusantara. Tak terkecuali “musik” 

dalam berbagai jenisnya, dan akan terlalu sulit otak manusia untuk dapat memahami 

semua jenis musik yang senyata-nyatanya ada dan berkembang di sebuah negara yang 

telah melewati tujuh kepemimpinan selama tujuh dekade ini. 

 Secara psikologis, nilai kemanusiaan atas kaitannya dengan hubungan kepekaan 

antar manusia disebut juga dengan empati. Setiap orang yang memiliki kepekaan (dalam 

hal apa saja) akan senantiasa memiliki daya kontrol untuk menjaga kualitas hidup dari 

waktu ke waktu. Apabila manusia menyaksikan tindak kekerasan, tentu memasukkannya 

sebagai masalah kemanusiaan, maka kekerasan yang terjadi dapat dipahami sebagai 

akibat dari tidak adanya kepekaan untuk mengormati sesama manusia. (Djohan, 2011) 

 Pendidikan musik sebagai soft skill nantinya akan terus-menerus berkutat pada 

aspek kepekaan ini (sense) yang parameternya juga akan banyak, bahkan tidak terbatas, 

antara lain soal perilaku. Keterampilan musik sebagai hasil akhir tidak menjadi soal atas 

serentetan peristiwa pengalaman bermusik apabila itu didukung oleh pengayaan batin 

pada tingkat kepekaan atas nilai-nilai kemanusiaan itu. Pendidikan musik selalu berjuang 

mengayomi nilai-nilai perilaku dan kepribadian. (Djohan, 2011) 

 Maka dari itu, individualisme dalam pendidikan musik sangat tidak disarankan, 

meskipun pemahaman nilai-nilai itu harus dicapai secara subyektif (individualitas, yang 

berbeda dengan individual/individualisme), melalui refleksi, renungan, motivasi orang 

terdekat. Keputusannya tetap lahir mandiri. Sementara banyak musisi hebat dilatih untuk 

menjadi introvert karena harus menghabiskan waktu dengan berlatih musik sendirian 

selama berjam-jam, tidak pernah ada waktu untuk menimba pengalaman kemanusiaan 

secara langsung. Hal tersebut sangat tidak disarankan, yang agaknya harus dipercayai, 

bahwa musik dapat senantiasa “digenggam” kemana-mana tanpa sekat ruang dan waktu, 

untuk digali terus-menerus faedah-faedahnya, sehingga ruang pendidikan dirasa kurang 

cukup untuk mengoptimalkan nilai-nilai itu. Selalu ada yang tidak dapat diajarkan di 

ruang-ruang pendidikan yang serba terbatas. 

 Apresiasi musik melalui pertunjukan musik Synchronize Festival adalah ruang 

terbuka baru untuk pendidikan musik anak-anak muda. Ruang umum yang membebaskan 

pengunjungnya untuk mempelajari apa yang ditemuinya. Synchronize Festival yang 

menyajikan pertunjukan lintas genre, menjadi ruang pendidikan informal baru di kancah 

pertunjukan musik. Menjadi pelaku musik yang tidak mengenal nilai kemanusiaan ketika 

pelaku musik hanya berkreasi tanpa berapresiasi.  

 

KESIMPULAN 

 Pendidikan dan musik semestinya harus dipahami secara masing-masing secara 

terpisah yang kemudian sebelum disatukan menjadi pendidikan musik. Mencari 

kemungkinan-kemungkinan kreatif dengan mengimplementasikan kecerdasan musikal 

alangkah baiknya didahulukan sebelum mempelajari konsep dan teori, karena pendidikan 

musik lebih kepada pengalaman yang dibina ters-menerus. Dalam hal ini Synchronize 

Festival sebagai festival musik yang menyuguhkan pertunjukan musik lintas genre 

menjadi ruang belajar baru untuk siapapun yang hadir dalam festival tersebut. Ruang 

belajar yang bebas untuk mempelajari apapun yang disajikan oleh penyelenggara festival. 

Synchronize Festival memberikan kemerdekaan dalam belajar di dalam festival yang 

diadakannya, dari musik lintas genre yang mengedukasi penonton akan musik-musik 

legendaris hingga musik-musik baru, yang tidak akan bisa didapatkan di lingkungan 

pendidikan formal. 
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PENERAPAN RAGAM HIAS GEOMETRIK SEBAGAI UPAYA 

MENINGKATKAN PEMBELAJARAN SENI RUPA DI SD PANDANWANGI 

III MALANG 

 
Dewi Jasmine 

 
Mahasiswa Keguruan Seni Rupa Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri 

Malang 

Email: dewijasmine.1902518@students.um.ac.id 
 
Abstract: Decorative art has no appeal to elementary school students. Decorative art does not give 

an impression of similarity to objects (non-figurative), so that students often lose visual perception, 

are unable to identify it with a specific object. Researcher wants to prove that assumption. When 

theorized, decorative art is fundamental to forming visual elemental compositions. So at least if 

decorative art is used as a material with painting materials becomes easier. The objective of this 

study is to examine the geometric designs of painting with an elementary school Pandanwangi III 

Malang. Students were used as sampling is 40 students. The method of research used is an 

exploratory descriptive results of students' work. The data is analyzed by using the theory of art, 

which is to consider the fascinating aspect of art forms on objects. This study found that (1) 30 

works that lack in coloring aspects, (2) 10 works that seem weak in the aspect of composition. 

These results show that, students' ideas on a geometric picture really lose visual objects, they can't 

exactly identify the object. 

 

Key Words: Fine art, Decorative Art, Geometric Motive 

 

Ringkasan: Seni dekoratif tidak memiliki daya tarik pada siswa sekolah dasar (SD). Seni dekoratif 

tidak memberikan kesan keserupaan dengan objek (non figuratif), sehingga siswa seringkali 

kehilangan persepsi visual, tidak mampu mengidentifikasikan dengan objek tertentu. Peneliti ingin 

membuktikan asumsi tersebut. Apabila diperhatikan aspek teoritik, seni dekoratif merupakan dasar 

untuk membentuk kemampuan mengkomposisi unsur visual. Maka setidaknya jika seni dekoratif 

digunakan sebagai materi bahan ajar seni lukis menjadi lebih mudah. Penelitian ini bertujuan 

mengkaji hasil pembelajaran seni lukis bermotif geometris pada siswa sekolah dasar (SD) 

Pandanwangi III Malang. Siswa yang digunakan sebagai ujicoba sebanyak 40 siswa. Metode 

penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif eksploratif hasil karya siswa. Data yang dianalisis 

menggunakan teori seni, yaitu mempertimbangan aspek prinsip bentuk seni pada objek penelitian. 

Hasil penelitian ini menemukan (1) 30 karya yang memiliki kekurangan pada aspek pewarnaan, (2) 

10 karya yang tampak lemah pada aspek komposisi. Hasil ini menunjukan bahwa, orentasi siswa 

pada gambar geometrik benar-benar kehilangan orientasi objek visual, mereka tidak dapat dengan 

tepat dan dapat mengidentifikasi dengan objek gambar. 

 

Kata kunci: Seni Rupa, Seni Dekoratif, Motif Geometrik,  

 

PENDAHULUAN 
Setiap manusia pasti akan membutuhkan penerapan seni dalam hidupnya. 

Manusia dengan sendirinya akan mengembangkan dan menerapkan sifat keindahan 

dalam kehidupannya. Seni adalah aktivitas manusia untuk mengungkapkan pengalaman 

estetis ke dalam wujud lahiriah dengan tata susunan unsur yang indah, sehingga dapat 

menimbulkan pengalaman baru bagi orang lain (Iriaji, 2015:83). Pengalaman estetik 

tersebut dapat disalurkan ke berbagai macam media salah satunya adalah media seni rupa. 

Selain sebagai media untuk menyampaikan pengalaman estetik, seni juga sebagai media 

untuk menyalurkan ekspresi, Hasrat, ide, gagasan melalui media visual. Dalam dunia 

pendidikan terdapat wadah mempelajari seni melalu pelajaran seni budaya yang dikemas 

melalui empat bidang seni, yakni seni rupa, seni music, seni tari dan seni. Pembelajaran 

seni rupa disekolah merupakan suatu proses pengembangan visual, memberikan 

pengalaman perkembangan individu siswa (motorik), serta memberi wawasan akan 
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kebudayaan. Melalui pembelajaran seni, siswa akan melalui berbagai macam pengalaman 

estetik, proses kreativitas siswa, serta eksplorasi media dua dimensi atau tiga dimensi 

yang digunakan. Banyak sekali gaya berkarya dalam seni dua dimensi, salah satunya 

adalah seni dekoratif. Dekoratif adalah karya seni yang memiliki daya (unsur) (meng)hias 

yang tinggi atau dominan. Di dalam karya seni lukis tidak menampakkan adanya volume 

keruangan maupun perspektif. Semua dibuat datar/flat atau tidak menunjukkan ketiga 

dimensiannya (Susanto, 2011:100). Namun yang terjadi dewasa ini seni dekoratif tidak 

memiliki daya Tarik pada siswa Sekolah Dasar (SD). Seni dekoratif tidak memberikan 

kesan keserupaan dengan objek (non figuratif), sehingga siswa seringkali kehilangan 

persepsi visualnya, dan siswa tidak mampu mengidentifikasi dengan objek tertentu. 

Apabila diperhatikan aspek teoritik, seni dekoratif merupakan dasar untuk membentuk 

kemampuan mengkomposisi unsur visual. Maka setidaknya jika seni dekoratif digunakan 

sebagai materi bahan ajar seni lukis menjadi lebih mudah. 

Terlepas dari pernyataan tersebut dalam lingkup seni dekoratif terdapat beberapa 

motif yang sering digunakan sebagai bahan pembelajaran seni salah satunya ada motif 

geometris. Sunaryo (2010: 10) berpendapat bahwa motif geometris merupakan motif 

tertua dalam ornamen karena sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Motif geometris 

menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis dan unsur ruang yang umumnya bersifat 

abstrak artinya bentuknya tak dapat dikenali sebagai bentuk objek-objek alam. Melalui 

pembelajaran seni motif geometris siswa akan dilatih proses kerativitas seninya. Garis 

mempunyai peranan sebagai garis, yang kehadirannya untuk memberi tanda dari bentuk 

logis seperti nyang terdapat pada ilmu-ilmu eksakta (Dharsono, Prawira, 2004:101) Siswa 

akan menghasilkan karya yang menggambarkan motif geometris dengan unsur garis datar 

yang akan menjadikan garis tersebut mengandung unsur ruang dengan memperhatikan 

komposisi. Diharapkan siswa tidak benar-benar kehilangan orientasi objek visual, serta 

mereka dapat dengan tepat dan dapat mengidentifikasi dengan objek gambar. 

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana hasil penerapan ragam hias geometris 

sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran seni rupa ?. dengan 

demikian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil pembelajaran seni gambar 

bermotif geometris pada siswa sekolah dasar (SD) Pandanwangi III Malang.  

 
METODE 

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif eksploratif hasil karya 

siswa. Data yang dianalisis menggunakan teori seni, yaitu mempertimbangan aspek 

prinsif bentuk seni pada objek penelitian. Penelitian deskriptif yaitu pengumpulan data 

berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian 

menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto, 2010:151). Model 

deskriptif merupakan model yang menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian 

(seseorang, Lembaga, dan masyarakat) berdasarkan kenyataan yang tampak dan apa 

adanya (Nawawi, 2007:63). 

 

ANALISIS DAN HASIL 

  Melalui seni muncul sebuah kebebasan untuk memilih dalam menciptakan 

sebuah karya (Irawan, 2017:7). Karya yang diciptakan pastinya akan berbeda karena 

tergantung dari kreatifitas masing-masing orang. Semua bebas mengungkapkan ide 

visualnya dalam karya seni, karena seluruh aspek kehidupan tidak luput dari bidang seni. 

seni yang berkembang di masyarakat dan menjadi hal yang umum adalah seni rupa. Seni 

rupa sendiri memiliki cabang aliran atau gaya dalam menciptakan sebuah karya, salah 

satu contonya adalah seni dekoratif. Seni dekoratif memiliki berbagai macam motif 

bentuk, salah satunya adalah motif geometris. Motif geometris yang digambarkan 

menggunakan unsur garis yang akan membentuk bangun yang akan menghasilkan efek 

dimensi.  Dari hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar (SD) Pandanwangi III 

Malang ini ditemukan (1) 30 karya yang memiliki kekurangan pada aspek pewarnaan, (2) 
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10 karya yang tampak lemah pada aspek komposisi. Hasil ini menunjukan bahwa, 

orentasi siswa pada gambar geometrik benar-benar kehilangan orentasi objek visual, 

mereka tidak dapat dengan tepat dan dapat mengidentifikasi dengan objek gambar.  

 Hasil yang ditunjukan dari 30 karya ada 5 karya siswa yang memiliki 

kecenderungan menggunakan teknik arsir tipis sehingga warna yang dihasilkan kurang 

kuat dan menonjol. 4 karya lainnya  kecenderungan memiliki pewarnaan yang dominan 

menggunakan warna primer seperti merah dan kuning. Montolalu (2005:74) 

mengungkapkan manfaat pembelajaran pengenalan warna memberikan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk “menyesuaikan bentuk, warna dan mengkombinasikan 

warna. Unsur garis datar yang digambarkan kurang stabil sehingga ada bagian yang 

mempertemukan dengan garis lain yang tidak menghasilkan unsur bidang. Garis datar 

menggunakan pensil tanpa menggunakan outline spidol. Bidang kertas dengan objek 

cenderung kekanan dan motif geometrisnya terlalu kecil sehingga kurang terlihat 

proporsional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Karya siswa yang lemah dalam aspek pewarnaan dan aspek komposisi 

 

 Dua karya siswa yang menggunakan warna yang kontras dengan menggunakan 

warna merah dan biru. Garis datar yang dihasilkan dalam motif geometris sudah 

memenuhi bidang, namun garis datar yang dihasilkan kurang stabil. Dalam garis datar 

tersebut tidak saling berhubungan dan kurang menggambarkan unsur bidang. Selain 

menggunakan warna dengan warna primer siswa juga kecenderungan menggunakan 

warna komplementer seperti merah dicampur dengan warna hijau sehingga warna yang 

dihasilkan akan cenderung gelap dan kusam. Namun beberapa karya siswa lainnya sudah 

mengasilkan pewarnaan yang sempurna dengan menggunakan dua gradasi sampai tiga 

gradasi. Warna yang digunakan juga beragam, siswa menggunakan warna primer dan 

sekunder, hingga tersier dengan dicampur warna putih yang menghasilkan warna tint.  

Karya siswa yang lemah pada aspek komposisi kecenderungan ke atas dan motif 

geometris yang digambarkan terlalu kecil, sehingga kurang menguasai bidang dan terlihat 

kurang proporsi. Beberapa siswa membuat motif geometris menggunakan garis datar 

yang tegas dan menghasilkan unsur bidang yang sesuai komposisinya dengan bidang 

media. Garis datar yang digambarkan menggunakan pensil dengan outline spidol 

sehingga menghasilkan efek yang tegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Karya siswa yang mampu menguasai aspek pewarnaan dan aspek komposisi 
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KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa tidak semua 

siswa mampu dalam pembelajaran seni rupa dengan menerapkan motif geometris. 

Kecenderungan siswa kurang mempertimbangkan aspek komposisi bentuk dan 

juga aspek pewarnaan. Permasalahan proporsi gambar objek dengan media gambar 

(kertas) juga masih belum banyak diperhatikan.  
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Abstract: Needs analysis is an initial step to look into a gap between real and expected conditions. 

The needs analysis is conducted to obtain suitable art learning strategy for millennial generation 

characteristics. The project is initiated by data collection through document study, observation and 

interview then followed by qualitative analysis and finally ended by conclusion. The result of this 

needs analysis is a learning strategy mapping utilized by lecturer to create an art learning strategy 

design which is integrated with internet-based learning media in order to improve soft skill critical 

thinking/problem-solving, creativity, communication, collaboration, suitable for Y-generation 

whose characteristics are quick response, real time, instant action and solution-and-result oriented. 

 

Key Words: needs analysis, learning strategy, soft-skill, millennial generation 

 

Ringkasan: Analisis kebutuhan merupakan langkah awal untuk memperoleh data kesenjangan 

antara keadaan nyata dengan yang seharusnya. Analisis kebutuhan ini dilakukan guna 

menghasilkan strategi pembelajaran seni yang sesuai dengan karakteristik generasi milenial. 

Kegiatan diawali dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi dan wawancara, 

selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan. Hasil aktivitas analisis kebutuhan ini 

adalah pemetaan strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh dosen, untuk membuat 

rancangan strategi pembelajaran seni yang terintegrasi dengan media pembelajaran berjaringan 

internet. Guna meningkatkan sofskill berpikir kritis/pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi 

dan kolaborasi, sesuai dengan karakteristik generasi Y yang memiliki ciri perilaku respons cepat, 

real-time, langsung ditindaklanjuti, berorientasi kepada solusi dan hasil.  

 

Kata kunci: analisis kebutuhan, strategi pembelajaran, sofskill, generasi milenial 

 

PENDAHULUAN 
        Tulisan ini terfokus pada hasil analisis kebutuhan strategi pembelajaran seni di era 

saat ini yang diberi nama era globalisasi, era industri 4.0, era digital, era disrupsi, era 

hyperconnected, era milenial. Perbedaan nama era karena perbedaan sudut pandang 

dalam memberikan ciri zaman saat ini. Diberi nama era globalisasi karena terjadi proses 

internasionalisasai berbagai aspek kehidupan, diantaranya pandangan, pemikiran, produk 

dan budaya. Diberi nama era industri 4.0 karena terjadi tren baru otomasisasi dan 

pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Diberi nama era digital, karena 

penggunaan teknologi digital yang menggantikan teknologi mekanik dan elektronik 

analog. Diberi nama era disrupsi karena ada perubahan cara berpikir dan cara bertindak 

yang beralih dari dunia nyata ke dunia maya. Diberi nama era hyperconnected karena 

manusia mudah sekali terhubung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) berjaringan internet. Diberi nama era milenial karena perilaku manusia 

di era ini memiliki respons cepat, real-time, langsung ditindaklanjuti, berorientasi kepada 

solusi. Era milenial menunjuk kepada kelompok demografi generasi Y. Generasi Y juga 

disebut dengan generasi milenial adalah mereka yang lahir tahun 1983- 2001 (Budiati, 

dkk: 2018).  Apapun namanya, satu peristiwa penting yang menjadi ciri jaman saat ini 

adalah pemanfaatan temuan teknologi teknologi informasi dan komunikasi dengan 

jaringan internet di segala sektor, sehingga berdampak signifikan kepada pemikiran, 

perilaku, produk dan budaya manusia saat ini.  

       Implikasi dari era milenial dalam pendidikan adalah keniscayaan pemanfaatan TIK 

yang menggunakan jaringan internet dalam pembelajaran. TIK dalam pembelajaran 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang terintegrasi dengan strategi 
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pembelajaran. Strategi pembelajaran tidak cukup lagi dilaksanakan hanya dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi elektronik seperti yang digunakan 

sebelumnya. Strategi pembelajaran perlu diterintegrasikan dengan media pembelajaran 

yang menggunakan jaringan internet. Tujuannya untuk optimalisasi softskill yang 

dibutuhkan oleh generasi Y. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan tentang 

pemetaan strategi pembelajaran yang selama ini dilaksanakan, dan analisis kelebihan dan 

kekurangannya. Digunakan untuk merancang strategi pembelajaran yang cocok 

diterapkan bagi generasi Y di era milenial.   

 

METODE 
       Penelitian ini bertujuan menghasilkan data pemetaan strategi pembelajaran yang 

telah dilaksanaakan, untuk merancang strategi pembelajaran seni untuk generasi Y di era 

milenial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik studi dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) para dosen, 

observasi pelaksanaan pembelajaran, dan wawancara kepada mahasiswa di Program Studi 

Pendidikan Tari, UNJ sebagai generasi Y di era milenial. Data yang diperoleh tentang 

jenis-jenis strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen. Hasil analisis 

kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang telah diterapkan, digunakan untuk 

merancang stretegi pembelajaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan sofskill 

mahasiswa. Data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan proses reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data atau menyimpulkan. Uji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara triangulasi metode yaitu meninjau ulang data yang diperoleh hasil studi 

dokumen, observasi, dan wawancara. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

        Temuan penelitian berupa data pemetaan strategi pembelajaran yang telah 

diterapkan oleh para dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran, berdasarkan data hasil 

studi dokumen RPS, observasi dan wawancara.  Pemetaan dilakukan berdasarkan kriteria 

strategi pembelajaran yang paling dominan dilaksanakan pada setiap kelompok mata 

kuliah, walaupun dalam pelaksanaannya ada yang dikombinasi dengan strategi lainnya. 

Jenis strategi pembelajaran yang dominan dilaksanakan dalam kelompok mata kuliah, 

sebagai berikut:   

a. Strategi pembelajaran ekspositori, menekankan pentingnya proses penyampaian 

materi secara verbal. Strategi pembelajaran ini paling dominan digunakan untuk 

kelompok mata kuliah pengetahuan dasar seni dan pengetahuan seni tari yang tujuan 

pembelajaran mengarah kepada dimensi kognitif. Penerapan strategi pembelajaran 

ekspositori ditahap pembelajaran inti menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab. Media pembelajaran yang digunakan visual diam (powerpoint) dan video. 

Dosen terlihat dominan dalam proses pembelajaran;  

b. Strategi pembelajaran inkuiri, menekankan pada proses berpikir analitis dan kritis. 

Strategi pembelajaran ini dominan digunakan dikelompok mata kuliah pembelajaran 

tari dan mata kuliah kritik tari, yang tujuan pembelajarannya mengarah kepada 

dimensi kognitif tingkat metakognitif. Penerapan strategi pembelajaran inkuiri pada 

tahap pembelajaran inti, menggunakan metode tanya jawab, diskusi, presentasi, dan 

sumbang saran. Media pembelajaran yang digunakan visual diam (powerpoit), media 

audio-visual (video), media cetak (artikel tentang pendidikan/ pembelajaran, artikel 

tentang tari). Khusus mata kuliah evaluasi tari telah menggunakan sistem penilaian 

on-line. Strategi pembelajaran inkuiri merangsang mahasiswa aktif dalam proses 

pembelajaran;  

c. Strategi pembelajaran berbasis masalah, menekankan kepada proses penyelesaian 

masalah. Strategi pembelajaran ini dominan digunakan pada kelompok mata kuliah 

penelitian. Tujuan pembelajarannya diarahkan kepada dimensi kognitif tingkat 

metakognitif, dan dimensi afektif hasil pendalamannya terhadap suatu masalah. 
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Strategi pembelajaran pada tahap pembelajaran inti, menggunakan metode studi 

kasus. Media pembelajaran yang digunakan adalah objek nyata, yaitu persoalan 

pembelajaran di pendididikan formal dan non formal, atau fenomena tari yang 

menimbulkan masalah untuk dipecahkan secara ilmiah. Strategi pembelajaran 

berbasis masalah, merangsang mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran;    

d. Strategi pembelajaran kooperatif, menekankan pada aktivitas kerja kelompok. 

Strategi pembelajaran pembelajaran ini dominan digunakan di kelompok mata kuliah 

praktik tari dan tata kelola seni pertunjukan. Strategi pembelajaran kooperatif, untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dimensi efektif dan psikomotor.  Pengahayatan 

mahasiswa terhadap proses kerja kelompok akan menyadarkan mahasiswa 

pentingnya kolaborasi dan komunikasi, ketekunan mahasiswa dalam praktik, akan 

meningkatkan keterampilannya terhadap materi yang sedang dipelajari. Penerapan 

strategi pembelajaran kooperatif ditahap pembelajaran inti, menggunakan metode 

drill yang dikombinasi dengan metode latihan dengan teman, dan kerja kelompok. 

Media pembelajaran yang digunakan adalah audio-visual (video);   

e. Strategi pembelajaran berkreasi, menekankan kepada aktivitas kreatif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran kognitif dan psikomotor. Strategi pembelajaran ini dominan 

digunakan untuk kelompok mata kuliah yang menghasilkan produk, misalnya mata 

kuliah koreografi. Penerapan strategi pembelajaran pada tahap pembelajaran inti 

menggunakan metode proyek dan media pembelajaran audio-visual (video);   

f. Strategi pembelajaran pembelajaran kontekstual, menekankan kepada aktivitas 

pembelajaran untuk mengkaitkan antara materi yang dipelajari dengan penerapannya 

disituasi nyata. Strategi pembelajaran kontekstual dominan digunakan untuk mata 

kuliah praktik mengajar di sekolah. Tujuan pembelajaran diarahkan pada dimensi 

kognitif, afektif dan psikomotor. Media pembelajaran yang digunakan bervariasi, 

yaitu kombinasi media visual, audio, audio-visual, dan media cetak yang disesuaikan 

dengan jenis materi. Metode yang digunakan beragam, yaitu metode ceramah, tanya, 

jawab, diskusi, drill, latihan bersama teman, dan metode kerja kelompok yang 

disesuaikan dengan kompetensi dan materi.   

       Kelebihan dari strategi-strategi pembelajaran yang telah digunakan tersebut adalah 

relevan antara kompetensi yang diharapkan dengan seluruh komponen pembelajarannya, 

meliputi: jenis materi, kegiatan belajar, metode, dan media pembelajarannya. Namun, 

kekurangannya strategi pembelajaran tersebut, belum sepenuhnya relevan dengan 

karakteristik generasi Y dan sofskill yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa, sebagai 

generasi Y di era milenial saat ini.  

          Strategi pembelajaran belum secara spesifik digunakan mencapai kompetensi yang 

diharapkan dikuasai oleh generasi Y di era milenial, yaitu keterampilan yang diperlukan 

pada abad 21 saat ini:  

a.  memiliki literasi dasar, mencakup: literacy, numeray, scientific literacy, ICT 

literacy, financial literacy, cultural and civic literacy;  

b. memiliki kompetensi yang diperlukan, meliputi: critical thinking/problem-solving, 

creativity, communication, collaboration; dan  

c. memiliki kualitas karakter, yaitu: curiousity, initiative, persistence/gri, adaptability, 

leadership, social and cultural awareness. (Villiers, 2016) 

         Kompetensi literasi dasar terutama ICT belum dapat optimal dikuasai oleh 

mahasiswa, karena TIK berjaringan internet belum optimal dimanfaatkan dalam 

pembelajaran. Media pembelajaran masih didominasi dengan media pembelajaran 

manual atau media pembelajaran yang berbasis elektronik.  

         Literasi ICT diperlukan supaya generasi Y di era milenial atau era disrupsi saat ini 

tidak gagal paham dalam menggunakan TIK, tidak salah bertindak dengan TIK.  Generasi 

Y di era milenial memiliki perilaku spesifik, yaitu: respons cepat, real-time, langsung 

ditindaklanjuti, berorientasi kepada solusi dan hasil. Perilaku tersebut  merupakan 

visualisasi dari mindset tuntutan zaman baru, yaitu (a) respons cepat, tidak terhambat; (b) 
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real-time yaitu begitu diterima, seketika diolah; (c) follow up, langsung ditindaklanjuti 

dan tidak ditunda; (d) mencari jalan, bukan langkah mati; (e) mengendus informasi dan 

kebenaran, bukan menerima tanpa menguji; (f) penyelesaian paralel, bukan serial; (g) 

dukungan teknologi, bukan manual; (h) 24/7 yaitu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, 

bukan dari pukul 8 sampai pukul lima sore; (i) terhubung bukan terisolasi (Kasali, 2019). 

Enam pilar pendekatan baru dalam industri yang berbasis revolusi industri 4.0, yaitu 

internet of things (IoT), cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, super 

Apps, dan broadband infrastructure, membuat manusia dengan mudah terhubung, saling 

melakukan mobilisasi dan orkestrasi (Kasali, 2019). Oleh karena itu, perlu diimbangi 

dengan penguasaan literasi ICT.  

         Generasi Y di perkotaan telah akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi. 

Perangkat komputer, gadget, smartphone dengan segala fitur-fitur mutakhir yang 

terhubung dengan teknologi internet, telah menjadi bagian dari aktivitasnya sehari-hari, 

sehingga mereka dengan mudah dan cepat memperoleh informasi dan memberikan 

informasi. Mereka dengan TIK dapat melakukan aktivitas di manapun berada dan 

kapanpun waktunya, tanpa harus bertemu muka.    

        Kondisi tersebut, pada akhirnya juga mengubah orientasi berpikir mereka tentang 

dunia kerja. Bagi mereka bekerja tidak harus menjadi pegawai kantoran, yang terikat oleh 

tempat dan waktu. Orientasi kerja mereka berubah menjadi seorang wiraswasta yang 

berjiwa entrepreneur, sehingga bisa bekerja di mana saja dan kapan saja asalkan ada 

jaringan internet. Orientasi berpikir tentang dunia kerja oleh generasi Y di era milenial 

ini, berdampak positif terhadap lahirnya start-up baru. Banyak sekali jenis pekerjaan baru 

yang di generasi sebelumnya tidak ada, muncul karena memanfaatkan TIK berjaringan 

internet, misalnya: youtuber, content developer untuk pembelajaran daring, data analis 

dan data scientist, big data specialist, digital transformation specialist, UI/UX design, 

softwere engineer, product management, digital marketing, SEO specialist, new 

technology specialist dan beberapa pekerjaan baru lagi yang bermunculan karena 

perkembangan TIK.  

       Refleksi yang perlu direnungkan adalah kemunculan profesi baru tersebut merupakan 

hasil belajar mereka di perguruan tinggi, atau muncul dari usaha mereka sendiri karena 

pendalamannya terhadap hobi. Kenyataannya banyak profesi yang mereka tekuni, 

berbeda dengan bidang studi yang mereka pelajari. Refleksi tersebut berguna untuk bahan 

kajian bagi perguruan tinggi dalam mendesain kurikulum dan praktik pembelajaran, agar 

relevan dengan tuntutan dan kebutuhan jaman. Dalam konteks paper ini, maka perguruan 

tinggi harus menyiapkan dan melaksanakan strategi-strategi pembelajaran yang dapat 

mengantarkan generasi Y ini siap memasuki dunia kerja.  

       Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam sistem 

pembelajaran, berupa pedoman umum dan kerangka untuk mencapai tujuan umum 

pembelajaran yang dijabarkan dari falsafah dan atau teori belajar tertentu (Miarso, 2005). 

Strategi pembelajaran meliputi aspek dalam memilih suatu sistem peluncuran, 

mengurutkan dan mengempokkan isi pembelajaran, menjelaskan komponen-komponen 

belajar yang akan dimasukkan dalam pembelajaran, menentukan cara mengelompokkan 

peserta didik selama belajar, membuat struktur pelajaran dan memilih media untuk 

meluncurkan pembelajaran (Dick, Carey dan Cerey, 2009). Strategi pembelajaran 

merupakan rencana secara menyeluruh yang mengatur isi pembelajaran dan bagaimana 

proses kegiatan pembelajaran dilaksanakan (Rothwell dan Kazanas, 1992). Intinya, 

strategi pembelajaran adalah sintakmatik pembelajaran yang berisi urutan kegiatan 

belajar dengan seluruh komponen pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.   

        Strategi pembelajaran yang relevan untuk generasi Y di era milenial ini adalah 

strategi pembelajaran yang dapat mengoptimalkan sofskill critical thinking/problem-

solving, creativity, communication, collaboration yang dapat merangsang tumbuhnya 

sikap curiousity, initiative, persistence, adaptability, leadership, social and cultural 
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awareness. Caranya adalah dengan mengombinasi strategi pembelajaran yang telah ada, 

kemudian diintergrasikan dengan media pembelajaran yang memanfaatkan TIK yang 

berjaringan internet, yaitu media berbasis web. Terdapat tiga jenis media pembelajaran 

berbasis web. Haughey dalam Suartama dan Dewa (2014), menjelaskan web course 

adalah penggunan internet untuk keperluan pendidikan, cirinya peserta didik dan 

pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan tatap muka. Proses pembelajaran 

sepenuhnya dilakukan melalui penggunaan internet seperti e-mail, chatrooms, bulletin 

board dan online conference. Web centric course adalah penggunaan internet yang 

memadukan antara belajar dan jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Namun, 

presentasi belajar tatap muka, lebih kecil dibandingkan dengan internet. Web enhanced 

course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran 

yang dilakukan di kelas. Pembelajaran utama tetap tatap muka, penggunaan internet 

untuk akses sumber belajar. Belajar melalui internet berfungsi untuk penunjang kegiatan 

tatap muka. 

      Pemanfaatan media pembelajaran yang berbasis TIK berjaringan internet, akan 

meningkatkan literasi ICT mahasiswa. Tabel 1 berikut ini adalah rancangan strategi 

pembelajaran yang memanfaatkan media berbasis web, diterapkan pada pembelajaran 

tatap muka. Tujuannya untuk peningkatan literasi ICT mahasiswa, optimalisasi softskill 

mahasiswa, serta untuk merangsang tumbuhnya ide pekerjaan baru di dunia seni bagi 

mahasiswa.      

 
Tabel 1. Unsur-unsur strategi pembelajaran seni di era milenial 

 
No Unsur-unsur  Penjelasan 

 

1 Tujuan 

Pembelajaran 

CONTOHNYA: 

Meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui kritik 

seni/apresiasi seni/penelitian seni;  

Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah melalui 

kritik seni/apresiasi seni/penelitian seni; 

Meningkatkan kemampuan komunikasi melalui praktik 

seni; 

Meningkatkan kemampuan kolaborasi melalui praktik seni; 

Meningkatkan kemampuan kreativitas melalui penciptaan 

karya seni;  

2 Metode Menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang 

relevan dengan jenis materi seni dan kompetensi 

a. Metode ceramah, sumbang saran, instruksional 

terprogram untuk menjelaskan konsep, prinsip dan 

prosedur seni;  

b. Metode simulasi, bermain peran, tutorial, deduktif 

untuk menerapkan konsep, prinsip dan prosedur seni;  

c. Metode induktif untuk mensistesakan konsep, prinsip 

dan prosedur seni; 

d. Metode diskusi, studi kasus, insiden, seminar, 

simposium untuk menganalisis dan memecahkan 

masalah seni; 

e. Metode demontrasi, drill, penampilan, latihan dengan 

teman, praktikum untuk melakukan keterampilan; 

f. Metode proyek untuk melakukan dan membuat laporan 

kegiatan seni; 

3 Pengorganisasian 

peristiwa belajar 

Secara garis besar meliputi sintakmatik:  

A. Pendahuluan: 

        Orientasi, apersepsi, motivasi, pemberian acuan 

B. Inti:  

        Sesuai sintakmatik pembelajaran yang berpusat pada 
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peserta didik, misalnya:  sintakmatik strategi 

pembelajaran inkuiri/berbasis masalah/kooperatif/ 

berkreasi/kontekstual, atau strategi pembelajaran 

berpusat pada peserta didik lainnya. 

C. Penutup:  

        Rangkuman, umpan balik, penguatan, tindak lanjut 

4 Urutan belajar Dari yang mudah ke yang sulit  

Dari yang umum menuju ke khusus 

Dari kondisi nyata menuju konseptual 

5 Media 

Pembelajaran 

Jurnal dan artikel online, e-book, media interaktif seperti 

kuis online, konten pembelajaran yang diunggah di situs 

populer seperti Youtube, Instagram, Twitter yang dapat 

berupa gambar atau video 

6 Penyajian materi Kombinasi dari teks, suara, gambar, animasi dan video 

melalui hyperlink, hypercontent, hypermedia  

7 Penilaian  Gabungan tes dan non tes tergantung dari kompetensi dan 

menggunakan sistem evalusi daring 

8 Pola pembelajaran  Gabungan antara pola belajar mandiri, pola klasikal, pola 

interaktif  

9 Lingkungan belajar Tersedianya berbagai sumber belajar berbasis internet yang 

relevan dengan kompetensi yang diharapkan 

 

KESIMPULAN 

        Penelitian menghasilkan data pemetaan jenis strategi pembelajaran yang telah 

dilakukan oleh para dosen, yaitu: strategi pembelajaran ekspositori, inkuiri, 

berbasis masalah, kooperatif, berkreasi dan kontekstual. Strategi pembelajaran 

tersebut memiliki kelebihan relevan dengan kompetensi dan seluruh komponen 

pembelajaran. Namun, memiliki kekurangan dalam hal penggunaan media 

pembelajaran dan penyajian materi, belum relevan dengan karakteristik dan 

kebutuhan  softskill generasi Y di era milenial saat ini.   

         Rancangan strategi pembelajaran yang diperlukan untuk generasi Y adalah 

strategi pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan berpusat kepada peserta 

didik, materi disampaikan dengan kombinasi berbagai metode pembelajaran, 

pengorganisasian peristiwa belajar jelas dan urut mengikuti sintakmatik strategi 

pembelajaran yang digunakan, menggunakan media berbasis web, penyajian materi 

mengombinasikan teks, suara, gambar, animasi dan video melalui hyperlink, 

hypercontent, hypermedia,  dan menerapkan pola  belajar beragam, yaitu  

kombinasi pola belajar mandiri, pola klasikal, dan pola interaktif.  

       Tujuan penerapan strategi pembelajaran tersebut untuk peningkatan literasi 

ICT mahasiswa, optimalisasi softkill critical thinking/problem-solving, creativity, 

communication, collaboration, untuk mengembangkan sikap curiousity, initiative, 

persistence, adaptability, leadership, social and cultural awareness, sehingga 

dapat menumbuhkan ide-ide pekerjaan baru di dunia seni.  
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Abstract: Jaran Kepang Semarangan Art is one of the popular traditional arts in Semarang 

Regency. The form of Jaran Kepang Semarangan in the era of disruption was experiencing rapid 

development. One form of  Jaran Kepang Semarangan is Rayonan. This research examines how 

the form of Rayonan Jaran Kepang Semarangan Art performances in the Disruption Era? The 

purpose of this research is to describe the form of Rayonan performance of Jaran Kepang 

Semarangan in the era of disruption. Qualitative research methods with ethnochoreology and 

sociology approaches. Data collection techniques include observation, interview and 

documentation. The validity of the data uses dependability and confirmability criteria with source 

triangulation techniques, theories and techniques. Data analysis through the stages of data 

collection, data reduction, data presentation and data conclusions. The forms of Rayonan Jaran 

Kepang  Semarangan performances include plays (themes), movements, actors, make-up, fashion, 

accompaniment, floor patterns, venues, lighting, sound and audience. 

 

Key Words: form of performance, rayonan, art, jaran kepang  

 

Ringkasan: Kesenian Jaran Kepang Semarangan merupakan salah satu kesenian tradisional 

kerakyatan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Bentuk pertunjukan Jaran Kepang 

Semarangan di era disrupsi mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu bentuk Pertunjukan 

Jaran Kepang Semarangan adalah Rayonan. Penelitian ini mengkaji Bagaimanakah bentuk 

pertunjukan Rayonan Kesenian Jaran Kepang Semarangan di Era Disrupsi? Tujuan penelitian 

adalah mendiskripsikan bentuk pertunjukan Rayonan kesenian Jaran Kepang Semarangan di era 

disrupsi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnokoreologi dan sosiologi. Teknik 

pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data 

menggunakan kriteria dependabilitas dan konfirmabilitas dengan teknik triangulasi sumber, teori 

dan teknik. Analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

simpulan data. Bentuk pertunjukan Rayonan Kesenian Jaran Kepang Semarangan meliputi lakon 

(tema), gerak, pelaku, tata rias, tata busana, iringan, pola lantai, tempat pertunjukan, tata lampu, 

tata bunyi dan penonton. 

 

Kata kunci: bentuk pertunjukan, rayonan, kesenian, jaran kepang  
 

PENDAHULUAN 

Rayonan berasal dari kata rayon yang artinya wilayah ditambah akhiran –an. 

Istilah Rayonan muncul dan hanya digunakan dalam kegiatan kesenian tradisional di 

wilayah Kabupaten Semarang.  Istilah Rayonan muncul dari masyarakat Kabupaten 

Semarang yang berkecimpung dalam kegiatan kesenian tradisional kerakyatan. Rayonan 

adalah sebuah bentuk  kegiatan pentas bersama-sama yang dilaksanakan oleh beberapa 

paguyuban/sanggar dalam satu dusun/desa dalam wilayah tertentu atau meliputi 

paguyuban/sanggar dari beberapa dusun/desa dalam wilayah tertentu. Istilah rayonan 

biasanya lekat dengan kegiatan warga dalam acara adat istiadat bersih desa yaitu kegiatan 

untuk mengucapkan rasa syukur kepada sang Pencipta atau leluhur atas rejeki yang 

melimpah atau kehidupan yang tentram dan damai dengan menampilkan pertunjukan 

kesenian yang ada di wilayah tersebut. Konsep pertunjukan yang dilakukan adalah 

kebersamaan dan gotong royong untuk menjalin persaudaraan. Salah satu kesenian yang 

ditampilkan dalam kegiatan Rayonan adalah Jaran Kepang. 

mailto:enykusumastuti@mail.unnes.ac.id
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Jaran Kepang merupakan pertunjukan kesenian yang menggunakan property yang 

terbuat dari anyaman bambu maupun kulit yang menyerupai kuda dengan gerakan 

melompat-lompat menirukan gerak kuda. Sejalan dengan pendapat Pigeud (1983: 347) 

yang menyatakan bahwa tari Kuda tersebut merupakan pertunjukan yang mengempit 

anyaman yang dibuat dari bambu atau kulit, menirukan kuda atau orang yang 

menunggang kuda. Ciri khas Jaran Kepang sebagai properti kesenian ini, memiliki bentuk 

yang berbeda di setiap daerah, tetapi tetap menggambarkan seekor kuda yang dibuat dari 

anyaman bambu. Bentuk koreografi dan variasi-variasi garap penyajian pada kesenian 

Jaran Kepang, setiap daerah juga berbeda-beda (Sumaryono 2011: 142).   

Salah satu wilayah yang menjadi lahan tumbuh suburnya kesenian Jaran Kepang 

adalah kabupaten Semarang, dengan jumlah 206 paguyuban/sanggar Kesenian Jaran 

Kepang yang tersebar di 235 kelurahan/desa. Paguyuban/sanggar tersebut masih aktif 

berlatih dan mengadakan kegiatan pementasan-pementasan dan mengikuti festival. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Semarang masih 

menyukai dan melestarikan Kesenian Jaran Kepang di era disrupsi ini. Keberadaan 

Kesenian Jaran Kepang di Kabupaten Semarang tidak terlepas dari pola pendidikan seni 

berbasis masyarakat meliputi pelatihan, manajemen dan pendampingan (Kusumastuti 

2018: 85).   

Keberadaan dan bentuk pertunjukan Kesenian Jaran Kepang Semarangan 

dipengaruhi perkembangan teknologi yang begitu cepat menyerbu di semua lini 

kehidupan masyarakat modern. Era kehidupan yang serba canggih dengan gaya hidup 

milenial lebih dikenal dengan era disrupsi. Barometer peradaban itu kini melaju dengan 

cepat dalam bingkai Revolusi Industri 4.0 (Industrial Revolution 4.0). Gempuran di 

berbagai ranah dan kepungan teknologi yang serba disruptif, mulai dari Internet of Things 

(IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (Artificial 

Intelligence) berhasil menorehkan penandaan besar dalam sejarah: angka 4.0 di belakang 

revolusi industri. Sejalan dengan penamaan itu, teknologi informasi dan komunikasi 

(ICT) yang merambah di semua lekuk kehidupan diyakini sanggup merubah tatanan yang 

lebih besar, baik dalam domain hukum, sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. 

Perubahan dalam segala lini kehidupan memunculkan tantangan bagi masyarakat dalam 

menyikapi perubahan yang terjadi di tengah-tengah jargon yang khas melekat bersama 

teknologi tinggi yaitu "smart, fast, efficient, sustainable" (Widayanto 2018). KR Henald 

Kasali  (2017: 34) menyatakan bahwa disruption adalah sebuah inovasi, yang akan 

menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disruption berpotensi 

menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disruption menggantikan 

teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang 

benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat.   

Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah bentuk pertunjukan Rayonan 

Kesenian Jaran Kepang di Kabupaten Semarang? Tujuan penelitian menganalisis, 

mendiskripsikan bentuk pertunjukan Rayonan kesenian Jaran Kepang di Kabupaten 

Semarang. Hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan, pembinaan dan penguatan 

potensi kesenian tradisional Jaran Kepang Semarangan di Kabupaten Semarang. 

Kesenian tradisional kerakyatan tidak terlepas dari gempuran era globalisasi.  

Kesenian tradisional kerakyatan merupakan bagian dari kebudayaan. Kesenian tercipta 

dari akal dan budi manusia yang diungkapkan dengan penuh keindahan, karena pada 

dasarnya manusia senang dengan keindahan sehingga seni juga merupakan hasil karya 

cipta dari jiwa dan pikiran manusia. Kesenian berisi perangkat-perangkat model yang 

digunakan oleh masyarakat pendukungnya dengan bertindak secara selektif untuk 

berekreasi dan berapresiasi dalam rangka memenuhi kebutuhan estetikanya (Rohidi 

2000:115).   

Kesenian merupakan bentuk ekspresi masyarakat. Eksistensi kesenian sebagai 

sarana sosial bagi masyarakat untuk saling berbagi cerita dan berkumpul memupuk rasa 

persaudaraan, sehingga banyak kelompok-kelompok atau paguyuban yang terbentuk dari 
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kesenian. Seiring berjalannya waktu membuat jaman semakin modern serta kecanggihan 

teknologi informasi semakin cepat sehingga ikut berdampak pada perubahan dalam 

masyarakat. Kini kesenian bukan hanya sebagai media ekspresi bagi masyarakat semata, 

namun sudah berkembang menjadi industri pariwisata yang menjanjikan. Seperti yang 

disampaikan Abdullah (1981:8-12) bahwa bentuk seni adalah komunikatif. Seni adalah 

satu dari berbagai cara untuk mengomunikasikan sesuatu. Seniman berkarya bertujuan 

menularkan dan mengomunikasikan kesan dan pengalaman subjektif yang berharga 

kepada audience. Ini bermula dari imaginasi kreatif yang dituangkan ke dalam suatu 

bentuk yang ber isi , sehingga tersamar dalam satu kesatuan analisis tentang kesadaran 

dan realitas.  

Perkembangan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi bentuk pertunjukan 

kesenian tradisional kerakyatan.  Perubahan bentuk tersebut tidak terlepas dari kehidupan 

masyarakat. Perubahan merupakan fenomena sosial yang wajar karena setiap manusia 

mempunyai kepentingan yang tidak terbatas (Dewi 2016: 141). Perubahan yang terjadi 

bisa merupakan kemajuan atau kemunduran (Abdul Sani, 1994:162). Produk budaya 

lokal sedang menghadapi tantangan zaman, antara lain karena semangat modernisasi 

merebak di segala belahan dunia. Ruang religiusitas yang terkandung di dalam kesenian 

semakin tidak berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang 

begitu pesat berpengaruh terhadap pandangan hidup orang dalam melanjutkan tradisi. 

Rasionalitas dan daya simboliknya telah berubah makna, hanya sebagai simbol identitas 

(Budiono, 1984:127). 

Pada hakekatnya pertunjukan Jaran Kepang yang mengandung unsur seni, religi, 

dan magis, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu 

sama lainnya. Apabila dipisah kedua hal tersebut akan berubah bentuk pertunjukannya. 

Menurut pelaku seni, unsur magis yang menghadirkan mahluk halus yang membuat 

penarinya kesurupan ini dapat membuat daya tarik pertunjukan karena dapat melakukan 

atraksi. Namun, untuk mempertahankan unsur magis bukanlah hal yang mudah. Para 

anggotanya sudah ada yang tidak mau kesurupan ataupun tidak dapat kesurupan. Jika 

kesenian hanya menjadi objek yang dikemas tanpa bermuara pada proses budaya 

masyarakat akan memperlemah budaya itu sendiri.  

Berdasarkan fenomena tersebut, warga masyarakat Kabupaten Semarang selaku 

pelaku kesenian Jaran Kepang mulai mengemas bentuk pertunjukan yang tidak 

menampilkan atraksi kesurupan. Bentuk pertunjukan jaran kepang ini, ditampilkan dalam 

acara festival, acara resmi pemerintahan, acara bersih desa, ataupun untuk memeriahkan 

acara warga yang punya hajat. Meskipun demikian, sering juga diikuti dengan proses 

“ndadi” oleh para pendukung atau penonton. Selain perubahan bentuk pertunjukan, 

pelaku jaran kepang juga mengemas konsep pertunjukan “Rayonan” yaitu pentas bersama 

dalam event tertentu dengan menggandeng beberapa paguyuban yang ada di sekitar 

kabupaten Semarang bahkan tidak jarang dari luar kabupaten Semarang.  

Penjelasan tentang bentuk pertunjukan mengacu pada teori bentuk pertunjukan 

Bentuk adalah unsur dasar dari semua perwujudan. Bentuk seni sebagai penciptaan 

seniman merupakan wujud dari ungkapan isi pandangan dan tanggapanya kedalam 

bentuk fisik yang ditangkap indra. Bentuk yang dimaksud adalah fisik, yaitu bentuk yang 

dapat diamati, sebagai sarana untuk menuangkan nilai yang diungkap seorang seniman, 

sedangkan isi adalah bentuk ungkap, yaitu mengenai nilai-nilai atau pengalaman jiwa 

yang wigati. Berbicara bentuk tidak terlepas dari keberadaan struktur, yaitu susunan dari 

unsur atau aspek (bahan/material baku dan aspek pendukung lainnya) sehingga 

mewujudkan suatu bentuk (Jazuli, 1994: 7).  

Bentuk dalam abstraknya adalah struktur. Struktur adalah tata hubungan antara 

bagian-bagian atau unsur-unsur dalam membentuk satu keseluruhan, jadi berbicara 

tentang bentuk berarti berbicara tentang bagian-bagian. Demikian berbicara mengenai 

bentuk penyajian juga bentuk pertunjukan (Royce dalam Indriyanto, 2002: 15). Seni 

pertunjukan merupakan sebuah ungkapan budaya, wahana untuk menyampaikan  nilai-
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nilai  budaya  dan  perwujudan  norma-norma  estetik yang berkembang sesuai 

perkembangan zaman dan wilayah di mana bentuk seni pertunjukan itu tumbuh dan 

berkembang (Susetyo, 2007: 1). 

 

METODE 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan semiotik 

dan sosiologi. Bentuk pertunjukan dibahas dengan menggunakan teori Jazuli dan Susetyo. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Keabsahan data menggunakan kriteria dependabilitas dan konfirmabilitas dengan teknik 

triangulasi sumber, teori dan teknik. Analisis data melalui tahapan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan simpulan data.  

 

ANALISIS DAN HASIL 

Bentuk pertunjukan Rayonan di kabupaten Semarang mulai dikenal oleh 

masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi. Awal mulanya pertunjukan Jaran 

Kepang hanya digelar di kampung atau dusun sendiri untuk upacara ritual yaitu ucapan 

rasa syukur kepada roh leluhur yang telah memberikan rejeki yang berlimpah dan 

kehidupan yang nyaman.  Seperti pada umumnya, pertunjukan Jaran Kepang dilakukan 

dengan diawali upacara memohon ijin kepada sang danyang agar diberikan kelancaran 

dan keselamatan dalam pertunjukan jaran kepang.  Bentuk pertunjukan ini, masih lekat 

dengan “ndadi” atau kesurupan. Semakin lama, para pelaku pertunjukan kesenian Jaran 

Kepang merasa malu untuk “ndadi” atau kesurupan, sehingga disusunlah sebuah bentuk 

pertunjukan Rayonan.  

Bentuk pertunjukan Rayonan adalah sebuah pementasan/pertunjukan kesenian 

tradisional kerakyatan yang ada di kabupaten Semarang, misalnya Jaran Kepang, Topeng 

Ireng, Warokan, Buto Gedruk dan lainnya. Dalam satu kali pertunjukan Rayonan, bisa 

terdiri dari berbagai macam jenis kesenian tradisional atau hanya satu jenis kesenian 

tradisional saja, yaitu Jaran Kepang. Bentuk Rayonan ini bisa diikuti oleh beberapa 

paguyuban atau hanya dua paguyuban saja, tergantung kemampuan yang mempunyai 

hajat. Paguyuban yang diundang untuk ikut tampil adalah paguyuban yang cenderung 

sudah dikenal atau tetangga dusun/desa. Hal ini disebabkan hubungan pertemanan atau 

kedekatan antar dusun atau desa. Biaya pelaksanaan Rayonan ditanggung oleh yang 

punya hajat. Sementara paguyuban lain yang diundang untuk ikut tampil diberi transport 

saja bukan biaya untuk “nanggap”. Biaya yang dikeluarkan untuk setiap paguyuban yang 

diundang berdasarkan kesepakatan saja, berkisar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 

1.000.000,- tergantung jauh dekat tempat paguyuban dengan pihak penyelenggara. 

Setiap pertunjukan Rayonan, Pihak penyelenggara menyediakan seperangkat 

gamelan lengkap, tempat rias, serta makan dan minum selama pertunjukan digelar. 

Meskipun demikian, banyak paguyuban yang merasa tidak puas jika tidak menggunakan 

seperangkat gamelannya sendiri. Alhasil, peguyuban tersebut akan datang dengan 

membawa seperangkat gamelan dan pengrawit lengkap. Rata-rata setiap paguyuban yang 

hadir membawa sekitar 20-30 orang meliputi penari dan pengrawit.  

Durasi pertunjukan dalam setiap Pertunjukan Rayonan tergantung kemampuan 

pihak penyelenggara. Bisa digelar sehari semalam, mulai pukul 11.00 sampai dengan 

24.00.WIB. Bahkan jika peserta yang ikut tampil banyak, bisa digelar selama dua hari 

full. Durasi tampil setiap paguyuban berkisar 15-20 menit. 

Pertunjukan Rayonan diadakan dengan tata cara pertunjukan yang lain baik dari 

sudut perijinan maupun dari sudut tata cara pertunjukan yang sudah disepakati bersama. 

Bahkan pola pihak penyelenggara Pertunjukan Rayonan yang sudah berpengalaman dapat 

dipastikan menggunakan pola manajemen pertunjukan modern juga. Panitia akan 

mempersiapkan diri jauh-jauh hari dengan mengadakan pembentukan panitia lengkap 

dengan seksi-seksi dan job deskripsinya, membuat pemberitaan pementasan baik berupa 

leflet maupun dalam bentuk digital online, mengadakan rapat, menggalang dana, 
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menyiapkan tempat, menggelar pertunjukan, mengadakan evaluasi kegiatan dan 

pembubaran panitia. 

Bentuk pertunjukan Rayonan meliputi lakon/tema, pelaku, gerak, iringan, rias dan 

kostum, pola lantai, property, panggung, penonton sesuai dengan teori Jazuli dan Susetyo. 

Lakon yang ditampilkan dalam pertunjukan rayonan bersifat bebas, biasanya 

mengambil tema kepahlawanan baik itu diambil dari cerita setempat ataupun sejarah. 

Salah satu contoh tema atau cerita yang sering diambil adalah Menakjinggo. Cerita 

tersebut dikemas oleh sang penata tari yang juga pelaku tari. Durasi yang disediakan 

untuk setiap penampil atau paguyuban adalah 15-20 menit.  

Pelaku kesenian Jaran Kepang adalah anggota paguyuban yang resmi atau tidak 

resmi. Artinya sebagai anggota resmi, pelaku/penari tersebut adalah penari tetap 

paguyuban tersebut. Meskipun demikian, jika penari/pelaku tersebut berhalangan ikut 

tampil karena sedang bekerja atau sakit, maka biasanya mengambil dari paguyuban lain. 

Bahkan banyak juga paguyuban yang anggotanya atau penarinya tambal sulam, bukan 

anggota penari asli paguyuban tersebut. Hal ini, justru mempererat tali persaudaraan 

diantara pelaku/penari jaran kepang atau kesenian tradisional lainnya. Penari Jaran 

Kepang dalam pertunjukan Jaran kepang bisa terdiri dari laki-laki saja atau perempuan 

saja atau bahkan campuran laki-laki dan peremuan. 

Gerak tari yang dibuat atau ditampilkan dalam pertunjukan Rayonan, merupakan 

pengembangan gerak dasar tari kerakyatan yang berpijak pada gaya Surakarta. 

Pengembangan gerak yang dilakukan oleh penari mengacu dari gerak-gerak tari yang 

dilihat dari video. Para penari ini, melihat video kemudian menirukan sendiri bahkan 

mengembangkan menjadi gerakan-gerakan yang akhirnya menjadi ciri khas paguyuban 

mereka. Meskipun demikian, banyak juga paguyuban yang dengan sengaja memanggil 

guru baik itu dari ISI ataupun UNNES. 

Iringan yang digunakan oleh kesenian Jaran Kepang dalam pertunjukan Rayonan 

adalah hasil karya pelaku/penari paguyuban tersebut. Ide garap iringan biasanya diambil 

dari video yang dilihat, atau dari melihat pertunjukan paguyuban Jaran Kepang lainnya. 

Tetapi, ada juga paguyuban yang dengan sengaja mengundang ahlinya untuk melatih dan 

membuat iringan tari. Semua itu tergantung pada kemampuan dari paguyuban/sanggar 

masing-masing. 

Tata Rias dan Kostum yang dipakai oleh penari dalam pertunjukan Rayonan Jaran 

Kepang rata-rata milik dari paguyuban itu sendiri. Setiap Paguyuban yang ada di 

Kabupaten Semarang pada umumnya memiliki kostum dan bahan alat rias sendiri. Dalam 

penataan rias, pelaku atau penari juga bisa berdandan sendiri atau saling 

mendandani/merias. Alat dan bahan rias yang digunakan sangat sederhana sekali dan 

murah, hanya terdiri alas bedak, bedak tabur, lipstick, pensil alis, eye shadow dan 

pewarna pipi yang biasa disebut sinwit. 

Pola lantai yang dibuat oleh setiap paguyuban sudah memiliki variasi yang 

bermacam-macam sesuai jumlah penari dan luas panggung. Dengan berbekal melihat 

video pertunjukan melalui youtube, para penari belajar untuk menirukan dan 

mengembangkan pola lantai yang dibuat. Hasilnya, dalam pertunjukan Rayonan, nampak 

seperti melihat pertunjukan tari yang setara event ujian tari atau pertunjukan kelas 

professional. 

Properti dalam pertunjukan Rayonan Jaran Kepang juga bervariasi. Adanya yang 

hanya menggunakan jaran kepang saja, ada yang menggunakan jaran kepang dengan 

pedang, atau dengan tombak. Properti yang digunakan mengikuti perkembangan gerak 

yang dibuat dan tema atau lakon yang diambil. 

Panggung dalam pertunjukan Rayonan dibuat dengan memiliki ketinggian. 

Bentuknya segi empat portable lengkap dengan penataan backdrop dan lampu yang 

modern berwarna-warni. Bahkan di beberapa pertunjukan, panggung yang dibuat sangat 

mewah untuk ukuran pertunjukan kesenian tradisional kerakyatan. Panggung didesain 

dengan hiasan kain atau drapery yang berwarna-warni dengan corak yang mencolok, 
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lengkap dengan karpet yang digelar di sepanjang luas panggung. 

Penonton dalam pertunjukan Rayonan jaran kepang, biasanya sangat banyk, 

memenuhi di seputar panggung portable. Penonton tersebut adalah dari warga masyarakat 

sekitar tempat pertunjukan atau penonton bawaan dari paguyuban yang tampil. Sehingga 

dapat dipastikan pada gelar pertunjukan Rayonan tidak pernah sepi penonton. Semakin 

malam, penonton akan semakin memadati tempat pertunjukan. Jika paguyubannya 

mendapatkan kesempatan tampil maka riuh rendahlah mereka dengan tepuk tangan yang 

bergemuruh. 

 

KESIMPULAN 

Bentuk pertunjukan Rayonan adalah sebuah pementasan/pertunjukan kesenian 

tradisional kerakyatan yang ada di kabupaten Semarang, misalnya Jaran Kepang, Topeng 

Ireng, Warokan, Buto Gedruk dan lainnya. Dalam satu kali pertunjukan Rayonan, bisa 

terdiri dari berbagai macam jenis kesenian tradisional atau hanya satu jenis kesenian 

tradisional saja, yaitu Jaran Kepang. Bentuk Rayonan Jaran Kepang di Kabupaten 

Semarang ini bisa diikuti oleh beberapa paguyuban atau hanya dua paguyuban saja, 

tergantung kemampuan yang mempunyai hajat. Paguyuban yang diundang untuk ikut 

tampil adalah paguyuban yang cenderung sudah dikenal atau tetangga dusun/desa. 

Bentuk pertunjukan Rayonan Jaran Kepang di Kabupaten Semarang meliputi lakon/tema, 

pelaku, gerak, iringan, rias dan kostum, pola lantai, property, panggung, penonton. 
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Ringkasan: Artikel ini merupakan kajian pendidikan seni berbasis kewirausahaan bidang seni 

pertunjukan, dalam upaya peningkatan ketrampilan abad 21/ 4C (Creatif, Critcal thinking, 

Communicative dan Collaborative). Dalam implementasinya, 4C tergambar dalam hasil 

perkuliahan dimana mahasiswa peserta mata kuliah memiliki kemampuan mengelola seni 

pertunjukan tari dan music dalam bentuk semi professional.  Pendidikan kewirausahaan dibidang 

seni pertunjukan dilatihkan pada matakuliah Manajemen Pergelaran dan Produksi Seni 

Pertunjukan, dengan tujuan menciptakan creativepreneur art yang mandiri, kreatif, inovatif dan 

berdaya saing. Pendekatan penelitian dekriptif kualitatif ini didasarkan atas pengalaman mengajar, 

dengan pembelajaran berbasis manajemen melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian sistem kerja. Hasil yang diperoleh adalah sejumlah 

luaran hasil belajar yang menunjukan (1) efektivitas  dan effisiensi membentuk kreatifitas 

mahasiswa, dan (2) efektivitas  dan effisiensi membentuk inovasi bidang pengelolaan seni 

pertunjukan. 

 
Kata kunci: pendidikan seni, entepreneur, kreasi inovasi 

 
PENDAHULUAN 

Merujuk pada visi misi prodi maka profil lulusan program studi adalah sebagai 

calon pendidik, creativepreneur art dan sebagai calon peneliti bidang seni pertunjukan. 

Sesuai dengan kompetensi yang diharapkan tersebut maka bahan kajian mata kuliah 

direpresentasikan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan ke tiga profil lulusannya. 

Salah satu bahan kajian yang mendukung kompetensi sebagai creativepreneur art, adalah 

pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan dibidang seni pertunjukan 

dilatihkan kepada mahasiswa melalui matakuliah Manajemen Pergelaran dan Produksi 

Seni Pertunjukan, di semester empat (4). Dalam mata kuliah ini mahasiswa dibekali 

dengan berbagai sub kajian tentang wirausaha, proses berwirausaha, prosedur dan teknik 

wirausaha kaitannya dengan pengelolaan seni pertunjukan. Dalam hal ini, mahasiswa 

yang menempuh mata kuliah tersebut menjadi event organizer bagi kakak tingkatnya, 

dengan mengelola material adalah karya studi mahasiswa program studi semester enam 

(6) dalam mata kuliah Penyajian Seni Pertunjukan (PTMD 6923).  

Besarnya tingkat pengangguran di negara kita akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi, dan pengangguran tidak hanya berasal dari generasi tidak berpendidikan, 

bahkan dijumpai saat ini lulusan PT pun ada yang masih menganggur karena tidak 

memiliki wawasan wirausaha. Sehingga ketika mereka lulus, masih sibuk mencari 

pekerjaan dan bukan berpikir bagaimana menciptakan pekerjaan. Oleh karenanya sesuai 

missi Program Studi maka mata kuliah yang membekali  mahasiswa sebagai wirausaha 

(entrepreneur) di berikan kepada mereka sebagai bekal atau life skill dalam menghadapi 

kehidupannya di masa yang akan datang setelah lulus dari program studi dan ketika tidak 

berprofesi sebagai tenaga pendidik sebagaimana kompetensi utamanya. 

                                                           
1 . penulis utama 
2 . anggota/mahasiswa 
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Artikel ini merupakan kajian pendidikan kewirausahaan bidang seni pertunjukan, 

yang meliputi proses pembelajaran dan tahapan pembelajaran.  Tujuan pembelajaran 

adalah menciptakan creativepreneur art/wirausaha bidang seni yang mandiri, kreatif, 

inovatif dan berdaya saing. Adapun kompetensi  yang diharapkan yakni agar lulusan 

memiliki jiwa wirausaha di bidang seni pertunjukan yang mampu menjadi pengelola seni 

pertunjukan secara sistematik.  

 

Prinsip Dasar Manajemen Seni Pertunjukan 

Manajemen pada hakekatnya adalah bagaimana mengatur orang-orang yang 

terlibat di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Jazuli,2001: 204); 

sedangkan menurut Permas, Achsan (2003:19-32) proses manajemen meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Adapun dimensi dari 

perencanaan meliputi: penentuan kegiatan, menyusun urutan, penjadwalan, integrasi; 

dalam tahap pengorganisasi meliputi: penyusunan struktur organisasi, penetapan job 

diskripsi/pembagian pekerjaan dan mekanisme kerja antar bagian; pada proses 

pengarahan adalah: bagaimana memimpin, memberi perintah, mengembangkan 

kemampuan serta meningkatkan motivasi;   pada tahapan pengendalian meliputi: 

penetapan standart, mengukur prestasi, membandingkan realisasi dengan standart dan 

tindakan. 

Kesuksesan sebuah produksi pertunjukan  bergantung dari tahapan dan proses 

produksi yang sistematis dan pemahaman komponen pelaku baik yang terlibat secara 

artistic maupun non artistic (Jazuli,2001). Bagaimana motivasi setiap anggota/pelaku, 

etos kerja, keterbukaan terhadap kritik, menjalin hubungan dan komunikasi antar staf, 

penetapan komponen tujuan, target market (pangsa pasar), promosi dan publikasi. 

 

Efektivitas  

Sebuah organisasi terancam tidak dapat mencapai tujuan jika konsep efektivitas 

tidak dijalankan sebagaimana mestinya (Ivancevich John M dkk, 2006:14). Suatu 

kegiatan/pekerjaan bisa dikatakan efektif jika hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana 

dan penetapan kriteria awal, atau dengan kata lain tujuan organisasi sudah terealisasi 

(Pidarta,1997:19). Manajemen yang efektif  dapat tercapai jika  pekerjaan yang dilakukan 

oleh setiap anggota individu atas dasat kepentingan bersama bukan kepentingan individu, 

berbasis kesejahteraan  dan kepuasan kelompok dengan demikian maka tujuan organisasi 

dapat tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.  Lebih lanjut Reddin 

(1970:13) mengatakan bahwa untuk dapatnya manajemen dijalankan secara efektif maka 

seorang pimpinan/manajer haruslah memiliki perilaku sbb: 

1). Mengembangkan potensi para bawahannya , 2) tahu tentang apa yang diinginkan dan 

giat untuk mengejarnya, memiliki motivasi yang tinggi, 3) memperlakukan bawahan 

secara berbeda-beda sesuai dengan individunya, dan 4) bertindak secara tim manajer. 

 

Dengan demikian maka keefektivitasan kinerja organisasi akan terwujud apabila 

setiap anggota juga diberi kesempatan untuk menampilkan dan meningkatkan 

keterampilan keahliannya. Dengan suatu pemikiran bahwa setiap individu memiliki bakat 

dan kemampuan berbeda. Maka konsep the right  man in the right place harus dijalankan 

jika berharap mutu organisasi meningkat  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, 

pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, 

adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran 

yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil.  

Menurut Sondang dalam  Rahman Mariati (2017:39) efektifitas adalah 

pemanfaatan sumber daya, sarana prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar yang 

ditetapkan sebelumnya untuk dapatnya menghasilkan sejumlah barang atau jasa  yang 

dijalankannya. Dalam hal seni pertunjukan efektif artinya adalah menghasilkan karya seni 
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yang berkualitas, yang sesuai dengan keinginan pembuat/seniman dan penikmat/penonton 

(Permas, Achsan 2003:19). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu 

keadaan yang menunjukan  sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana 

yang dapat dicapai maka pekerjaan/kegiatan semakin efektif. Kata efektif juga dapat 

diartikan sebagai tolok ukur tingkat pencapaian keberhasilan suatu rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai taraf keberhasilan efektivitas dapat dicapai dari 

adanya perencanaan yang matang meliputi aspek dimensi waktu yaitu  pendek, menengah 

dan panjang. Pada dasarnya pengelolaan sebuah produksi pergelaran seni hanya akan 

efektif jika dilakukan oleh team works yang solid dan memiliki tujuan yang sama.   

 

Effisiensi  

Pada dasarnya manajemen dalam seni pertunjukan adalah bagaimana caranya 

memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun fasilitas lainnya melalui suatu proses 

dan tahapan yang terstruktur dan terencana. Dengan demikian maka effisiensi adalah 

bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada agar hemat tetapi dapat menghasilkan 

karya yang maksimal (Permas, Achsan 2003:19-20). 

Oleh karenanya diperlukan koordinasi dan komunikasi yang berkualitas agar in put 

dapat menghasilkan out put yang berkualitas pula. Dalam hal ini maka tahapan organisasi 

yang meliputi perencanaa, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian 

dilaksanakan secara terarah di bawah bimbingan dan koordinasi dengan ke tiga (3) dosen 

pengampu mata kuliah.  

 

Kreatif dan Inovatif 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘kreativitas’ berasal dari kata dasar 

‘kreatif’, yang berarti: memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk 

menciptakan; bersifat daya cipta. Sedangkan ‘kreativitas’ berarti: kemampuan untuk 

mencipta atau daya cipta; serta perihal berkreasi (1990: 465). Berdasarkan pengertian di 

atas, maka dalam konteks tulisan ini yang dimaksud dengan kreativitas adalah 

“kemampuan untuk menghasilkan dan mempergelarkan karya seni pertunjukan yang baru 

dengan berbekal pada kemampuan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki”. Dengan 

demikian pengertian “kreativitas” dalam konteks tulisan ini adalah kemampuan dan 

keterampilan mengelola pergelaran karya seni pertunjukan hasil kolaborasi antara karya 

music (tradisional dan non tradisional) dan karya tari tradisional yang merupakan hasil 

karya mahasiswa angkatan sebelumnya dalam sajian tematik agar penyajian tampilan 

sesuai dengan kebutuhan kekinian.  

Sedangkan Inovasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘inovasi’ berarti: 

pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaruan; dan penemuan baru yang 

berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik dalam bentuk 

gagasan, metode, ataupun alat (1990: 333). Berdasarkan pengertian di atas, dalam 

konteks tulisan ini yang dimaksud dengan ‘inovasi’ adalah “melakukan hal-hal, gagasan, 

atau cara yang baru untuk lebih mengenalkan, menarik minat, dan mengembangkan 

terhadap suatu kesenian”.  

 

 METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus jenis kasus tunggal holistic /holistic single-case study (Yin,1997:46). Alasan 

pemilihan metode penelitian adalah: 1) subyek yang diteliti merupakan suatu kegiatan 

yang penting; 2) unik; 3) merupakan penyingkapan dari suatu peristiwa yang dilakukan 

oleh sekelompok orang yang terorganisir  (Yin. 1996). Penelitian ini bermaksud melacak 

seberapa besar proses dan tahapan pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan 

inovasi dari mahasiswa peserta mata kuliah. Data yang didapatkan adalah dari persitiwa 

nyata dan bukan eksperimen, melalui teknik pengumpulan data  multi sumber  (Yin. 
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1996) yaitu: 1) wawancara, 2) observasi dan 3) studi dokumen. Penelitian ini juga 

didasarkan atas pengalaman mengajar, menetapkan pembelajaran pendidikan 

kewirausahaan berbasis manajemen seni melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian sistem kerja. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

 

1. Efektivitas  Dan Effisiensi Membentuk Kreatifitas Mahasiswa  

Untuk meningkatkan kreatifitas mahasiswa maka tahapan pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam perkuliahan mengacu pada RPS mata kuliah di mana mahasiswa 

diberikan  materi tentang dimensi manajemen seni pertunjukan yang meliputi tahapan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana 

rekomendasi Permas, Achsan (2003). Selain itu, juga diberikan materi tentang aspek-

aspek yang terkait dengan penggalangan dana, pembinaan penonton, kepemimpinan, 

manajemen keuangan, manajemen humas, publikasi dan promosi, tipe-tipe manusia serta 

manajemen produksi. 

Dari kegiatan perkuliahan tersebut, peserta di bawah bimbingan dosen pembina 

mata kuliah kemudian menyusun struktur organisasi yang dinamakan d’SEMUT 

ORGANIZER (EO yang terdiri dari mahasiswa drama, music dan tari), menetapkan job 

diskripsi / pembagian tugas. Pembentukan  struktur organisasi  dimaksudkan agar 

kegiatan menjadi lebih terarah, dan mudah mengatur  orang-orang yang terlibat di dalam 

organisasi d’SEMUT organizer untuk mencapai tujuan yang diharapkan sebagaimana 

rekomendasi Jazuli (2001). Berikut adalah bagan struktur organisasi d’SEMUT 

ORGANIZER. 

 
Selanjutnya dibawah kepemimpinan Pimpinan Produksi d’SEMUT 

ORGANIZER menetapkan waktu, tempat, tema, judul, publikasi, menyusun proposal 

lengkap dengan anggaran dana, membuat surat2 perijinan intern maupun ekstern, 

menyusun jadwal kegiatan mulai dari rantrough, technical rantrough sampai 

performance. Tidak mudah untuk merealisasikan rencana karena karya yang akan 

dipergelarkan adalah produksi hasil karya mata kuliah lain sehingga komunikasi intens 

dan bermartabat harus dilakukan agar supaya rencana dapat terealisasi dengan baik 

melalui langkah efektif dan effisien sebagaimana rekomendasi Permas, Achsan (2003); 
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Sondang dalam  Rahman Mariati (2017);  Reddin (1970) ; Pidarta,(1997); Ivancevich 

John M dkk, (2006).  

 Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa adalah keterbatasan sumber 

daya dan sumber daya manusia, termasuk dana. Keterbatasan ruang/gedung yang dapat 

dipergunakan untuk latihan persiapan maupun untuk performance, seolah berebut dengan 

kegiatan lain, baik akademik maupun non akademik. Padatnya jadwal dari gedung-

gedung yang representative untuk menggelar karya mendorong kreatifitas dari organisasi 

d’SEMUT ORGANIZER bergerak cepat dengan cara membagi tugas secara sistematis. 

Pengurusan surat-surat ke dinas terkait seperti perpajakan, diknas, cabang dinas propinsi, 

sekolah-sekolah yang akan direkrut sebagai penonton, bukan hal yang mudah untuk 

dilakukan karena adanya birokrasi yang berbeda-beda. Seperti misalnya ketika Humas 

akan melakukan publikasi ke sekolah menengah tingkat pertama (SMP) harus disertai 

dengan surat rekomendasi DIKNAS PENDIDIKAN sesuai wilayah. Permasalahan 

tersebut terkait dengan komponen administrasi, sedangkan pada masalah artistic berbeda 

lagi. Seperti misalnya, kebutuhan stage prop (geber, trap), kebutuhan sound, lighting yang 

tidak semuanya dimiliki oleh lembaga, maka sie terkait harus dengan sigap dan kreatif 

melakukan berbagai cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, termasuk 

memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa meninggalkan konsep efiisiensi. Dengan 

demikian maka bagaimana kreatifitas tim dalam memanfaatkan sumber daya yang ada 

agar hemat tetapi dapat menghasilkan karya yang maksimal perlu diterapkan 

sebagaimana rekomendasi Permas, Achsan (2003). 

 

2. Efektivitas  Dan Effisiensi Membentuk Inovasi Bidang Pengelolaan Seni 

Pertunjukan. 

Berbagai inovasi telah dilakukan oleh mahasiswa yang menempuh mata 

kuliah manajemen yakni: 1) menyusun tema dan komponen pendukung tema lainnya 

yang selalu berbeda di setiap tahunnya; 2) bekerjasama dengan beberapa talent ibu kota 

dengan menghadirkannya sebagai bintang tamu; 3) membangun jejaring kerjasama 

dengan masyarakat  sekolah khususnya SMP/SMA se Jawa Timur: 4) membangun 

jejaring kerjasama dengan UKM2 (Unit Kegiatan Mahasiswa) dari PT yang ada di 

Malang Raya; 5) memiliki ketrampilan mengurus perijinan dan pengadministrasian 

kegiatan; 6) memiliki ketrampilan mengelola dan mencari dana untuk terlaksananya 

kegiatan; 7) memiliki kemampuan dan keterampilan pembinaan penonton; 8) memiliki 

keterampilan mengatur pergelaran menjadi sajian yang menarik sesuai kekinian. Tidak 

mudah untuk melakukannya karena selalu terdapat berbagai factor pendukung maupun 

penghambat. Namun hal tersebut dapat teratasi sehingga setiap tahun dapat 

menyelenggarakan kegiatan dengan succes, hal tersebut sesuai dengan rekomendasi 

Jazuli (2001) bahwa kesuksesan sebuah produksi pertunjukan  bergantung dari tahapan 

dan proses produksi yang sistematis dan pemahaman komponen pelaku baik yang terlibat 

secara artistic maupun non artistic.  

 

KESIMPULAN 

Pendidikan kewirausahaan terhadap generasi muda dapat dilakukan melalui 

berbagai cara diantaranya melalui pembelajaran formal di sekolah, baik dari tingkat 

PAUD sampai PT. Pendidikan kewirausahaan untuk mahasiswa prodi PSTM UM 

dilakukan dalam muatan mata kuliah Manajemen Pergelaran dan Produksi Seni 

Pertunjukan, dimana para mahasiswa selain dibekali materi pengetahuan juga praktek 

mengelola pergelaran secara semi formal, artinya, pergelaran ini ditata, dan 

dikomersilkan. Banyaknya tantangan dan hambatan  mendorong para peserta mata kuliah 

menjadi meningkat dalam kreatifitas dan daya inovasinya.   

 

 

 



 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

113 
 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Ivancevich John M, Konopaske Robert, Matteson Michael T.2006. Perilaku dan 

Manajemen Organisasi (terjemahan Gina Gaina). Jakarta: Erlangga. 

Jazuli.2001. Paradigma Seni Pertunjukan: Sebuah Wacana Seni Tari, Wayang dan 

Seniman. Yogyakarta: Lentera Budaya. 

Permas,Achsan. 2003. Manajemen Organisasi Seni Pertunjukan. Jakarta: Penerbit PPM. 

Pidarta Made.1997. Manajemen Pendidikan Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka 

Cipta.  

Rahman Mariati. 2017. Ilmu Administrasi. Cetakan pertama. Makassar: CV Sah Media 

Reddin,William J.1970. Managerial Effectiveness. Tokyo: McGraw Hill Kogakhusa,Ltd. 

Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Cetakan ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 

Yin.1996. Studi Kasus (Desain dan Metode). Cetakan pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

 

Biodata Penulis 

NO NAMA JABATAN NIP/NIM 

1 Dra. E.Wara Suprihatin 

Dyah Pratamawati,M.Pd 

Penulis Utama 196110151988022001 

2 Yuvan Adika Putra  Anggota /mahasiswa 160252604055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

114 
 

EKOSENTRISME DALAM PENDIDIKAN SENI: LINGKUNGAN, SENI DAN 

BUDAYA 

 
Fajry Sub’haan Syah Sinaga1, Emah Winangsit2 

 
Prodi Pendidikan Musik Jurusan Sendratasik Universitas Negeri Padang1,2 

Email: fajry.sinaga@fbs.unp.ac.id1; emah_winangsit@fbs.unp.ac.id 
 
Abstract: Ecocentrism is the perspective that ethical use is broadened to encompass the ecosystem 

community as a whole. The development of cultural arts in Indonesia is inseparable from the 

elements of the ecosystem that influence it such as the environment, art that develops in society, 

and culture. This article provides a little overview of ecosystems formed by the dialectical process 

between the environment, art and culture in the millennial era. 

 

Key Words: ecosystem, art education, millennial 

 

Ringkasan: Ekosentrisme adalah cara pandang bahwa pemakaian etika diperluas untuk mencakup 

komunitas ekosistem secara keseluruhan. Perkembangan seni budaya di Indonesia tidak lepas dari 

unsur ekosistem yang mempengaruhinya seperti lingkungan alam, seni yang berkembang di 

masyarakat, dan budaya pada suatu daerah tertentu. Artikel ini memberikan sedikit gambaran 

tentang ekosistem yang terbentuk dari proses dialektika antara lingkungan, seni dan budaya yang 

berkembang di era millenial.  

 

Kata kunci: ekosistem, pendidikan seni, millenial 

 

PENDAHULUAN 
Ekosentrisme adalah cara pandang bahwa pemakaian etika diperluas untuk 

mencakup komunitas ekosistem secara keseluruhan (Gough, Scott, & Stables, 2000, p. 

261). Ekosistem sendiri dalam perspektif Ekologi adalah suatu hubungan timbal balik 

antar sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya yang membentuk suatu 

tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh (Georges, Hone, & Norris, 2008, p. 227) 

lihat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.). Jika melihat dalam konteks 

pendidikan, seluruh interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan guru maupun 

dengan lingkungannya membentuk sebuah tatanan ekosistem yang saling berkaitan satu 

sama lain (Dempsey & Robertson, 2012, p. 1148). 

Secara umum ekosistem yang terbentuk dari proses pembelajaran seni dan 

budaya terbagi menjadi lingkungan, seni, dan budaya. Salah satu upaya untuk membentuk 

kepribadian yang berkarakter dan berbudaya adalah pendidikan melalui seni dengan 

memperhatikan lingkungan sekitar (kearifan lokal) yang dapat dipelajari secara sengaja 

maupun tidak (Ghufron, 2018; Handitya, 2018; Ngafifi, 2014; Triyanto, 2014). Ekosistem 

dalam konteks pendidikan seni merupakan susunan yang bertujuan untuk 

mengekspresikan dan mengapresiasi nilai-nilai kearifan lokal baik melalui kesenian, 

budaya maupun lingkungan. 

Lingkungan alam sekitar dalam hal ini yaitu dimana saja seseorang dapat 

melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka tempat itu dapat 

dikatagorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar, misalnya perpustakaan, 

pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan, dan 

sebagainya (Rohidi, 2014). Menurut (Lemmy, 2017) pendekatan  lingkungan  

merupakan pendekatan  pembelajaran  yang  berusaha  untuk  meningkatkan  keterlibatan 

siswa  melalui  pendayagunaan  lingkungan  sebagai  sumber  belajar. Pembelajaran 

berbasis lingkungan dapat menjadi referensi dalam kegiatan kreatif maupun apreasiatif 

dengan melalui beberapa tahapan. Beberapa tahapan dalam pembelajaran kreatif yaitu: 

(1) menggerakan daya intuisi atau imajinasi untuk mendapatkan gagasan yang bermakna; 

(2) mengkonstruksi gagasan menjadi sebuah konsep ide; (3) mengungkapkan melalui 

mailto:fajry.sinaga@fbs.unp.ac.id
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keterampilan memanipulasi media (bahan, alat, dan teknik tertentu) sehingga menjadi 

sebuah karya seni yang terinderai dalam balutan estetik yang unik, orisinal, dan inovatif. 

Spirit ideologis liberalisme pendidikan terkandung dalam pembelajaran kreatif. 

Menurut (Triyanto, 2017, p. 98) kreativitas seseorang hanya akan muncul atas kesadaran, 

kemauan, dan kebebasan dalam seluruh rangkaian proses kreatif. Hal ini berarti intervensi 

atau pengaruh dari luar jelas akan mengekang, membatasi, atau menindas daya kreasi 

seseorang. Dalam konteks pendidikan seni, kegiatan kreatif harus memberi situasi yang 

membebaskan semua peserta didik, dengan kata lain guru hanya berperan sebagai 

fasilitator dan motivator. 

Suasana yang membebaskan mutlak menjadi hak anak didik untuk menentukan 

mau apa dan dengan cara apa, mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing ketika 

melakukan pekerjaan membuat tugas karya seni. Mereka diberi kebebasan dalam memilih 

pengalaman, dorongan dari dalam (impulse), perasaan dalam mengembangkan daya 

intuisi dan imajinasinya untuk menemukan dan membentuk konsep gagasan sesuai 

dengan hasrat atau keinginannya masing-masing. Artikel ini akan mencoba menganalisis 

dan mendeskripsikan ekosistem yang terbentuk dari dialektika pendidikan seni yang 

berhubungan dengan lingkungan, seni, dan budaya secara umum. 

(Sinaga, 2016) menyebutkan bahwa sebuah kesenian dapat menjadi media 

ekspresi bagi masyarakat pendukungnnya, salah satunya dijadikan sebagai konten 

pembelajaran seni baik di lembaga formal, non formal, maupun informal.  

 

METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan eksploratif, dan korelatif melalui tiga langkah: klasifikasi data, interpretasi 

data, dan analisis deskriptif. 

Pendekatan eksploratif digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi 

lingkungan dan sosial masyarakat pada suatu daerah tertentu. Pendekatan ini akan 

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi efek dan masalah yang terjadi dari unsur 

ekosistem yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan pendekatan korelatif digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang dialektika yang terbentuk dari beberapa unsur 

ekosistem dalam proses pembelajaran seni dan budaya. 

 

ANALISIS DAN HASIL 
Salah satu kesadaran untuk memahami ekosistem pendidikan seni, merupakan 

upaya konservasi bagi pelaku seni baik praktisi maupun akademisi untuk mengetahui 

landasan filosofis yang terkandung dalam setiap kurikulum yang diterapkan beserta 

perkembangannya hingga saat ini. Maka dari itu, diharapkan akademisi maupun praktisi 

dapat merepresentasikan pembelajaran seni sesuai dengan konteks dan zamannya demi 

mencapai suatu tujuan pendidikan seni yang lebih humanis dan mengarah kepada 

perkembangan kreativitas. 

  Dalam konteks pemikiran, muncul suatu gagasan baru dari para pemikir 

‘progresif’ yang dianggap menawarkan pendekatan manusiawi atau humanis sebagai 

solusi menyelesaikan problematika ini. Doktrin yang diadopsi dari peradaban Barat ini 

dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai manusiawi sebagai acuan untuk membangun 

peradaban manusia secara global.  

Kurikulum kalangan progresif menempatkan subjek didik pada titik sumbu 

sekolah (child-centered). Mereka lalu berupaya mengembangkan kurikulum dan metode 

pengajaran yang berpangkal pada kebutuhan, kepentingan, dan inisiatif subjek didik. 

Jadi, ketertarikan anak adalah titik tolak bagi pengalaman belajar. 

Manusia sebagai makhluk budaya, merupakan totalitas atau keutuhan dari sebuah 

kepribadian yang memiliki daya intelektual, emosional, dan spiritual. Istilah humanisme 

ini ada sejak abad 20 yang pada awalnya digunakan dalam dunia psikologi saja. Salah 

satu tokoh yang sangat berperan atas lahirnya teori humanisme adalah Arthur Combs, 
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yang menyatakan bahwa “apabila kita ingin memahami perilaku orang lain, maka kita 

harus mencoba memahami dunia persepsi orang itu”. 

Penerapan humanisme dalam pendidikan yaitu Confluent Education, Open 

Education dan Cooperative Education. Confluent Education adalah cara melibatkan para 

siswa secara pribadi di dalam pembelajaran tersebut. Melalui Confluent Education, 

diharapkan siswa dapat memeroleh kesadaran antar pribadi yang lebih baik. Yang kedua 

adalah Open Education, yaitu pembelajaran terbuka. Maksud dari Open Education 

tersebut adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih aktivitas belajar 

mereka sendiri, namun tetap dengan bimbingan guru. Sedangkan Cooperative Education 

adalah cara pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar agar dapat saling 

membantu dalam mempelajari bahan yang bersifaat akademik maupun non akademik. 

Selain itu, adanya ektrakurikuler di sekolah juga termasuk penerapan humanisme 

untuk mengembangkan potensi siswa. Dalam penerapan teori humanisme di sekolah 

tentu saja memiliki beberapa kelebihan: (1) teori ini cocok diterapkan dalam materi 

pembelajaran pembentuk karekter siswa; (2) memberi dampak positif terhadap 

perkembangan kepribadian siswa. (3) teori ini mengedepankan aspek memanusiakan 

manusia atau lebih tepatnya adalah memberi kesempatan siswa untuk bergerak bebas. 

 
Gambar 1. Skema Ekosistem Pendidikan Seni 

(Sumber: Pemikiran Sendiri) 

Penulis mencoba mengabstraksi komponen-komponen yang membentuk sebuah 

ekosistem pendidikan seni di Indonesia, beberapa di antaranya yaitu: (1) Pemerintah 

sebagai Pemangku Kebijakan (Kurikulum); (2) Lembaga sebagai Produksi Ilmu 

Pengetahuan: Kampus dan Sekolah; (3) Guru; (4) Peserta Didik; (5) Kesenian Tradisi 

sebagai Sumber Pengetahuan Tentang Konten Seni; (6) Lingkungan sebagai Ruang 

Budaya dan Pendidikan. Namun dalam hal ini, penulis akan lebih menyoroti proses 

pembelajaran seni secara umum yaitu dialektika yang terjadi antara lingkungan, seni, 

dan budaya dalam konteks ekosentrisme. 

 

1. Lingkungan sebagai Ruang Budaya dan Pendidikan 

Lingkungan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan alam maupun 

lingkungan secara umum, namun lingkungan dalam hal ini adalah suatu ruang yang 

tercipta karena proses dialektika baik sebagai ruang budaya maupun ruang pendidikan. 

Ruang budaya lebih didefinisikan tidak hanya secara estetis namun juga secara 

politis, objek kajian dalam konteks ini memahami budaya sebagai teks dan praktik hidup 

sehari-hari (Parmadie, 2016, p. 50). Ruang budaya terbentuk karena adanya praktik-

praktik kesenian yang melandasinya, beberapa di antaranya yaitu komunitas seni, dan 

termasuk di dalamnya festival-festival kesenian yang hampir setiap daerah di Indonesia 
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membawa ciri-khas dari budayanya masing-masing. 

Berbicara perihal ruang pendidikan mengacu pada proses pendidikan yang 

berada di luar sistem pemerintahan (kurikulum) namun sifatnya melengkapi serangkaian 

pendidikan seni di Indonesia. Adanya sanggar seni maupun ruang pendidikan keluarga 

yang termasuk dalam pendidikan nonformal maupun informal merupakan salah satu 

esensi yang harus ada untuk melengkapi perjalanan pendidikan seni di Indonesia. 

Kehadiran lingkungan sebagai ruang budaya maupun ruang pendidikan, tidak 

lepas dari sustainability pendidikan seni itu sendiri di tengah masyarakat. Secara 

etimologi, sustainability adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 

kata sustain-able, jika diartikan kedalam bahasa indonesia memiliki arti keberlanjutan, 

ada beberapa istilah yang bisa digunakan seperti sustainabilitas, namun tidak termasuk 

dalam KBBI sehingga dalam konteks ini penulis menggunakan istilah asli yaitu 

sustainability. Secara umum sustainability memiliki arti kemampuan untuk menjaga 

keseimbangan ekologi, dengan cara memenuhi/ menggunakan/ mengeksploitasi sumber 

daya alam tanpa merusak keseimbangan ekologi di daerah tersebut dan sekitarnya. 

Menurut (Allen, Titon, & Von Glahn, 2014) konsep “three-legged stool” dapat 

menjelaskan tentang sustainability yang lebih menekankan pada ekonomi, lingkungan, 

dan keseimbangan dunia.  

 

Gambar 2. Konsep berfikir sustainability dengan economy, environment, equity 

Dalam konteks ini, sustainability menjadi fokus dalam konteks ruang budaya 

maupun ruang pendidikan. Kehadirannya merupakan salah satu upaya dalam 

keberlangsungan pendidikan seni di Indonesia, tentu saja dengan memperhatikan kontek-

konten lokal untuk dibawa kedalam ranah pendidikan baik secara formal, informal, 

maupun non formal. 

 

2. Kesenian Tradisi sebagai Sumber Pengetahuan Tentang Konten Seni 

Kesenian tradisi adalah kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah 

tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi kepada generasi 

berikutnya (Sinaga, 2016). Indonesia adalah salah satu negara dengan suku etnis, bahasa 

dan kesenian terbanyak di dunia. Seni sebagai salah satu unsur kebudayaan memiliki 

kontribusi yang besar dalam membentuk peradaban bangsa. Menurut (Triyanto, 2017, p. 

83), ketika orang berbicara peradaban, maka topik perbincangan tersebut akan mengarah 

kepada produk-produk kesenian yang memiliki kualitas unggulan yang berbeda-beda dari 

satu tempat dengan tempat lainnya. 

Dalam konteks negara berkembang upaya untuk memanfaatkan modal dan 

sumber kebudayaan melalui kesenian tradisi dan teknologi merupakan salah satu cara 

yang efisien bagi negara jika ingin membangun industri kebudayaan yang kokoh dan 

berdaya saing tinggi (Nurdyansyah, 2017; Rohidi, 2014, p. 1). Jika melihat dari 

aktivitasnya, seni memberikan ruang kepada para pelakunya untuk melakukan aktivitas 

kreatif untuk mengembangkan berbagai potensi artistiknya dalam menciptakan berbagai 
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kesenian dengan muatan lokal sesuai dengan potensi alam dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam kebiasaan masyarakatnya. 

Spirit konservatif juga terpancar dari aktivitas apresiatif dengan cara merespon 

atas kesenian tradisi yang mengandung nilai-nilai dan keunikannya masing-masing. 

Melalui kegiatan apresiatif, kesenian tradisi mampu membentuk sikap toleran, 

memahami perbedaan, sikap peduli terhadap sesama, tenggang rasa, dan kerja sama. Hal 

ini menjadi modal yang sangat baik dalam membangun kesadaran budaya. 

Lahirnya mata pelajaran muatan lokal beberapa tahun yang lalu menjadikan 

kesenian tradisi menjadi perhatian khusus dalam penyusunan konten pendidikan seni di 

Indonesia, baik seni dihadirkan dalam pendidikan vokasi atau kejuruan (pendidikan 

dalam seni) maupun di sekolah-sekolah umum (pendidikan melalui seni). Hal ini 

merupakan sesuatu yang positif karena, secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran 

dan semangat konservatif untuk terus melestarikan kesenian dan produk-produk seni 

yang kita miliki .  

Hadirnya kesenian tradisi sebagai sarana pendidikan di sekolah, mencerminkan 

urgensitas seni dalam membentuk kepribadian subjek didik secara utuh yang memiliki 

kepekaan budaya yang turut serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakatnya 

(Suharto, 2012). Menurut (Sinaga, Maestro, Winangsit, & Yensharti, 2019) proses 

pembelajan seni yang menyenangkan dapat membuat peserta didik mencapai beberapa 

capaian pembelajaran dengan lebih efektif salah satunya adalah menyanyikan beberapa 

lagu daerah atau dolanan yang sering didengar di lingkungan mereka tinggal. 

 

KESIMPULAN 

 Dialektika yang terjadi dalam ruang pendidikan seni di Indonesia secara tidak 

langsung membentuk sebuah ekosistem yang tidak dapat terpisahkan antara satu unsur 

dengan unsur lainnya, yaitu lingkungan, seni, dan budaya. 

 Ekosistem yang terbentuk dari proses pelaksanaan pendidikan seni di Indonesia, 

antara lain: (1) Pemerintah sebagai Pemangku Kebijakan (Kurikulum); (2) Lembaga 

sebagai Produksi Ilmu Pengetahuan: Kampus dan Sekolah; (3) Guru; (4) Peserta Didik; 

(5) Kesenian Tradisi sebagai Sumber Pengetahuan Tentang Konten Seni; (6) Lingkungan 

sebagai Ruang Budaya dan Pendidikan. 

 Ekosentrisme lebih menekankan kepada pembelajaran seni berbasis alam atau 

lingkungan, karena jika dipahami lebih mendalam, kehadiran lingkungan sebagai ruang 

budaya maupun ruang pendidikan, tidak lepas dari sustainability pendidikan seni itu 

sendiri di tengah masyarakat. Sebagai upaya sustainability dalam konteks pendidikan 

seni, suasana yang membebaskan mutlak menjadi hak anak didik untuk menentukan mau 

apa dan dengan cara apa, mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing ketika 

melakukan pekerjaan membuat tugas karya seni. 
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Abstract: Efforts to develop music students’ character of discipline can be done in various ways, 

one of which is through the learning method of solfège. The writing of this article aims to discuss 

the role of solfège in the process of forming the discipline of music students. The study was 

conducted using literature study method with a focus on analysis of sight reading, ear training, and 

sight singing competences. Result of analysis showed that in the short term, solfège learning helps 

music students to become discipline and on time people. While the disciplinary effect of learning 

solfège for the long term is students’ success in completing the study on time. As a suggestion, it is 

hoped that disciplinary behavior developed when studying music with the solfège method can be 

applied by music students to reach success during college and post-college periods. 

 

Key Words: music learning, solfège, discipline 

 

Ringkasan: Upaya mengembangkan karakter disiplin dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah melalui metode pembelajaran solfegio. Penulisan artikel ini bertujuan untuk 

membahas peran solfegio dalam proses pembentukan disiplin mahasiswa seni musik. Kajian 

dilakukan dengan metode studi literatur dengan fokus analisis pada kompetensi sight reading, ear 

training, dan sight singing. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam jangka 

pendek, pembelajaran solfegio sangat membantu mahasiswa seni musik untuk menjadi pribadi 

yang disiplin dan tepat waktu. Sementara efek kedisiplinan dari belajar solfegio untuk jangka 

panjang adalah kesuksesan dalam menyelesaikan kuliah tepat pada waktu. Sebagai saran, 

diharapkan perilaku disiplin seperti saat belajar musik dengan metode solfegio dapat diterapkan 

oleh mahasiswa seni musik untuk menuai kesuksesan selama masa kuliah dan pasca kuliah. 

 

Kata kunci: pembelajaran musik, solfegio, disiplin 

 

PENDAHULUAN 
Disiplin diri merupakan aspek penting yang perlu dimiliki oleh setiap individu, 

karena disiplin sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan, baik dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat maupun bernegara (Wahyu dkk, 2015). Dalam kaitannya dengan 

bidang pendidikan, Duckworth & Seligman (2005) mengatakan bahwa disiplin diri 

bahkan terkait erat dengan keberhasilan akademik seorang siswa. Pernyataan yang senada 

juga diberikan oleh Pike, Smart & Ethington (2012) yang menjelaskan tentang hubungan 

tidak langsung yang positif antara disiplin dan hasil belajar.  

Kedisiplinan merupakan perilaku yang menunjukkan ketaatan pada suatu aturan 

sehingga menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Pola perilaku disiplin jika 

dilakukan secara terus menerus akan menjadi kebiasaan yang baik untuk kehidupan 

manusia, terutama masalah waktu. Tujuan disiplin adalah membentuk prilaku seseorang 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya, 

tempat individu itu di identifikasikan. Karena tidak ada pola budaya tunggal, tidak ada 

pula satu falsafah pendidikan anak yang menyeluruh untuk mempengaruhi cara 

menanamkan disiplin (Wahyu dkk, 2015). Selain itu, kedisiplinan juga bertujuan untuk 

menyukseskan manusia di setiap waktu. Kesuksesan seseorang bisa dilihat dari 

kedisiplinan orang itu sendiri. Jika orang tersebut disiplin, maka ia pasti adalah orang 

yang sukses. 

Dalam mencapai kedisiplinan dan kesuksesan mahasiswa seni musik secara utuh 

dan menyeluruh, perlu dan sangat penting mempelajari musik dengan sungguh-sungguh. 

Ketekunan dan kedisiplinan mahasiswa seni musik sangat dibutuhkan agar mahasiswa 
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mendapat hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal mencerminkan mahasiswa seni 

musik yang sukses. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk membahas permasalahan 

tentang peran metode pembelajaran solfegio dalam proses pengembangan disiplin 

mahasiswa seni musik. 

 

METODE 
Artikel ini ditulis berdasarkan analisis deskriptif kualitatif tentang pembelajaran solfegio 

bagi mahasiswa seni musik. Dalam artikel ini terdapat dua ruang lingkup pembahasan. 

Pembahasan yang pertama adalah tentang beberapa kompetensi yang harus dikuasai 

mahasiswa untuk belajar dengan metode solfegio yang berkaitan dengan kedisiplinan. 

Sementara ruang lingkup pembahasan yang kedua berkaitan dengan efek positif yang 

diterima mahasiswa setelah menerima pembelajaran dengan metode solfegio. Melalui 

studi literatur dan wawancara terhadap beberapa mahasiswa seni musik, kajian dilakukan 

dengan fokus analisis pada kompetensi sight reading, ear training, dan sight singing.  

 

ANALISIS DAN HASIL 

Target Kompetensi dalam Metode Solfegio dan Kaitannya dengan Kedisiplinan 

Mahasiswa Seni Musik 

Solfegio adalah istilah yang mengacu pada menyanyikan tangga nada, interval 

dan latihan-latihan melodi dengan sillaby zolmization, yaitu menyanyikan nada musik 

dengan menggunakan suku kata (Wisbey, 1980: 454; Sagrillo, 2016). Untuk bisa 

memahami solfegio, mahasiswa sejak usia dini harus dikenalkan dengan lagu-lagu agar 

hati mereka suka terlebih dahulu dengan musik. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengenalkan musik pada anak cukup dengan mainan yang berbunyi, bermain dengan 

permainan yang mengandung unsur ritmis, ataupun bernyanyi, seperti yang diungkapkan 

oleh Campbell (1998:19). Dengan demikian peranan orang-orang terdekat dengan anak, 

seperti orang tua, sangat menentukan peranannya (McPherson, 2009).  

Dalam pembelajaran musik dengan metode solfegio, terdapat beberapa 

kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa, yakni membaca not angka maupun 

balok dengan benar. Dalam hal ini, tuntutan tidak hanya pada kemampuan mahasiswa 

untuk menyuarakan notasi dengan pitch yang tepat, tetapi juga harus mampu 

mengaplikasikan nilai notasi dengan benar. Yang dimaksud dengan nilai notasi di sini 

adalah panjang atau pendeknya not yang dibunyikan, sementara satuan nilai yang dipakai 

yaitu ketukan atau ketuk atau hitungan (Joseph, 2005:12). Pembacaan notasi angka 

maupun balok dilakukan dengan cara menyanyikan notasi tersebut secara langsung. 

Proses menyanyikan notasi ini dapat mengasah karakter seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan dengan tepat waktu. Sebagai contoh, ketika membaca notasi angka dengan 

bunyi “1j.2 3 4” maka pada hitungan kedua akan dibagi menjadi dua, titik sebagai 

perpanjangan dari notasi 1 dan harganya setengah ketuk, sementara notasi 2 juga 

setengah ketuk. Jika mahasiswa bisa membaca notasi seperti kasus tersebut dengan benar 

maka mahasiswa dikatakan berhasil mempelajari musik dengan metode solfegio.  

Kesalahan dalam mempelajari musik dengan metode solfegio adalah seseorang 

membaca notasi dengan memainkan alat musik melodis, dan hal itu dilakukan terus 

menerus, sehingga seseorang hanya bergantung pada nomor jari, tanpa merasakan pitch 

yang sesungguhnya. Pola ritmis juga tidak diperhatikan dengan baik (Heru, 2014). 

Teknik yang tepat adalah membaca dengan menyanyikan notasi, bukan memainkan 

notasi. Hal ini dikarenakan makna musik jaman sekarang sudah beda dengan zaman dulu 

(Juvonen dkk, 2012) yang mana pada zaman sekarang musik lebih dipakai untuk hiburan 

dan dengan mengandalkan teknologi, sehingga teori-teori musik dalam metode solfegio 

tidak diterapkan dengan baik.  

Dalam metode solfegio, mahasiswa juga dituntut untuk mengerti dinamika yang 

tertera dalam teks notasi. Mahasiswa jadi lebih mendalami makna lagu yang dinyanyikan. 

Ia akan belajar kapan ia harus menyanyikan notasi dengan keras atau lembut tepat waktu 



 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

122 
 

dan harus sesuai dengan teks yang dibaca. Dengan metode ini nantinya berujung pada 

dewasanya mahasiswa dalam menghadapi masalah, pada saat apa ia harus bersikap 

lembut, keras, tegas, dan sebagainya.  

Dalam perkembangannya solfegio bukan hanya menyanyi saja tetapi juga 

mendengar dan membaca nada. Kemampuan membaca nada disebut dengan sight 

reading, kemampuan mendengar nada disebut dengan ear training, sedangkan 

kemampuan menyanyi disebut dengan sight singing (Sumaryanto, 2005). Ketiganya 

sangat menentukan berhasil atau tidaknya mahasiswa dalam berlatih dengan metode 

solfegio.  

Sight reading adalah membaca not tanpa persiapan atau kesanggupan sekaligus 

untuk membaca dan memainkan notasi musik yang belum pernah dikenal sebelumnya 

atau sering disebut dengan istilah prima vista. Fungsi sight reading selain untuk 

meningkatkan kemampuan membaca dan menambah pengetahuan tentang bahasa musik 

juga berfungsi untuk menemukan hal–hal baru dalam musik dan memberikan kenikmatan 

dalam bermusik bagi pemain atau penyaji musik hingga pada tingkat ketrampilan mahir. 

Melalui sight reading diharapkan mahasiswa dapat membaca notasi musik dengan cepat 

dan tepat. Sumaryanto (2005) membagi kemampuan membaca not (sight reading) dalam 

tiga indikator, yaitu: (1) kemampuan membaca ritme/irama, (2) kemampuan membaca 

melodi/rangkaian nada, (3) kemampuanmembaca kord/ keselarasan gabungan nada. 

Dengan sight reading, mahasiswa dituntut untuk tidak melakukan kesalahan dalam 

membaca notasi, yang kelak akan membuat mahasiswa disiplin dalam melakukan hal baru 

dalam hidupnya dan tidak melakukan kesalahan yang fatal sejak awal. 

Ear training adalah latihan kemampuan pendengaran atau ketajaman 

pendengaran misuk, baik ketepatan ritmik maupun ketepatan nadanya. Kemampuan ini 

merupakan gabungan dari dua faktor, yaitu faktor kebiasaan dan faktor pembawaan 

(Benward dalam Sumaryanto, 2005). Ear Training seperti yang diungkapkan Sumaryanto 

dibagi menjadi tiga indikator kemampuan, yaitu: (1) kemampuan mendengar dan 

mengingat ritme/irama, menuliskan serta menyuarakan kembali, (2) kemampuan 

mendengar dan mengingat melodi/rangkaian nada, menuliskan serta menyuarakan 

kembali, dan (3) kemampuan mendengar dan mengingat kord/keselarasan gabungan nada. 

Hal ini dapat memicu mahasiswa untuk mengingat materi pembelajaran seluruh mata 

kuliah dengan baik. Selain itu, mahasiswa juga disiplin dan tanggung jawab dengan apa 

yang ia dengar, sehingga ketika berbicara tidak sembarangan dan sesuai dengan 

kenyataan yang ada. 

Yang dimaksud dengan Sight Singing adalah latihan menyanyikan nada sesuai 

dengan melodi. Ada dua sistem yang dapat digunakan dalam latihan ini, yaitu system fixed 

do dan system movable do. Kedua sistem itu dijabarkan sebagai berikut: (1) Sistem fixed 

do, yaitu latihan nada-nada yang dinyanyikan dengan apa adanya, misalkan nada C akan 

tetap dibaca do meskipun dalam tangga nada yang berbeda-beda. Contoh lain adalah 

mahasiswa menyanyikan lagu dalam tangga nada F mayor (1 mol). Dalam hal ini nada F 

tidak dibaca do melainkan fa. (2) Sistem movable do adalah do yang bisa berubah-ubah, 

sehingga nama do bisa terletak pada nada c, d, e, f, g, dan seterusnya sesuai nada dasar 

yang digunakan. Dengan belajar dan berlatih sight singing maka mahasiswa diharapkan 

mampu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan aturan yang ada dan tidak 

melenceng dari etika. 

Pada dasarnya semua kompetensi dalam metode solfegio sangat penting bagi 

mahasiswa seni musik, apa lagi mahasiswa seni musik mendapatkan mata kuliah solfegio 

itu sendiri, sehingga mahasiswa wajib menguasai semua kompetensi yang ada dalam 

solfegio. Meskipun masih banyak mahasiswa seni musik yang belum bisa maksimal 

dalam solfegio namun tak dipungkiri bahwa solfegio sangat membantu mahasiswa untuk 

berlatih instrumen musik baik melodi, harmoni, dan ritmis. Solfegio juga dijadikan syarat 

mahasiswa seni musik untuk mengambil mata kuliah harmoni. 
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Solfegio Sebagai Kunci Kedisiplinan Dan Suksesnya Mahasiswa Seni Musik  

 Kompetensi sight reading, ear training, dan sight singing menimbulkan dampak 

yang sangat berpengaruh dalam diri mahasiswa. Apabila seseorang yang belajar musik 

sejak awal dilatih membaca not secara sight reading, maka tidak akan diragukan lagi 

bahwa yang bersangkutan akan menjadi sight reader yang baik pula. Seperti dikatakan 

oleh Sumaryanto (2005) bahwa melalui sight reading diharapkan siswa dapat membaca 

notasi musik dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, tidak hanya dalam membaca 

notasi musik, saat membaca bacaan yang lain pun, seperti berita, artikel, dan lain-lain, 

dapat cepat menangkap maknanya. Waktu yang terpakai untuk membaca jadi lebih 

singkat dan waktu yang tersisa bisa digunakan untuk pekerjaan yang lain. Dengan 

kemampuan multitasking tersebut, maka mahasiswa bisa menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu, bahkan sebelum deadline tiba. 

 Sama halnya dengan sight reading, kompetensi ear training membuat mahasiswa 

cepat menangkap dan mengerti apa yang dikatakan orang lain, dan tentu saja tanggap 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Kompetensi ear training juga sangat berperan dalam 

kedisiplinan mahasiswa. Mahasiswa akan mengatakan hal yang benar sesuai dengan 

kenyataan dan berita yang valid, sama seperti mereka menyanyikan lagu sesuai notasi 

yang tertulis. 

 Kedisiplinan yang sudah terbentuk dari dalam diri mahasiswa itu akan 

melancarkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Apabila mahasiswa 

menerapkan perilaku disiplin dalam melakukan tugas, dari yang ringan sampai yang berat, 

seperti pada saat mereka membaca notasi, maka tugas seberat apapun dapat selesai tepat 

pada waktunya. Pekerjaan mahasiswa menjadi tidak menumpuk hingga selanjutnya 

mahasiswa dapat mengerjakan tugas lainnya. Teman-teman yang kesulitan pun bisa 

dibantu untuk mengerjakan tugas, sehingga relasi antara mahasiswa tersebut dan 

temannya menjadi baik. Sementara penilaian dari dosen terhadap mahasiswa tersebut 

akan menunjukkan predikat mahasiswa yang rajin, karena tugas dikerjakan dengan baik 

dan diselesaikan tepat pada waktunya. Pada akhirnya, dosen tidak akan segan-segan 

memberi nilai yang maksimal. 

 Berangkat dari kedisiplinan mahasiswa, jika dilakukan setiap hari maka teman 

dan dosen akan menilai bahwa mahasiswa itu sangat disiplin dan bisa menambah relasi 

dengan mahasiswa lain. Ketika ujian mahasiswa juga dapat mengerjakan soal yang 

diberikan dengan baik karena kedisiplinannya dalam mengatur waktu belajar. Nilai yang 

didapat pun akan sesuai dengan hasil kerjanya. Jika kedisiplinan itu diterapkan sampai 

akhir hayat, tak dapat dipungkiri mahasiswa akan lulus tepat waktu dan peristiwa itu 

menandakan kesuksesan yang diraihnya. 

 

KESIMPULAN 

 Solfegio merupakan metode pembelajaran seni musik yang manfaatnya dapat 

dirasakan secara praktis oleh mahasiswa seni musik. Dengan metode solfegio, mahasiswa 

dituntut untuk menguasai kompetensi sight reading, ear training, dan sight singing. 

Namun karena tuntutan tersebut, terkadang mahasiswa justru melakukan kesalahan. 

Kesalahan tersebut diantaranya adalah membaca notasi dengan memainkan alat musik 

melodis yang dilakukan terus menerus. Hal tersebut mengakibatkan ketergantungan 

mahasiswa terhadap nomor jari, sehingga tidak dapat merasakan pitch yang 

sesungguhnya. 

Solfegio adalah kunci kedisiplinan dan kesuksesan mahasiswa seni musik. 

Dengan metode solfegio, mahasiswa dilatih untuk disiplin dalam membaca notasi 

sehingga kompetensi itu melatih mahasiswa untuk menjadi pribadi yang disiplin terhadap 

waktu. Dengan demikian, melalui metode pembelajaran solfegio mahasiswa seni musik 

dapat mengembangkan karakter disiplin, baik dalam hal menghargai waktu, mematuhi 

aturan yang telah diterapkan, dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. 
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Pada akhirnya melalui metode pembelajaran solfeggio mahasiswa dapat meraih 

kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari.  
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sejak sekolah dasar hingga saat ini. Diantara penghargaan tersebut adalah Silver medal 

pada Bali International Choir Festival 2019 dari Bandung Choral Society, Gold Medal 

Satya Dharma Gita Nasional Choir Festival kategori Paduan Suara Muda tahun 2017, 

Gold Medal Festival Paduan Suara Gita Buana Soedirman kategori SMA tahun 2016, 

Juara 2 Lomba Cipta Lagu tingkat SMA se-Kodam IV Diponegoro tahun 2016, Juara 3 

Seleksi Gita Bahana Nusantara tingkat Jawa Tengah tahun 2016, dan Juara 1 Lomba 

Vokal Group FLS2N tingkat Nasional tahun 2014. Selain itu, Gita juga aktif mengikuti 
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berbagai workshop dan seminar, seperti workshop musik keroncong di Solo tahun 2018 

dan seminar The Java Institute sebagai pemakalah pada tahun 2019. 

 

Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd adalah guru besar evaluasi pendidikan yang lahir 

di Karanganyar 27 Oktober 1964. Pendidikan dokotral dan magister sama-sama ditempuh 

di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. 

Adapun pendidikan kesarjanaannya ditempuh di Universitas Negeri Yogyakarta. Prof. Dr. 

Totok Sumaryanto telah melakukan banyak penelitian bidang seni dan evaluasi 

pendidikan. Dalam “Efektifitas Penggunaan Metode Solfegio untuk Pembelajaran 

Keterampilan Bermain Musik di Sekolah Dasar” (Harmonia, 2005), Prof. Totok 

merekomendasikan metode selfigo (sight reading) untuk diaplikasikan di kelas pelajaran 

seni karena terbukti efektif. Namun supaya metode ini dapat dijalankan sekolah perlu 

menyediakan sarana pelajaran seni musik sesuai keragaman pelajaran. Menurut Prof. 

Totok, seni menyumbang peran dominan dalam pembentukan karakter masyarakat. 

Dalam “Pengembangan Pribadi dan Masyarakat Melalui Pendidikan Seni Musik di 

Sekolah” (Harmonia, 2003) dikatakan bahwa musik membantu anak memperbaiki 

kmampuan membaca, menuilis, dan aritmatika.  

 

Dr. Slamet Haryono, M.Sn. lahir di Banjarnegara tahun 1966. Sebagai dosen 

Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Dr. 

Slamet Haryono menyelesaikan pendidikan S1 di IKIP Yogyakarta, S2 di ISI 

Yogyakarta, dan S3 di Universitas Negeri Semarang. Penelitian dalam 3 tahun terakhir, 

diantaranya adalah pada Pengembangan Materi Ajar Seni Budaya Sub Materi Musik 

untuk Siswa Pendidikan Dasar (2018), Model Lagu sebagai Alat Penyampaian Pesan 

Pendidikan untuk Anak-Anak Prasekolah (2017), Triger Gamelan sebagai Media 

Pembelajaran Musik untuk Sekolah Dasar di Kota Semarang dan Model Lagu sebagai 

Alat Penyampaian Pesan Pendidikan untuk Anak-Anak Prasekolah (2016). Diantara 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah Pembinaan Teknik Vokal 

untuk Guru-Guru SD Kecamatan Purwanegara Banjarnegara (2017) dan Kreativitas 

Penciptaan Lagu Anak-Anak Untuk Pembelajaran Tematik Bagi Guru-Guru Sekolah 

Dasar Gunung Pati (2018). 

 

Maulana Resha Vivadi adalah mahasiswa semester 8 di program studi Pendidikan Seni 

Musik, Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Disamping melaksanakan tugas utamanya sebagai mahasiswa, saat ini Vivadi telah 

mengaplikasikan keterampilan bermusik dan mengajarnya untuk mengajar beberapa 

siswa di Lembaga-lembaga kursus musik, khususnya di kota Semarang. Vivadi juga 

tercatat sebagai salah satu mahasiswa yang mewakili Universitas Negeri Semarang untuk 

mengikuti program student exchange di Korea Selatan pada tahun 2018 dan student 

outbound di Thailand pada tahun 2019. 
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Abstract: Warok dance has grown in popularity on Java Island, especially in several areas in 

Central Java. Recently, this dance has spread to other parts of Indonesia, even in ASEAN 

countries.  Warok dance, as one of the parts of cultural practice, embeds certain philosophy, such 

as spiritual, mystical, pre-logic, hospitality, and aesthetical values, which are of great benefit for 

people, specifically children.   This qualitative research examined the aesthetic values of Warok 

dance as a medium of the fulfillment of children’s aesthetic needs.  The data from the observation 

and interview were interactively analyzed; its stages involved data display, data reduction, and 

verification.  According to the result, aesthetic needs of the children were fulfilled during dancing 

(direct involvement); their needs were also satisfied when they acted as passive appreciators. The 

fulfillment and channeling of aesthetic needs lied on the energetic, dynamic, expressive and 

attractive movements of the dance, as well as other aspects, including floor patterns representing 

varied direction formations, level of dancers, and displacement of dancers’ position. The aesthetic 

value of the dance music was when the instrument, i.e., saron, kenong, kendhang, bonang, gong, 

kempol, and peking (all of these are traditional instruments like drums) were played at the same 

time, resulting in a harmonious situation. Such music from varied instruments also led to 

rhythmical, static, and beat when dancing.  The lyrics of the song by the collaboration of 

waranggono (male singer) and sinden (female singer) which was accompanied by the karawitan 

instrument also shaped the beauty of the dance.  

 

Keywords: child, aesthetic, Warok dance 

 
INTRODUCTION 

Dance is among the product of culture. This type of art develops and spreads 

according to society.  For this reason, dance embodies the existence of a community. The 

idea of dance as a cultural product associates with the needs of people, either physical or 

spiritual. Dance reflects the perspective and behavior of art enthusiasts.  

For Javanese people, the concept of dance development is likely influenced by 

religious elements. Javanese people consider the religious aspects as traditional 

networking amidst social setting. They believe that the religious elements are impactful 

on their life as an individual or as a group.  Concerning the concept of dance art as a 

cultural product, Koentjaraningrat (1982) claims that “the eastern culture prioritize 

spiritual, mystical, pre-logic, and hospitality values.”  This notion implies the existence of 

dance as the medium of the fulfillment of human needs.  Dance functions to satisfy the 

individual needs of every person. It correlates with elements, e.g., socio-economic, 

politics, culture, and faith. Physically, dance is a form of art that is inseparable with 

practical needs.  

A form of art is, without question, the practical needs of a person or a 

community.  This need can satisfy the majority of the human needs, meaning that a form 

of art can serve as a guideline for a person to act.  Fundamental to culture, arts, including 

Warok dance, are among the media to meet the integrative needs of a person.  Warok 

dance is a folk dance performed in a group which is originated from Javanese culture.  

There is little to know about the early development of this dance. Nevertheless, many 

claims that the name Warok came from the word warah with the prefix we  (wewarah); 

the word literally means “to guide.” A person acting as warok means that s/he is capable 

of providing guidance and positive teaching to others. This individual, in addition to 

mailto:hartono_sukorejo@mail.unnes.ac.id
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mailto:aguscahyono@mail.unnes.ac.id2


 

Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

127 
 

having physical and supernatural abilities, should be able to control his or her worldly 

desires.   A true warok is the one with a pure intention to guide others and protect them 

without expecting something in return.  

The general idea of the development of an art form, specifically in Java, is 

inseparable from the perspective of the community to other people, God, and their 

environment.  Pamadhi (1985) opines that such a view, including mystical and syncretic 

elements, contributes to the aesthetical values of the art form.  The view of the afterlife, 

therefore, is worth-investigating. The actualization of the view of Javanese people 

regarding the others, God, and their surroundings are reflected from the ideology: 

“sangkan paraning dumadi” or the origin of humans. The form of art correlates with 

something associated with metaphysics. Its aesthetical expression may involve 

mysterious symbols, such as Bedoyo dance or a dance performed by nine dancers and 

Srimpi dance or a dance performed by four dancers. All of these dances tell the story of 

the origin of the human being.  Warok dance reflects and provides the grounding of the 

definition or idea of the Javanese people's philosophy about the inspiration of art.   

As a folk art, Warok dance represents realistic elements; its movements 

emphasize nature expressed through the mildness and warm impression. This notion 

implies that the dance is in contrast to other artistic, symbolic, and meaningful dances. 

To this day, Javanese people, regardless of their age, are very enthusiastic about 

Warok dance.  It is seen from how they appreciate the dance by learning the dance or 

watching the performance in several Warok dance studios.  As a result, the performances 

of Warok dance are usually crowded.  

Dance can serve as an effective medium to instill aesthetic values for children 

given the many artistic elements of this type of art.  Thereby, it is common to claim that 

dance has more elements compared to other art forms.  Several elements of art in a dance 

involve movement, music, visual, and performance.  For this reason, incorporating dances 

is an appropriate medium to introduce the aspects of aesthetics to children.  The idea of 

instilling certain values from early ages is effective since children are in the golden age of 

their growth and development.  Still, one should consider the importance of adjusting to 

the children’s needs when they experience something new.  Children’s education needs 

must be prioritized since they are a nation’s future; they are important for the welfare of 

the nation. 

Hasan (2009) opines that every child has their potential to grow.  This idea 

resonates with a result seen in the research by Hartono et al. (2018) that all children 

possess different intelligence.  The children’s intelligence is developed as they get older. 

Warok dance is a medium of child aesthetic fulfillment.  For many children, 

dance provides an opportunity to experience expressing themselves freely. It is expected 

that the children’s personality and sense of art will be improved.  Grounding from the 

above discussion, this qualitative research attempts to examine the aesthetic values of 

Warok dance as a medium of the fulfillment of children’s aesthetic needs.  

 

RESEARCH METHODOLOGY 

This study employed a qualitative approach. The subject involved in the 

performance of Warok dance, including the performers, audiences, public figures, art 

enthusiasts, while the object was Warok dance. The data were collected from the 

observation (1) of the rehearsal, (2) the performance—it focused on both performers of 

the dance and audiences, and (3) the situation during the Warok dance show.  Other data 

were also retrieved by interviewing the instructor and the performers, along with 

reviewing literature about dances and their correlation with children.  The validity of the 

collected data was examined using a data triangulation and source validity test.  In this 

study, the analysis step was adapted from Miles’ method (2007). The process was carried 

out along with the data collection; the stages in data analysis encompassed data 
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elimination, data classification (through the domain, taxonomy, and componential 

analysis), and determining the themes to describe the focus of the research. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Warok dance is categorized as traditional art, i.e., the art form driven by 

motivation and spiritual values based on an individual’s view of life, personal and 

common interest. Rohidi (2000:150) mentions some characteristics of group arts. First, 

the group arts are a product of shared ideas; this type of art embeds and reflects the view 

of a particular group. Second, the group arts are the pride of a community. Third, the 

group arts emerge due to the recognition of other groups of people during the interaction 

in a social setting. 

Warok dance, as one of various folk dances, is a product of the community and its 

environment.  Its aesthetic values are shaped by the preference of the people and are 

passed through generations by the way the community appreciates this type of dance. 

Warok dance has its elements that shape this dance as an art form.  Those elements, 

according to Jazuli (2011:27), must meet the principle of unity, harmony, balance, 

rhythm, proportion, and emphasis.  

Aspects involved in Warok dance are shapes, movements, body, rhythm, and 

spirit. The aspect of shape is integral to the presence of structures or components or other 

supporting materials. Jazuli (2008b) points out that body movements are closely related 

to dance movements. Dance movements refer to modified everyday movements (gerak 

wantah) or the stylization of everyday movements, which turns the moves to pure 

movements and gestures. The stylized everyday movements result in a visible artwork 

containing aesthetic values that people can enjoy.  People’s aesthetic values of art are 

developed as a medium of expression of the persons’ viewpoint, aspirations, needs, and 

other ideas.  The fulfillment of such values is defined by the cultural perspective; other 

cultures also play a main role in this process.  Aesthetic values are of the significant 

aspects of people’s beliefs.  To this day, several art performances have been an integral 

part of various rituals. The notion echoes the result seen in Wuryaningrum (2017) 

reporting that dance is among the art form functioning as a medium for specific rites.  

Components shaping the aesthetic of Warok dance involve pure movements, 

gestures, and other supporting elements.  For this reason, the aesthetic value of the dance 

is reflected in its shape and structure.  Alkaf, Muklas (2012: 131) defines the term 

“structure” as a system in which it embeds the aspects intertwined, changed, and 

maintained with each other without depending on its core principle.  Jazuli (2012: 55) 

regards structure as the existence of order, ignoring conflict and changes. Every structure 

in a social system is functional; it determines other structures within the system. The 

grounding of functional ideology lies in people: a social system containing several 

intertwined layers; each relies on others in harmony. The form and structure of a dance, 

according to Jazuli (2008: 13), can be seen from the whole dance performance with its 

supporting components, including accompanying music, theme, attire, makeup, setting, 

lighting, and sound system. All of these components generate a correlation in dance from 

several aspects, such as dynamics (speed, complexity, and power), dancers (number and 

sex of the dancers), visuals (setting and property), and setting (music, lighting, and sound 

system).  

Aesthetic value is integral to a dance performance. Rohendi (2011: 29) asserts 

that art is an integrative element that incorporates different guidelines, combining these 

into a whole design accepted by many. Concerning this concept, the quality of the 

aesthetic values of Warok dance has been an interweaving entity that reflects a 

configuration of an art form.  Consequently, children who learn this dance can appreciate 

and enjoy the aesthetic value of Warok.  All children generally have their needs for 

beauty as it gives them pleasure and satisfaction. Such needs can be satisfied not only 

during the performance but also during the rehearsal.  
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Children aesthetic experience as a dancer wearing the attire of Warok dance 

 

The actualization of human expression, Warok dance provides insights, 

experiences, ideas, and values vocalized artistically through certain symbols.  The system 

of cultural values in social life is the highest level and the most abstract element in 

customs. Koentjaraningrat (2009:153) defines cultural values as the concepts related to a 

specific, invaluable component in people’s thought. The values are considered essential 

for the people due to its functions as a guideline, providing them a direction and 

orientation in social life. 

Warok dance as an art mediates a communication process through its form and 

contents. The forms of Warok dance include movements, makeup, attire, music, and other 

supporting components (i.e., offerings, stage, and lighting). Therefore, the social function 

of this dance has something to do with the socio-cultural and religious activities of 

people. Human inevitably needs to sync with the surroundings or environment. Further, 

Koentjaraningrat (2009:153) clarifies that art possesses a socio-cultural system taking 

form in a set of invaluable and impactful conceptions existed in the majority of people’s 

mind. These conceptions are central to people’s life. As a symbolic system interpreted 

through gestures (as its main medium), Warok dance contains its structures and meaning 

in a socio-cultural dimension. Kaplan (2003:77-78) clarifies that a socio-cultural system, 

as an organism in which its components are interrelated, determines the maintenance of 

the stability of everything involved in the system. Simply put, the socio-cultural system 

owns its functional requirements, which are intended to enhance the existence of the 

system for surviving.   

Unless it is beneficial for a person or a group, the community involved in Warok 

dance is unable to maintain the existence of this art form, given the aesthetic values that 

the dance possesses.  Sarjiwo (2008:155) states that the aesthetic value refers not only to 

the visual beauty of an object but also to something not visible to one’s sight, which can 

only be perceived through one’s consciousness and feeling.  The notion provides an 

understanding that an individual, other than defining enjoyment objectively, finds 

pleasure in an art form through the messages implied from the art.  Despite this, it is 

inevitable that an aesthetic art form encapsulates several aspects of wholeness, 

prominence, harmony, repetition and balance--all of which are perceivable through visual 

and auditory perception.  

According to Susanto (2011:124), the aesthetic value is something perceived by 

human sense and it leads to the impression created by one’s feelings.  Junaedi (2016:18) 

describes the term “aesthetic” as something possessing artistic values from the 

perspective of emotion or something concrete. Warok dance has the qualities of both the 

visual and auditory art form containing the aesthetic value.  The visual aesthetic of the 

dance is visible from the expressive, dynamic, and attractive movements. Embedding 

rhythmical movements, the dance is accompanied by quick tempo music. The expressive 

component of the dance refers to movements delivered with appropriate expression to the 

theme of Warok dance, i.e., a depiction of a warrior reflecting his courage. Transitions in 

the dance are frequent that it illustrates the dynamics aspect. There are variations in the 

dance floor alignments, facing, and levels. High-level variation is represented by jumping 
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moves, while the middle is seen in standing and squat position, and the low level is 

shown by its sliding movement all the way to lay down with a bit modification resulting 

in a similar handstand posture. The attractiveness of the dance is seen by the jumping and 

sliding movements with dynamic transitions accompanied by fast tempo music. 
 

 

Expressive, dynamic, and attractive attributes of Warok dancers 

 

Alkaf (2012:132) asserts that the existence of moves, space, and time in a dance 

occur simultaneously along with the presence of the dancers on stages, resulting in the 

synchronous situation. Those three aspects are inseparable in a structural phenomenon of 

dances. In the qualities of a dance, the move-space-time correlation is also, by nature, 

correlative as the expression of an artist. For this reason, the structures of dance, such as 

the articulation, interweave with each other. The moves of Warok dance are performed 

lively with expression synced to the costume of the performers accompanied by fast 

tempo music and tintinnabulation sound from small bell-likes that the dancers wear in 

their costume.  The energetic impression created from Warok dance incorporates 

spacious, bold, and powerful movements. Chanting of the dancers with the 

tintinnabulation produced from hundreds of klinthing (small bells) and quick tempo 

music complement the impression of a brave warrior shown in colorful costume, suitable 

to the dancers as a warok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Warok dancers perform on stage 

  

 The aesthetic value of Warok dance lies in the harmony and balance attained 

from the impression of symmetrical and asymmetrical, resulting in a complex sense. The 

balance of the movements in Warok dance is made up from the impression of being equal 

in proportion, i.e., a pair of butterfly wings. Harmonious feeling gives the impression of 

tranquility and stability, while the asymmetrical thought of the dance results in a 

dynamic, fluctuating impression. Jazuli (2012:37) regards an art form as a principle of 

aesthetic form created by contrasting, yet symbiosis elements that lead to an integral 

object.   The notion of harmony is a surefire way to create an impressive and entertaining 
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dance. Balance in a Warok dance can be seen in the combination of bold and smooth 

moves (uniting the differences) and synchronous move and accompanied music, makeup, 

and costumes. These result in an impression of stability, simplicity, and dynamics in 

terms of expression and monotony. Such simplicity links to the life of the people 

involved in the dance, which indicates no significant social barriers or social 

stratification. 

Warok dance is delivered expressively and synchronously with a bit of humor 

touch and dynamic accompanied music that creates an impressive art show.  The way the 

dancers throw their soul into the performance and the monotonous, repeated moves of the 

dance also add values unique to the dance. These represent the aesthetic value illustrated 

from the manner and approach of an individual who lives in hilly areas. A peaceful 

atmosphere with cool air at night and hot temperatures at noon demand powerful and 

rhythmical moves to help an individual stay warm. Thus, it can be said that the 

embodiment of dance choreography correlates with a norm or system of a particular art 

community.  That the Warok dance can keep its existence is because people (in this case, 

the dance enthusiasts) can benefit much from the values that the dance has offered. 

The aesthetic of Warok dance is a product of simplicity, dynamics, and bold, 

powerful, and rhythmical elements that express the value of courage, responsibility, 

persistence, and discipline. The situation during the dance show seems to boost the 

motivation of the audience to work hard.  On top of that, several moves in Warok dance 

representing powerful, dynamic, rhythmical, and attractive persona can entertain 

audiences and art enthusiasts. Such moves and the accompanied melody of jidor 

(traditional drum) and kendang saron (traditional tambourine), and the chanting from the 

dancers create a lively situation, a contrast to the peaceful situation at cold night. Warok 

dance represents the topography of the surrounding community. It illustrates a simple 

lifestyle and, at the same time, the tenacity, courage, steadfast of the people in living their 

life, aiming for a better future. 

The harmonious atmosphere between the dance and the symbols or values that 

the community adheres to indicates the aesthetic value of Warok dance that is shaped by 

various choreographic elements of dance. Choreographic elements refer to aspects that 

originated from the surroundings that are used to satisfy the entertainment, social, and 

religious needs of people.  In addition to appearance, the most vibrant aspect of an art 

form is the floor pattern. The most dominant patterns involve a straight line and only a 

few that incorporate a circle shape.  A straight line represents the characteristic of 

firmness and seriousness.  Variations of facing direction and level further add the lively 

situation during the dance show. This situation demands every dancer to be disciplined, 

brave, and responsible in the performance, including the collaboration among the dancers 

in the group.  The prominent impression of Warok dance is the combination of strong, 

bold, and soft moves, producing a firm and humane image.   Such a combination also 

presents an art form with an emphasis on audience enjoyment, aiming at directing the 

attention of the viewers.  Of the objectives of the Warok dance is to present a simple, 

dynamic, and impressive show despite some monotonous aspects that the dance holds.  
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Expressive moves of Warok dancers 

 

The aesthetic values of Warok dance embedded in its moves, floor pattern, make 

up, and costumes, are beneficial for children in fulfilling their inner satisfaction. All of 

those elements are packed as a whole art performance, delivering an impressive dance 

show from its first act and all the way to the final act.  A study by Hartono, Yuvita Sari 

(2019) has shown that learning traditional dances allow children to shape their attitudes 

and behaviors, given the positive values and norms incorporated in a dance. These values 

stimulate children’s rational, systematic, and critical thinking. Over and above that, the 

children also learn how to be disciplined.  Hartono (2012) further asserts that every child 

has his or her multiple intelligences, and learning dances are central to the development 

of this aspect.  Children aesthetic experience occurs since the pre-performance stage, i.e., 

the rehearsal, make up process, and during the performance, delivering a dynamic, 

passionate, and attractive moves accompanied by the music from the traditional 

instruments, e.g., saron, kendang, and bende during the montholan stage.  

Dynamics in a dance is a necessity.  This component is to create an enjoyable art 

show. On that ground, this component should be adjusted to form a particular tension in 

the dance.  Delivering dynamic moves at the beginning, the balance in a Warok dance 

performance is seen when the tempo goes slow, reducing the tension of the audience and 

the performers.  Accompaniment for the dance is capable of drawing the attention of 

people nearby to watch and enjoy the dance. The expressive makeup, the attire (such as 

kuluk or head accessory), the trouser, and pant of the dancers contributes to their agility 

and speed in the performance, depicting the image of a brave, persistent warrior in facing 

every challenge. 

As an art form, Warok dance possesses a unique, absolute value functioned to 

express the aesthetic feeling of people.  Such feeling needs to be stimulated since young 

ages to ensure the effectiveness of this process.  Art activities serve as the medium to 

instill aesthetic values intentionally and unintentionally (Hartono; B Susetyo; Fitriani, 

2019).  For example, a study by Kusumatuti and Hartono (2017:355-371) clarifies the 

benefit of teaching Kuda Debog dance to instill aesthetic values and to develop the 

maturity of children in social activities.  It is expected that the dance learning shapes the 

students’ character better.  This notion is in line with the result seen in Ichtiara (2018) and 

Giranti (2019) that art learning is effective for character building due to the instilment of 

aesthetic value.  The above discussion also emphasizes that arts are a medium of 

expression other than its function for entertainment.  In a positive direction, children 

involved in dance learning can develop their aesthetic values and, at the same time, social 

skills. Learning dance is not only about learning the moves of the dance. This activity 

enables one to learn the principles of life. 
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Communication between dancers, instructor, and musician before the dance performance 

  

 Warok dance has a communication function, given its function as a medium of 

expression of a person and a social group.  Dance is a series of rhythmical, beautiful 

moves that express human feelings (Rohkyatmo, Amir, 1986:74).  Another study reveals 

that dance is a medium to inform a certain event through body expressions and gestures 

(Admadibrata Enoch, 1986:186).  These two notions imply that dance is an expression of 

aesthetic value for the artists and audiences.  Hartono and Restu Lanjari (2018) report the 

potential of teaching Kuda Lumping dance (through its moves and accompanying music) 

as a medium of children’s aesthetic development. 

Dance has its communicative and social functions (Dewar, Patricia, 1991: 16).  

The social function of a dance correlates with creating artistic images.  Some consider 

that this is a crucial concept, which is actualized in a social setting. 

For some people, those with higher social statuses often hold an art performance, 

inviting others to watch and enjoy the show.  People with higher social statuses consider 

this as a means to get their satisfaction.  Their satisfaction comes from the feeling of 

happiness as those of the upper class can provide an enjoyable art performance to the 

community.  This notion indicates the existence of an art form as an integral part of 

human existence through its function as a means of achieving life satisfaction. Dance is 

not only about something concrete but also something abstract associated with the inner 

side of human, e.g., feeling.  Mind satisfaction can be expressed through symbols, and 

these symbols are interpreted in dance moves, in a dimension of time and space.  Alkaf 

(2012:129) argues that the existence of dance is integral to human.  In this context, it is 

worth-noting that the main purpose of dancing is to express oneself, to achieve personal 

satisfaction represented in symbols. The symbols reflected in dance moves signify that 

human is capable of capturing concrete, whole objects.  

According to Langer (as cited in  Sudiardjo, 1982:56), symbols embed the 

principle of communication. Humphrey (1983:78) adds that symbols transform human 

experiences and reality into dance. Dance as a whole art performance is inseparable from 

the interpretation of reality. The reality or phenomenon is perceived and transformed 

cognitively into a symbol.  Consequently, the creation of a symbol occurs whenever the 

subject meets the real situation, resulting in a symbolic transformation accumulated in 

experiences. There are direct (primary) and indirect (secondary) literal symbols in Warok 

dance.  

Warok dance possesses a literal symbol of the embodiment of the people to 

express their existence in cultural activities through art performances.  Warok dance, from 

the indirect or secondary perspective, is an entertainment for people and those who 

involved directly in the dance.  On top of that, the dance is a means to express and 

channel the creativity of art enthusiasts through dancing, playing a musical instrument, 

reciting the poem accompanying the dance; these require skills and expertise.  Although 

some dancers may be amateurs, the opportunity to practice the dance and deliver their 

best in a show is effective in cultivating aesthetic values.  Human aesthetic needs are, by 

nature, something universal.   Rohidi (2000:2) mentions that people, in addition to their 

primary needs, seek the opportunity to satisfy their aesthetic needs.  They need a medium 
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to express their sense of beauty. The most common example to achieve this is through the 

arts.  

Attempts to fulfill the aesthetic needs of people through Warok dance are shown 

by their willingness to allocate budget (i.e., buying costly attires or costumes) to deliver 

an impressive art performance. They are also willing to spend their time on the dance 

show.  Although they may not receive any profits and the showcase can take from noon 

to night, they get their satisfaction as the recognition of their hard work.  Some Warok 

dancers have other activities after the performance.  They are eager to participate in the 

dance show for satisfying their aesthetic needs and channel their creativity.  

 

CONCLUSION 

The fulfillment of the aesthetic needs of children involved in Warok dance is 

represented by how they rehearse the dance with its dynamics, expressive, energetic, and 

attractive movements, as well as the way the children adapt to the formation in dancing.  

The aesthetical experiences of the children also take place while dancing to the 

accompanying music.  Several components of the musical instruments, including the 

colors, accessories, sounds, and shapes, are also integral to this process. The lyrics, 

melodies, dictions, and meaning of the song also embed the aesthetic element of the 

dance.  Children’s fulfillment of aesthetics needs is expressed through the components of 

the attire of the dancers, i.e., the model of the costume, color selection, and combination 

of colors. The fulfillment of such needs is not only experienced by the dancers but also 

the audiences (passive appreciators).  Warok dance has a positive impact on children as 

the medium of self-expression.  In other words, those who are involved in the dance can 

express themselves and channel their hobbies.  
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Abstract: This article is a study of art education based on the traditional Javanese musical 

performance art of Javanese music as a medium to increase the sensitivity of the pentatonic 

musicals in the era of digital music. Digital music is the reproduction of sound from a digital signal 

that has been converted into its origin into an analog signal. The rise of analog to digital technology 

transfer not only applies to the world of telecommunications and print media, but also in broadcast 

and recording media (audio) including digital music. Along with the development of digital music, 

Javanese traditional arts seem to have increasingly no place in people's lives. Technological 

developments have indeed touched all sectors, including the music world. After the decline in sales 

of cassettes and CDs due to piracy, the music industry was refreshed with a personal dial tone 

(NSP) in 2004. However, the era did not last long and was displaced by the digitalization of music. 

The speed of the spread of digital music crushed traditional art as if there were not even a place to 

breathe, especially in urban areas. The pentatonic musical sensitivity of the young generation of the 

mileneal era is lost. The worst result is that our generation will lose the traditional (Javanese) art of 

music. This generation seems to know nothing about the intricacies of traditional Javanese music. 

Starting from that, the traditional Javanese art of music (karawitan) with all its justice is tried to be 

presented. This art is functioned as a medium of art education especially music performance art to 

foster pentatonic musical sensitivity in the millennial generation in the digital age. 

 

Key Words: art education, musical sensitivity, pentatonic, digital music 

 

Ringkasan: Tuliskan Artikel ini merupakan kajian pendidikan seni berbasis seni pertunjukan 

musik tradisional karawitan Jawa sebagai media untuk meningkatkan kepekaan musikal pentatonis 

di era musik digital. Musik digital adalah reproduksi suara dari sinyal digital yang telah diubah ke 

asalnya menjadi sinyal analog. Maraknya peralihan teknologi analog ke digital tidak hanya berlaku 

pada dunia telekomunikasi dan media cetak, tetapi juga pada media siaran dan rekaman (audio) 

termasuk musik digital. Seiring dengan perkembangan musik digital, kesenian tradisional Jawa 

seakan semakin tidak memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi 

memang menyentuh semua sektor, tak terkecuali dunia musik. Pasca menurunnya penjualan kaset 

dan CD akibat bajakan, industri musik sempat segar dengan nada sambung pribadi (NSP) pada 

2004. Namun, era itu tidak berlangsung lama dan tergeser dengan digitalisasi musik. Kepesatan 

persebaran musik digital menggilas seni tradisional yang seakan tidak tak ada sejengkal tempat pun 

untuk bernafas, terlebih di daerah perkotaan. Kepekaan musikal pentatonis para generasi muda era 

mileneal hilang. Akibat terburuknya adalah generasi kita akan kehilangan seni musik tradisional 

(Jawa). Generasi ini seakan tak mengenal sedikitpun seluk beluk musik tradisional Jawa. Beranjak 

dari itu, seni musik tradisional Jawa (karawitan) dengan segala keadiluhungannya dicoba 

dihadirkan. Kesenian ini difungsikan sebagai media pendidikan seni khususnya seni pertunjukan 

musik guna menumbuhkembangkan kepekaan musikal pentatonis pada generasi mileneal di era 

digital. 

 

Kata kunci: pendidikan seni, kepekaan musikal, pentatonis, musik digital 

 

PENDAHULUAN 
Dokume Gamelan Jawa merupakan seperangkat alat musik yang menjadi salah 

satu objek penting dalam lingkup pembicaraan musik di antara ribuan alat musik lain 

yang terdapat di dunia. Ketertarikan para sarjana  menjadikan gamelan Jawa sebagai 

objek penelitian disebabkan oleh beberapa aspek keistimewaan yang terdapat di 

dalamnya. Beberapa keistimewaan gamelan Jawa terdapat pada aspek audio dan 
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visualnya. Keistimewaan pada aspek audio meliputi: warna bunyi (tone colour), laras 

(scale system), embat (interval), dan pelayangan (sound wave), sedangkan keistimewaan 

pada aspek visualnya meliputi: bentuk, konstruksi, keindahan material yang dipakai, dan 

ornamennya.  

Keistimewaan pada kedua aspek dan dukungan kualitas pada aspek musikalnya 

mendorong masyarakat dunia untuk mengakui bahwa gamelan Jawa adalah ‘the most 

sophisticated music in the world’. Negara yang sudah maju dan mempunyai peluang 

untuk mempelajari musik dunia, misalnya: Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Eropa, 

Australia, dan beberapa negara lainnya telah menjadikan gamelan Jawa sebagai lambang 

status pada beberapa universitasnya. 

Gamelan Jawa terdiri dari kurang lebih dua puluh jenis instrumen. Bila dihitung 

secara keseluruhan dapat mencapai jumlah kurang lebih tujuh puluh lima buah, 

tergantung pada kebutuhan dengan rincian bahwa setiap instrumen terdiri dari dua buah 

untuk masing-masing laras (Lindsay, 1979: 3). Sebagian besar merupakan alat musik 

yang dikategorikan sebagai metallophone dari perunggu, tetapi di dalamnya juga terdapat 

alat musik dari kategori lainnya, yaitu: chordophone (rebab, siter, celempung), xylophone 

(gambang), aerophone (suling) dan membranophone (kendang) (Nettl, 1992: 133). Lebih 

spesifik merupakan seperangkat alat musik dengan laras tertentu (slendro atau pelog) 

(Vetter, 2001: 43). Berdasarkan fungsi pada instrumentasinya dibagi menjadi dua, yaitu:  

(1) instrumen yang bertugas untuk membawakan lagu (pamurba lagu), dan (2) instrumen 

yang bertugas untuk mengatur irama (pamurba wirama) (Sumarsam, 2002:  23). Gamelan 

Jawa dalam penyajiannya dikenal dengan istilah karawitan Jawa. Kata karawitan dalam 

Kamus Baoe Sastra Djawa berasal dari kata rawit yang mendapat awalan ka- dan akhiran 

-an berarti suatu bentuk yang halus, kecil-kecil, rumit dan indah. Selanjutnya pada akhir 

perkembangannya seni karawitan tergolong dalam lingkup seni suara dan memiliki arti 

khusus yakni seni suara yang nada-nadanya berdasarkan laras slendro dan pelog. Laras 

slendro memiliki nada antara lain: 1-2-3-5-6, sedangkan laras pelog memliki nada antara 

lain: 1-2-3-4-5-6-7.  

Gamelan mempunyai posisi yang sangat unik pada proses perkembangan 

sejarahnya (Lindsay, 1979: 3). Reputasinya mampu menembus wilayah percaturan musik 

dunia. Tahun 1889-1890 mendapat kesempatan untuk diikutsertakan dalam pameran 

internasional di Paris. Beberapa keistimewaan pada bentuk fisik, kualitas bunyi, dan 

larasnya yang unik mengusik perhatian para pemusik dan komposer barat. Salah satunya 

adalah Claude Debussy yang kemudian melukiskan fantasinya pada sebuah komposisi 

baru dengan sentuhan gamelan di dalamnya (Wiranto, tt: 8). 

Secara umum gamelan adalah sebagai salah satu media ekspresi bagi pengrawit 

(sebutan untuk pemusiknya) pada penyajian musik gamelan yang disebut dengan istilah 

karawitan. Dua unsur yang sangat penting untuk diperhatikan pada gamelan adalah 

perspektif kualitasnya yang menyangkut aspek audio dan visualisasinya. Gamelan yang 

diciptakan dengan perhitungan matang pada kualitas bunyi (sound quality) yang 

dihasilkan merupakan salah satu penunjang keberhasilan sebuah penyajian karawitan, di 

samping aspek penunjang lainnya, misalnya kemampuan pengrawit secara individual 

pada ketiga ranah. Pertama, yaitu kemampuan secara kognitif, meliputi: tafsir garap 

gending, tafsir garap instrumen, ketepatan pemilihan cengkok dan variasinya. Kedua, 

kemampuan pada psikomotorik, meliputi: ketrampilan dalam memainkan instrumen 

gamelan. Ketiga, adalah kemampuan afektif yang meliputi: perilaku dan sikap, baik pada 

saat bermain gamelan maupun tidak.  

Kualitas bunyi yang baik pada masing-masing instrumen gamelan menjadi salah 

satu faktor penting yang dapat menentukan kualitas sebuah sajian karawitan, baik yang 

berkonsep tontonan maupun tidak. Kualitas pada aspek visual untuk sajian karawitan 

melalui media elektronik audio (radio, tape, cd dan perangkat elektronik audio lainnya) 

tidak menumbuhkan efek apapun bagi pendengarnya, karena tidak ada gambaran secara 

visual yang dapat diindera dengan penglihatan. Namun bagi para pengrawit (pemain 
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gamelan) pada saat beraktivitas, baik pada saat melakukan proses perekaman atau siaran 

langsung, kualitas bunyi tersebut dapat menumbuhkan efek psikologis. Dampaknya ada 

dua kemungkinan, yaitu: dapat meningkatkan atau sebaliknya menurunkan semangat 

pada proses penyajiannya. 

Aspek kualitas bunyi pada instrumen gamelan meliputi: keras-lembut, 

kenyaringan, dan resonansi yang terkait dengan panjang-pendek, intonasi, kuantitas, dan 

tingkat kerapatan gelombangnya. Satu hal yang sangat signifikan dan sangat penting 

untuk diperhatikan adalah ketepatan larasan nadanya. Kualitas bunyi dan penampilan 

yang dimiliki gamelan di keraton Yogyakarta atau Surakarta merupakan salah satu dari 

beberapa koleksi artefak kuno yang sangat membanggakan. Vetter menjelaskan bahwa 

keistimewaan pada keunikan bunyi dan karakteristik visual masing-masing perangkat 

gamelan di keraton menjadi sebuah inspirasi untuk memberikan penghargaan dengan 

sebutan “kanjeng kyahi” dari kata “ingkang panjenengan kyahi” yang biasanya disingkat 

menjadi KK (Vetter, 1992:  43).  

Proses perkembangan dalam rentang waktu hingga ratusan tahun membuahkan 

kreativitas untuk menggabungkan satu persatu dari alat musik yang ada menjadi 

kelompok yang lebih besar. Tahapan tertentu pada perkembangannya menghasilkan 

seperangkat alat musik dengan keragaman bentuk, ukuran, laras, teknik memainkan, dan 

estetika penyajiannya yang semakin baik. Akhirnya, perangkat ini disebut dengan istilah 

yang sangat dikenal, yaitu ‘gamelan’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
Gambar 1:  Candi Borobudur ( Foto: Edi Sedyawati) 

 

Relief di atas menunjukkan adegan penari dan pemusik dengan instrumen 

musiknya (tanda panah). Bagian tengah panil memperlihatkan seorang penari wanita 

berdiri di atas suatu tempat yang agak tinggi (batur) dan di kiri penari berdiri seorang 

laki-laki berjenggot yang bertepuk tangan. Anggota badan manusia sebagai sumber bunyi 

(tepuk tangan), instrumen musik dengan jumlah yang minimal, dan pose bentuk tubuh 

manusia pada saat melakukan tarian secara sekilas memberikan informasi keterkaitan 

antara tari dan musik sebagai pengiringnya 

Munculnya gamelan komputer pada abad XX ini terasa begitu mewarnai 

keberadaan seni karawitan pada masyarakat pendukungnya. Kehadirannya menjadi 

fenomena tersendiri di kalangan  seniman karawitan. Terutama pada seniman karawitan 

yang tergolong generasi muda. Semangat baru muncul ketika budaya modern memasuki 

budaya tradisional ini. Contohnya adalah dimasukkannya perangkat musik modern pada 

kesenian campursari. Kehadiran instrumen musik elektrik ini mewarnai perangkat 

instrumen gamelan Jawa yang megah, agung, artistik dan adi luhung. Manusia adalah 

makhluk biokultural, ia adalah produk interaksi antara faktor-faktor biologis dan budaya. 

Sulit disangkal bahwa setiap perbuatan manusia kalau ditelusuri terlihat ada sesuatu yang 

terasa menghubungkan satu fenomen dengan fenomen lain. Sesuatu yang terus berulang. 

Dilihat dari cara menampilkan dirinya bisa kita lihat bahwa manusia sebagai individu 
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merupakan sisi yang amat penting untuk diamati dan dipelajari. Tiap individu mempunyai 

“rambu-rambu” dalam memilih tindakan, apakah dia akan kompromistis dengan sistem 

nilai yang ada atau mempunyai suatu naluri individual lainnya yaitu mengambil jarak dan 

berkelompok dengan cara memilih individu dengan pertimbangan pikiran dan perasaan 

yang dimilikinya, baik yang bersifat instingtif maupun secara canggih yaitu dari olah 

pikir dan olah rasa, tegasnya mengenai pengetahuannya. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi lapangan dan dokumen. 

Pemilihan metode penelitian ini berlatar belakang pada asumsi bahwa kegiatan ini 

penting untuk diamati, terdapat keunikan-keunikan didalamnya dan menjadi fenomena 

yang terjadi pada kelompok masyarakat tertentu. 

 

ANALISIS DAN HASIL 
Seni tradisi dihadapkan secara diametral dengan perubahan yang pesat di segala 

sektor. Itulah yang sederhana disebut sebagai modern. Tradisi dan modern menjadi dua 

kutub yang bisa saling mengisi dan saling tarik menarik sehingga muncul warna baru. Di 

satu sisi mempersoalkan efektifitas dan efisiensi. Memang perubahan membawa resiko 

yang besar dan serius tentang tatanan kehidupan (nilai-nilai) masyarakat. Atas nama 

efektifitas dan efisiensi misalnya terpaksa harus menggusur tradisi-tradisi. Akan tetapi 

setelah itu muncul dilema ketika tradisi lebih khusus digusur yang terjadi adalah ketidak 

jelasan. Sebuah gerak langkah tanpa arah dan pijakan. Arah yang terlalu kencang menuju 

titik sasaran di depannya, tetap membutuhkan kontrol, sebab sasaran di depan bisa jadi 

masih impian, angan-angan yang belum jelas benar sosok atau bentuknya. Sementara seni 

tradisi memberikan kearifan, kemapanan, memberikan nilai-nilai yang dapat dijadikan 

dasar pijak. Melangkah dengan pijakan yang jelas akan terhindar dari kegamangan.  

Menempatkan  seni tradisi di satu sisi dan perubahan di sisi yang lain secara 

proporsional akan terhindar dari diskusi yang melingkar-lingkar di sekitar dikotomi 

tradisi dan modern, yang berujung pada saling mempertentangkan. Saling 

mempertentangkan di antara keduanya artinya terjebak pada pemaknaan yang kurang 

cerdas dan arif, serta pilihan yang kurang bijaksana. Pada kenyataannya dalam kehidupan 

sehari-hari kita tidak dapat memilih salah satu secara fanatik. Kita tidak dapat begitu saja 

menisbikan salah satu, menokohkan yang lainnya. Keduanya dengan segala kekurangan 

dan kelebihannya memberikan nilai dan maknanya sediri-sendiri. Masing-masing akan 

saling melegkapi dalam rangka meraih keselarasan. 

Bagaimana dan dimana peran seni tradisi dalam kehidupan sekarang dan yang 

akan datang secara eksplisit dapat dilihat dari potensi yang dimiliki oleh seni tradisi. 

Perubahan tanpa kesadaran membelah diri dengan karakter-karakter dasarakan beresiko 

sangat tinggi, misalnya terjadi disorientasi, kehilangan arah, dan karena menjadi limbung. 

Akhirnya melahirkan sebuah pribadi yang gamang atau suatu kelompok masyarakat tanpa 

identitas.  

Revitalisasi seni musik tradisi dalam era tranformasi budaya yang berkecepatan 

megaspeed seperti sekarang ini sudah dengan sendirinya  mengandaikan adanya proyek-

proyek penelitian yang diharapkan dapat mengembangkan genre ini sesuai percepatan 

aktivitas kita dan perubahan kultur serta nilai yang kadang sangat ekstrim dibanding 

dengan kondisi masa lalu.  

Perubahan dari budaya agraris menjadi budaya transisi industrial, perubahan 

gotong royong ke orientasi profesi, perubahan dari budaya tepa slira ke budaya 

formalisme, semuanya itu berpengaruh kepada perubahan visi, persepsi, sikap dan 

tanggapan kita, tidak saja kepada seni musik tradisi, bahkan kepada hubungan personal 

kita dengan orang lain. Perkembangan satu demi satu seni musik tradisi kita telah 

membuktikan bahwa perhatian kita terhadap genre ini kian hari kian bertambah dan 
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apresiatif.  Di satu pihak upaya revitalisasi dan rasionalisasi genre ini perlu disambut 

dengan baik, tetapi perlu juga diingat, bila hal ini tidak diikuti dengan pemikiran jangka 

panjang ke arah pembentukan masyarakat pendukungnya melalui transmisi formal 

(pendidikan), maka niat baik itu akan berubah menjadi bumerang yang mematikan genre 

itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar2: Salah satu perangkat instrumen musik digital 

 (Foto: The Eye Withness Of Music Book, New York, 2002) 

 

Pendekatan penting dalam mempelajari dunia musik secara esensial adalah 

taksonomik atau klasifatori sebagai langkah pertama memahami musik dan budaya. 

Dalam pendekatan ini, suara musikal secara budaya digolongkan dalam: alat yang 

dipergunakan, bentuk musik, skala dan sistem penalaan yang digunakan, konteks sosial 

dimana musik tersebut hadir, dan sebagainya. Dengan menggunakan beberapa informasi 

tersebut, maka dimungkinkan untuk menemukan peta musik yang komparatif untuk 

mengelompokkan berbagai budaya dengan musik yang memiliki kesamaan. 

 

KESIMPULAN 

Seni karawitan sebagai media pendidikan dapat dilihat dari sudut pandang cara 

membunyikannya, di mana karawitan menjadi sajian seni musik yang enak didengar bila 

dimainkan secara bersama-sama. Ini mencerminkan bahwa kebersamaan menjadi satu hal 

yang sangat penting untuk mencapai hasil musik yang berkualitas (garapan musikal). 

Berarti pula ini merupakan pendidikan budi pekerti agar kita hidup dalam kebersamaan 

saling bergotong royong, tenggang rasa, tepa selira, empan papan duga sulaya bukan 

waton sulaya, menghindari sifat egois dan individualis. Tidak heran apabila pendidikan 

seni karawitan Jawa lebih baik diberikan sedini mungkin kepada anak-anak  didik kita 

sebagai modal pemahaman kebersamaan. Peralihan teknologi analog ke digital pada 

dunia musik yang saat ini kita kenal dengan istilah musik digital sangat terasa 

pengaruhnya. Untungnya melalui pendidikan seni musik tradisonal masalah tersebut 

tertanggulangi sehingga seni musik tradisional Jawa tidak punah. Melalui bangku 

pendidikan formal/kurikulum pendidikan seperti Sekolah Menengah Kejuruan bidang 

seni (dulu SMKI) baik di Padang Sumatera Barat, Bandung Jawa Barat, Yogyakarta, 

Solo, Banyumas, Surabaya, Denpasar Bali dan Makasar menjadi contoh keseriusan 

pemerintah dalam menunjukkan upaya pelestarian budaya yang adiluhung ini. 
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TARI TRADISIONAL KERAKYATAN  JAWA SEBAGAI MEDIA  

MEMICU POTENSI CERDAS ANAK 
 

Hartono 

 

Fine Art Education, Universitas Negeri Semarang Sekaran street, Gunung pati, 

Semarang  

(082136820626)/hartono_sukorejo@mail.unnes.ac.id 
 

Abstrak.  This study elaborated stimulation techniques of children’s potentials by folk traditional 

dance as the medium.  Several studies suggest that every child has diverse potentials; one of which 

is able to be stimulated by traditional dance.  The qualitative case-study research was conducted at 

kindergartens in Central Java.  The data involved primary data collected by direct observation on 

learning process of traditional dance in early children education as well as interview to the parties 

involved within the learning process. The data were further validated by source triangulation, and 

analyzed by data reduction, data verification, and conclusion formulation.  The results indicated 

that the incorporation of folk traditional dance as a stimulating medium in optimizing children’s 

potential was implemented both intentionally and unintentionally. Intentionally, the medium was 

designed to enhance children’s kinesthetic and musical ability.  Unintentionally, the medium was 

selected to enrich the children’s language, natural, interpersonal, and spatial intelligence. All in all, 

the study provided implications on elaborating the incorporation method of folk traditional dance 

as learning media. 

 

Keywords: child, intelligence, stimulating, traditional dance 

 

Ringkasan. Tulisan ini mengkaji teknik mestimulasi beberapa kemampuan yang di miliki oleh 

anak, dengan tari tradisional kerakyatan Jawa sebagai medianya.  Berdasarkan beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan tidak hanya satu.  Kemampuan 

ganda tersebut diantara salah satunya dapat dipicu dengan tari tradisional kerakyatan Jawa.  

Metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus. Sasaran penelitian kegiatan pembelajaran tari di Taman Kanak-kanak.  Lokasi 

penelitian di Taman Kanak-kanak Jawa Tengah.  Data dan informasi berupa  data  primer, yaitu 

mengobservasi secara langsung kegiatan pembelajaran tari dan melakukan wawancara kepada 

narasumber yang melaksanakan pembelajaran tari untuk Anak Usia Dini. Keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber. Bersamaan dengan proses pengumpulan data dilakukan analisis 

dengan mereduksi, ferifikasi, dan menentukan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tari tradisional kerakyatan Jawa sebagai media untuk memicu potensi anak terjadi baik dilakukan 

secara sengaja maupun tak sengaja. Secara sengaja ketika dirancang dengan tujuan memicu 

potensi bodi kinestetik dan musik.  Sedangkan penggunaan media dengan tidak sengaja yaitu dapat 

memicu kecerdasan bahasa, natural, dan interpersonal, serta spasial anak. Implikasi, hasil 

penelitian ini memberikan gambaran cara memicu kecerdasan anak melalui tari tradisional 

kerakyatan Jawa, bahwa tari lebih difokuskan sebagai media pembelajaran. 

 

Kata kunci:  anak, cerdas,  memicu, tari tradisional 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan anak harus di perhatikan sejak ada dalam kandungan.  Bahkan harus 

dipersiapkan sejak pra nikah dalam upaya mempersiapkan bibit, bebet, dan bobot yang 

unggul.  Berkaitan perhatian memperhatikan pendidikan anak pada hakikatnya agar anak 

lebih siap dalam berkehidupan di masyarakat yang sangat majemuk. Oleh sebab itu, 

untuk perkembangan anak harus mendapat perhatian sejak dini,  supaya anak memiliki 

kesiapan dalam upaya menghadapi kehidupan saat dewasa.  Berkaitan dengan 

perkembangan dan pertumbuhan anak yang baik akan  sangat relefan bagi anak di masa 

depannya.  Bahwa potensi yang ada pada anak agar tumbuh secara seimbang dan optimal, 

karena pada prinsipnya, bahwa anak-anak merupakan manusia yang telah mengalami 

proses pendewasaan secara alami.  Beberapa keterangan tersebut memberikan gambaran 

mailto:hartono_sukorejo@mail.unnes.ac.id
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bahwa pentingnya memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan potensi yang ada 

pada anak sejak dini. 

Pada prinsipnya untuk perkembangan anak yang diperoleh adalah merupakan 

integrasi aspek pemahaman berbagai nilai agama dan moral, kognitif, fisik, dan social 

anak.  Oleh karena itu prinsip perkembangan anak adalah menggambarkan pertumbuhan 

dan perkembangan yang dicapai untuk anak pada usia tertentu.  Pencapaian secara 

optimal perkembangan anak sangat ditentukan dan dibutuhkan adanya keterlibatan orang 

lain (Ibu, bapak, nenek, kakak, dan dan orang dewasa) untuk memberikan stimulus yaitu 

rangsangan. Untuk menciptakan rangsangan banyak macam dan cara, diantara salah 

satunya dengan kegitan berkesenian, lebih khusus dengan tari tradisional kerakyatan 

Jawa.  

Tari tradisional kerakyatan Jawa, merupakan hasil karya nenekmoyang yang tidak 

hanya mengutamakan nilai estetik saja, akan tetepi unsur riligi juga sangat melekat di 

dalamnya.   Hal ini didasarkan bahwa untuk masyarakat Jawa, dalam penciptaan seni tari, 

secara kasat mata karya tari cenderung dipengaruhi oleh unsur religi. Yaitu unsur religi 

dapat di lihat adanya jaringan tradisionalistik dalam pranata sosial. Orang Jawa 

memandang bahwa agama dan kepercayaan merupakan hal utama dalam berlaku dan 

bertindak dalam keseharian. Lihat Pamadhi,1985; Koentjaraningrat,1982. Bahwa 

kebudayaan timur mementingkan kehidupan keruhanian, mistik, pikiran pra-logis, 

keramahtamahan.  Oleh karena itu dalam tari tradisional Jawa nampak pada kehidupan 

kerohanian baik dalam bentuk prosesi maupun pada ujud media tari. Sebab dalam 

penciptaan tari tradisional Jawa,  melalui pengendapan batiniah seniman penciptanya 

dengan mengeksplorasi lingkungan diejowantahkan dalam bentuk estetis sebagai 

tangkapan indrawi dengan dorongan moralnya, dijabarkankan kedalam karya tari.   

Oleh karena itu keterkaitan moral atau etika pada tari tradisional kerakyatan Jawa 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk bagaimana seharusnya dalam 

kehidupan ini (perlunya berdampingan baik pada alam yang nyata maupun alam yang tak 

kasat mata).   Jadi tari tradisional kerakyatan Jawa, sangat erat hubungannya antara 

manusia, Tuhan,  dan alam sekitar manusia hidup.  Selaian hal tesebut, bahwa Tari 

tradisional kerakyatan Jawa sangat kental dengan unsur mistik dan ungkapan mengenai 

kehidupan setelah mati.  Hal ini sangat berkaitan dengan filosofi masyarakat Jawa 

“sangkan paraning dumadi” (asal muasal manusia).  Beberapa karya seni yang memberi 

keterangan hal tersebut semisal, Tari Bedoyo,  Tari Srimpi, Tari Lawung, Tari Klana 

Raja, bahwa kesemuanya itu mempunyai makna tentang asal-usul manusia, yang 

ungkapkan melaui gerak dengan kelembutan dan gemulai.  Gerak-gerak yang 

terekspresikan tidak tampak bentuk gerak realistis, akan tetapi gerak-geraknya lebih pada 

simbolik yang penuh makna. 

Sampai saat ini, belum banyak penelitian secara spesifik yang mengkaji  berkaitan 

dengan berkesenian lebih khusus seni tari, yang dapat memberi dampak positif pada 

setiap anak.  Setiap seni memiliki medium yang berbeda-beda antara seni yang satu 

dengan seni yang laiannya.  Dengan demikian rangsangan dan kompetensi yang memberi 

dapak juga sangat berlainan.   Seni musik, medium utamnya suara, melalui sair dan nada, 

dapat memberi rangsangan emosional, kognitif, intrapersonal, dan personal.     Seni rupa, 

lebih cocok untuk mentimulasi kompetensi motorik halus, emosional, kognitif, 

intrapersonal, personal, dan spasial.  Seni tari, medium utamanya gerak, secara substansi 

potensi yang di rangsang adalah lebih pada keterampilan motorik, sertaan lainnya berupa 

ekspresi lebih dekat pada emosional, didukung kemampuan kognitif, dan secara pribadi 

berupa intrapersonal, personal, dan spasial.  Pada hakikatnya pada diri setiap anak, 

sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, dengan demikian sangat 

memerlukan stimulus sebagai rangsangan agar potensi anak dapat tumbuh dan secara 

optimal.  

Bertolak dari beberapa keterangan, yang pada hakikatnya bahwa tari tradisional 

Jawa terdapat beberapa nilai dan setiap anak terdapat beberapa kecerdasan yang perlu 
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dioptimalkan.  Proses pengoptimalaan diantara salah satu melalui tari tradisional Jawa.  

Secara singkat, penelitian mengkaji proses pemicu tari tradisional Jawa pada beberapa 

kecerdasan/potansi yang ada pada diri anak, 

 

METODE 

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.  Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen. Hal ini mengacu pendapat Rohidi 

(2011:182; juga lihat Sumarni, 2001:144) metode observasi yang digunakan untuk 

mengamati sesuatu, seseorang, suatu lingkungan atau situasi secara tajam terinci dan 

mencatat secara akurat dalam beberapa cara kegitan pembelajaran. Observasi dilakukan 

untuk melihat kondisi lingkungan lokasi penelitian yaitu kegiatan pembelajaran tari. Data 

yang dikumpulkan berupa data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, yaitu 

pada saat kegiatan pembelajaran dan informasi lisan diperoleh dari wawancara dengan 

guru, pimpinan lembaga, dan orang yang paham tentang pendidikan  seni lebih khusus 

pendidikan seni pada anak. Data sekunder diperoleh dari dokumen berupa foto-foto, 

arsip-arsip, buku-buku yang diperoleh dari beragai sumber.  Teknik pengabsahan data 

dilakukan dengan trianggulasi sumber. Analisis data dari berbagai sumber yang diperoleh 

saat penelitian selanjutnya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data yaitu 

dengan melakukan analisis data dengan mereduksi dan membuat klasifikasi melalui 

analisis domain, taksonomi, dan komponensial, serta penemuan tema-tema untuk 

mendeskripsikan secara menyeluruh dan menampilkan makna dari fokus penelitian.  

Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan interdisiplin yaitu menggunakan lebih 

dari satu disiplin ilmu menjadi satu (Rohidi, 2011: 182; lihat juga  Shanie et al, 2017: 51).  

 

ANALISIS DAN HASIL 

Melalui kegiatan berkesenian, termasuk seni rupaan, bermaian musik dan bermain 

drama, serta menari, sangat bermanfaat untuk perkembangan fisik dan psikis anak. Bagi 

orang tua yang memeliki anak disarankan perlunya melibatkan anaknya dalam kegiatan 

berkesenian sejak dini, sebab dengan berseni bagi anak,  selain untuk perkembangan otak 

juga dapat memicu perkembangan motorik kasar maupun halus, sehat jasmani, juga 

memicu pertumbuhan personal.  Melalui kegiatan menari dapat merangsang kemampuan 

berbahasa, empati, hidup gembira dan riang/merasa senang, mau berbagi dengan orang 

lain. 

Banyak yang berpendapat bahwa melalui kegiatan berkesenian dapat memacu 

beberapa potansi pada diri anak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nurlaila 

(2004:13) perkembangan pada anak harus mendapat perhatian sejak dini,  supaya anak 

lebih siap dalam menghadapi kehidupan kedepannya.  Hal senada di kemukakan oleh 

Rahmitha (2002:34), perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan bagi anak 

di masa depannya.  Pakar pendidikan yaitu Arif Rachman (2002:51) mengemukakan 

bahwa potensi yang ada pada anak agar tumbuh secara seimbang dan optimal. Menurut 

Rohidi (2000:160), bahwa anak-anak merupakan manusia yang telah mengalami proses 

pembentukan budaya.  Anak-anak yang berkecimpung dalam kegiatan berkesenian tidak 

terbatas pada tujuan agar dapat mempunyai kemampuan mengekspresikan, berimajinasi, 

dan berkreasi.  Akan tetapi berkesenitarian juga dapat digunakan sebagai media untuk 

memecahkan masalah dan berkomunikasi dengan baik, bijak, dan menyenangkan untuk 

diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka secara otomatis bagi anak yang 

berkecimpung dalam berkesenian pada diri anak juga memberdayakan segala potensi 

dasar yang ada pada dirinya. 

Hasil penelitian Aprilia (2010) menemukan bahwa pembelajaran seni dapat 

membentuk dan mengembagkan kepribadian anak.  Anak, yang menekuni tari, ketika 

mengekspresikan isi tari, hal ini terjadi proses memicu perkembangan emosional, 

sehingga anak bisa memahami apa yang bisa membuatnya merasa senang, sedih atau 

takut.  Kegiatan berekspresi pada tari bisa membantu anak belajar tentang pengendalian 
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diri dan empati. Maka yang terpicu baik fisik maupun psikisnya.  Mengacu Peraturan 

Mentri RI No 58 Tahun 2009 bahwa Standar tingkat pencapai perkembangan motorik 

kasar: menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, dan 

sebagainya, melakukan gerakan menggantung (bergelayutan), melakukan gerakan 

melompot, dan berlari secara terkoordinasi, melempar sesuatu secara terarah, menangkap 

sesuatu secara tepat, melakukan gerakan antisipasi, menendang sesuatu secra terarah, 

memanfaatkan alat permainan di luar kelas.  Sedang fisik motorik halus: membuat garis 

vertical, horizontal, lengkung kiri/kanan dan lingkaran.  Menjiplak bentuk.  

Mengkoordinasikan antara mata dan tangan untuk melakukan gerak yang rumit. 

Melakukan gerak manifulatif untuk menghasilkan sesuatu bentuk dengan berbagai media. 

Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. 

Hasil penelitian dengan  pendekatan pembelajaran dengan tujuh kecerdasan 

melalui bergerak dan "membangun sesuatu", menyanyi dan menciptakan irama, dan 

melalui bentuk-bentuk seni yang lain menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki 

kecerdasan gerak tubuh umumnya lebih dinamis dalam bergerak, anak lebih bergairah 

dalam hidup dan bahagia, menunjukkan peningkatan kemampuan dalam berpikir, 

merasakan, dan bekerjasama (http://www.bruderfic.or.id/h-57). Hasil penelitian di 17 

negara kemampuan anak didik usia 14 tahun dalam bidang sains, ditemukan bahwa anak 

dari negara Belanda, Jepang dan Hongaria mempunyai prestasi tertinggi di dunia. Saat 

diteliti lebih mendalam ternyata ketiga negara ini memasukkan unsur seni ke dalam 

kurikulum mereka. Selain itu, musik juga dapat menciptakan suasana yang rileks, dapat 

membangkitkan semangat, merangsang kreativitas, kepekaan dan kemampuan berpikir. 

Belajar dengan menggunakan musik yang tepat akan sangat membantu dalam 

meningkatkan daya ingat (Info@wikimu.com /copyright ©2006). Hasil penelitian yang 

sejinis yaitu yang dilakukan oleh Tuti Tarwiyah (2008), bahwa permainan anak Betawi 

yang menggunakan nyanyian, dari 13 permainan terdapat kecerdasan musik, bahasa, 

interpersonal, intrapersonal, bodi kinestetik, dan natural.  

Memicu potensi anak adalah upaya mengoptimalkan anak agar menjadi manusia 

yang utuh. Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lannjut.  Oleh karena itu 

berdasarkan standar Nasional pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdiri 

atas empat kelompok, yaitu: Standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik 

dan tenaga kependidikan, standar isi, proses, dan penilaian; standar sarana dan prasarana, 

pengelolaan dan pembiayaan. Mengacu Undang-undang no 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka 14 pada prinsipnya bahwa Pendidikan adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan. 

Pakar kecerdasan yaitu Gardner (1993:17-26) menjelaskan bahwa setiap 

kecerdasan memiliki ciri perkembangan yang dapat diamati. Lebih lanjut Gardner 

menjelaskan bahwa kecerdasan yang dimaksud kecerdasan linguistik, kecerdasan logika-

matematika, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik tubuh, kecerdasan musik, 

kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan spasial.   

Menurut Rohendi (1993:9). bahwa melalui pembelajaran seni tari atau 

berkesenitarian, keseimbangan antara rasionalitas dengan kepekaan emosi anak dapat 

dibentuk.  Oleh karena itu bahwa proses pengembangan kecerdasan bodi kinestetik 

diantara salah satunya dapat dipicu melalui menari. Tari tradisional kerakyatan Jawa  

dalam memicu potensi Anak, terjadi ketika anak melakukan atau menirukan dan 

melakukan gerak tari. Gerak tarian tradisional kerakyatan Jawa  mempunyai ciri gerak 

yang enerjik. Gerak tari energik didukung dengan suara iringan yang keras dan juga 

dinamis. Saat menari diperlukan energi berlebih serta keterampilan dalam memainkan 

propertinya. Anak-anak dalam melakukanya nampak seperti layaknya orang dewasa yang 

menari dengan berekspresi saat membawakan sebuah tarian. Tari tradisional kerakyatan 

http://www.bruderfic.or.id/h-57
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Jawa, saat anak-anak berlatih maupun pentas  secara tak langsung dapat melatih otot-otot 

kaki, tangan, leher, dan seluruh anggota badan anak. 

Seni tari, dimasukkannya dalam pembelajaran dengan tujuan agar peserta belajar 

memiliki kemampuan apresiasi, ekspresi, dan kreasi. Selain hal tersebut juga untuk 

menumbuhkembangkan kesadaran sikap menghargai, toleran, demokratis, beradab, dan 

hidup rukun dengan sesama. Depdiknas, (2001) bahwa pendidikan juga harus juga 

memperhatikan pertumbuhan fisik anak.  Saat anak menekenuni tari tradisional 

kerakyatan Jawa juga akan memicu tidaknya apresiasi, ekspresi, dan kreasi, akan tetapi 

personal dan interpersonal anak juga berkembang, yaitu ketika anak harus menguasai 

hafalan dan juga ketika membuat formasi. 

Konsep pembelajaran tari tradisional kerakyatan Jawa baik dalam bentuk formal 

maupun non formal, ketika kegiatan lebih mengutamakan anak, pembelajaran ini 

termasuk kategori pembelajaran yang lebih berorentasi pada peserta didik. Menurut 

Salam (2002:6), bahwa konsep pendidikan seni berorentasi peserta didik, materi, dan 

masyarakat.  Bahwa pendidikan yang berorentasi pada anak, berdasarkan  alasan bahwa 

pembelajaran tari untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan yang mendasar dalam 

rangka mewujudkan diri anak yang sebenarnya. Artinya bahawa setiap anak mempunyai 

berbagai kemampuan, dan kemampuan-kemampuan tersebut harus dioptimalkan sebagai 

sarana dalam melaksanakan kehidupan di masyarakat. 

Berkaitan dengan kemampuan dasar seni anak secara harfiah berkaitan dengan: 

apresiasi, persepsi, pengetahuan, pemahaman dan berkreasi. Harapannya dengan 

kemampuan dasar yang dimuliki oleh anak agar anak menjadi mandiri berdiri dengan 

keahliannya sehingga mampu mengekspresikan ide, gagasan, pengetahuan, dan 

pengalaman hidupnya lewat gerak. Gerak tari dari hasil kreasinya jauh lebih santun, 

ekspresif dan nilai estetisnya sangat tinggi.  Sehingga dapat memberikan kesenangan, 

serta dapat mempertajam moral untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian 

pada diri anak terpicu penyeimbangan fungsi otak kanan dan kiri, dengan memadukan 

unsur logika, etika, dan estetika. Periksa Depdiknas (2001); Rohidi (1993:9) melalui 

berseni tari, selain terbentuk keseimbangan antara rasionalitas dengan kepekaan emosi 

anak. 

Tari tradisional Kerakyatan Jawa terdapat beberapa ragam gerak.  Setiap ragam 

gerak memiliki fareasi jenis gerak.  Setiap gerak tari akan memicu lebih utama bodi 

kinestetik yaitu pada gerak jangkah samping kiri samping kanan, melompat ke depan, 

melompat ke belakang, kemudian melompat di tempat.  Ragam gerak tersebut melitih 

kekuatan otot-otot kaki, sebab gerak yang dilakukan lebih banyak bertumpu pada kaki 

dengan demikian diperlukan energi berlebih.  

Selama ini, anak yang berkecimpung dalam tari masih rendah dalam upaya 

pengembangan kreativitas dan suasana yang menyenangkan (Hartono, et. al,2007;11).  

Padahal anak yang  mendapat pelayanan pembelajaran seni dengan baik akan 

menguntungkan perkembangan anak pada masa mendatang (Rohidi, 2000:53).  

Kurangnya prioritas kreativitas anak dikarenakan selama ini ukuran guru yang baik 

adalah guru yang tertib administrasinya dan rapi menyiapkan satuan pelajaran (SP) 

(Djohar, 1999:9).  Menurut Conny (2004:3), seorang yang kreatif bila sepenuhnya 

human, yaitu seseorang yang sehat mental. 

Tari tradisional kerakyatan Jawa pada prinsipnya sebagai media ekspresi yang di 

dalamnya terkandung nilai-nilai, yang dapat memicu potensi Logis Matematis.  Menurut 

Rohkyatmo (1986:74) bahwa tari adalah gerak ritmis yang indah sebagai ekspresi jiwa 

manusia. Sedangkan menurut Enoch Admadibrata (1986: 186) tari merupakan media 

untuk menyampaikan suatu peristiwa atau beberapa peristiwa melalui media gerak.  

Menurut Corre Hartong dalam Soedarsono (1986:83) tari adalah gerak yang diberi bentuk 

dan ritmis dari badan di dalam ruang.  Menurut Benny (1986: 241) tari adalah gerakan 

yang sengaja dibentuk melalui tubuh.  Susan K. Langer (1970: 19) bahwa tidak ada seni 
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yang mengalami lebih banyak kesalahpahaman, penilaian perasaan, dan penafsiran mistik 

selain dari seni tari. 

 

KESIMPULAN 

Beberapa potensi anak yang dapat dipicu dengan tari tradisional kerakyatan Jawa 

yang paling dominan adalah kecerdasan bodi kinestetik,  kemampuan musik,  

kemampuan bahasa, kecerdasan intrapersonal, kemampuan interpersonal, kemampuan 

spasial, kemampuan logis matematik,  tampak pada saat anak melakukan gerak tari 

dengan hitungan, dan gerak tari dengan musik internal berupa vokal dengan menyanyikan 

syair lagu.   
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PEMANFAATAN WORKSHEET CREATOR PADA SOFTWARE NOTATER 

SIBELIUS 8.5 SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MUSIK DI ERA 

MILENIAL 
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Abstract: Music learning in the era of disruption or millennial requires a media that can support 

and maximize these activities. The challenge of using technology as an effort to maximize the 

process of learning music is by utilizing the worksheet creator in Sibelius 8.5 software. Case 

studies on microscopic matters in the form of menu facilities in Sibelius 8.5 software in the form 

of qualitative research to answer the millennial era challenges in the form of using the software as 

a medium of music learning aimed at maximizing and facilitating the process of understanding in 

learning music. Facilities in the form of worksheets, song material and pictures used as learning 

media in the application have links to the three human intelligences in the form of cognitive, 

affective and psychomotor aspects. Five forms of learning relating, experiencing, applying, 

cooperating, and transferring can be maximized and easily supported by media in the form of 

worksheet creator. And the last thing is the use of worksheet creator can support three important 

activities in the process of learning music, namely listening, creating, and performing. 

 

Key Words: learning media, music, worksheet creator 

 

Ringkasan: Pembelajaran musik di era disrupsi atau milenial diperlukan sebuah media yang dapat 

mendukung dan memaksimalkan kegiatan tersebut. Tantangan atas penggunaan teknologi sebagai 

upaya memaksimalkan proses pembelajaran musik dengan pemanfaatan worksheet creator pada 

perangkat lunak Sibelius 8.5. Studi kasus pada hal mikroskupik berupa fasilitas menu pada 

perangkat lunak Sibelius 8.5 berupa riset kualitatif untuk menjawab tantangan era milenial berupa 

pemanfaatan perangkat lunak tersebut sebagai media pembelajaran musik yang bertujuan untuk 

memaksimalkan dan mempermudah proses pemahaman dalam pembelajaran musik. Fasilitas 

berupa lembar kerja, materi lagu maupun gambar-gambar yang digunakan sebagai media 

pembelajaran pada aplikasi tersebut memeiliki keterkaitan dengan tiga kecerdasan manusia berupa 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Lima bentuk pembelajaran relating, experiencing, 

applying, cooperating, dan transferring dapat lebih maksimal dan mudah dengan media dukung 

berupa worksheet creator. Serta yag terakhir adalah pemanfaatan worksheet creator dapat 

mendukung tiga kegiatan penting dalam proses pembelajaran musik yaitu mendengarkan, 

menciptakan, serta mempertunjukan 

 

Kata kunci: media pembelajaran, musik, worksheet creator

 

PENDAHULUAN 
Kesadaraan akan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan adalah sebuah 

keniscayaan. Beragam upaya telah banyak dilakukan serta menghasilkan pelbagai strategi 

pembelajaran. Segala bentuk inovasi tersebut merupakan strategi untuk terus 

meningkatkan dan mengefektifkan pemahamaan peserta didik terhadap materi 

pembelajaran. (Ibrahim, 1988:40) mengartikan inovasi sebagai suatu ide, barang, 

kejadian, metode, dengan merasakan atau mengamati sesuatu hal baru bagi seseorang 

atau sekelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil penemuan baru (invensi) maupun 

hasil penemuan yang ada tetapi belum diketahui orang (diskoveri).  

Teknologi dalam dunia pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

Seiring berkembangnya teknologi akan sejalan dengan berkembangnya dunia pendidikan. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang serta menyebar hampir ke 

seluruh penjuru dunia adalah revolusi industri 4.0 dimana jaringan internet dan komputer 
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menjadi bagian yang vital sebagai penunjang aktivitas pendidikan. Pembelajaran daring 

(dalam jaringan) tidak menjadi hal yang mustahil, serta terbukanya akses pengetahuan 

yang sangat luas di dunia maya mampu mendekontruksi keterbatasan wawasan dan 

komunikasi. Kuatnya arus perkembangan serta perubahan pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi melahirkan masa atau era yang disebut disrupsi atau milenial. Disrupsi 

merupakan istilah untuk keadaan yang sebenarnya terjadi sebagai akibat atas perubahan 

keadaan industri berawal dari perkembangan teknologi informasi yang telah berubah 

secara cepat (Suwardana, 2017). 

Media pembelajaran merupakan segala susuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat 

merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar (Azhar Arsyad, 2009). 

Pembelajaran musik adalah salah satu proses dalam pendidikan musik. Pendidikan musik 

sama halnya dengan pendidikan lainnya yang dapat diraih melalui tiga jalur yaitu 

pendidikan formal, nonformal serta informal. Pendidikan musik pada jalur formal akan 

didapatkan di sekolah dengan hadirnya mata pelajaran musik serta pada tataran 

pendidikan tinggi secara spesifik dapat mengambil jurusan atau prodi musik maupun 

pendidikan musik. Jalur nonformal pendidikan musik didapatkan saat seseorang 

mengikuti les musik baik secara privat dengan mengundang instruktur musik maupun 

datang ke sebuah lembaga kursus musik. Jalur informal dilakukan pada lingkungan 

keluarga khususnya keluarga yang memiliki kemampuan musik maupun salah satu 

anggota keluarga bekerja di bidang musik. 

Musik termasuk salah satu dari sembilan kecerdasan dalam diri manusia yang 

diungkapkan Howard. Kecerdasan musikal sangat penting dalam kehidupan manusia 

diataranya meningkatkan kreativitas dan imajnasi, meningkatkan kecerdasan, memiliki 

dampak terapi pada kehidupan kita, membantu mengajarkan kecerdasan lainnya dan 

meningatkan daya ingat. (Setyawati, Permanasari, & Yuniarti, 2017) Sebagai bentuk 

upaya meraih kecerdasan musikal tentu dibutuhkan proses pembelajaran yang menarik 

dan inovatif. Selain itu dibutuhkan pula sebuah media pembelajaran yang dapat 

mempermudah dan memaksimalkan pembelajaran musik. Media pembelajaran adalah 

segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat 

membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran kepada 

siswa sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan.(Adam, 2015) 

Software atau perangkat lunak pada komputer merupakan salah satu media yang 

dapat digunakan di era milenial ini guna menunjang sebuah pembelajaran. Perangkat 

lunak ini berfungsi sebagai pengganti media manual alat tulis seperti buku, pensil dan 

penghapus. Salah satu perangkat lunak yang mendukung pembelajaran musik adalah 

Sibelius. Perangkat lunak tersebut memiliki tingkatan perkembangan yang ditandai 

dengan adanya kode angka di belakang nama sibelius. Sampai sejauh artikel ini dibuat 

perangkat lunak ini telah sampai pada sibelius 8.5. Semakin besar angkat dibelakang 

maka semakin baru upgrade perangkat lunaknya. 

Sibelius 8.5 merupakan software notater atau perangkat lunak yang berfungsi 

menulis notasi musik balok. Perangkat lunak ini sangat popular dan wajib bagi para 

pengajar, instruktur maupun pemain musik. Sibelius digunakan sebagai media untuk 

membuat lagu, mengaransemen lagu serta mengkomposisi sebuah karya musik. 

Perangkat lunak ini sangat efektif dalam penulisan notasi balok karena notasi yang 

dituliskan pada sibelius dapat langsung dibunyikan (‘didengarkan’) (Bahaudin, 2017). 

Selain untuk menulis notasi balok perangkat lunak sibelius dilengkapi dengan menu 

worksheet creator yang berisi 1700 bahan ajar musik, lembar kerja musik, repertoar lagu-

lagu klasik, serta pengetahuan musik lainnya. Menu tersebut dapat digunakan oleh murid 

maupun guru/instruktur musik. 
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METODE 

Artikel ini memuat penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Studi kasus merupakan salah satu jenis pada penelitian kualitatif. Penelitian studi kasus 

adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki 

pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi (Rahmat, 

2009). Studi kasus pada penelitian ini adalah pemanfaatan salah satu menu yang ada pada 

perangkat lunak sibelius 8.5 yaitu worksheet creator yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran di era milenial. 

 

ANALISIS DAN HASIL 
Semua perangkat lunak sibelius dari yang lama hingga sekarang telah memiliki 

fasilitas menu worksheet creator sebagai penunjang media pada pembelajaran musik. 

Materi pembelajaran musik yang dapat didukung oleh worksheet creator adalah materi 

yang berhubungan dengan isian pada worksheet creator. Adapun  terdapat enam katogori 

utama di dalam menu  worksheet creator yaitu: (1) Elemen-elemen musik meliputi teori 

musik dan musicianship; (2) menulis dan membuat musik meliputi: notasi, transposing, 

aransemen, komposisi, dan improviasasi; (3) Repertoar lagu berisi lebih dari 400 partitur 

untuk piano serta instrument lainnya untuk belajar, mengajar dan tampil pada pertunjukan 

ataupun konser; (4) Refrensi yang berisi 200 scale (tangga nada), mode (modus), serta 

interval; (5) Poster, kartu flash serta game (permainan) sebanyak 200 yang berisi simbol-

simbol musik serta gambar instrument musik; (6) proyek KS3 dan GSCE di Inggris 

memiliki proyek-proyek spesifik Inggris dari drum Afrika hingga serialisme. 

Dari keenam kategori utama tersebut terdapat sub kategori lainnya yang secara 

spesifik. Sebagai contoh pada kategori elemen musik terdapat 14 sub kategori di 

dalamnya seperti ritmis, tangganada, sight-reading dan ear training. Pilihan sub menu 

semakin ke dalam maka akan semakin spesifik. Di dalam kategori elemen musik berisi 

463 lembar kerja atau latihan. Hal tersebut tentu sangat memungkinkan untuk instruktur 

memilih dan menentukan berbagai ragam lembar kerja yang akan digunakan pada 

pembelajaran musik. 

Cara masuk ke dalam menu worksheet creator melalui langkah-langkah berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Tampilan worksheet pada layar software Sibelius 8.5 
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Selanjutnya pada menu worksheet creator terdapat pilihan type of material 

(untuk memilih teaching and learning material ataupun template) dan page size untuk 

menentukan ukuran kertas yang akan digunakan. Setelah menentukan tersebut langkah 

berikutnya adalah menentukan jenis kelompok (size of group) dan cara penggunaan (how 

to use). Cara penggunaan yang di maksud adalah apakah lembar kerja akan dikerjakan 

menggunakan kertas, computer, ataupun dimainkan secara langsung. Langkah berikutnya 

terdapat enam pilihan berdasar kategori yang dijelaskan diatas. 

worksheet creator sebagai media pembelajaran musik dapat digunakan oleh: (1) 

Dosen, Guru, dan Instruktur musik; (2) mahasiswa, siswa/murid musik baik di 

lingkungan formal, informal maupun nonformal; (3) Pemain musik (musisi). Materi 

pelajaran musik ataupun mata kuliah yang dapat menggunakan worksheet creator antara 

lain: (1) teori musik; (2) solfegio; (3) harmoni; (4) analisis dan kritik musik; (5) mayor 

instrument piano; (6) Komposisi; (7) Aransemen; (8) orkestrasi; (9) Conducting. 

 Samuel Bloom dan kawan-kawannya pada tahun 1956 mengenalkan konsep baru 

dalam dunia pendidikan, yaitu tentang kerangka konsep berfikir yang berupa struktur 

tingkatan kompetensi. Kecerdasan manusia secara operasional dapat digambarkan 

melalui tiga dimensi kognitif, psikomotor dan afektif. (M. Khusniati, 2012) Secara 

sederhana pengertian masing-masing adalah: (1) Kognitif berisi tentang aspek intelektual 

seperti pengetahuan, pengertian dan ketrampilan berfikir; (2) Afektif berisi tentang aspek 

perasaan emosi, minat, sikap, apresiasi dan cara penyesuaian diri; (3) Psikomotor berisi 

tentang aspek ketrampilan motorik. Pemanfaatan Worksheet creator sebagai media 

pembelajaran musik sangat mendukung tiga dimensi tersebut. Adapun penjelasannya 

pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 1. Keterkaitan tiga dimensi kecerdasan manusia dengan pemanfaatan worksheet 

creator pada software Sibelius 8.5 

Tiga Dimensi Kecerdasan 

Manusia 

Materi Pelajaran atau 

Mata Kuliah Musik 

Menu pendukung pada 

worksheet creator pada 

software ibelius 8.5 

Kognitif Teori Musik Elements music, Reference, 

Poster flashcard and games 

Harmoni Elements music, Reference 

Afektif Komposisi Elements music, writing 

and creating music, 

Reference 

Aransemen Elements music, writing 

and creating music, 

reference 

Orkestrasi Elements music, writing 

and creating music, 

reference 

Analisis dan Kritik Musik Reference, selected 

repertoire 

Apresiasi Musik Selected repertoire 

Estetika Musik Selected repertoire 

Psikomotor Mayor instrumen piano Selected repertoire 

Conducting Elements of Music 

Solfegio Elements of Music, 

Reference 

 

Perlu adanya strategi pembelajaran yang mendorong terciptanya lima bentuk 

pembelajaran relating, experiencing, applying, cooperating, dan transferring dalam 
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pemanfaatan Worksheet creator sebagai media pembelajaran musik. (Crawford, 2001) 

1. Relating: mengarahkan bentuk belajar dalam konteks kehidupan nyata atau 

pengalaman nyata. 

2. Experiencing (pengalaman langsung): belajar dengan melalui eksplorasi, penemuan, 

investigasi atau penelitian. 

3. Applying (aplikasi): kegiatan belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk 

kebutuhan dan penggunaan praktis. 

4. Coorperating (bekerja sama): belajar dalam konteks berbagi, merespon dan 

berkomunikasi. 

5. Transfering (alih pengetahuan): belajar menggunakan pengetahuan dalam konteks 

baru dan situasi yang baru. 

 

Kelima bentuk pembelajaran diatas akan berjalan dengan baik dan inovatif jika 

pemanfaatan  Worksheet creator dimaksimalkan. Pada bentuk Relating atau konteks 

kehidupan nyata pada ranah musik berupa pengaplikasian atas pengetahuan teori pada 

kegiatan aktifitas musikal. Seseorang yang menguasai teori dengan baik maka akan lebih 

mudah mempelajari hal-hal yang bersifat praktis. Hal tersebut sejalan dengan bentuk 

ketiga applying. Sebagai contoh untuk memahami tangganada baik kres (#) maupun moll 

(b) perlu mempelajari teori musik. Untuk mempelajari hal tersebut secara mudah agar 

cepat pemahamannya maka digunakan media cyrcle of fifth. Media tersebut tidak perlu 

kita buat secara manual dengan adanya Worksheet creator akan tetapi tinggal memasukan 

dan menampilkannya. Berikut contoh tampilan cyrcle of fifth pada worksheet creator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Tampilan cyrcle of fifth pada sorksheet creator 

 

 Selanjutnya bentuk pembelajaran experiencing untuk mendapatkan pengalaman 

langsung dengan eksplorasi, penemuan serta investigasi digunakan pada materi 

pembelajaran musik seperti Aransemen, Komposisi, Orkestrasi dan Improvisasi pada 

instrumen mayor nonklasik dapat didukung dengan contoh-contoh materi yang ada di 

dalam worksheet creator pada menu writing and creating music di dalam menu tersebut 

berisi 117 contoh-contoh lembar kerja yang dapat digunakan. Kegiatan pembelajaran 

materi-materi tersebut tentu berkaitan dengan bentuk pembelajaran Coorporating dan 

transfering dimana diperlukan sebuah kerjasama untuk dapat menggali dan memahami 

materi-materi musik tersebut.  
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 Menurut (Gunara, 2008) saat proses pembelajaran musik berlangsung guru 

ataupun instruktur tidak dapat mengabaikan tiga kegiatan penting, antara lain: (1) 

Mendengarkan, dengan menggunakan media worksheet creator siswa akan dapat secara 

langsung mendengarkan bahan latihan, soal maupun lagu; (2) Menciptakan, kegiatan 

tersebut untuk mendukung kreativitas siswa serta tentunya mendukung materi-materi 

pembelajaran aransemen, dan komposisi musik.(3) Mempertunjukan, kegiatan tersebut 

merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi seorang siswa, dimana dalam 

pembelajaran musik khususnya pada materi yang berhubungan dengan praktek instrumen, 

siswa dapat menampilkan hasil belajar menggunakan media worksheet creator. Selain hal 

tersebut kegiatan mengonsep sebuah materi pertunjukan musik juga dapat menggunakan 

worksheet creator. 

 

KESIMPULAN 

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pada perkembangan pendidikan. 

Tuntutan era disrupsi atau milenial untuk menggunakan dan memaksimalkan teknologi 

melahirkan banyak perkembangan bagi pendidikan khususnya pada media pembelajaran. 

Media pembelajaran sebagai jembatan antara guru, dosen, intruktur dan siswa memahami 

materi secara lebih baik. Pemanfaatan worksheet creator pada perangkat lunak Sibelius 

8.5 sebagai mendia pembelarajan musik telah menjawab tantangan era disrupsi atau 

milenial. 

Worksheet creator sebagai media pembelajaran musik telah mampu menjadi 

bagian atas strategi pembelajaran relating, experiencing, applying, cooperating, dan 

transferring. Kelima strategi tersebut dapat diterapkan pada perangkat lunak Sibelius 8.5 

khususnya pada fasilitas menu worksheet creator. Dengan penggunaan media tersebut 

siswa akan semakin mudah, cepat dan lebih tertarik dalam mempelajari materi 

pembelajaran musik. 

Tiga kegiatan penting dalam proses pembelajaran musik yaitu mendengarkan, 

menciptakan, serta mempertunjukan dapat di aplikasikan dengan penggunaan worksheet 

creator. Hal tersebut menjawab tantangan atas era disrupsi atau milenial yang bergerak 

dan berkembang secara cepat. 
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MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA NOTASI BALOK 

DENGAN PENDEKATAN LAGU MODEL PADA MAHASISWA PGSD FKIP 

UNTAN PONTIANAK 
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Pendidikan Seni Pertunjukan, FKIP Universitas Tanjungpura 

E-mail: imam.ghozali@fkip.untan.ac.id   

 
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi lemahnya mahasiswa PGSD dalam membaca notasi balok 

pada mata kuliah Pendidikan Seni Musik. Hal tersebut diakibatkan beberapa hal, di antaranya 

adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan tentang notasi balok yang didapat pada jenjang 

pendidikan sebelumnya.  Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas  dengan 

subyek penelitian adalah mahasiswa PGSD  FKIP UNTAN. Dari hasil hasil penelitian diperoleh 

data bahwa pada setiap siklus selalu mengalami peningkatan. Pada siklus I tingkat keberhasilan 

yang dicapai 67,88 % diabndingkan dengan hasil pre-test. Pada siklus II tingkat keberhasilan 

mencapai  94,12 %. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan lagu model dalam pembelajaran 

musik dapat meningkatkan   keterampilan membaca notasi balok mahasiswa PGSD FKIP Untan.   

Key words: Notasi musik, notasi balok, lagu model 

 

PENDAHULUAN 

Seni dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan (J. Dewey, 1994). 

Musik sebagai salah satu cabang seni mempunyai fungsi melatih kepekaan dan 

keterampilan. Seni musik mempunyai unsur utama : Irama, melodi, harmoni, dan 

ekspresi. Semua unsur musik tersebut dilambangkan dengan lambang musik yang disebut 

dengan not. Penulisan karya musik (notasi) berupa karya komposisi maupun aransemen 

yang berlaku umum menggunakan notasi balok. Notasi balok adalah sistem pengaturan 

not yang satuannya berupa lambang gambar yang dituliskan pada garis paranada 

(Suharto, M., :1995 : 89). Kurikulum tahun 2013 mengisyaratkan bahwa standar 

kompetensi pelajaran seni musik di SD adalah siswa dapat menganalisis, mengapresiasi, 

berkreasi, dan mementaskan karya musik nusantara,  termasuk lagu wajib dan lagu 

nasional. Karya musik berupa lagu-lagu sebagai bahan pembelajaran lebih banyak 

disajikan dalam bentuk notasi balok. Maka notasi balok perlu diprekenalkan sejak dini 

oleh guru pengajar seni musik di SD. 

Keterampilan membaca notasi membutuhkan pengetahuan pendukung seperti ;  

bentuk dan nilai not, birama, nada, tangga nada, dan instrumen musik. Selain itu juga 

perlu kepekaan untuk membunyikan nada tertentu, jika tidak tersedia instrumen musik 

yang bisa digunakan untuk membunyikan nada. Kendala-kendala yang dihadapi 

mahasiswa PGSD dalam pembelajaran membaca notasi musik adalah latar belakang 

pengetahuan musik yang hetorogen dan juga pengetahuan dasar yang mereka dapatkan di 

SD, SMP maupun SMA masih sangat minim. Memperhatikan kenyataan bahwa 

kemampuan membaca notasi musik mahasiswa Prodi seni tari dan Musik PBS FKIP 

Untan  yang masih sangat kurang, maka diperlukan pendekatan tertentu sehingga 

keterampilan dasar membaca notasi musik bisa lebih cepat dipahami. Salah satunya 

adalah dengan menerapkan pendekatan melalui pengenalan dan pembelajaran notasi 

balok melalui lagu model. Dengan demikian penelitian yang berjudul Peningkatan  

Keterampilan Membaca Notasi Balok Dengan Pendekatan   Lagu Model Mahasiswa 

PGSD  FKIP UNTAN Pontianak, penting untuk dilaksanakan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah umum dalam penelitan ini adalah ” 

Bagaimana Peningkatan Kemampuan Keterampilan Membaca Notasi Balok Dengan 

Pendekatan   Lagu Model  Mahasiswa PGSD FKIP UNTAN Pontianak?”. Rumusan 

masalah umum  tersebut  dijabarkan menjadi rumusan masalah khusus   berikut  ini. 
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1. Bagaimanakah Peningkatan Keterampilan Membaca Notasi Balok Dengan 

Pendekatan   Lagu  Model  Mahasiswa PGSD  FKIP UNTAN Pontianak, pada tahap 

perencanaan? 

2. Bagaimanakah Peningkatan   Keterampilan Membaca Notasi Balok Dengan 

Pendekatan Lagu Model  Mahasiswa PGSD  FKIP UNTAN Pontianak FKIP 

UNTAN Pontianak, pada tahap pelaksanaan? 

3. Bagaimanakah Peningkatan   Keterampilan Membaca Notasi Balok Dengan 

Pendekatan Lagu Model  Mahasiswa PGSD  FKIP UNTAN Pontianak, pada tahap 

evaluasi? 

  

METODE  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas  dengan subyek 

penelitian adalah mahasiswa PGSD  FKIP UNTAN. Penelitian tindakan kelas ini 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang bersumber dari proses 

pembelajaran membaca notasi balok yang dilaksanakan di PGSD FKIP Untan. 

Rofi’uddin (2002 ; 15) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas memiliki ciri (1) 

bersifat kolaboraif, (2) berfokus pada problem praktis, (3) penekanan pada 

pengembangan profesional, dan (4) memerlukan adanya struktur  yang memungkinkan 

partisipan untuk berkomunikasi.  

Proses penelitian ini merupakan siklus yang diawali dengan pengembangan 

perencanaan, melakukan tindakan sesuai rencana, melakukan observasi terhadap 

tindakan, dan melakukan refleksi. Refleksi merupakan tahap perenungan terhadap 

perencanaan kegiatan, tindakan, dan kesuksesan yang diperoleh. Sesuai dengan prinsip 

penelitian tindakan, setiap tindakan dan siklusnya selalu dilakukan secara partisipatoris 

dan kolaboratif dengan praktis. Model penelitian tindakan kelas ini diadaptasi dari model 

Kemmis dan Tagart (dalam Depdikbud, 1999 ; 6)  

  Sesuai dengan rumusan masalah, dari hasil studi pendahuluan dibuat rencana 

tindakan yang akan dilakukan, meliputi hal-hal sebagai berikut. 

(a) Menyusun rencana tindakan berupa model pembelajaran dengan menggunakan pola 

ritmik lagu model. 

(b) Menyusun indikator, deskriptor, dan kriteria pencapaian dalam pembelajaran 

membaca notasi balok  

(c) Menyusun alat perekam data berupa pedoman observasi, Format catatan lapangan, 

dan dokumentasi. 

Sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran membaca notasi dengan pendekatan 

membaca pola ritmik lagu yang telah dikenal, terlebih dahulu dilakukan evaluasi awal 

(pre-test) untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa dalam membaca notasi balok.  

 

Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan dilakukan dalam tiga siklus, yang disususn dengan langkah – 

langkah sebagai berikut. 

(a) Melaksanakan pembelajaran membaca notasi dengan pendekatan membaca pola 

ritmik lagu yang telah dikenal. 

(b) Selama melaksanakan tindakan dilakukan observasi partisipasi dengan memanfaatkan 

instrumen pengumpulan data. 

(c) Melakukan refleksi untuk menganalisis, mensintesis, memaknai, menjelaskan, dan 

mengumpulkan. 

  

  Untuk mendapatkan data yang lengkap digunakan instrumen pengumpul data, 

yaitu instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri 

yang berperan sebagai perencana tindakan, pengumpul data, penafsir data, dan pelapor 

temuan penelitian. Instrumen penunjang adalah format observasi, catatan lapangan, 

dokumentasi dan tes. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan mengikuti alur analisis 
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data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (1992 : 15 – 20 ). Kegiatan analisis 

dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan / 

verifikasi. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

  Perencanaan pembelajaran siklus I disusun berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan selama proses pembelajaran. Peneliti mengamati kemampuan mahasiswa 

dalam kegiatan yang berkaitan dengan membaca notasi musik dan mencoba mencermati 

bersama tim hal-hal yang dianggap bisa menjadi pendukung dalam penelitian. Hal ini 

termasuk mencermati rencana perkuliahan yang disusun bersama tim pengajar seni 

musik.  Berdasarkan kekurangan yang ditemukan pada perencanaan perkuliahan 

sebelumnya, maka dicoba untuk menyusun perencanaan pembelajaran dan melakukan 

tindakan dengan cara mengimplementasikan pembelajaran keterampilan membaca 

melalui ritmik lagu model. Pembelajaran dilaksanakan dalam 3 siklus. Satu siklus 

dilakukan dalam dua kali pertemuan, setiap pertemuan dilakukan dengan ritmik lagu yang 

berbeda. Hasil penelitian pendahuluan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar 

menyusun rencana perkuliahan keterampilan membaca notasi musik balok dengan 

pendekatan membaca pola ritmik lagu yang telah dikenal. 

Perencanaan perkuliahan keterampilan membaca notasi musik balok dengan 

pendekatan   lagu model pada siklus I disusun dan disajikan dalam dua kali pertemuan.  

Pada pertemuan pertama diberikan satu lagu model dan dinyanyikan secara bersama-

sama kemudian dikenalkan pola ritmiknya dan pada pertemuan kedua langsung diberikan 

pola ritmiknya kemudian dinyanyikan secara bersama-sama. Hasil perkuliahan yang 

diharapkan adalah mahasiswa mampu menyanyikan dengan mudah pola ritmik yang 

disajikan, karena berasal dari lagu yang sudah dikenal.  

Berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai dirumuskan indikator 

pembelajaran sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat membaca pola ritmik lagu model. 

2. Mahasiswa dapat menyanyikan melodi dari pola ritmik lagu model. 

3. Mahasiswa dapat membuat dan membaca  pola ritmik dari melodi sederhana.   

4. Mahasiswa dapat menyanyikan melodi sederhana.   

 

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran keterampilan membaca notasi musik balok diuraikan 

berdasarkan target hasil pembelajaran yang dicapai. Hasil pembelajaran difokuskan pada 

kemampuan mahasiswa membaca notasi ritmis lagu model pada tahap awal dan 

menyanyikan melodinya pada tahap akhir. Siklus I penelitian tindakan ini dilaksanakan 

dalam dua kali pertemuan.   Melodi lagu model yang dipilih adalah lagu ”Pelangi-

Pelangi” Dosen menjelaskan kepada mahasiswa tentang bentuk, nilai, dan harga not not. 

Kemudian membagikan partitur lagu ”Pelangi-Pelangi” dalam bentuk notasi balok, 

kepada masing-masing mahasiswa.  Mahasiswa diminta menyanyikan syair lagu ”Pelang-

Pelangi”, kemudian diminta mengidentifikasi dan mengelompokkan bentuk-bentuk not 

yang ada pada melodi lagu.  Peneleiti memberikan penguatan berupa penjelasan bentuk 

dan harga not sesuai dengan birama yang digunakan, yaitu 4/4. Dosen menyusun pola 

ritmik dari melodi lagu ”Pelangi-Pelangi”, dan meminta mahasiswa untuk 

membaca/menyanyikan notasi ritmik yang telah disusun, dengan satu nada. 

 Pertemuan pertama siklus I diakhiri dengan pemberian tugas secara kelompok, 

masing – masing kelompok terdiri dari dua orang dengan rincian tugas satu orang 

membaca/menyanyikan pola ritmik, dan satu orang yang lain memberikan ketukannya. 

Pertemuan Kedua. Pertemuan kedua merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama. 

Peneliti meminta mahasiswa untuk membaca/menyanyikan pola ritmik dengan pasangan 

kelompoknya, hingga semua mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan 

hasil latihan kelompoknya. Setelah mahasiswa dapat dengan lancar 
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membaca/menyanyikan pola ritmik dari lagu ”Pelangi - Pelangi”, kemudian mahasiswa 

mulai diarahkan untuk menyanyikan melodi  tersebut dengan solmisasi. Pada tahap ini 

mahasiswa masih belum dapat menyanyikan dengan lancar, kendalanya adalah karena 

mahasiswa belum terbiasa dengan pengucapan solmisasi/nama nada, ketepatan nada, dan 

kombinasi untuk menyesuaikan pola ritmik dengan tinggi rendahny nada ( pitch ). 

 

Evaluasi Pembelajaran Siklus I 

Paparan data evaluasi pembelajaran dilakukan dengan tujuan untuk melihat 

keberhasilan tindakan pelaksanaan pembelajaran keterampilan membaca notasi musik 

balok dengan pendekatan membaca pola ritmik lagu yang telah dikenal. Evaluasi 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua aktivitas selama pembelajaran 

berlangsung. Hasil pengamatan aktivitas pembelajaran dapat dilihat pada tabel  4.1 

berikut ini. 
Tabel 1. Hasil pembelajaran keterampilan membaca  notasi balok dengan pendekatan lagu model 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh gambaran tentang tingkat keberhasilan pembelajaran 

keterampilan membaca  notasi balok dengan pendekatan pola ritmik lagu yang sudah 

dikenal 

 

Paparan Data Siklus II  

Perencanaan perkuliahan keterampilan membaca  notasi balok dengan 

pendekatan lagu model pada siklus II disusun dan disajikan dalam tiga kali pertemuan. 

Pada pertemuan pertama dibahas tentang melodi pendek dan sederhana yang belum 

dikenal mahasiswa (peneliti membuat sebuah melodi ), kemudian cara membuat pola 

ritmik melodi tersebut. Pada pertemuan kedua dibahas tentang cara menyusun pola ritmik 

dan cara membacanya, dan pada pertemuan ketiga dibahas tentang  cara membuat dan 

menyanyikan melodi sederhana dengan pendekatan ritmik dan ketepatan nada. 

Berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai selanjutnya dirumuskan 

indikator pembelajaran sebagai berikut : 

1) Mahasiswa dapat membaca pola ritmik melodi lagu  yang sederhana 

2) Mahasiswa dapat menyanyikan melodi dari pola ritmik lagu  yang sederhana 

3) Mahasiswa dapat membuat dan membaca  pola ritmik dari melodi pendek yang 

sederhana  

4) Mahasiswa dapat membuat dan menyanyikan melodi pendek yang sederhana dengan 

pendekatan pola ritmik. 
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1 I Bintang Kecil 1. Dapat mengelompokan bentuk not 

balok 

2. Dapat membedakan nilai dan 

harga berdasarkan bentuk not 

3. Dapat membaca pola ritmik lagu ” 

Bintang Kecil ” 

4. Dapat menyanyikan melodi lagu 

”Bintang Kecil ” 

 V 
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Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

Pelaksanaan pembelajaran keterampilan membaca  notasi balok dengan 

pendekatan pola ritmik lagu yang sudah dikenal diuraikan berdasarkan target hasil 

pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil pembelajaran difokuskan pada kemampuan 

mahasiswa menyanyikan melodi pendek dan sederhana dengan solmisasi. 

Pertemuan Pertama. Peneliti membagikan partitur lagu model, yaitu lagu 

”Burung Kakak Tua” dengan notasi musik balok, mahasiswa diminta menyanyikan syair 

lagu tersebut kemudian mengelompokkan bentuk not dan membuat notasi ritmiknya. 

Peneliti memeriksa hasil kerja mahasiswa, dan setelah semua dinyatakan betul, diberi 

waktu 10 menit untuk mempelajari notasi ritmik yang mereka buat. Kemudian peneliti 

membaca/menyanyikan notasi ritmik yang mereka buat, diikuti semua mahasiswa dan 

dilanjutkan secara individual. 

Pada pertemuan ini mahasiswa sudah mulai dapat dengan lancar membaca/ 

menyanyikan pola ritmik. Namun masih ada beberapa mahasiswa yang membaca dengan 

tersendat-sendat, hal ini diperkirakan karena kurangnya rasa percaya diri pada waktu 

membaca di depan kelas.  

Pertemuan diakhiri dengan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat 

notasi balok dan menyanyikan lagu ”burung Kakak Tua” dengan solmisasi secara 

perorangan. 

Pertemuan Kedua. Pertemuan kedua merupakan kelanjutan dari pertemuan 

pertama. Peneliti meminta mahasiswa untuk menyanyikan melodi lagu ”Burung Kakak 

Tua” secara perorangan, hingga semua mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk 

menunjukkan hasil latihan mereka. Pada tahap ini mahasiswa mulai dapat menyanyikan 

dengan lancar, hanya ada dua orang mahasisw yang masih perlu bimbingan  dari jumlah 

34 orang mahasiswa. 

Setelah mahasiswa mendapat giliran menyanyikan  lagu ”Burung Kakak Tua”, 

kemudian peneliti membagi mahasiswa dalam 7 kelompok, dengan anggota masing-

masing kelompok berjumlah 4 – 5 orang. Masing-masing kelompok diberikan tugas 

untuk membuat sebuah pola ritmik pendek maksimal 4 birama, dan menjadikan pola 

ritmik tersebut menjadi sebuah melodi sederhana dalam waktu 15 menit. Masing-masing 

kelompok diberi kesempatan untuk mengkonsultasikan hasil pekerjaan mereka dengan 

dosen, sehingga pola ritmik dan melodi yang mereka kerjakan secara teori benar. 

Pertemuan Ketiga. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kedua. 

Peneliti membagikan secara silang hasil pekerjaan kelompok yang dikerjakan pada 

pertemuan kedua dan meminta kepada masing-masing kelompok untuk 

mempelajari/membaca melodi yang mereka terima yang dikerjakan kelompok lain. 

Kemudian dosen meminta 2 orang perwakilan kelompok untuk menyanyikan melodi 

yang mereka terima. Hampir semua perwakilan kelompok menyanyikan dengan lancar 

dan benar.  

Di akhir pertemuan ketiga peneliti menuliskan sebuah melodi pendek di papan 

tulis, dan secara acak meminta mahasiswa untuk membaca dengan solmisasi. Hasilnya 

menunjukkan mahasiswa mampu membaca melodi tersebut dengan benar. 
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Tabel 2.   Hasil Pembelajaran Keterampilan Membaca  Notasi Balok dengan Pendekatan Pola Ritmik Lagu yang 

Sudah Dikenal 
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1. Dapat mengelompokan bentuk not balok 

2. Dapat membedakan nilai dan harga 

berdasarkan bentuk not 

3. Dapat membuat pola ritmik lagu 

”Burung kakak Tua” 

4. Dapat membaca pola ritmik lagu 

”Burung kakak Tua” 

5. Dapat menyanyikan melodi lagu  lagu 

”Burung kakak Tua” 

6. Dapat menyanyikan melodi lagu 

pendek dengan solmisasi 
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Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh gambaran tentang tingkat keberhasilan pembelajaran 

keterampilan membaca  notasi balok dengan pendekatan pola ritmik lagu yang sudah 

dikenal. Secara keseluruhan evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada siklus II 

dinyatakan telah berhasil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak perlu 

dilakukan siklus ulang berikutnya. 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan dosen dalam menentukan 

materi, metode, stretegi, media, dan alat evaluasi proses belajar mengajar. Berdasarkan 

paparan data hasil penelitian dalam membuat perencanaan pembelajaran dosen dosen 

telah mencantumkan komponen-komponen pembelajaran secara rinci. Komponen – 

komponen tersebut adalah (1) kompetensi dan hasil belajar yang akan dicapai, (2) media 

dan sumber belajar, (3) materi pokok, (4) tahapan sekenario pembelajaran (5) media dan 

sumber belajar, (6), alokasi waktu, dan (7) evaluasi pembelajaran. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Hamalik (2001 : 6 – 7 ) yang menyatakan bahwa semua komponen 

pembelajaran itu harus dirancang secara spesifik, operasional, dan dapat dilaksanakan. 

Dalam sebuah perencanaan pembelajaran perumusan ketujuh komponen tersebut 

penting dilaksanakan seorang pendidik, karena dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan pembelajaran. Keseluruhan komponen itu perlu disusun secara terperinci 

dan sistematis dengan fokus penggunaan pendekatan membaca notasi balok dengan 

pendekatan latihan membaca pola ritmik lagu yang telah dikenal. Perencanaan 

pembelajaran yang dibuat pada setiap siklus pada dasarnya sudah baik. Semua komponen 

yang ada dalam rancangan sudah tercantum dengan jelas. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Syafi’ie (1993 : 21 ) yang menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah 

keseluruhan proses pemikiran tentang hal – hal yang dikerjakan secara sistematis 

berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan belajar, pengembangan bahan pengajaran, strategi 

kegiatan belajar mengajar untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, serta cara – 

cara untuk mengetahui bahwa kebutuhan itu terpenuhi dan tujuan tercapai. 

 

Evaluasi Pembelajaran Keterampilan Membaca Notasi Balok Dengan Pendekatan 

Lagu Model 

Evaluasi  keterampilan membaca  notasi balok dengan pendekatan pola ritmik 

lagu yang sudah dikenal pada setiap siklus selalu mengalami peningkatan. Pada siklus I 
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tingkat keberhasilan yang dicapai 67,88 %. Pada siklus II tingkat keberhasilan mencapai  

94,12 %. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan membaca  notasi balok 

dengan pendekatan pola lagu model dapat meningkatkan proses pembelajaran 

keterampilan membaca notasi balok mahasiswa PGSD FKIP Untan. Dengan demikian 

pembelajaran keterampilan membaca  notasi balok dengan pendekatan lagu model dapat 

meningkatkan kemampuan membaca notasi balok mahasiswa PGSD FKIP Untan dan 

perlu diterapkan sebagai salah satu metode pembelajaran membaca notasi balok. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan proses dan hal-hal yang ditemukan dalam penelitian dapat 

dikemukakan simpulan sebagai berikut. 

1) Berdasarkan paparan data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran keterampilan membaca  notasi balok dengan pendekatan pola ritmik 

lagu yang sudah dikenal yang dilaksanakan dengan penelitian tindakan kelas dapat 

berhasil baik. Keberhasilan tersebut tampak pada perencanaan, dan evaluasi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

2) Perencanaan pembelajaran yang disusun pada setiap tahap siklus telah sesuai dengan 

kriteria dalam penyusunan rencana rencana pembelajaran yang baik, yaitu telah 

mencantumkan (1) kompetensi dan hasil belajar yang akan dicapai, (2) media dan 

sumber belajar, (3) materi pokok, (4) tahapan sekenario pembelajaran (5) media dan 

sumber belajar, (6), alokasi waktu, dan (7) evaluasi pembelajaran. 

3) Evaluasi pembelajaran keterampilan membaca  notasi balok dengan pendekatan pola 

ritmik lagu yang sudah dikenal pada setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan membaca  notasi balok dengan 

pendekatan pola ritmik lagu yang sudah dikenal dapat meningkatkan proses 

pembelajaran keterampilan membaca notasi balok pada mahasiswa. 

 

Saran 

Pembelajaran keterampilan membaca  notasi balok dengan pendekatan pola ritmik lagu 

yang sudah dikenal  yang berorientasi pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sangat 

menguntungkan karena dapat meningkatkan pembelajaran membaca notasi balok. 

Dengan landasan tersebut disarankan kepada dosen dapat menggunakan pendekatan 

keterampilan membaca notasi balok hasil penelitian ini, dalam kegiatan pembelajaran 

notasi balok. 
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Abstract: Learning activities in Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Malang City in the subject of arts 

and culture there are still obstacles when the process of art practice take place. The existence of 

obstacles that arise due to two factors, namely from internal factors and external factors. These 

factors are very influential in the process of learning fine arts because fine arts courses will not run 

optimally in accordance with the learning objective that exits in basic competence (KD). Until now 

there has been no action on infractructure or proposals from teachers who have taught cultural arts. 

The purpose of this study was carried out by means of studying the situation in Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Malang City on cultural arts subjects in the aspect of fine arts, therefore there 

were obstacle that caused the learning proscess to run optimally with basic competence (KD). This 

research methot uses data collection by conducting interviews with those who teach arts and 

culture and students from grade seven to grade nine by taking a sample, and alaso observing during 

the implementation af art learning. Apart from that, a documentation study was conducted. The 

result showed 1) lack of inadequate facilities 2) lack of time in drawing practice 3) lack of student 

interest in art and culture subjects.  

 

Keywords: learning, art and culture, cultural art s ubjects constraints 

 

Ringkasan: Kegiatan pembelajaaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Malang pada mata 

pelajaran seni budaya masih terdapat kendala disaat proses praktik seni rupa berlangsung. Adanya 

kendala itu muncul disebabkan oleh dua faktor yaitu dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor -

faktor tersebut sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran seni rupa karena matapelajaran seni 

rupa tidak akan berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada pada 

kompetensi dasar (KD). Sampai saat ini belum adanya tindakan dari waka prasarana atau usulan 

dari guru yang mengapu matapelajaran seni budaya. Tujuan penelitian ini dilaksanakan 

bermakasud untuk mengkaji keadaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Malang pada 

matapelajaran seni budaya dalam aspek seni rupa, dari itu terdapat kendala yang menyebabkan 

proses pembelajaran berjalan tidak maksimal dengan kompetensi dasar (KD). Metode penelitian ini 

menggunakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada yang mengajar seni 

budaya dan kepada siswa-siswi dari kelas tujuh sampai kelas sembilan dengan mengambil semple, 

dan juga dilakukan pengamatan selama pelaksanakan pembelajaran seni rupa. Selain dari pada itu 

dilakukan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan 1) kurangnya fasilitas yang kurang 

memadai 2) kurangnya waktu dalam praktik menggambar 3) kurangnya minat peserta didik pada 

matapelajaran seni budaya. 

 

Kata kunci: pembelajaran, seni dan budaya, mata pelajaran seni budaya,  hambatan 

 

PENDAHULUAN 
Kegiatan pembelajaaran di Madrasah Tsanawiyah 2 Negeri Kota Malang pada 

mata pelajaran seni budaya masih terdapat kendala disaat proses praktik seni rupa 

berlangsung. Menurut Rebowo (2011: 13) seni yaitu segala kegiatan manusia yang timbul 

dan hidup perasaanya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan 

manusia (lainnya).  

Pembelajan seni budaya merupakan salah satu matapelajaran dimana banyak praktik 

untuk pesertadidik sebagai pelajaran menumbuhkembangkan bakat dan mengasah bakat 

siswa. Perkembangan tersebut meliputi : emosi, kreativitas, inovasi, melatih rasa, dan 

membentuk kepribadian siswa itu semua sebagai bekal untuk berinteraksi kepada 
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masyarakat. Terbentuknya kepribadian yang memiliki rasa halus dan kecerdasan emosinal 

salah satunya diyakini sebagai hasil proses belajar seni budaya yang ada pada madrasah. 

Hal ini harus menjadi pertimbangan bagi kurikulum yang ada di madrasah karena demi 

melahirkan anak yang menjadi penerus generasi yang mendatang yaitu menjadi harapan 

bangsa Indonesia. Sudarmaji (1979: 9) memberikan batasan seni rupa sebagai manifestasi 

batin dan pengalaman estetis dengan media garis, warna, tekstur, volume, dan ruang. 

Menurut Linderman dan Linderman dalam Syafii (2006: 12) bahwa pendidikan 

seni rupa sebagai pendidikan estetis dapat dilakukan dengan jalan memberikan 

pengalaman perseptual, kultural, dan artistik. Dalam belajar artistik terdapat tiga aspek 

utama yakni kemampuan produktif, kritis, dan kultural (Eisner dalam Syafii 2006:12). 

Berbagai perilaku yang terdapat pada siswa yang kurang produktif merupakan fakta yang 

mengindentifikasi betapa peran pembelajaran senibudaya belum menyentuh pada 

esensianya yaitu kepekaan rasa dan kehalusan budipekerti serta belum mampu menyentuh 

semangat dalam berkarya yang kreatif. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait, 

termasuk guru seni sebagai pengendali jalannya kelancaran proses selama pembelajaran 

senibudaya berlangsung dengan lebih cermat mendalami interaksi dengan siswa dan 

kondisi yang ada di madrasah. Adanya guru yang proposional dapat mewujudkan tujuan 

pembelajaran seni budaya tercapai secara optimal dan relevan dengan kebutuhan pada 

siswa.  

Kenyataan yang ada pada MTsN 2 Kota Malang masih kurang maksimal dalam 

pembelajaran seni budaya hal tersebut diasumsi terdapat kendala yang sangat berpengaruh 

pada proses belajar. Adanya kendala itu muncul disebabkan oleh dua faktor yaitu dari 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor -faktor tersebut sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran seni rupa karena matapelajaran seni rupa tidak akan berjalan secara 

maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada pada kompetensi dasar (KD). 

Salah satu faktor yang penting selain guru lagi dalam hal pembelajaran adalah sarana 

yang di madrasah. Padahal dilihat dari sisi fungsi sarana dan prasarana serta media adalah 

faktor yang berpengaruh dalam menunjang keberhasilan proses belajar. Tetapi dari 

minimnya sarana itu bukan menjadikan guru khususnya senibudaya putus asa untuk 

mengajar. Berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dilakukan oleh guru 

merupakan cara untuk menjadikan kendala itu berkurang.  

Pembelajaran pada hakikatnya berintikan interaksi antara murid dengan guru dan 

lingkungannya. Dengan demikian pembelajaran mengandung dua jenis kegiatan yang 

tidak terpisahkan, yaitu mengajar dan belajar. Oleh karena itu interaksi antara murid 

dengan guru dan lingkungannya disebut pula proses belajar-mengajar (Ismiyanto, 2009: 

1). Pembelajaran yang maksimal untuk mewujudkan tujuan yang sesuai Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaaran (RPP) dimana dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Kegiatan belajar pada umumnya yang bertujuan membawa peserta didik munuju keadaan 

yang lebih baik. Keberhasilan suatu kegiatan belajar dapat diukur dari ketercapaian tujuan 

belajar dan selain itu siswa mengikuti belajar dengan tingkatan kepahaman dan 

penguasaan materi yang diberikan oleh guru pengapu. 

Rumusan masalah umum pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana keadaan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Malang pada matapelajaran seni budaya dalam 

aspek seni rupa? (2) Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran seni budaya yang pada 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Malang? 

Tujuan penelitian ini dilaksanakan bermakasud untuk (1) Mengkaji keadaan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Malang pada matapelajaran seni budaya dalam 

aspek seni rupa (2) Mendiskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran seni budaya yang 

ada pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Malang. 
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METODE  

Metode penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan melakukan 

wawancara kepada yang mengajar seni budaya dan kepada siswa-siswi dari kelas tujuh 

sampai kelas sembilan dengan mengambil semple, dan juga dilakukan pengamatan 

selama pelaksanakan pembelajaran seni rupa. Hal ini penulis berencana untuk mengkaji 

beberapa literatur yang relevan dengan pelaksanaan pembelajaran seni budaya khususnya 

seni rupa di MTsN 2 Kota Malang. Perencanaa adalah proses penyusunakan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rencana tersebut dapat 

disusun berdasarkan kebutuhan dengan membutuhkan jangka waktu tertentu sesuai 

keterlaksanaannya pembuat perencana. Tetapi yang lebih penting dalam berencana adalah 

harus terlaksanya dengan baik dan tepat. 

Dalam penelitian bidang pendidikan dan psikologi, ada tiga metode pengumpulan 

data yang bisa digunakan yaitu pengamatan, pertanyaan, dan pengumpulan data yang 

biasa digunakan yaitu pengamatan, pertanyaan, dan pengukuran (Sevlilla, 2006: 198). 

Pada pelaksanaannya masing -masing dari metode tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan 

saling berkaitan satu sama lain. Saling berkaitan antara pengamatan dan pertanyaan selain 

itu hasil dari pengamatan juga bisa juga berupa ukuran. Jadi, dari metode yang ada 

ketiganya sulit untuk dipisahkan apalagi untuk berdiri sendiri. 

Penelitian ini menggunkan metode wawancara, salah satu yang perlu disiapkan 

adalah panduan wawancara sebagai instrumennya. Panduan wawancara memiliki tiga 

fungsi sebagai berikut (Subyantoro & Suwarto, 2007: 98). Pertama, memberi bimbingan 

yang mendasar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Kedua, mengingatkan kepada 

persoalan-persoalan yang relevan dengan apa yang ingin diketahui. Ketiga, memberikan 

kerangka kepada laporan wawancara itu. Walaupun demikian, dalam praktinya, 

pertanyaan-pertanyaan dapat berkembang (lebih dalam) dari paduan, sesuai dengan 

informasi-informasi yang didapatkan saat wawancara berlangsung.  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian meliputi buku-buku rilevan, peraturan-peraturanm laporan kegiatan, peneliti 

dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi 

dari macam-macam sumber terulis lainnya atau dokumen yang ada pada informan dalam 

bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir ( Ridwan, 2006: 148). jadi, 

peneliti mengumpulkan data menggunakan metode wawancara selain itu juga merujuk 

pada pengkajian dokumen. Pada pengkajian dokumen dapat menunjang data yang 

diperoleh dengan kuat dan tepat.  

 

ANALISIS DAN HASIL 

Hasil penelitian menunjukan pelaksanakan pembelajaran seni budya MTs Negeri 

2 Kota Malang secara keseluruhanya ada beberapa faktor yang kurang terpenuhi atau 

menjadi kendala yaitu: 1) kurangnya fasilitas yang kurang memadai 2) kurangnya waktu 

dalam praktik menggambar 3) kurangnya minat peserta didik pada matapelajaran seni 

budaya.  

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya memperoleh media 

pembelajaran dan penciptaan untuk berkarya seni rupa, kemungkinan diantaranya adalah 

harga yang kurang bisa dijangkau oleh siswa, karena bagaimanapun juga dalam 

menentukan media pembelajaran guru harus mempertimbangkan tingkat kemudahan 

diperolehnya oleh sekolah dan siswa (Sumiati dan Asra, 2007:166). Kurangnya fasilitas 

yang kurang memadai, ada beberapa hambatan yang dialami guru Seni Budaya bidang 

seni rupa di MTsN 2 kota malang dalam melaksanakan pembelajaran standar kompetensi 

seni rupa. Sebagai contoh adalah tidak dapat terlaksananya beberapa kompetensi dasar 

dalam KTSP dikarenakan tidak tersedianya fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran, 

misalnya untuk mengadakan pameran tidak tersedia ruang pameran atau ruang khusus 

seni rupa. Selain itu juga pada beberapa media dan tempat pembelajaran yang sulit 

diperoleh oleh guru dan juga siswa mislanya, alat untuk melukis berupa penyangga 
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kanvas, tempat khusus praktik seperti lab kesenian, dan tempat menampung hasil karya 

dari peserta didik. Dalam hal ini tentunya memerlukan dukungan dari pihak madrasah, 

utamanya kepala madrasah sebagai pemimpin sekolah.Jika terpaksa dilakukan di kelas 

seperti mata pelajaran lain pada umumnya, hal yang biasanya akan menjadi masalah 

adalah membersihkan kembali ruang kelas untuk mata pelajaran selanjutnya, maka 

dibutuhkan jadwal piket untuk siswa-siswi membersihkan ruangan sebelum berakhirnya 

jam pembelajaran. Maka tidak heran jika ada beberapa kompetensi dasar pada KTSP yang 

belum bisa dilaksanakan seperti pada bahasan sebelumnya yaitu terutama kompetensi 

dasar mengadakan pameran di kelas atau sekolah, membuat karya seni grafis dan kriya 

tekstil. Novak dan Gowin (dalam Sumiati dan Asra, 2007:5) menyebut lingkungan fisik 

tempat belajar meliputi keadaan ruang, tata ruang dan berbagai situasi fisik yang ada di 

sekitar kelas atau sekitar tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Lingkungan ini 

pun dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi situasi belajar. 

Kurangnya waktu dalam praktik menggambar merupakan faktor yang sangat 

berpangruh disaat pesertadidik melaksanakan praktik menggambar. Pada faktor ini, guru 

seni budaya tidak bisa bertidak apa apa karena, waktu yang ada pada madrasah sudah 

ditentukan oleh kurikulum yang ada pada pusat. Kurangnya waktu menjadi hambatan 

karena dalam praktik menggambar membutuhkan waktu yang banyak selain itu juga 

pesertadidik dapat leluasa berkarya dengan tenang dan santai tanpa tekanan jika waktu 

yang ada itu cukup banyak. Hal tersebut merupakan masalah secara keseluruhan 

sehingga, guru seni budaya menggunakan jalan lain yaitu memberikan tugas di rumah 

atau diluar waktu yang tersedia. Sehingga, hasil karya pesertadidik tidak maksimal dan 

membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikanya belum lagi adanya karya peserta didik 

yang dikerjakan oleh orang tua atau orang lain. Faktor tersebut merupakan hambatan yang 

sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran karena waktu yang kurang dapat 

memberikan dampak dan mempengaruhi kemurnian hasil karya siswa. 

 Kompetensi professional ini tentunya tidak diperoleh secara akademik jika tidak 

menempuh program dan jenjang pendidikan yang sesuai. Tersedianya tenaga pengajar 

yang kompeten, juga sangat membantu meningkatnya motivasi siswa dalam belajar seni 

budaya. Salah satu tujuan penggunaan alat penilaian adalah agar penilaian bersifat 

obyektif, yaitu menilai kemampuan atau prestasi siswa apa adanya (Sudjana, 2010:116). 

Kurangnya minat peserta didik pada matapelajaran seni budaya dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor,  dari dalam pesertadidik yang tidak suka dalam hal praktik. 

Ketidaksukaan pesertadidik dalam hal praktik merupakan faktor yang sangat fatal karena 

di dalam matapelajaran seni budaya sebagian besar pelajaran yang banyak menggunakan 

proses pembelajaran keterampilan atau praktik. Mungkin dari segi lain kurangnya minat 

siswa disebabkan oleh terlalu banyaknya matapelajaran yang ada di madrasah. Hal 

tersebut membuat siswa menjadi kelelahan dalam berkreasi atau berkarya. Faktor lain dari 

kurangnya minat siswa bisa jadi dari guru yang kurang memberikan metode pembelajaran 

yang menarik dan kurangnya motivasi untuk mendorong siswa bersemangat dalam 

pembelajaran seni budaya khususnya seni rupa. Sehingga siswa yang tidak memiliki bakat 

pada bidang menggambar cenderung ada rasa takut dan kurang percaya diri bahkan malas 

dalam melaksanankan tugas yang diberikan oleh guru dalam menggambar. Minat dan 

bakat merupakan pemacu dalam praktik menggambar, keduanya tidak bisa dipisahkan 

karena dari minat dan bakat dapat timbalbalik ketika proses pembelajaaran berlangsung. 

Seperti yang diungkapkan oleh Oho Garha (1980:88) Dalam pendidikan seni rupa 

sebisa mungkin diusahakan agar murid merasa bahwa apa yang mereka lakukan di 

sekolah dalam kegiatan seni rupa adalah untuk memenuhi kebutuhan batin mereka, dan 

sangat bermanfaat bagi siswa, sehingga siswa akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Jika siswa termotivasi, siswa akan bersemangat mengikuti kegiatan 

pembelajaran ekspresi seni rupa, keingintahuan meningkat, begitu pula dengan keaktifan 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka siswa yang merasa tidak memiliki bakat 

pun akan mendapatkan nilai yang baik melalui proses belajar dan berkarya yang baik.  
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KESIMPULAN 

Kegiatan pembelajaaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Malang pada 

mata pelajaran seni budaya masih terdapat kendala disaat proses praktik seni rupa 

berlangsung. Tujuan penelitian ini dilaksanakan bermakasud untuk mengkaji keadaan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Malang pada matapelajaran seni budaya dalam aspek 

seni rupa, dari itu terdapat kendala yang menyebabkan proses pembelajaran berjalan tidak 

maksimal dengan kompetensi dasar (KD). Metode penelitian ini menggunakan 

pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada yang mengajar seni budaya dan 

kepada siswa-siswi dari kelas tujuh sampai kelas sembilan dengan mengambil semple, dan 

juga dilakukan pengamatan selama pelaksanakan pembelajaran seni rupa. Selain dari pada 

itu dilakukan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan 1) kurangnya fasilitas yang 

kurang memadai 2) kurangnya waktu dalam praktik menggambar 3) kurangnya minat 

peserta didik pada matapelajaran seni budaya. 
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Abstract: This manuscript is the result of the study of art and culture learning related to the 

formation of student character. The value of local wisdom has a strong foundation in shaping the 

character of students. This study aims to develop the character of students through learning based 

on local wisdom in creating pottery centers in Pagelaran Malang Regency. The research method 

uses descriptive qualitative using observation and interview data. The application of this learning 

uses cooperative learning method with jigsaw technique. Data analysis uses interpretation of 

students' attitudes and behavior and discusses with the teacher in the school environment. First the 

students are introduced to the materials and tools for making traditional pottery. The two students 

were explained about the relationship between creative learning and character education through 

the process of pottery formation, the three students formed traditional pottery, and the four students 

appreciated their own work and the work of their friends. The results showed that there was a 

positive tendency for student behavior when working on the process of appreciating the work of 

traditional pottery artisans and friends when practicing pottery art work. 

 

Key Words: Character Education, Performance Pottery, Cooperative Learning, Malang Local 

Wisdom, Cultural Arts Learning 

 

Ringkasan: Naskah ini merupakan dari hasil penelitian pembelajaran seni budaya terkait dengan 

pembentukan karakter siswa. Nilai kearifan lokal memiliki dasar yang kuat dalam membentuk 

karakter peserta didik. Penelitian ini bertujuan mengembangkan karakter peserta didik melalui 

pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam berkreasi di sentra kerajinan gerabah Pagelaran 

Kabupaten Malang. Metode penelitian menggunakan diskriptif kualitatif dengan menggunakan data 

observasi dan wawancara. Penerapan pembelajaran ini menggunakan metode cooperative learning 

dengan teknik jigsaw. Analisis data menggunakan interpretasi terhadap sikap dan prilaku siswa 

serta mendiskusikan dengan guru di lingkungan sekolah. Pertama siswa diperkenalkan bahan dan 

alat membuat gerabah tradisional. Kedua peserta didik dijelaskan tentang kaitan pembelajaran 

bekreasi dengan pendidikan karakter melalui proses pembentukan gerabah, ketiga peserta didik 

membentuk gerabah tradisional, dan keempat peserta didik mengapresiasi hasil karya sendiri dan 

karya temannya. Hasil penelitian menunjukan, bahwa ada kecenderungan positif prilaku siswa 

ketika mengerjakan proses mengapresiasi karya perajin gerabah tradisional dan teman-teman pada 

saat melakukan praktikum berkreasi seni gerabah. 

 

Kata kunci: Pendidikan Karakter, Gerabah Pagelaran, Cooperative Learning, Kearifan Lokal 

Malang, Pembelajaran Seni  

 

PENDAHULUAN 

Artikel ini merupakan kajian pembelajaran seni yang untuk memberikan 

penguatan terhadap pertumbuhan karakter siswa. Pembelajaran tentang karakter siswa 

yang dibebankan oleh lembaga pendidikan bertujuan untuk martabatkan siswa (Rosala, 

2016). Pengertian memartabatkan siswa ini memiliki pengertian yang luas dan mendalam. 

Dalam berbagai penelitian, pembelajaran karakter  menjadi  tujuan yang tidak hanya 

mencerdaskan kehidupan generasi penerus bangsa, namun memiliki tujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada 

Tuhan YME, memiliki prilaku sosial yang tinggi, berprilaku baik, bijaksana dan 
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bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan. Nilai kearifan lokal memiliki dasar 

yang kuat dalam membentuk karakter peserta didik dalam perkembangan intelektual pada 

masa kanak-kanak awal (Izzaty dkk, 2008: 88).  

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, pembelajaran yang berorentasi untuk 

membangun karakteristik perserta didik melalui proses pembelajaran menjadi sangat 

beralasan, karena karakter siswa dimungkinkan mampu menyerap kearifan lokal. 

Mengingat nilai-nilai lokal sudah menjadi dasar yang kuat dalam membentuk jati diri 

manusia Indonesia, sehingga pembelajaran untuk menumbuhkan karakteristik siswa 

sudah barang tentu akan mempertimbangkan aspek nilai lokal. Praktek pembelajaran di 

lapangan, seorang guru dapat membelajarkan siswa melalui kegiatan simulasi berkreasi. 

Pada kajian ini pembelajaran karakteristik perserta didik difokuskan pada sentra perajin 

gerabah Pagelaran Kabupaten Malang. Sentra perajin gerabah di Pagelaran yang terletak 

di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang terdapat banyak sekolah, termasuk 

sekolah tanam kanan-kanan (TK). Bahkan di desa tersebut ada 5  sekolah Taman Kanak-

Kanak.  

Sentra industri gerabah Pagelaran merupakan salah satu seni lokal daerah 

Gondanglegi yang telah lama menjadi industri kerajian rakyat, bahkan sentra tersebut 

telah seringkali  melibatkan dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah sekitar dalam 

belajar membuat gerabah agar siswa dapat kreatif dan terampil (Wawancara, Sutris 

52thn). 

Pada kajian ini mengamati salah satu Taman Kanak-Kanak (TK) Al Rahbini 

Gondanglegi. TK tersebut setiap tahun selalu membawa siswanya melakukan 

pembelajaran di sentra produksi gerabah di Pagelaran. Para guru TK membawa siswanya 

untuk mengenal dan mempelajari budaya lokal, dan kreativitas. Kreativitas yang 

dimaksud merupakan suatu cara dalam diri manusia dalam mengembangkan potensi pola 

pikir dalam menciptakan sesuatu yang baru atau suatu bentuk yang dikembangkan. Hal 

ini sesuai yang dikemukakan (Munandar, 2016:25). Kreativitas juga kemampuan dalam 

berinovasi atau menciptakan suatu yang baru, sebagai pengembangan gagasan-gagasan 

baru untuk memecahkan suatu masalah, atau sebagai cara melihat hubungan-hubungan 

baru pada unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya 

Pertimbangan para guru membawa siswa-siswinya pada sentra kerajinan gerabah 

pada umumnya mengharapkan adanya pengenalan budaya daerah setempat dan 

mengharapkan siswanya dapat menumbuhkan sensitivitas kreatif. Lebih mendalam tidak 

didapatkan tujuan yang sangat mendasar. Hal ini menjadi daya tarik bagi penulis, yaitu 

untuk mengkaji lebih mendalam. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang dilakukan 

oleh para pendidik TK Al Rahbini tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud mengkaji pola pembelajaran yang 

digunakan oleh para guru TK Al Rahbini. Sehingga peneliti dapat mengkaji lebih 

mendalam, bahkan perolehan hasil belajar di luar pengakuan para guru untuk mengenal 

budaya lokal dan menumbuhkan kreativitas siswa.  

 

METODE 

Metode penelitian menggunakan diskriptif kualitatif dengan menggunakan data 

utama observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan interpetasi terhadap sikap 

dan prilaku siswa serta mendiskusikan dengan guru di lingkungan sekolah. Observasi 

dilakukan pada saat, penerapan pembelajaran menggunakan metode cooperative learning, 

yang dimaksud dengan motode cooprative learning adalah suatu sistem kerja atau belajar 

kelompok yang terstruktur (Indiyani & Listiara, 2006) 

  Pembelajaran ini menggunakan teknik jigsaw. Teknik jigsaw merupakan teknik 

mengelompokan menjadi beberapa kelompok dengan jumlah 4-6 siswa (Fathurrahman, 

2017: 52). Pertama siswa diperkenalkan bahan dan alat membuat gerabah tradisional. 

Kedua peserta didik dijelaskan tentang kaitan pembelajaran berkreasi dengan pendidikan 

karakter melalui proses pembentukan gerabah, ketiga peserta didik membentuk gerabah 
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tradisional, dan keempat  peserta didik mengapresiasi hasil karya sendiri dan karya 

temannya bertujuan dalam menghargai karya seni sebagai rasa syukur terhadap karya diri 

sendiri dan karya orang lain. 

 

PAPARAN DATA 

Kajian tentang proses pengenalan budaya lokal yang dilakukan oleh para guru TK 

Al Rahbini Gondanglegi. TK Al Rahbini salah satu TK yang letaknya kurang lebih 1 km 

dari sentra perajin grabah. Para guru memperhatikan, bahwa siswa-siswinya memiliki 

tempat tinggal yang tidak terlalu jauh dari sentra industri gerabah tradisional tersebut. 

Namun mereka sangat jarang tampak bermain atau mendekati para pekerja gerabah. Hal 

ini yang memberikan dorongan para guru untuk membawa siswanya datang melihat 

secara langsung proses kerja para perajin gerabah.  Salah satu pengajar yang tidak mau 

disebutkan manamanya menyatakan, bahwa upaya membawa siswa-siswinya ada empat 

alasan, yaitu:  

Pertama peneliti mengarahkan siswa TK. Al Rahbini Gondanglegi Kabupaten 

Malang untuk mengenalkan alat dan bahan membuat gerabah tradisional di tempat Bapak 

Tris (52th) pengerajin gerabah di Pagelaran Kabupaten Malang pada saat itu peneliti 

menyadari benar, bahwa para siswa merupakan kali pertama mereka melihat dan 

menyaksikan sentra gerabah. Bahkan pada waktu itu di lokasi sedang mengerjakan 

pesanan kendi, pot bunga, dan cobek. Sehingga secara langsung dapat menyaksikan 

kegiatan perajin. 

Kedua peserta didik diarahkan membentuk kelompok untuk melakukan kegiatan 

penggenalan alat dan bahan. Mereka tampak sangat senang sekali mengenal bahan 

pembuatan gerabah, bahkan mereka mencoba sendiri membentuk bola-bola tanah liat. 

Diantara mereka ada yang saling berbagi bahan, sehingga tampak benar  kerjasama di 

antara mereka. Hal ini dimungkinan ada prilaku pembelajaran untuk peserta didik agar 

mereka mampu menumbuhkan aktivitas  berkreasi melalui proses pembentukan gerabah. 

Siswa-siswi yang beraktivitas tersebut memang tidak mengarah untuk membuat benda 

gerabah seperti para perajin, namun ada kencendrungan untuk membentuk, baik dalam 

bentuk bola-bola atau bentuk silinder, bahkan tampak tidak tampak bentuknya yang 

sepesifik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Siswa ketika belajar berbasis kelompok (Koleksi Foto Pribadi) 

 

Ketiga peserta didik membentuk gerabah tradisional dengan berbagai macam 

teknik yang bervariasi, sehingga siswa dapat bertukar pengalaman dalam membentuk 

gerabah, seperti berikut ini, siswa pada gambar sebelah kiri menggunakan teknik putar 

lambat membentuk gerabah pot bunga, dan di gambar sebelah kanan siswa menggunakan 

teknik cetak tekan. 
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Gambar 2. Siswa membentuk gerabah dengan teknik putar lambat dan cetak tekan (Koleksi Foto Pribadi) 

 

Keempat peserta didik mengapresiasi hasil karya sendiri dan karya temannya 

bertujuan dalam menghargai karya seni sebagai ungkapan rasa syukur terhadap karya diri 

sendiri dan karya orang lain. 
 

ANALISIS DAN HASIL 

 

Berbagai data yang telah dikumpulkan dengan mempertimbangan aspek analisis 

metode pembelajaran, hasil penelitian menunjukan, ada kecenderungan positif prilaku 

siswa ketika mengerjakan proses berkarya dan mengapresiasi karya perajin gerabah 

tradisional dan teman-temannya pada saat melakukan praktikum berkreasi seni gerabah. 

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya perubahan sikap pada peserta didik, yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran cooperative learning dengan teknik jigsaw. Teknik 

pembelajaran ini dikelompokan menjadi beberapa kelompok dengan jumlah 4-6 siswa. 

Sistem pengajaran tersebut merupakan pengajaran yang memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama peserta didik dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang terstruktur (Fathurrahman, 2017: 52). Dari aspek apresaiasi ditunjukan 

agar siswa mempu menghargai karya pengerajin dan juga temannya setelah mengetahui 

proses pembuatan gerabah mulai membentuk tahap landasan sampai tahap finishing. 

Peserta didik yang diamati menunjukan tindakan atau sikap sebagai berikut.   

1. Kerjasama antar individu, siswa tampak mampu menunjukan prilaku yang secara 

spontan, yaitu saling membantu kawan yang lainnya untuk melakukan sesuatu dengan 

media tanah liat. Bahkan pada waktu proses, perajin juga tidak menyadari bahwa mereka 

dibantu oleh siswa TK memindahkan benda yang telah selesai dibentuk, bahkan ketika 

melakukan pembakaran juga ada yang dilakukan oleh siswa TK tersebut.  

2. Disiplin, setelah pengerajin menceritakan beberapa tahapan proses yang harus 

dikerjakan dalam sesingkat-singkatnya karena gerabah yang dihasilkan pengerajin 

memiliki waktu yang terbatas.  

3. Keingintahuan, ditunjukan ketika siswa saling meminta tolong dalam mengerjakan 

gerabah, yakni ada kelompok dalam membuat bentuk wadah berupa mangkok dengan 

teknik putar lambat dan kelompok yang lain membuat teknik cetak tekan, kemudian hasil 

cetak tekan tersebut ditempelkan ke mangkok sebagai motif untuk menyempurnakan hasil 

menjadi mangkok hias. 

4. Menghargai, ditunjukan ketika siswa mengapresiasi karya teman sejawat dan 

karyanya sendiri maupun pengerajin, maka siswa lebih menghargai suatu proses yang 

panjang ketika membuat kerajinan  gerabah tersebut, Hal itu seperti yang dikemukakan 

oleh (Wulandari, tanpa tahun) bahwa dalam pembelajaran seni memiliki dampak sebagai 

media dalam membentuk karakter anak dalam menghargai suatu karya yang dihasilkan.  

Empat hal yang teramati tersebut, ternyata memiliki aspek yang diamanatkan 

pada pembelajaran cooperative learning. Sungguhpun secara lebih terperinci masih dapat 

dieksplorasi lebih mendalam tentang penggunaan metode belajar tersebut. Namun bagi 

pembelajaran pada tingkat TK. Tentunya hal tersebut sudah sangat menarik dan bahkan 
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ini merupakan salah satu alternatif pembelajran yang dapat dilakukan oleh para guru TK 

Al Rahbini Gonanglegi.  
 

KESIMPULAN 

Prilaku siswa ketika melakukan kegiatan belajar terhadap proses pembuatan 

gerabah tradisional, memilik kecendrungan positif, yaitu mereka mampu menghargai 

proses kreatif dan hasil karya teman dan atau karya perajin tradisional. Sikap dan tingah 

laku mereka menunjukan adanya sikap yang dibangun dari rasa ingin tahu dan juga 

memperhatikan secara seksama atas pembandingan hasil karya sendiri dan karya orang 

lain. Kegiatan apresiasi ini jika mampu diulang secara berkelanjutan, tentu dapat 

memberikan bekal positif terhadap prilaku siswa yang positif, yaitu menghargai karya 

orang lain. 
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PERTAMA DI MALANG JAWA TIMUR 
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Abstract: The article shows the learning patterns of Ludruk in Junior High Schools in 

Malang, East Java. This method has a specification of learning treatment. One example is 

carried out by SMP 4, as a member of the Association for Artists of Traditional Interest 

(PPST) fostered by the East Java Tourism Office. PPST activities hold an annual festival of 

traditional arts development. In Malang tends to explore the potential of ludruk with 

alternative learning. The aim is to study the empathy of students learning ludruk to foster 

attitudes of social attachment. Given the social distance between students is relatively 

different. This condition is a problem in this study. The method uses qualitative descriptive 

which uses a learning exploration study in Malang City Middle School. Key resource 

persons are coaches and artists as estra arts teachers, and data collection is done by 

Snowball sampling tracing teachers who concentrate on ludruk learning in junior high 

schools. The results of the study show that 1) the ludruk role emphasizes the high 

connectivity, impofisatoris, and responsiveness. 2) determining the role of orientation on 

the basic characteristics of players, so that students' natural traits are also expressed. 

 

Key Words: Ludruk, learning, student characteristics, traditional theater 

 

Ringkasan: Artikel menunjukan pola pembelajaran Ludruk di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Kota Malang Jawa Timur. Cara ini memiliki spesifikasi perlakuan pembelajaran. 

Salah satu contoh yang dilakukan oleh SMP 4, sebagai anggota Paguyuban Peminat Seni 

Tradisi (PPST) binaan Dinas Pariwisata Jawa Timur. Aktivitas PPST mengadakan festival 

tahunan pengembangan seni tradisi. Di Malang cendrung menggali potensi ludruk dengan 

pembelajaran alternatif.Tujuannya mengkaji empati siswa mempelajari ludruk untuk 

menumbuhkan sikap perekatan sosial. Mengingat jarak sosial antara pelajar relatif berbeda. 

Kondisi ini jadi probelematika kajian ini. Metode menggunakan diskriptif kualitatif yang 

menggunakan studi eksplorasi pembelajaran di SMP Kota Malang. Narasumber kunci 

pembina dan seniman sebagai guru estra kesenian, dan pengumpulan data dilakukan secara 

Snowball sampling menelusuri para guru yang menaruh konsentrasi pada pembelajaran 

ludruk di SMP. Hasil kajian menunjukan 1) pemeranan ludruk menenankan pada sifat 

konektivitas, impofisatoris, dan responsif yang tinggi. 2) penentuan peran berorentasi pada 

karakteristik dasar pemain, sehingga pembawaan alami siswa juga terekspresikan. 

 

Kata kunci: Ludruk, pembelajaran, karakteristik siswa, teater tradisional 
 

PENDAHULUAN 
Berbagai model pembelajaran untuk membentuk karakteristik siswa telah 

diupayakan, baik secara dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru atau dilakukan oleh 

para peneliti untuk meningkatkan hasil belajar siswsa (Nurseto, 2011). Media 

pembelajaran ada yang menggunakan model pengembangan pembelajaran seni tradisi 

(Hidajat, 2019). Media belajar yang berbasis seni tradisi diselenggarakan secara regional, 

yaitu berorenasi pada muatan lokal. Tujuan ini merupakan usaha untuk melakukan 

tindakan konservasi seni yang tumbuh dan berkembang di daerah, utamanya dilingkungan 

sekolah tertentu. Ada emosi etnik yang memberikan dorongan, sehingga siswa yang 

berasal dari wilayah tertentu memiliki kebanggaan mewarisi seni tradisi setempat (Salim 

& Ismail,2019).  
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Pada awalnya, program ini bukan ditujukan pada pengembangan model 

pembelajaran arternatif. Namun sebuah bagian program kerja dari Diknas Kebudayaan 

Jawa Timur, yaitu  dalam rangka usaha pembinaan seni. Salah satu unit program kerja 

adalah Paguyuban Peminat Seni Tradisi (PPST). Di Kota Malang Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) yang terdaftar sebagai peserta PPST ada tiga, (1) SMP 4, SMP 18, dan 

SMP 24. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 merupakan anggota Paguyuban Peminat 

Seni Tradisi (PPST) yang tergabung sejak tahun 2004. Sekolah itu benar-benar 

memfokuskan pembinaan kesenian untuk siswa-siswi mulai kelas 8 dan 9. Pola 

pembelajaran yang diterapkan berbentuk projek kelas. Salah satu materi yang menjadi 

fokus pembelajaran adalah Ludruk di Malang Jawa Timur. Sebagai projek kelas, 

tujuannya untuk mengikuti festival PPST yang diadakan secara rutin setiap tahun.  

Aktivitas PPST sebagai program pengembangan kesenian di lingkungan pelajar 

Jawa Timur. Maka diwajibkan pada setiap anggota untuk mengikuti festival tahunan yang 

diselenggarakan di Dinas Pendidikan Jawa Timur.  Pada saat ini di Malang sudah ada 4 

anggota PPST yang aktif, namun masing-masing menerapkan pola pembelajaran masing-

masing. Hanya di SMP 4 yang melakukan model projek kelas secara intensif. 

Pembelajaran yang dilakukan dapat digolongkan sebagai pola pembelajarna alternatif, 

karena tidak ada panduan yang diturun secara instruksional, atau mengacu pada 

kurikulum. Fokus utamanya adalah keikutsertaan pada festival, dan haranannya 

mendapatkan nominasi kejuaraan.  

Di SMP 4 Malang cendrung menggali potensi ludruk sebagai sumber karya-karya 

yang akan diikut sertakan pada festival. Tujuan kajian ini untuk mendapatkan pemahaman 

terhadap  empati siswa. Mereka dibelajarkan secara teknis drama ludruk, sudah dapat 

dipastikan ketrampilan menjadi sasaran utama. Namun apakah mereka juga mengalami 

empati terhadap materi yang dibelajarkan. Pertanyaan penelitian, apakah materi 

pembelajaran ludruk memberikan pengaruh pada pembentukan sikap perekatan sosial. 

Mengingat jarak sosial antara pelajar relatif berbeda. Maka kondisi ini menjadi 

probelematika dalam kajian ini. 

 

METODE 

Metode kajian ini menggunakan diskriptif kualitatif yang menggunakan studi 

eksplorasi pembelajaran di SMP Kota Malang. Mengamati pembelajaran dan sikap siswa 

terhadap pergaulan sosial mereka. Dengan materi ludruk Jawa Timur yang memiliki sifat 

terbuka, spontan, dan memiliki keakrapan yang tinggi antara pemain yang satu dengan 

yang lain. Hal ini dimungkinkan memiliki pengaruh positif terhadap hasil pembelajaran 

pada siswa SMP.  

Narasumber kunci untuk menggali informasi adalah Marsam Hidajat, seorang 

sutradara ludruk Lerok Anyar dari Gondang Legi Malang, keterlibatan di PPST sebagai 

pembina di SMP 18 Malang, dan Sutak Wardhiono, seorang pengembang Ludruk 

dikalangan siswa dan remaja di Malang, dan Lusi Kos, guru seni budaya, alumi 

Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra UM.  

Pengumpulan data dilakukan dengan sistem Snowball sampling, terus mengarah 

pada narasumber yang mampu mengungkap dan menelusuri pembelajaran Ludruk di 

Malang sebagai materi untuk festival PPST Jawa Timur. Licin Wijaya, salah satu guru 

pembina PPST di SMP 4 Malang. Narasumber yang banyak memberikan keterangan yang 

positif, berkait dengan hasil belajar dan hasil kegiatan siswa hingga mendapatkan 

gambaran, bahwa mempelajari seni tradisi memperoleh dampak sosial, yaitu menjadikan 

siswa memiliki ikatan sosial yang tinggi.   

 

ANALISIS DAN HASIL 
Pelacakan dan penelusuran data dari hasil wawancara dengan narasumber yang 

memiliki keterlibatan sebagai pembina PPST SMP di Malang. Mengarahkan pada Hasil 
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kajian menunjukan adanya pengaruh positif hasil pembelajaran siswa SMP 4 yang 

menerapkan pembelajaran projek kelas. Sebagai dampak ikutan yang membuat siswa 

mampu mengarahkan prestasinya pada kompetisi festival PPST. Hal ini didasarkan atas 

kecendrungan adanya nilai-nilai dasar yang dimiliki setiap individu seperti yang 

dikemukakan oleh Schwartz. Ada 10 nilai dasar, yaitu (1) mandiri, (2) stimulasi, (3) 

hedonisme, (4) prestasi, (5) kekuasaan, (6) keamanan, (7) komfromitas, (8) tradisi, (9) 

Kebajikan, dan (10) universalisme (Sanusi, 2015:88). Dalam kajian ini tidak serta mereta 

menggali semua nilai dasar yang dapat dikembangkan dalam diri siswa, namun 

diperhatikan aspek-aspek yang memiliki keterkaitan dengan tumbuhnya rasa ikatan sosial 

di antara siswa.  

 Para pembina dan guru yang mengajarkan seni pertunjukan ludruk sebagai 

sumber karya yang akan dilumbakan pada Festival PPST pada tingkat Jawa Timur. Siswa 

dikondisikan menjadi kelas tari, akting, dan musik gemelan. Mereka dikondisikan secara 

bervariasi, ada yang dikondisikan 2 kali latihan dalam satu minggu. Ada yang 

dikondisikan lebih. Dapat dilakukan pada waktu kegiatan belajar, atau dikondisikan pada 

waktu pulang sekolah. Variasi latihan ini tidak terkait erat dengan perolehan kesimpulan 

yang jadi fokus pengamatan. Namun kehadiran pelatih atau guru yang memberikan materi 

tari tradisi setempat, yaitu Beskalan atau Remo, akting tradisional ludruk, dan musik 

gamelan memiliki karakteristik yang khas. Mereka benar-benar membawa kebiasaan 

mereka sebagai seorang aktor tradisional. Pada umumnya para guru atau pelatih ludruk 

berupaya dan memotivasi siswa agar dapat mewarisi semangat seni pertujukan ludruk.  

Peneliti mencermati pertama yaitu aspek karakteristik pemeranan pada ludruk, 

sebagai seni tradisional yang memiliki kekuatan etnik yang tinggi. Dari pada itu dapat 

digali adanya sikap yang tampak pada siswa, yaitu (a) konektivitas antar individu, (b) 

kemampuan untuk melakukan improvisasi, dan (c) responsif terhadap orang lain. Tiga 

aspek itu yang dapat memberikan gambaran positif bahwa pembelajaran ludruk di SMP 

memiliki potensi tersendiri. Selain dari pada itu, juga peneliti mencermati dari aspek  

yang kedua, model pemeranan ludruk. Pemeranan ludruk sebagai seni etnik memiliki (a) 

karakteristik yang bersifat alami, wajar, dan naturalistik, dan (b) penampilan yang alami. 

Seorang pemain ludruk benar-benar mampu menampilkan dirinya sebagaimana yang 

diperankan. Namun tidak menghilangkan karakteristik dirinya sebagai seorang pemain 

1) Karakteristik Pemeranan ludruk  

a. Sifat Konektivitas 

Sifat konektivita dibangun atas dasar yang disebut membuat antar individu siswa 

mampu melakukan dialog yang saling menanggapi. Sehingga pola skenario yang 

diterapkan pada siswa sebagai aktor bersifat global. Hal ini membuat siswa mampu 

mengamati dan memperhatikan berbagai aspek dari lawan bicara. Istilah tradisional ‘dol 

tinuku’ (menjual dan membeli), atau dalam teknik permainan drama sebagai kemampuan 

mendengar dan manggapi (Endraswara, 2014:78). Jika seorang pemian melontarkan 

masalah, maka secara cepat harus mampu menanggapi, sehingga permainan bernar benar 

memiliki sifat konektivitas.  

Sifat konektivitas ini membuat siswa selalu menjalin keakrapan, dan 

menghindarkan konplik. Karena jika terjadi konplik, maka dalam memainkan suatu peran 

akan terkendala. Misalnya siswa dari latar belakang keluarga yang kaya, sementara dia 

harus memerankan sebagai prajurit. Sementara siswa yang dari latar belakang keluarga 

miskin menjadi raja. Hal ini harus dihilangkan dalam mengekspresikan diri sebagai tokoh. 

Tentunya kondisi ini benar-benar merupakan empati sosial yang ditekankan oleh semua 

pelatih.  

Sifat konektivitas ini juga berlaku secara umum, sebagai seorang aktor. Siswa di 

kondisikan untuk tanggap terhadap penonton. Oleh karena itu siswa tidak sebagai seorang 

anak yang selalu dipehatikan oleh guru atau orang tuanya. Dia juga harus memperhatikan 

terhadap kondisi penonton, karena penonton dengan sadar memperhatikan permainan 

mereka di atas panggung (Supriyanto, 2012:119). 
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b. Impovisatoris, adalah suatu sikap respon spontan (Hidajat, 2015). Seorang pelatih atau 

pembina ludruk mengkondisikan kemampuan siswa mampu berimporovisasi. Karena 

terbentuknya suatu suasana dalam permainan tidak ada yang dapat memastikan. Kadang 

seorang pemain juga mengalami kondisi yang terpengaruh secara spontan oleh keadaan di 

sekitarnya. Atau karena lupa mengingat kata kunci untuk mengakhiri pembicaraan, atau 

mengalihkan situasi yang menjadi inti persoalan. Oleh karena itu aspek improvisasi 

sangat ditekankan. Secara sosial, impovisasi ini memiliki aspek sosial yang mampu 

membuat siswa selalu menjaga kondisi perasaan masing-masing. Pengalaman improvisasi 

ini banyak disampaikan untuk mengatasi hubungan sosial yang kadang terjadi di luar 

dugaan. Sehingga siswa tetap dapat membangun interaksi sosial secara wajar. Hal ini 

sesuai dengan karakteristik ludruk sebagai teater sosial (Supriyanto, 2018:153). 

 

c. Responsif, responsif dalam sebuah permainan dibutuhkan agar mampu menjalin 

hubungan dalam membentuk alur cerita. Hal ini juga ditekankan agar siswa mengetahui 

terhadap berbagai aspek yang terjadi di panggung. Sehingga dapat dengan sangat cekatan 

dan mampu mengalihkan alur cerita menjadi kontinu. Responsif  juga berdampak pada 

hubungan sosial, siswa yang tergabung dalam pembelajaran ludruk pada umumnya sangat 

peduli pada kondisi yang terjadi di antara teman. Pembentukan sikap responsif ini juga 

dikembangkan sejak sekolah dasar. Bahkan para guru mencari berbagai kemungkinan 

materi pemebelajaran yang bersifat kontak phisik, termasuk pelajaran olah raga 

(A’la,2019). 

 

2) Model Pemeranan ludruk 

a. Karakteristik Alami 

Ludruk sebagai teater etnik, sifat karakteristik pertunjukan bersifat alami. Oleh 

karena itu ludruk digolongkan sebagai teater sosial. Hal ini tentunya sangat tepat untuk 

materi pembelajaran. Karena pertumbuhan siswa dalam aktivitas belajar dibutuhkan 

membangun karakteristik yang bersifat alami, wajar, dan bersahaja. Tentunya dalam 

pendidikan hal ini sangat ditekankan, agar karakter siswa benar-benar menjadi terbentuk 

(Suprianto dkk.2020).  

 

b. Penampilan Alami   

Siswa pembelajar seni pertunjukan ludruk tidak dikondisikan mendistorsi vokal 

dan tubuh keaktorannya. Mereka dibentuk dengan kondisi yang alami, seperti kondisi dan 

potensi dirinya sendiri. Oleh karena itu para pemain ludruk tradisional tidak dapat 

ditirukan oleh pemain lain sebagai contoh. Mereka didorong untuk mencari dirinya 

sendiri sehingga mampu menemukan tokoh dalam dirinya sendiri. Pola pemelajaran ini 

merupakan spirit pendidikan yang sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan 

psikomotorik, kognitif, dan sikap siswa. Karena salah satu dari tiga aspek itu tidak bisa 

didorong salah satu untuk dipotensikan. Namun ketiganya harus mampu berkembang 

secara alami dan bersama-sama (Alam, dkk. 2019). 

 

KESIMPULAN 

Pembelajaran ludruk di SMP sebagai bentuk alternatif pembelajaran seni tradisi 

menunjukan potensinya, yaitu sifat-sifat yang melekat pada seni tradisi etnik. Siswa yang 

mempelajari karakteristik pemeranan berbagai tokoh menunjukan penghayatan yang 

mampu membuat siswa mengalami empati sosial, yaitu sifat interaktif antar individu. 

Membawakan diri dalam situasi yang tampak alami, natural, dan tidak menghilangkan 

karakteristiknya sebagai individu yang mamiliki spesifikasi yang melekat dalam dirinya. 
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Abstract: During this time drawing lessons are still an activity to form skills, not yet widely used 

for other functions, for example, it is functioned to foster creativity. Creativity is meant to give 

stimulus to the students of Senior High School Sunan Ampel Foundation Malang of being 

sensitive to internal constraints being encountered. The research purpose is to examine the 

function of drawing expressions that can be used as a simulation media for students of Senior 

High School Sunan Ampel Foundation Malang so that they have sensitivity in overcoming internal 

problems. The research methods are using qualitative descriptive with an experimental study 

approach to 10 students of Senior High School Sunan Ampel Foundation Malang, experimental is 

intended to assess the different extent condition and able at doing the students internal 

problematics which they are experiencing. Researchers watched the 10-student activities in their 

class. The results of the research are as follows, (1) there are significant differences from 10 

students with other students, which is demonstrated on social interaction, (2) have a spontaneous 

initiative to decide something, (3) demonstrate a systematic and argumentative work in solving 

problems. 

 

Key Words: Drawing Expressions, Media, Creativity Of Student. 

 

Ringkasan: Selama ini pelajaran menggambar masih sebagai aktivitas membentuk ketrampilan, 

belum banyak dimanfaatkan fungsi lain, misalnya difungsikan menumbuhkan kreativitas. 

Kreativitas yang dimaksud memberikan stimulus siswa SMA Yayasan Sunan Ampel Malang 
menjadi sensitif terhadap kendala internal yang sedang dihadapi. Tujuan penelitian adalah 

mengkaji fungsi menggambar ekspresi dapat digunakan sebagai media simulasi siswa SMA 

Yayasan Sunan Ampel Malang agar mereka memiliki sensitifitas mengatasi problematika internal. 

Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi eksperimental ditujukan pada 

10 siswa SMA Yayasan Sunan Ampel Malang, eksperimental ini dimaksudkan untuk mengkaji 

sejauh mana kondisi berbeda dan mampu dilakukan siswa SMA Yayasan Sunan Ampel Malang 
menghadapi problematika internal yang mereka alami. Peneliti mengamati kegiatan 10 siswa itu di 

kelas yang sedang mereka tempuh. Hasil penelitian (1) ada perbedaan signifikan dari 10 siswa 

dengan siswa yang lainnya, yaitu ditunjukan pada interaksi sosial, (2) memiliki inisiatif spontan 

memutuskan sesuatu, (3) menunjukan pola kerja sistematik dan argumentatif dalam mengatasi 

permasalahan. 
 

Kata kunci: Menggambar Ekspresi, Media, Kreativitas Siswa. 

 

PENDAHULUAN 

Selama ini pelajaran menggambar di sekolah masih sebagai aktivitas untuk 

membentuk ketrampilan, yaitu siswa didorong untuk melakukukan sesuatu yang bersifat 

duplikait dan mekanistik. Misalnya siswa diberikan tugas untuk menirukan gambar 

tertentu atau membebaskan untuk memilih tema yang mereka sukai. Pengarahan untuk 

peniruan atau membebaskan tema pada akhirnya akan bermuara pada ketrampilan siswa 

dalam mewarna (Paramita & Martadi, 2019). 

 

Pelajaran menggambar yang lasim dilakukan oleh para guru, menjadi motivasi 

peneliti untuk mengkaji fungsi menggambar. Karena belum banyak dimanfaatkan untuk 

fungsi yang lain, misalnya difungsikan untuk menumbuhkan kreativias (campbell, 2012). 

Kreativitas yang dimaksud adalah, memberikan stimulus pada siswa SMA Yayasan 

mailto:kholifatul.umaami.1902518@student.um.ac.id1
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Sunan Ampel Malang menjadi sensitif terhadap kendala internal yang sedang dihadapi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fungsi menggambar ekspresi agar dapat 

digunakan untuk media simulasi pada siswa SMA Yayasan Sunan Ampel Malang agar 

mereka memiliki sensitivitas dalam mengatasi problematika internal. Penelitian ini 

menjadi semakin menarik karena mengambil sasaran penelitian siswa SMA Yayasan 

Sunan Ampel Malang yang memiliki latarbelakang yang memerlukan perhatian khusus 

dari dunia pendidikan juga untuk menggali sisi kreativitas siswa SMA Yayasan Sunan 

Ampel Malang yang diharapkan dapat memberikan tambahan bekal keterampilan bagi 

siswa untuk dapat mengoptimalkan potensi diri (Hamzah, 2013). 

 

METODE 

Metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dengan pendekatan studi 

eksperimental (Pradiatiningtyas, 2012), yang dimaksud eksperimental adalah penelitian 

yang membeirkan perlakukan pada sejumlah subjek terteliti. Dapa penelitian ini  

ditujukan pada sepuluh siswa SMA Yayasan Sunan Ampel Malang. Eksperimental ini 

dimaksudkan untuk mengkaji sepuluh siswa yang mendapatkan perlakukan menggambar 

ekspresi sebagai kelompok eksperimen, yaitu memberikan sejumlah petunjuk agar mereka 

mampu mengungkapkan perasaannya dengan menuangkan garis, bidang, warna, pada 

sebidang kertas gambar. Kegiatan ini dilakukan selama 5 minggu, yang kemudian mereka 

akan diamati pada kelas umum bersama dengan siswa-siswa yang lain sebagai kelas 

kontrol (Anshori, 2019). Pada uji coba pertama, sepuluh siswa diamati pada aspek sikap 

sosial, yaitu interaksi yang dapat mereka lakukan pada siswa yang lain. sejauh mana 

adanya kondisi yang berbeda dan mampu dilakukan siswa SMA Yayasan Sunan Ampel 

Malang dalam menghadapi problematika internal yang mereka alami. Peneliti mengamati 

kegiatan sepuluh siswa itu pada kelas yang sedang mereka tempuh. Uji coba kedua 

kesepuluh siswa SMA Yayasan Sunan Ampel Malang di amati pada aspek sikap mereka 

dalam membuat keputusan secara inisiatif spontan. Selanjutnya untuk uji coba ketiga 

kesepuluh siswa SMA Yayasan Sunan Ampel Malang diamati aspek kerja sistematik 

mereka dan sikap mereka dalam mengemukakan pendapat. Uji coba ke empat dan ke lima 

menitik beratkan dalam mengamati perkembangan sikap dari kesepuluh siswa SMA 

Yayasan Sunan Ampel Malang didalam kelas yang mereka tempuh dan sikap siswa dalam 

jadwal makan bersama.  

 

ANALISIS DAN HASIL 
Penelitian ekspreimental menggambar ekspresi pada siswa SMA Yayasan Sunan 

Ampel Malang menunjukan hasil: 

1. Kondisi sikap sosial siswa  

Sepuluh siswa yang telah mendapatkan treatment mengambar ekspresi ketika 

dikondisikan di kelas baru, mereka tampak menunjukan sikap sosial yang positif, yaitu 

mereka mampu beradaptasi dengan kelas baru yang sedang mereka hadapi. Mereka tidak 

tampak rasa canggung, atau asing terhadap teman-teman baru mereka. Mereka lebih 

banyak memperhatikan dan menyesuaikan pola sosial yang ada pada kelas tersebut. 

Delapan diantara mereka mampu berkomunikasi aktif dalam kelas baru tersebut. Dua 

diantaranya menampilan sikap diam dalam kelas tersebut tetapi dua siswa ini mampu 

mengikuti pola sosial dalam kelas dengan mau memperhatikan interaksi sosial apa yang 

terjadi dalam kelas (Lestari, 2015). Interaksi sosial ini tidak hanya peneliti amati dalam 

pembelajaran tetapi juga sampai pada jadwal makan bersama para anak asuh yang lain, 

saat jadwal makan bersama 10 siswa ini juga menunjukkan interaksi sosial yang 

komunikatif dengan anak asuh yang lainnya. Komunikasi ini berjalan lebih leluasa oleh 

semua 10 siswa yang telah menerima treatment. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

merasa lebih nyaman dalam komunikasi bebas dengan situasi yang lebih nyaman dan 

santai (Azhari, 2019).  

2. Inisiatif  dan pengambilan keputusan 
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Untuk aspek kedua ini kesepuluh siswa SMA Yayasan Sunan Ampel Malang 

ketika telah menerima treatment menggambar ekspresi dan dikembalikan ke kelas baru, 

mereka menunjukkan sikap inisiatif dalam mengambil sikap yang ditunjukkan dengan 

mau bertanya terlebih dahulu pada teman-temannya dalam kelas baru tersebut, saat guru 

memberikan tugas dalam pelajaran yang sedang berlangsung, kesepuluh siswa ini mampu 

mempunyai inisiatif untuk bertanya pada guru dan mengambil keputusan dalam 

menentukan jawaban dari tugas yang diberikan. Hal ini akhirnya dilakukan juga oleh dua 

orang siswa yang pada awalnya mereka diam saat ditempatkan dikelas baru, hal ini 

mereka berdua tunjukkan pada uji coba ke lima. Meskipun mereka baru menunjukkan 

sikap inisiatif dan mampu mengambil keputusan diuji coba kelima, tetapi peneliti menilai 

dari rangkaian uji coba yang telah peneliti terapkan mampu memberi dampak perubahan 

sikap pada mereka berdua (Jonassen, 2010). Saat jadwal makan bersama 10 siswa dalam 

aspek ini tidak menunjukkan sikap inisiatif dan pengambilan keputusan karena mengikuti 

proses makan seperti biasa, sesuai pengamatan peneliti aspek sikap ini akan muncul saat 

siswa diberi suatu permasalahan dalam pembelajaran sehingga dengan natural mereka 

akan memacu dirinya untuk mengambil keputusan dan membuat langkah inisiatifnya 

(Suherman, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1. Suasana belajar siswa SMA Sunan Ampel  

 

Dalam foto terlihat siswa yang dijadikan sasaran treatment memiliki sikap 

inisiatif bertanya dan berusaha mengambil keputusan yang pada saat itu guru memberikan 

tugas untuk menjawab soal, dimana ada salah satu soal yang siswa belum paham benar. 

Dalam proses selanjutnya siswa berdiskusi dengan teman sebaya untuk membuat 

keputusan harus menjawab soal dengan jawaban apa. Dari sini pengamatan peneliti 

berlanjut pada titik berat bagaimana ke sepuluh siswa ini bersikap dan menunjukkannya 

melalui aksi reaksi berupa merumuskan jawaban untuk pertanyaan yang telah guru 

rancang (Asrullah, 2019). 

 

3. Pola kerja sistematik 

Aspek ketiga dalam treatment menggambar ekspresi ini terjadi perbedaan yang 

cukup signifikan dengan hasil eksperimen dengan aspek pertama dan kedua, pada aspek 

ketiga ini kesepuluh siswa SMA Yayasan Sunan Ampel Malang yang diberi treatment 

dalam kerja sistematik hanya terlihat pada empat orang siswa yang ternyata keempat 

siswa ini perempuan semua, sedangkan enam siswa yang lain tidak mengikuti pola kerja 

secara sistematik melainkan mereka mengerjakan tugas sesuai kehendak mereka, dengan 

adanya perbedaan ini. Peneliti mengamati lebih dalam tentang aspek ketiga ini. Melalui 

pengamatan yang lebih mendalam saat jadwal makan bersama ditemukan bahwa keenam 

siswa yang tidak mencapai target dari aspek pola kerja sistematik memiliki bentuk yang 

berbeda-beda. Dan perbedaan itu mengerucut pada masalah penghargaan pada waktu, 

sehingga membuat keenam siswa ini terburu-buru dalam mengerjakan tugas dan 

dikerjakan sesuai kehendak mereka. Meskipun hasil dari jawaban tugas yang diberikan 
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baik, tetapi pada proses pembelajaran dikelas tidak sesuai dengan aspek pola kerja 

sistematik yang mengutamakan pada tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah 

dirancang guru untuk mencapai nilai dalam tujuan pembelajaran itu sendiri (Haidir, 

2019). Dari sisi argumentatif untuk memecahkan permasalahan, berbanding terbalik. 

Empat siswa yang memiliki pola kerja sistematik memiliki kemampuan argumentatif 

lebih rendah dari keenam siswa yang tidak memiliki pola keja sistematik. Keenam siswa 

ini sering mengemukakan argumennya dengan teman sebayanya untuk tahap-tahapan 

menyelesaikan tugas. Hal ini membuat kelompok eksperimen ini menonjol diantara 

kelompok kontrol (Winarso, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Proses dari empat siswa dalam pola kerja sistematik 

 

Pada gambar 2 terlihat jelas raut wajah para siswa yang serius dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan guru dan terlihat siswa memikirkan dengan secara sistematik 

jawaban dari tugas yang diberikan (Hafiz, 2019). Hal ini berlanjut pada pengamatan 

peneliti dengan hasil siswa mengerjakan sesuai tahapan yang dijelaskan guru.  

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang dicapai dalam metode penelitian eksperimen menggambar 

ekspresi ini adalah: (1) ada perbedaan signifikan dari 10 siswa dengan siswa yang lainnya, 

yaitu ditunjukan pada interaksi sosial yang mereka tunjukkan dalam proses pengamatan 

dan observasi yang peneliti lakukan selama proses penelitian eksperimen dalam proses 

pembelajaran dan dalam komunikasi bebas dengan , (2) kesepuluh siswa yang menerima 

treatment menggambar ekspresi memiliki inisiatif spontan dalam memutuskan suatu 

masalah didalam proses pembelajaran, (3) menunjukan pola kerja sistematik dan 

argumentatif dalam mengatasi permasalahan.  Ketiga pencapaian tersebut juga 

ditunjukkan siswa pada sikapnya dipola kehidupan dengan teman sebaya dan 

menggunakan komunikasi yang nyaman untuk mengemukakan pendapatnya serta 

memiliki kemampuan atau kecakapan dalam kerja sistematik dalam membuat keputusan 

dan menemukan jalan keluar dari sebuah situasi masalah yang terjadi pada diri siswa 

tersebut. 
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Abstract: Fine art learning at the junior high level has developed, both in terms of teaching 

materials or learning techniques. The teaching of fine arts using batik techniques has also 

improved by not only using conventional methods. The teacher has also given lessons to 

students so that they consider using natural dyes as the necessary ingredients of batik 

making, with the aim that students have a spirit of environmental concern. The purpose of 

this study is to examine the process of making batik with eco print techniques. As a rational 

basis, the research question was raised, namely how the implementation of the project-

based eco print batik in class VII B and the results of the implementation of its activities. 

This study uses qualitative methods that produce descriptive data, interview and 

observation data, and documentation. The results of the learning process produce batik by 

students who have variations in aspects of design and appearance, as well as showing the 

level of understanding of students who demonstrate the work of batik produced has a spirit 

of environmental concern.  

 

Key Words: batik, project based learning, natural dyes 

 

Ringkasan: Pembelajaran seni rupa di tingkat SMP telah berkembang, baik dari segi bahan 

ajar atau teknik pembelajarannya. Pengajaran seni rupa menggunakan teknik membatik 

juga telah berkembang dengan tidak hanya menggunakan teknik yang konvensional. Guru 

juga telah memberikan pelajaran kepada siswa agar mereka mempertimbangkan untuk 

menggunakan pewarna alam sebagai bahan dasar pembuatan batik, dengan tujuan agar 

siswa memiliki semangat kepedulian lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji 

proses kegiatan membatik dengan teknik ecoprint. Sebagai landasan rasional, dikemukakan 

pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pelaksanaan pembuatan batik ecoprint berbasis 

proyek di kelas VII B dan hasil pelaksanaan dari kegiatannya. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, data hasil wawancara dan observasi, 

serta dokumentasi. Hasil dari proses pembelajaran menghasilkan batik karya siswa yang 

memiliki variasi dari aspek desain dan tampilan, serta menunjukan tingkat pemahaman 

siswa yang menunjukan karya batik yang dihasilkan memiliki semangat kepedulian 

lingkungan. 

 

Kata kunci: batik, pembelajaran berbasis proyek, pewarna alam 

 

PENDAHULUAN 
Nilai kebangsaan itu sangat diperlukan. Tetapi pada Kompas edisi 26 November 

2019, Mikke Susanto memberi opini bahwa dewasa ini banyak kejadian intoleransi, 

hilangnya nilai kearifan lokal, dan sensitif terhadap diskusi tentang perbedaan. Mikke 

Susanto juga menyebutkan bahwa produk budaya seni yang mendidik kearah kedewasaan 

bernegara, berbhineka, masih jauh dari kata menyenangkan. Bila dikaitkan dengan 

pendidikan, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan sebuah 

proses panjang yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menumbuh-kembangkan 

potensinya sehingga memiliki kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan hidup yang dirinya, 

mailto:wulandari.1902518@students.um.ac.id1
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masyarakat, bangsa, dan bangsa. 

Berdasarkan temuan artikel tersebut, penulis akan membuktikan bahwa inovasi 

dalam lingkup pendidikan seni melalui pembelajaran yang berbasis kearifan lokal yang 

dikemas menggunakan project based learning dapat mendorong peserta didik memiliki 

kreativitas berkesenian sekaligus menambah kepedulian terhadap lingkungan. Ragam hias 

pada tekstil di mata pelajaran Seni Budaya kelas VII di SMP merupakan materi semester 

genap yang ada pada lingkup seni rupa. Berdasarkan hasil observasi awal di SMP 

Brawijaya Smart School, pelaksanaan materi ragam hias pada tekstil seringkali hanya 

dibelajarkan menggunakan menggunakan model pembelajaran yang konvensional seperti 

penugasan dan ceramah. Hal tersebut membuat siswa merasa jenuh. Selain itu masih 

menggunakan pewarnaan sintetis. Padahal selain pewarna sintetis, terdapat pula bahan 

pewarna yang berasal dari alam. Bahan pewarna alam tidak hanya lebih mudah didapat, 

tapi juga lebih ramah lingkungan. 

Berangkat dari fenomena tersebut penulis berasumsi perlunya pengetahuan baru 

mengenai penerapan ragam hias pada tekstil menggunakan bahan pewarna alam yang 

dikemas melalui pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek 

berasal dari pandangan konstruktivisme yang mengacu pada pembelajaran kontekstual 

(Sawitri, 2012). Pembelajaran berbasis proyek dapat diartikan sebagai suatu model 

pembelajaran yang terkait pemusatan pertanyaan dan masalah yang bermakna, problem 

solving, proses pencarian berbagai sumber, dan memberi kesempatan kepada setiap 

anggota untuk bekerja sama, dan menutup dengan presentasi produk nyata (Moursound 

dalam Sawitri, 2012). 

Penelitian ini difokuskan pada proses membuat batik ecoprint berbasis proyek. 

Penggunaan project based learning diharapkan dapat memberi siswa pengalaman 

langsung membuat batik menggunakan pewarna alam. 

 

METODE 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan eksperimen. Menurut Widiasmoro (2018) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting). Lebih lanjut dijelaskan 

pula bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman scera 

mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian 

generalisasi. Menurut Miles and Huberman dalam Sudikin (2002), metode penelitian 

kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, 

kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara 

menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data 

yang diperoleh selanjutnya direduksi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. 

Wawancara terbuka untuk mengukur pengetahuan awal siswa mengenai batik 

 

ANALISIS DAN HASIL 
Penelitian ini mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan 

kondisi yang terjadi dan melihat keterkaitan antar variabel yang ada yaitu tentang 

kegiatan membuat batik ecoprint berbasis proyek dalam pelajaran seni rupa di SMP 

Brawijaya Smart School Kota Malang. Subyek dalam penelitian ini yaitu narasumber 

yang terkait meliputi: 1) guru Seni Budaya, 2) siswa kelas VII B sebanyak 30 orang. 

Tempat yang digunakan sebagai lokasi penelitian yaitu SMP Brawijaya Smart School 

Kota Malang yang merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran, berlokasi di 

Jalang Cipayung No. 8 , Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. 

Mengutip pendapat Division pada Aisyi (2013) pembelajaran berbasis proyek 

bertujuan membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pada lingkungan 

berbasis pengetahuan dan berteknologi maju, menyiapkan peserta didik untuk dapat 

menghadapi tantangan dunia hari ini, dan memecahkan masalah yang kompleks yang 
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memungkinkan peserta didik membangun kemampuan dasar. Dengan kata lain melalui 

pembelajaran berbasis proyek peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dan 

pengetahuannya secara mandiri dan memecahkan persoalan yang berkaitan dengan 

kehidupan nyata. 

Pembelajaran berbasis proyek memiliki 3 tahapan menurut Aisyi (2013), antara 

lain: tahap persiapan, tahap proses project based learning, dan tahap evaluasi. Melalui 

beberapa pertimbangan dan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, untuk 

mengenalkan batik dengan menggunakan pewarna alam kepada siswa kelas VII B di 

SMP Brawijaya Smart School, maka diputuskan memilih menggunakan alternatif 

pembelajaran melalui batik ecoprint berbasis proyek. 

 

1. Tahap Persiapan 

Penulis menyiapkan materi pengetahuan berupa tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan. Diawali dengan memberikan pertanyaan awal yang dapat merangsang siswa 

berpikir. Pertanyaan awal yang dilemparkan mengenai seberapa jauh siswa mengenal 

batik, pernahkah siswa membuat batik sendiri, dan alat bahan apa saja yang biasanya 

digunakan dalam membatik. Setelah memberikan pertanyaan untuk menguji pemahaman 

awal siswa, penulis mencoba menampilkan dua buah gambar yang berbeda untuk siswa 

diskusikan bersama teman, penulis meminta siswa untuk membandingkan dan 

menganalisis kedua buah gambar tersebut apakah merupakan contoh produk batik, teknik 

yang digunakan hingga bahan pewarnanya.  

 Selanjutnya penulis menampilkan tayangan mengenai batik dengan pewarna 

alam. Siswa diminta menganalisis video tersebut. Penulis meminta siswa menyebutkan 

pewarna alam yang ada di sekitarnya yang dapat digunakan sebagai pewarna pada batik 

ecoprint. Setelah siswa merespon, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat banyak bahan-

bahan di lingkungan sekitar yang dapat digunakan sebagai pewarna alam pada batik 

ecoprint. 

 

2. Tahap Proses Project Based Learning 

Pada tahap ini siswa diminta membentuk sebuah kelompok dengan acuan absen 

genap dan ganjil. Setelah itu penulis menjelaskan secara singkat mengenai tahapan yang 

akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Siswa diminta menyiapkan alat dan bahan 

untuk kerja proyek. Termasuk siswa diminta mengeksplorasi bahan yang ada di 

lingkungan sekitar tempat tinggalnya untuk dibawa ke sekolah. 

Pada pertemuan selanjutnya, siswa secara berkelompok mulai menyiapkan segala 

bahan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Antara lain bahan yang disiapkan adalah: 

kain katun ukuran 100 x 30 cm, aneka dedaunan, batu, plastik, benang kasur, kompor, 

panci kukusan, ember, dan tawas. Secara berkelompok, siswa mulai berproses membuat 

batik ecoprint. Dari menyiapkan alat dan bahan hingga proses penciptaan batik dengan 

pewarna alam. Semua siswa nampak sangat antusias dan mengerjakannya dengan 

sungguh-sungguh. Menurut Hasyimy (2020) menyatakan bahwa siswa dapat merancang 

dan merencanakan kegiatan belajar yang mereka inginkan sehingga pada akhirnya 

mereka mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan diri melalui kemampuan berpikir 

dan berkarya kreatif. 
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Gambar 1. Suasana belajar siswa kelas VII B SMP Brawijaya Smart School Malang 

 

Dapat diperhatikan melalui gambar 1 bahwa siswa sedang melakukan aktivitas 

menata dedaunan yang disiapkan sebelumnya, siswa menyusun dedaunan di atas kain 

kemudian melapisinya dengan plastik. Selanjutnya siswa memukul-mukul dedaunan 

tersebut untuk mendapatkan warna dan motif dari dedaunan tersebut. Langkah 

selanjutnya adalah menggulung kain yang telah diberi pewarna dedaunan kemudian 

mengikatnya dengan benang kasur. 

Lalu masuk ke tahap pengukusan. Kain yang tadi sudah dgulung dan diikat 

dengan benang kasur dimasukkan ke panci pengukusan untuk kemudian dikukus kurang 

lebih 30 menit. Setelah dikukus sekitar 30 menit, langkah terakhir adalah membuka 

ikatan benang kasur dan membersihkan dedaunan yang menempel untuk kemudian 

direndam dalam larutan air yang telah diberi tawas sekitar satu jam. Tawas disini 

berfungsi sebagai pengikat atau pengunci warna alami pada batik  (mordan). Agar saat 

pencucian, warna dan motif daun pada kain katun tidak luntur beberapa jenis pilihan 

mordan yang dapat dipakai sebenarnya ada beberapa macam, antara lain tawas, air cuka 

asam, tunjung, dan air kapur. Pemilihan tawas pada alternatif pembelajaran batik ecoprint 

di kelas VII B di karenakan tawas lebih mudah didapatkan di toko-toko kelontong sekitar 

rumah siswa. Kain yang sudah direndam kemudian diangin-anginkan dan siap untuk 

diproses lebih lanjut (neci/ jahit). 

 

3. Tahap Evaluasi 

 

Pada tahap evaluasi, siswa diajak untuk mempresentasikan hasil karyanya berupa 

scraft  dihadapan teman-temannya. Setiap hasil karya yang dipresentasikan diberi 

komentar oleh setiap kelompok. Hasil karya yang dipresentasilkan juga dirangkum dalam 

sebuah lembar kerja yang sistematis. Setiap kelompok menghasilkan batik ecoprint yang 

bervariasi dari aspek desain dan tampilannya. 
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Gambar 2. Proses presentasi hasil batik ecoprint tiap kelompok di depan kelas 

 

Dari gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa siswa sedang mempresentasikan hasil 

karya batik ecoprint termasuk di dalamnya siswa menyebutkan dedaunan apa yang 

mereka gunakan. Beberapa kali siswa lain memberi tanggapan dan umpan balik. Di akhir 

kegiatan setiap siswa memperoleh sebuah kesimpulan bahwa kegiatan yang diadakan 

dalam bentuk kerja proyek ini menghasilkan scraft batik dengan pewarna alam melalui 

beberapa tahapan yang sistematis. 

 

KESIMPULAN 

 Dari alternatif pembelajaran membuat batik dengan pewarna alam, diperoleh 

kesimpulan bahwa melalui kegiatan tersebut menghasilkan karya batik yang memiliki 

variasi dari aspek desain dan tampilan, serta menunjukan tingkat pemahaman  siswa yang 

menunjukan karya batik yang dihasilkan memiliki semangat ramah lingkungan. Ada 2 

indikator yang penulis gunakan dalam proses pengamatan, yakni kreativitas dan 

kepedulian siswa terhadap lingkungan melalui pengamatan dan pencatatan. Secara umum, 

diperoleh 70 % atau 21 orang siswa menyatakan sangat setuju jika setelah membuat batik 

ecoprint di sekolah siswa menjadi tertantang untuk mecoba membuat batik pewarna alam 

dengan bahan-bahan lain di rumah. Diperoleh hasil 66% atau 20 siswa menyatakan lebih 

menyukai batik pewarna alam dibanding batik pewarna sintetis karena kemudahan 

memperoleh alat, bahan serta teknik yang digunakan. Diperoleh hasil  28 siswa atau 93% 

melalui proses membatik pewarna alam kesadaran siswa untuk peduli terhadap 

keanekaragaman hayati lebih meningkat. Dan terakhir diperoleh 86% atau 26 siswa 

menyatakan sangat setuju untuk mendukung dan mengajak teman lainnya membuat batik 

ecoprint sebagai salah satu upaya menyelamatkan bumi dari bahaya pencemaran bahan 

kimia. 
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Ringkasan: Penelitian ini mengungkap: (1) menjelaskan unsur visual, corak ungkapan, dan 

struktur ekspresi gambar siswa SMK Bayt Al Hikmah di lingkungan pondok pesantren, perkotaan 

dan pegunungan di kota Pasuruan dan (2) menjelaskan representasi lingkungan pondok pesantren, 

yang berada di balik wujud gambar siswa SMK Bayt Al Hikmah kota Pasuruan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain multikasus. Hasil yang diperoleh yaitu sebagai 

berikut. Pertama, unsur visual, corak ungkapan, dan struktur ekspresi gambar siswa SMK Bayt al 

hikmah kota Pasuruan di wilayah pesisir, perkotaan dan pegunungan di kota Pasuruan yang 

menunjukkan kreativitas masing-masing. Kedua, sikap, perilaku, dan nilai-nilai di lingkungan 

pondok pesantren, perkotaan, dan pegunungan tidak semata-mata digambar secara eksplisit, namun 

secara implisit ditunjukkan dengan pemilihan bentuk, penggunaan warna, pengorganisasian, dan 

corak gambarnya. Dapat disimpulkan bahwa ekspresi visual gambar siswa SMK Bayt al hikmah 

kota Pasuruan mengungkapkan ekspresi seni secara ekologis di lingkungan budaya Pondok 

pesantren. 

 

Kata kunci: siswa SMK, ekspresi visual, gambar, lingkungan 

 

PENDAHULUAN 

Pada awalnya pendidikan seni dimasukkan disekolah dengan sebutan mata 

pelajaran “menggambar” oleh seorang tokoh penting J.A Pestalozzi yang juga 

mendukung konsep Rasionalisme (konsep seni pada zaman renaissance). Menurut 

keyakinan Pestalozzi bahwa melalui kegiatan menggambar anak anak akan lebih tajam 

dan kritis kemampuan pengamatannya (Iriaji, 2015:11). Kemampuan dalam hal ini yakni 

dalam pengembangan penalaran ilmu pengetahuan dan lingkungan. Pada dasarnya konsep 

pendidikan menggambar ini memiliki dasar psikologis yang relevan dengan pertumbuhan 

dan perkembangan anak, yaitu menyetarakan kedudukan tangan, hati/rasa dan 

otak/pikiran. Pendidikan seni pada hakekatnya juga memberikan pengalaman-pengalaman 

estetik kepada siswa melalui kegiatan-kegiatan, yaitu subject matter, anak, dan 

masyarakat (lihat Soehardjo, 2011:56). Dari pemaparan itulah maka pendidikan 

menggambar memiliki keterikatan kuat dalam mengekspresikan sesuatu yang dilihat, 

dipikirkan, dan dirasakan. 

 Ekspresi seni merupakan bentuk ungkapan manusia yang telah ada berabad-abad 

lamanya, sejak manusia ada di muka bumi. Keberadaan lukisan-lukisan di dinding Goa 

Leang-leang Sulawasi Selatan, atau bentuk cap tangan yang terdapat di goa Irian jaya 

dengan tehnik semprotan pewarna menunjukkan adanya kebutuhan manusia 

mengekspresikan diri secara visual dalam peradaban manusia. Roy A. Rappaport 

berpendapat bahwa manusia dan lingkungannya sebagai suatu jaringan yang kompleks 

dan terwujud dalam sistem religi.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan (alam-fisik dan sosial-budaya) 

memberikan pengaruh besar bagi perilaku manusia, termasuk siswa dalam proses 

pembelajaran seni. Anak yang tiap harinya hidup diperkotaan tentu mengalami 

pengalaman interaksi yang berbeda dengan anak yang tiap harinya hidup di pedesaan, 

anak yang berinteraksi hidup di daerah pesisir juga akan berbeda dengan anak yang tiap 

harinya berinteraksi dengan kehidupan pesantren. Mengacu pada ekologi budaya Road 

Map for Arts Education (Unesco, 2006) tersebut, mengungkapkan kajian ekspresi gambar 

sebagai perwujudan visual interaksi anak (sebagai bagian dari lingkungan) dengan 

lingkungan yang melatarbelakanginya. Berdasarkan pijakan tersebut maka dalam 
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pendidikan seni dalam konteks budaya dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu (1) 

diajarkan sebagai mata pelajaran studi individu melalui pengajaran berbagai disiplin seni, 

dengan demikian mengembangkan keterampilan artistik siswa, kepekaan, dan apresiasi 

seni, (2) dipandang sebagai metode pengajaran dan pembelajaran menekankan dimana 

dimensi artistik dan budaya termasuk dalam semua mata pelajaran kurikulum ( lihat Road 

Map for Arts Education, 2006) 

  Pendidikan seni yang berada dalam pesantren merupakan wilayah yang 

mengalami kecenderungan ekologi berbeda, yang berimplikasi pada corak dan bentuk 

gambar anak didik. Anak didik yang dimaksud adalah siswa SMK Baytul Hikmah kota 

Pasuruan yang kesehariannya berinteraksi penuh dengan lingkungan di pondok pesantren. 

 Fokus utama dalam penelitian ini ada dua, yakni (1) wujud gambar siswa SMK 

Bayt Al hikmah kota Pasuruan, dan (2) representasi lingkungan (fisik/lingkungan, sosial 

dan budaya). Berdasarkan fokus pembahasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan memaparkan: (1) menjelaskan unsur visual, corak ungkapan, dan 

struktur ekspresi gambar siswa SMK Bayt Al Hikmah di lingkungan pondok pesantren, 

perkotaan dan pegunungan di kota Pasuruan dan (2) menjelaskan representasi lingkungan 

pesantren, yang berada di balik wujud gambar siswa SMK Bayt Al Hikmah. 

 

 METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti sebagai 

instrumen kunci (researcher as key instrument) yang turun langsung ke lapangan dan 

lingkungan alamiah sebagai sumber data (Creswell. 2010:261). Mengacu Creswell dalam 

penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan alamiah (natural setting), para peneliti 

cenderung mengumpulkan data di lapangan dimana partisipan mengalami isu atau 

masalah yang diteliti. 

Latar penelitian ini dilakukan di SMK Bayt Al Hikmah kota Pasuruan dan 

lingkungan pesantren disekitarnya karena memiliki kondisi ekologi yang khas. Penelitian 

yang seperti ini bersifat data sebagai sebuah fenomena yang terjadi di lingkungan 

masyarakat untuk melakukan studi kasus kemudian peneliti mengintrepetasi dan 

mengelola ke dalam tema. Kajian kasus dilakukan karena peneliti hendak mengetahui 

keunikan secara lebih mendalam tentang gambar siswa SMK Bayt al hikmah kota 

Pasuruan, dengan aspek lingkungan di sub-subwilayah pondok pesantren secara 

menyeluruh. 

Data dikumpulkan melalui observasi terkendali, wawancara tak berstruktur, dan 

studi dokumen. Data penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga digunakan teknik analisis 

data kualitatif, khususnya analisis interaktif dengan prosedur (1) reduksi data, (2) 

penyajian data, dan (3) verifikasi (Miles & Huberman, 1992:17). 

 

ANALISIS DAN HASIL 

 Bedasarkan hasil penelitian, beberapa faktor yang menunjang dalam proses 

transformasi kondisi sosial lingkungan sebagai upaya mengembangkan budaya lokal 

adalah pertama dari keadaan sosial wilayah pondok pesantren mengenai proses kreativitas 

karya siswa SMK Bayt al hikmah dapat dilihat dari karya-karya yang telah dibuatnya 

melalui arsip gambar maupun hasil pembelajaran sebelumnya (sebelum pengamatan 

terkendali itu dilakukan oleh peneliti). Hal ini dapat memberikan gambaran secara holistik 

tentang karya gambar siswa dalam merepresentasikan kondisi yang dekat dengan 

lingkungannya secara kreatif. Dari gambar – gambar spontan yang dihasilkan siswa dalam 

kondisi baik saat pembelajaran maupun diluar pembelajaran, juga dari dokumen guru, 

ternyata siswa memiliki kreativitas menggambar yang tereksplorasi dari penggambaran 

subjek/bentuk-bentuk. Pada dasarnya setiap gambar, lukisan, atau karya seni rupa lainnya 

mengandung unsur-unsur pembentuknya, yaitu garis (line), bidang (shape), ruang (space), 

warna (color), tekstur (texture), dan gelap-terang. 

 Signification form menurut Bell (Sahman, 1993:199) merupakan bentuk dari 
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karya seni yang menimbulkan tanggapan yang berupa perasaan estetis (aesthetic emotion) 

dalam diri seseorang, dan itu terdapat pada karya gambar seseorang. Siswa SMK Bayt al 

hikmah adalah siswa yang bertempat tinggal diasrama pondok pesantren. Maka setiap 

gerak langkah, tindakan, apa yang dilihat dan didengar setiap saatnya sepenuhnya terpusat 

dikehidupan pesantren. Demikianlah yang selanjutnya memiliki intensitas berekspresi 

penuh simbolik dalam perwujudannya pada media visual.  

 Dalam sebuah pengamatan terkendali, didapatkan hasil karya gambar siswa yang 

mampu menunjukkan kreativitas visual dalam hal unsur, bentuk, warna dan coraknya, 

serta representasi lingkunganya. Terdapat karya gambar siswa SMK Bayt al hikmah kelas 

X yang dipilih atas nama Firman wardani (15 tahun), Ahmad Amir Farkhan (15 tahun), 

Ryan Hidayat (15 tahun), Muhammad Usman (16 tahun), Ilham Sahuri (15 tahun), 

Sailatus Sabita (15 tahun), Aisyah Vania (15 tahun), Talitha (15 tahun) memiliki unsur 

unsur rupa yang secara tematik di lingkungan pondok pesantren. Daya ungkapnya 

mentransformasikan ide dan ketrampilannya untuk merepresentasikan ekspresi visual 

pondok pesantren. Subjek subjek gambarnya antara lain masjid, menara masjid, kegiatan 

spiritual yang berbusana muslim (sarung, baju koko, songkok),  sandal sandal berserakan 

dan tasbih. 

 Hal ini tentu berbeda dengan kebanyakan gambar siswa yang berada di luar 

lingkungan pesantren atau siswa yang berada di sekolah umum. Gambar-gambar siswa 

yang berada di sekolah umum memiliki kecenderungan dengan beberapa karakteristik 

objek gambar yang merepresentasikan lingkungan umum yakni, jalan raya, taman 

hiburan, lengkap dengan lampu penerangan jalan, traffic light, rumah, suasana keramaian 

jalan raya, tempat parkir, rumah rumah perkotaan yang cenderung dengan desain 

minimalis, aktivitas keluarga dalam rumah, dan gedung-gedung tinggi. Lingkungan 

adalah sumber dari banyak pengetahuan artistik yang relevan baginya. 

Kebiasaan/perilaku, sikap, dan nilai-nilai dapat membantu untuk menentukan sifat seni 

anak dalam pembelajaran apapun, karena memiliki kekuatan untuk membentuk 

kepribadian atau kondisi emosional, dan akhirnya membantu pembentukan pengetahuan 

artistik yang sesuai dengan lingkungannya. Hal tersebut dipertegas oleh Lansing 

(1969:138) bahwa lingkungan mengandung sistem perilaku, sikap, dan nilai-nilai, yang 

secara langsung maupun tidak-langsung memberikan pengaruh kepada ekspresi seni anak 

sebagai bagian dari padanya. Juga diungkapkan dalam estetika formalis (Bell dalam 

Sahman, 1993:199), karya anak dapat dikatakan sebagai karya yang memiliki bentuk 

yang bermakna (signification form). 

 Hasil penelitian memberikan informasi tentang dua hal yang menunjukkan 

representasi lingkungan dalam ekspresi gambar siswa SMK Bayt al hikmah kota Pasuruan 

dilingkungan pondok pesantren. Pertama, lingkungan (alam maupun sosial-budaya) 

mempengaruhi bentuk, struktur, dan corak, karena itu adalah sumber dari banyak 

pengetahuan artistik yang relevan baginya, serta unsur kebiasaan, sikap, dan nilai-nilai 

dapat membantu untuk menentukan sifat seni anak, karena memiliki kekuatan untuk 

membentuk kepribadian atau kondisi emosional. Kedua, lingkungan alam-fisik/sosial-

budaya sangat berpengaruh dalam membangkitkan minat atau respons seseorang, 

mengembangkan persepsinya, mengarahkan perhatiannya, dan memprovokasi 

perilakunya (termasuk simbolisasi visual). 
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 Secara ekologis, karya gambar siswa memiliki keunikan yang khas dalam 

representasi lingkungan fisik berdasarkan ekologi budaya yang melatar belakanginya. 

Keunikan sebagai daya ungkap visual tersebut dapat dilihat dalam matriks anslisis 

multikasus berikut ini: 
 

Tabel 1. Matriks multikasus gambar siswa 

 Karakteristik multikasus 

 

Sekolah pondok  

pesantren 
 Sekolah umum  

Perkotaan 

Sekolah umum 

pedesaan 

    

-Masjid dengan pintu dan pelatarannya  

-Menara masjid dalam bentuk siluet 

-Dampar (meja tempat mengaji) 

-Sandal sandal berserakan 

-Aktivitas spiritual dengan khas 

berbusana muslim pria (sarung, baju 

koko, songkok)  

-Tasbih dan kitab-kitab 

-Mimbar  

-Selalu menggunakan warna hijau, kunig 

dan biru, dan warna monokrom bergaya 

siluet 

 

- Jalan raya 

- Taman-taman hiburan dengan kursi 

santai disampingnya terdapat lampu 

taman 

- Kolam air mancur 

- Aktivitas keramaian di jalan raya 

dengan kendaraan 

- Aktivitas di taman hiburan. 

- Gerbang sekolah dengan penjual balon, 

penjual cilok 

- Gedung gedung tinggi 

- Perumahan becorak minimalis 

- Banyak warna warna primer yang 

mencolok 

- Pepohonan 

- Sungai 

- Sawah sawah dan 

gunung dengan ada 

gubuk sisi 

disamping 

- Pepohonan 

- Hewan hewan 

seperti burung, ayam 

atau kerbau, 

kambing 

- Petani 

-Kecenderungan 

menggunakan warna 

sekunder  seperti 

coklat, abu-abu, biru 

tua, biru muda  

    

    

Berkaitan dengan itu, karya gambar anak pesisir di Semarang memiliki 

karakteristik ekspresi visual tertentu. Karakteristik ekspresi visual anak pada dasarnya 

melekat pada dua hal, yaitu (1) karakteristik ekspresi gambar karena pengaruh 

perkembangan kemampuan menggambar secara personal (peneliti menyebutnya internal), 

dan (2) karakteristik ekspresi gambar yang muncul karena pengaruh karakteristik 

lingkungan di sekitar anak (eksternal). Secara lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut. 
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Gambar 1. Bagan Karakteristik Gambar siswa dan Pengaruh Lingkungan 

 

KESIMPULAN  

 

  Pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penciptaan 

bentuk dan pemilihan warna pada umumnya simbolik, namun ada pula yang naturalistik. 

Secara khusus, unsur visual, corak ungkapan, dan struktur ekspresi gambar siswa SMK 

Bayt al hikmah kota Pasuruan menunjukkan karakteristik perwujudan masing-masing. 

Kedua, gambar siswa SMK Bayt al hikmah kota Pasuruan menunjukkan keunikan 

gagasan visual di wilayah pondok pesantren. Representasi sikap, perilaku, dan nilai-nilai 

yang tumbuh dan berkembang di tiap-tiap sublingkungan tersebut menunjukkan outcome 

interaksi anak (sebagai bagian dari masyarakat) dengan lingkungan yang 

melatarbelakanginya. Dapat disimpulkan bahwa ekspresi visual gambar siswa SMK Bayt 

al hikmah kota Pasuruan mengungkapkan ekspresi seni secara ekologis di lingkungan 

budaya Pondok pesantren. Hal ini juga relevan dengan Road Map for Arts Education-

Unesco. 

 

Lingkungan 

Pondok Pesantren: 

Alam-fisik dan 

sosial budaya 

 

Ekspresi visual gambar 

Bagian dari lingkungan 

masyarakat 
Individu Siswa Smk Bayt 

Alhikmah Kota Pasuruan 

Karakteristik Internal:  
 

- Unsur garis sangat 

dominan  

- Unsur ruang tanpa 

perspektif  

- Gambaran simbolis,  

- Warna cerah  

- Variasi bentuk  

- Ada unsur semantik  
 

Karakteristik Eksternal:  
-Kecenderungan tema  

-Representasi sosial-budaya  

-Representasi alam-fisik  
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RELASIONAL HASIL PENGALAMAN BELAJAR SISWA PELAKU TARI 

YANG MEMILIKI KEMAMPUAN MENGEKSPRESIKAN SENI VISUAL  
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(Keguruan Seni Rupa)-Seni dan Desain Universitas Negeri Malang 

Email: yuyunastuti.1902518@students.um.ac.id 

 
Abstract: this article examines the realization of art with other branches of art. Each field is never 

separated from one another. It's just that the artists have a perception that they only master one 

branch of art, and do not have the ability to express themselves in another branch of art. Basically, 

dance is also found in other arts which cannot be left behind and become a supporting part of fine 

arts. This study aims to examine How the dance performers have the ability to express themselves 

visually. The research method uses qualitative descriptive with 60 interview data collection 

techniques for dance students through social media. the results of their statements are tabulated and 

analyzed using percentage statistics. The results of this study showed that 46.7% or 28 students out 

of 60 students who mastered dance were also able to excrete visual arts (two dimensions or three 

dimensions) Whereas, 53,3 % students only mastered dance, without being able to master visual 

arts. 

 

Key Words: art, dance, fine art 

 

Ringkasan: artikel ini mengkaji tentang relasional  seni dengan cabang seni yang lain. Setiap 

bidang tidak pernah lepas yang satu dengan yang lainnya. Hanya saja, para pelaku seni memiliki 

persepsi bahwa mereka hanya menguasai satu cabang seni, dan tidak memiliki kemampuan 

berekspresi di cabang seni yang lain. Pada dasarnya seni tari juga terdapat pada  seni lain yang tidak 

dapat ditinggalkan dan menjadi bagian penunjang, salah satunya seni rupa. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji, bagaimana pelaku seni tari memiliki kemampuan dalam mengekspresikan secara 

visual. Metode penelitian menggunakan  deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

wawancara pada siswa pelajar seni tari melalui sosial media sebanyak 60 orang. hasil pernyataan 

mereka ditabulasikan dan dianalisis menggunakan statistik prosentase. Hasil penelitian ini 

menunjukan 46.7% atau 28 siswa dari 60 siswa yang menguasai seni tari juga mampu 

mengekspresikan seni visual (dua dimensi atau tiga dimensi) sedangkan 53.3% siswa pelajar tari 

hanya menguasai seni tari, tanpa mampu menguasi seni  seni visual. 

 

Kata kunci: seni, seni tari, seni rupa 

 

PENDAHULUAN 
Seni sudah lahir dari jaman kuno, mulai dari manusia yang memandang seni sebagai 

suatu hal yang religious, menghubungkan seni kedalam hal yang berbau kesakralan mulai 

dari nyanyian, syair mantra, gambar didinding goa, bahkan gambar tubuh yang 

menggunakan pewarna tertentu dan desain pakaian yang terkadang bentuknya 

menyerupai binatang(Hidajat, 2017). Namun diera sekarang, seni merupakan salah satu 

hal yang tanpa kita sadari selalu mendampingi kita. Tidak ada hal yang terjadi luput dari 

campur tangan seni. Hal ini membuat setiap aspek dalam bidang apapun tidak pernah 

lepas tentang hal yang berbau seni. Jika dipikir hampir semua aspek dalam kehidupan kita 

merupakan buah dari karya seni. Bahkan didalam Pendidikan, seni juga berperan penting 

didalamnya. Tidak hanya pada pendidikan seni itu sendiri, tapi juga dihubungkan pada 

bidang pendidikan lain. Selain itu mulai dari desain rumah, kantor sampai unsur penataan 

ruang, unsur tata kota bahkan iklan yang terpampang di jalan, megahnya candi Borobudur 

dan prambanan tak lepas dari seni. Bagaimana suatu iklan di televisi ataupun film 

dibioskop dapat berjalan? Atau bagaimana kita dapat menikmati makan santai dengan 

nyaman di kafe dengan mendengarkan musik kekinian yang diputar pada kafe tersebut, 

atau bagaimana bingungnya kita memikirkan padu padan baju yang pas untuk kita 

kenakan sehari-hari dan masih banyak yang lainnya. Seni selalu ada dimanapun kita 

https://mail.google.com/a/um.ac.id
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berada. Lalu bagaimana sebuah konser musik dapat dilaksanakan dengan baik jika tanpa 

ada unsur setting panggung? Atau sebuah pagelaran busana bisa terlihat apik dan menarik 

karena adanya alunan musik yang mengiringi. Sebenarnya jika dipikir-pikir lagi tanpa 

kita sadari, seni memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.  

Jika dikaji lebih dalam, seni yang paling banyak memasukkan unsur seni lain 

adalah seni tari. Jika kita memandangnya dari sudut pandang kebudayaan di Indonesia 

sendiri yang begitu beragam, seni tari termasuk kedalam jenis seni pertunjukan (Qonitati, 

2020). Lebih dalam dapat dibahas, Dalam tari telah disadari bahwa kehadirannya 

dibentuk oleh berbagai macam cabang seni, seni yang sebenarnya ditunjang oleh seni 

lain. Hidajat pada Simbiosis Mutualisme Seni Tari dan Cabang Seni Yang Lain Dalam 

Membangun Integritas Estetik menjelaskan bahwa dalam tari telah disadari bahwa 

kehadirannya dibentuk oleh berbagai cabang seni, tetapi kesadaran itu adalah menjadi 

titik awal untuk melihat eksistensi atau jati dirinya. Hal ini dilatar belakangi oleh 

keberadaan tari itu sendiri di tengah-tengah keragaman perkembangan seni yang lain. 

Sejak lama tari tidak digolongkan dalam Major Art. Tetapi setelah munculnya gagasan 

tentang tari modern (Modern Dance), tari menjadi seni yang merdeka dan menjadi sebuah 

disiplin yang kuat sebagai bentuk Major Art. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran 

tari dalam menemukan subtansi dasarnya yang terlepas dengan elemen-elemen seni yang 

lain, hingga kemudian muncul istilah Absolute Dance yang menunjukkan gerak sebagai 

pokok, sedangkan unsur seni yang lain hanya sebagai pendukung (Martin, 1969 : 90).  

Dilihat pada hal diatas seni rupa mempunyai peran amat penting dalam 

keberhasilan sebuah pementasan tari. Selama ini seni rupa hanya dilihat sebagai faktor 

pendukung saja. Setidaknya seni rupa dan seni tari memiliki saling keterkaitan atau yang 

mungkin bisa disebut sebagai symbiosis mutualisme. Apakah hal ini serta merta 

menjadikan siswa pelajar didalam seni tari tertarik terhadap seni rupa? Kususnya dalam 

hal menggambar? Karena pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan tari 

sebelum ditampilkan harus diolah dulu, contohnya saja pola lantai, desain kostum dan 

tata panggung sendiri harus melalui proses visualisasi. Dalam proses visualisasi sendiri, 

seni rupa berperan penting untuk hal ini.  

Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah (1) Apakah siswa 

pelajar tari memiliki ketertarikan terhadap seni rupa, (2) apakah alasan siswa pelajar tari 

tertarik terhadap seni rupa?, dan (3) apakah alasan pelajar tari tidak tertarik terhadap seni 

rupa? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui bahwa siswa pelajar tari memiliki 

ketertarikan terhadap cabang seni rupa yang notabennya menjadi unsur pendukung dalam 

seni tari, (2) mengetahui alasan para siswa pelajar tari tertarik terhadapan bidang seni 

rupa yang notabennya sebagai pendukung dalam seni tari, dan (3) mengetahui alasan para 

siswa pelajar tari mengapa tidak tertarik terhadapa seni rupa yang sebenarnya adalah 

unsur seni pendukung didalam seni tari.  

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data wawancara pada siswa pelajar seni tari melalui sosial 

media sebanyak 60 orang. Deskriptif sendiri adalah salah satu dari sekian banyak metode 

penelitian yang mempunyai fungsi untuk menceritakan gambaran lengkap mengenai 

setting sosial, untuk sebuah eksplorasi ataupun sebuah klarifikasi yang dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan 

manusia.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. (Sujana dan Ibrahim, 1989: 

65). 
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ANALISIS DAN HASIL 
Aspek yang tak henti dibahas bahkan  fenomena yang berhubungan dengan aspek 

lain selalu menjadi daya tarik tersendiri oleh seni(Rahim, 2009). Itulah sebabnya seni 

menjadi perbincangan yang tak pernah habis dari masa kemasa. Karena memang segala 

aspek kehidupan tak pernah luput dari seni. Tukang becak, arsitek, musisi jalanan, 

aparatur negara, seniman bahkan pendidik seni selalu mempunyai tema perbincangan 

tentang seni yang tak pernah ada habisnya. Seni berasal dari kata techne (yunani, 

ars(latin), kuns(Jerman) dan art dalam bahasa Inggris. Semuanya memiliki pengertian 

sama yaitu keterampilan dan kemampuan(iriani, 2008). Keindahan secara metafisis dapat 

dihubungkan dengan seni. Keindahan seolah-olah hadir sebagai bagian  dari  mitos  

pemelihara  keteraturan kosmos. Sebagai  mitos, tentunya  keindahan harus  dipelihara  

lewat  ritus tertentu. Ritus-ritus tersebut dapat  berupa sebuah pameran, sebuah konser 

baik itu musik, tari ataupun teater, bahkan  didalam era  modern  sudah mulai mendapat 

perumusan tertentu(nanuru, 2017). Sedangkan menurut sugiharto (2013) dalam irawan 

(2017) menyebutkan dan menjelaskan bahwa seni merupakan sebuah fenomena yang 

sebetulnya menjadi fenomena yang misterius. Terkadang seni memang dipandang 

mempunyai keunikan tersendiri. Oleh karenanya jika kita pikirkan, sebenarnya seni telah 

menjadi sebuah bagian dari semua aspek yang ada dalam kehidupan. Seperti kita telah 

ketahui, seni dari dulu sampai sekarang terdiri dari empat aspek pokok. Seni rupa, seni 

musik, seni tari dan seni drama atau teater.  

Seni rupa merupakan bentuk ungkapan ekspresi yang dituangkan kedalam bentuk 

visual. Seni rupa sendiri memiliki banyak macam. Mulai dari murni seni rupa itu sendiri 

sampai seni rupa yang berhubungan dengan aspek lain. Tidak hanya itu sebenarnya 

semua bagian aspek kehidupan kita baik itu dibidang kebudayaan, Pendidikan, arsitektur, 

bahkan seni lainnya tidak luput dari campur tangan seni rupa. Mengapa demikian? 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa seni rupa selalu menjadi penentu utama 

sebelum menggarap segala sesuatu menjadi sebuah bentuk yang diinginkan, terkadang 

kita perlu memvisualisasikannya terlebih dahulu. Lalu apa hubungan seni rupa dengan 

seni tari?. Perkembangan kebudayaan Indonesia yang semakin maju menjadi salah satu 

faktor terciptanya beragam kesenian Indonesia khususnya seni tari(Nuryani, 2019). 

Ikatan yang erat yang terjalin antara seni tari dengan seni rupa  berupa bentuk atau materi 

yang ada. Keduanya mempunyai sumbangan visualisasi secara jelas terutama dari segi 

tata rias. Bentuk karakter riasan wajah dapat merubah wujud ekspresi mimik penari itu 

sendiri. Intensitas  penyinaran terhadap bentuk tata rias yang di visualisasi dari seni rupa 

memiliki pengaruh besar. Riasan yang ditandai kedalam hal yang bersifat kontekstual, 

mempunyai dampak terhadap efek penghayatan yang dilakukan penari kepenonton. 
Keterampilan merias wajah, kemampuan membuat gambar, dan pengolahan warna 

menjadi indikator yang sulit dipisahkan dari seni rupa sebagai bekat keterampilan materi 

bentuk seni. Sehingga sebenarnya penari diharapkan harus mampu membuat riasan wajah 

dan keterpaduannya menjadi sebuah keterampilan. Selain itu seni rupa juga memiliki 

hubungan yang kuat dalam hal tata busana. 

Dalam kostum seni tari sebenarnya menjadi sebuah nilai simbolis dalam seni tari, 

karena ketepatan memakai kostum dan konsep penyesuaiannya dengan rias wajah 

maupun karakter tari yang diperagakan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan. Sedangkan seni tari itu sendiri juga erat kaitannya dengan Teknik tata pentas, 

mengapa? Teknik tata pentas berhubungan dengan setting yang ada hubungannya dengan 

pembentukan imaji panggung dalam sebuah dekorasi.  properti di atas panggung menjadi 

penunjang suatu pertunjukan tari. latar belakang atau backdrop, dan  wujud dekorasi yang 

ada di sekitar pementasan tari adalah bentuk kontribusi dekorasi untuk lebih membentuk 

imaji semakin berkesan. Sedangkan ditinjau dari segi asesoris busana dapat menjadi 

beberapa pilihan jika koreografer hendak menyusun paduan warna, bentuk, dan 

komposisi ornamen asesoris. Sehingganya sangat perlu untuk diselaraskan antara 

karakter, kostum, warna dan bentuk tata rias. (Setiawati; 2008). 
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 Lalu apakah semua hal tersebut dapat serta merta membuat para pelajar tari 

mempunyai ketertarikan terhadap seni rupa? Dalam hal ini peneliti mewawancarai 60 

para siswa pelaku tari lewat sosial media dari yang tidak memiliki prestasi sampai yang 

memiliki prestasi dari tingkat kabupaten sampai nasional. Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa hanya 46.7% yang tertarik dengan seni rupa. Mereka berpendapat 

bahwa seni rupa dan seni tari adalah sebuah keindahan yang saling berhubungan. 

Disamping itu semua seni baik itu rupa, tari, musik, drama adalah sarana untuk berkreasi 

yang jika kesemua bidang dipelajari dapat menambah wawasan kita. Seni rupa memiliki 

fungsi pendukung dengan tari yaitu sebagai visualisasi desain baju dan pola lantai dalam 

tari, oleh karenanya seni rupa sebenarnya terkadang menjadi sebuah tuntutan yang 

mengajarkan kita pada keindahan visual. Sedangkan dalam pertunjukan khususnya seni 

tari, unsur visual memiliki peran penting. 53.3% siswa pelajar tari menjawab tidak 

tertarik pada seni rupa karena berbagai alasan. Mayoritas mereka menjawab seni rupa 

adalah hal yang rumit, mereka merasa kesulitan untuk menuangkan sebuah gagasan 

kedalam karya seni rupa dua dimensi, sedangkan bidang para pelakon tari ini adalah seni 

tari.  Jadi mereka lebih mendalami bidang mereka ketimbang bidang seni yang lain.  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan dalam tulisan ini disimpulkan sebagai berikut, 

pertama , tidak semua siswa pelajar tari menyadari akan pentingnya peran seni rupa 

dalam seni tari. Mereka tidak menyadari symbiosis mutualisme antara seni rupa dan tari, 

sehingga mengakibatkan sebagian dari mereka enggan atau tidak tertarik untuk 

mempelajari seni rupa. Yang kedua, pentingnya pengetahuan untuk menumbuhkan minat 

mereka mulai dari tingkat sekolah untuk terbuka mempelajari dasar seni rupa sebagai 

upaya penunjang pemaksimalan penampilan mereka. Yang ketiga, symbiosis mutualisme 

yang terjadi antara seni rupa dan seni tari diharapkan dapat menjadikan motivasi untuk 

terus berkarya seni, terutama dalam mengusung kebudayaan lokal agar tidak tergerus 

oleh kemajuan jaman. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Hidajat. Robby. 2017. Simbousis Mutualisme Seni Tari Dan Cabang Seni Yang Lain 

Dalam Membangun Integritas Estetik. (online). 

http://www.robbyhidajat.com/2017/07/simbousis-mutualisme-seni-tari-    

dan_1.html,diakses 7 Februari 2020 

Irawan. Deddy. 2017. Paradigma Seni.Yogyakarta: Thafa media. 

Iriani. Zora. 2008. Peningkatan Mutu Pembelajaran Seni Tari Di Sekolah Dasar. Jurnal  

      Komposisi. Vol. 09 no.2 (2008) 

Nuryani. Siti. Halim. Martin.2019. Pagelaran Seni Tari Indonesia. Jurnal stupa. Vol. 1  

      no. 1 (2019) 

Qonitati. Salsabila. 2020. Mekanisme Survival Seni Bantengan Lama Versus Baru Dalam 

Persaingan,Jurnal Paradigma. Vol. 8 no. 1 (2020) 

Rahim, M. A. 2009. Seni dalam Antropologi Seni. Dalam Imaji. Vol 5, No. 2. Bandung: 

Universitas Kristen Maranatha 

Nanuru, Ricardo F. 2013. Youtube: Seni Berwawasan Teknologi Modern. Journal Uniera, 

Vol 2,  No 1 Source Electronics / Internet 

Setiawati. Rahmida. 2008. Seni tari jilid 2 untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Sudjana, N, Ibrahim. 1989. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru. 

Soehardjo, AJ. 2018. Pendidikan Seni. Malang: Jurusan Seni dan Desain. 

 

 

 



Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

201 
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Abstract: The classroom Action research has a theme playing guitar by apliying JIGSAW 

technique. The data collecting was done through the techniques of test, observation, and interview. 

On the first cycle the datas of increasing and interest of playing guitar is 0%, the students who 

have low interest, and 62.5% those who have middle interest category. While the rest 31.3%) are 

those who have high interest category. On the second cycle 0% the students who have low interest, 

31.3% students with middle interest category, 68.7% those who have high interest category. 

On the first cycle, the improving skill in playing guitar is 18.8% students have low skill, 56.3% 

students have better skill and 25% students have very good skill. On the second cycle there are 

6.3% students who have low skill, 40.6% have middle skill category and 53.1% students are 

excellent in playing guitar. 

 

Key Words: jigsaw learning model,  interest, and playing guitar 

 

Ringkasan: Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mengangkat tema bermain gitar menggunan 

pembelajaran JIGSAW. Pengumpulann  data dilakukan melalui teknik tes, observasi, dan 

wawancara.  Data peningkatan minat pada siklus I adalah  0% siswa kategori minat rendah, 62,5, 

siswa kategori minat sedang,  37,5% siswa kategori minat tinggi, dan pada siklus II 0%, siswa 

kategori minat rendah, 31,3%, siswa kategori minat sedang, 68,7% siswa kategori minat tinggi. 

Peningkatan keterampilan bermain gitar pada siklus I adalah 18,8% siswa nilai kurang, 56,3% 

siswa nilai sedang, dan 25% siswa nilai baik. Dan  pada siklus II sebanyak 6,3% siswa nilai 

kurang, 40,6% siswa nilai sedang, dan 53,1% siswa nilai baik. 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran Jigsaw, Minat dan Keterampilan Bermain Gitar 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan seni memiliki peranan dalam pengembangan keterampilan, 

kepekaan rasa inderawi, serta kreativitas musik, misalnya seseorang dapat 

memainkan suatu karya musik dengan alat musik ritmis, melodis dan harmonis, 

baik dalam bentuk sederhana maupun variatif. Dalam bermain alat musik, seorang 

pemain musik hendaknya diberi keterampilan sejak dini, karena dengan 

pengenalan lebih dini diharapkan akan terus mengasah bakatnya di bidang musik.  

Akan tetapi, pembelajaran seni budaya di sekolah belum bisa dikatakan 

maksimal. hal ini ditandai dengan siswa yang terlihat malas dan kurang 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran seni budaya. Adapun siswa yang kurang 

aktif dalam mengikuti pelajaran seni budaya, jam pelajaran sering digunakan 

untuk bersantai, membaca komik, dan ironisnya digunakan untuk mengerjakan 

tugas pelajaran lainnya. Siswa lebih suka dan lebih semangat dalam mengikuti 

pelajaran sains dibandingkan mengikuti pelajaran seni budaya, hal itu 

menunjukkan betapa rendahnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran seni 

budaya. Selain itu, alasan siswa tidak suka dan tidak berminat mengikuti pelajaran 

seni budaya dikarenakan adanya perasaan malu dalam bermain musik, merasa 

tidak bisa dalam memainkan alat musik, dan adanya pikiran bahwa bermain alat 

musik itu tidak bermanfaat bagi kehidupan.  
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Berawal dari hal tersebut perlu digunakan metode jigsaw agar siswa tertarik 

dalam mengikuti proses pembelajaran seni musik menyenangkan, memberi 

manfaat khususnya dalam rangka peningkatan keterampilan. Menurut Santoso, 

(2002 : 147) keterampilan bagi siswa adalah suatu permainan. Oleh karena itu 

bermain gitar dengan metode jigsaw adalah langkah awal menuju pencapaian 

keterampilan siswa. Metode Jigsaw ini mengajak siswa berkelompok untuk 

mempelajari materi tentang gitar, baik dalam tim asal maupun tim ahli. Dengan 

adanya tim ahli, maka kelompok-kelompok tersebut akan semakin paham dalam 

menguasai materi. Dalam pelaksanaannya siswa dibagi menjadi kelompok yang 

heterogen, sehingga dengan bekerja sama antar kelompok dapat  mengembangkan 

keafektifan belajar siswa. Masing-masing kelompok akan menerima materi gitar.  

Terampilnya siswa dalam bermain gitar yang dimaksud adalah terampilnya 

siswa. Menurut Ramanto (1991:2) kata keterampilan sama artinya dengan kata 

kecekatan. Kecekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat dan 

benar. Kecekatan disini adalah kecekatan siswa bermain gitar dengan 

menggunakan metode jigsaw yang meliputi: Mengenal teknik dasar memetik gitar 

yang meliputi: teknik apoyando, dan teknik tirando.  

Dengan adanya materi seperti itu diharapkan siswa dapat memahami materi 

yang diberikan guru seiring dengan peningkatan minat dan keterampilan bermain 

gitar dengan menggunakan metode jigsaw.  
 

METODE 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  dengan mengangkat 

tema permainan gitar yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan. Menurut 

Arikunto  Desain Penelitian  Tindakan Kelas (PTK) yang dipergunakan  adalah model 

Kemmis dan McTaggart dengan alur perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  

Dalam  penelitian ini dipergunakan dua siklus yaitu: siklus I dan siklus II. Dalam setiap 

siklus terdiri dari empat tahap yaitu 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) observasi, 4) refleksi. 

Siklus I dipakai sebagai dasar perbaikan tindakan pada siklus II. Pada siklus I, akan dikaji 

kondisi awal siswa mengenai kemampuan siswa dalam pembelajaran bermain gitar 

dengan menggunakan metode jigsaw. Sementara itu siklus II bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil yang diperoleh siswa setelah dilakukan perbaikan yang didasarkan pada 

refleksi siklus. Penelitian ini berupa permainan gitar yang digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan.  

 

 
 

       Gambar 1. Skema prosedur penelitian  

     model Kemmis dan McTaggart 
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 Siklus I  
1. Perencanaan  

Tahap perencanaan berupa kegiatan 1) menyusun rencana pengajaran bermain gitar 

menggunakan metode jigsaw, 2) menyiapkan materi yang akan diujikan untuk siswa 

melalui tes bermain gitar, 3) membuat lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, lembar 

wawancara, dokumentasi foto yang digunakan untuk meningkatkan minat siswa dalam 

bermain gitar dengan menggunakan metode jigsaw.  

 

2. Tindakan  

Pada tahap ini dilakukan tindakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Tindakan yang akan dilakukan adalah pembelajaran bermain gitar dengan 

metode jigsaw. Dalam tahap ini, peneliti melakukan tiga tahap proses belajar mengajar, 

yaitu kegiatan pendahuluan (apersepsi), kegiatan inti (proses pembelajaran), dan kegiatan 

penutup (evaluasi) guna meningkatkan minat siswa pada pembelajaran bermain gitar. 

Pada tahap pendahuluan, siswa dikoordinasikan untuk siap mengikuti proses 

pembelajaran. Guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang tujuan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Guru menyampaikan metode sebagai cara 

mengajar yang akan digunakan oleh guru.  

Tahap inti yaitu guru membagi siswa menjadi enam kelompok asal yang masing-

masing kelompok terdiri atas 5-7 orang. Masing-masing kelompok memperoleh materi 

bermain gitar. Guru memberikan pelajaran seni budaya khususnya materi tentang teknik 

dasar memetik gitar yang meliputi: teknik apoyando, teknik tirando, cara menyetem gitar. 

Guru memberi contoh cara memetik gitar, cara menyetem gitar,dan memainkan nada lagu 

guna meningkatkan minat siswa pada pembelajaran seni musik. Siswa mendiskusikan 

materi yang didapatkan bersama kelompok masing-masing. Setelah itu, kelompok asal 

memisah untuk membentuk kelompok ahli. Materi yang ada dalam kelompok ahli berasal 

dari kelompok asal. Setelah masing-masing kelompok ahli menguasai materi yang 

mereka pelajari, mereka kembali lagi ke kelompok asal. Guru memilih kelompok untuk 

menyajikan materi petikan yang telah didiskusikan di depan kelas. Pada saat kelompok 

satu maju kelompok lain memperhatikan dan memberi tanggapan.  

Tahap penutup meliputi, 1) siswa dan guru membuat simpulan terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung, 2) guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran hari itu, dan 3) guru memberikan pekerjaan rumah untuk berlatih materi 

memetik gitar. 

 

3. Observasi  

Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan respon siswa terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan pada siklus I. 

Observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar pedoman pengamatan aktivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan dengan 

mengambil data baik tes maupun nontes. Data tes pada siklus I diambil sebanyak dua kali 

yaitu proses (pada awal pembelajaran) dan tes siklus I (pada akhir pembelajaran). Hasil 

kedua tes tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pembelajaran serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil untuk perbaikan pada 

siklus II.  

Data nontes juga diambil pada saat pembelajaran berlangsung dan setelah 

pembelajaran berakhir. Data nontes meliputi pengamatan aktivitas belajar, wawancara, 

dan dokumentasi foto. Kegiatan observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Peneliti mencatat perilaku siswa-siswa yang aktif, pasif, tidak serius 

mengikuti pembelajaran, atau pun siswa yang bersemangat dalam pembelajaran 

menggunakan metode jigsaw.  
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4. Refleksi  

Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan refleksi yang meliputi (1) 

pengungkapan sikap siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan (2) keterampilan bermain 

gitar siswa pada siklus I. Data hasil refleksi tersebut dapat disusun rencana untuk siklus 

II. Masalah-masalah dalam pembelajaran bermain gitar pada siklus I ditemukan cara 

penyelesaiannya, sedangkan kelebihan-kelebihan yang sudah ada harus dipertahankan 

dan ditingkatkan lagi.  

 

 Siklus II  
1. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan siklus II ini dilakukan kegiatan 1) mengidentifikasi hal-hal 

yang membutuhkan perbaikan berdasarkan hasil observasi siklus I, 2) menentukan 

langkah-langkah perbaikan yang diwujudkan dalam rencana dan pelaksanaan pengajaran 

cara bermain gitar dengan menggunakan metode jigsaw, 3) memperbaiki instrumen tes 

dan nontes, meliputi uji kompetensi siswa, observasi siswa, dan 4) menyusun rancangan 

evaluasi program.  

2. Tindakan  

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan tindakan siklus I. Tindakan yang 

dilakukan peneliti pada siklus II berbeda dengan siklus I. Ada beberapa perubahan 

tindakan, antara lain sebelum siswa bermain gitar dijelaskan terlebih dahulu kesalahan-

kesalahan yang terjadi pada siklus I. Guru juga memberikan bimbingan dan arahan 

kepada siswa agar pelaksanaan kegiatan bermain gitar pada siklus II menjadi lebih baik. 

Tindakan yang dilakukan peneliti dalam siklus II terdiri atas tiga tahap, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup.  

Pada tahap pendahuluan siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses 

pembelajaran. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang materi gitar. Guru 

mengingatkan kembali mengenai pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Guru 

memberikan penjelasan kepada siswa tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

tersebut. Guru menyampaikan metode sebagai cara mengajar yang akan digunakan oleh 

guru.  

Pada tahap inti yaitu guru membagi siswa menjadi enam kelompok asal yang 

masing-masing kelompok terdiri atas 6-7 orang. Masing-masing kelompok memperoleh 

materi bermain gitar. Guru memberikan pelajaran seni budaya khususnya materi tentang 

teknik dasar memetik gitar yang meliputi: teknik apoyando, teknik tirando, cara 

menyetem gitar. Guru memberi contoh cara memetik gitar, cara menyetem gitar,dan 

memainkan nada lagu pada gitar guna meningkatkan minat siswa pada pembelajaran seni 

musik. Siswa mendiskusikan materi yang didapatkan bersama dengan kelompok masing-

masing. Setelah itu, kelompok asal memisah untuk membentuk kelompok ahli. Materi 

yang ada dalam kelompok ahli berasal dari kelompok asal. Setelah itu masing-masing 

kelompok ahli menguasai materi yang mereka pelajari, mereka kembali lagi ke kelompok 

asal. Guru memilih kelompok untuk menyajikan materi gitar yang telah didiskusikan di 

depan kelas. Pada saat kelompok satu maju kelompok lain memperhatikan dan memberi 

tanggapan.  

Pada tahap penutup, guru bersama siswa membuat simpulan terhadap pembelajaran 

yang telah berlangsung dan merefleksikannya.  

3. Observasi  

Observasi pada siklus II dilakukan terhadap perubahan hasil tes bermain gitar oleh 

siswa, perubahan aktivitas belajar, serta sikap siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Peneliti melakukan observasi dengan mengambil data tes dan nontes. Data 

tes dilakukan dengan mengevaluasi penyajian bermain gitar oleh siswa. Sementara itu, 

data nontes dilakukan untuk mengetahui perubahan minat siswa bermain gitar dengan 

menggunakan metode jigsaw. Data nontes diambil pada saat pembelajaran berlangsung 
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dan setelah pembelajaran berakhir. Data nontes meliputi pengamatan aktivitas belajar, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Pengamatan aktivitas belajar dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Peneliti mengamati sikap siswa selama proses pembelajaran. 

 

4. Refleksi  

Refleksi II merupakan tahap akhir dalam penelitian tindakan kelas ini. Refleksi ini 

dilakukan dengan menganalisis hasil data tes dan nontes siklus II untuk mengetahui 

kendala guru selama pembelajaran serta keberhasilan pelaksanaan perbaikan tindakan 

pada siklus II mengenai hasil tes siswa, bagaimana perubahan sikap siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, dan seberapa besar peningkatan keterampilan bermain gitar 

dengan metode jigsaw. Analisis hasil nontes dilakukan dengan menganalisis lembar 

pengamatan aktivitas belajar, lembar wawancara, dan dokumentasi foto. Kekurangan-

kekurangan yang terjadi pada siklus II ini seharusnya diperbaiki pada siklus berikutnya.  

 

Subjek Penelitian  
Subjek Penelitian ini adalah: Siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Pandaan Kabupaten 

Pasuruan. Pembelajaran seni musik pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Pandaan 

Kabupaten Pasuruan, khususnya materi bermain gitar tidak sesuai dengan KKM. 

Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya 

KKM pelajaran seni budaya. 

 

Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data  penelitian ini dilakukan melalui:  

1. Teknik Tes  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes yang dilakukan 

sebanyak dua kali. Tes ini berupa tes tertulis tentang teknik bermain gitar dan tes praktek 

tentang aspek memetik dan penempatan jari. Tes ini dijadikan sebagai acuan untuk 

melakukan perbaikan tindakan siklus II. Tes yang kedua dilaksanakan setelah 

pembelajaran pada siklus II. Tes diberikan setelah siswa melakukan kegiatan memainkan 

gitar yang disertai dengan upaya perbaikan pembelajaran oleh peneliti. Tes ini dijadikan 

sebagai tolok ukur peningkatan keberhasilan siswa dalam bermain gitar setelah dilakukan 

pembelajaran melalui metode jigsaw. 

2. Pengamatan Aktivitas Belajar  

Pengamatan aktivitas belajar digunakan untuk mengungkapkan data keaktifan 

siswa selama pembelajaran bermain gitar menggunakan metode jigsaw. Adapun tahap 

pengamatannya, adalah 1) mempersiapkan lembar pengamatan aktivitas yang berisi butir-

butir sasaran amatan tentang keaktifan dan antusias siswa ketika berdiskusi dengan teman 

sekelompok, dan keaktifan siswa dalam menampilkan penampilannya di depan kelas, 2) 

melaksanakan pengamatan mengenai aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

dari awal kegiatan sampai akhir, dan 3) mencatat hasil pengamatan dengan mengisi 

lembar pengamatan aktivitas yang telah dipersiapkan. Melalui pengamatan aktivitas 

belajar dapat diketahui beberapa siswa yang bersikap positif dan negatif selama kegiatan 

bermain gitar dilaksanakan. 

3. Wawancara  

Wawancara dilakukan peneliti secara bebas dan terpimpin. Wawancara dilakukan 

terhadap siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, rendah. Peneliti bertanya jawab 

dengan siswa mengenai kesulitan siswa ketika bermain gitar.  

4. Dokumentasi  

Dokumen penelitian ini adalah silabus, RPP, foto-foto yang sudah ada yang berasal 

dari sekolah dan lain-lain. Dokumentasi ini dapat memudahkan peneliti dalam 

menganalisis aktivitas belajar siswa pada siklus I dan II.  
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Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

kuantitatif dan kualitatif. Setelah data-data terkumpul, peneliti mengadakan proses 

reduksi dengan jalan membuat abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman inti, yang 

kemudian di pisahkan dan dikelompokkan sesuai permasalahannya untuk kemudian 

dideskripsikan, diasumsikan 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.  

 

ANALISIS DAN HASIL 
Hasil Penelitian  
Siklus I  

1. Perencanaan  

Pada tahap ini, guru mata pelajaran mempersiapkan bahan ajar seperti menyusun 

rencana pembelajaran dengan kompetensi dasar bermain gitar, dan menyiapkan instrumen 

penelitian berupa angket minat untuk mengetahui sejauh mana minat siswa saat 

mengikuti pembelajaran bermain gitar menggunakan metode jigsaw pada siklus I serta 

foto untuk dokumentasi, dan mempersiapkan perangkat tes.  

2 Tindakan  

Pelaksanaan siklus I dilaksanakan di kelas VIII C dengan jumlah 32 siswa. Guru 

mengawali kegiatan dengan menanyakan kabar siswa serta mengondisikan siswa untuk 

siap mengikuti proses pembelajaran. Setelah semua terkondisi guru memberikan 

penjelasan kepada siswa mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan diperoleh 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada 

siklus I adalah:  

a. Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai tujuan serta manfaat 

pembelajaran yang akan diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.  

b. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok masing-masing kelompok terdiri atas 6-7 

orang.  

c. Guru memberikan pelajaran seni budaya khususnya materi bermain gitar dengan 

memberi contoh menyetem gitar, memetik apoyando.  

d. Siswa mendiskusikan materi yang didapatkan bersama masing-masing kelompok.  

e. Setelah itu, kelompok asal memisah untuk membentuk kelompok ahli untuk 

mendiskusikan materi yang berasal dari kelompok asal.  

f. Setelah kelompok ahli menguasai materi, mereka kembali lagi ke kelompok asal.  

g. Guru memilih kelompok untuk menyajikan materi petikan yang telah didiskusikan.  

3. Observasi  

Berdasarkan pengamatan siswa terlihat lebih semangat saat mengikuti 

pembelajaran gitar menggunakan metode jigsaw. Siswa yang masih kesulitan dalam 

mengikuti pembelajaran tidak enggan dalam bertanya. Dari  hasil angket minat siswa 

pada kegiatan siklus I diperoleh data kategori rendah 0 %, sedang 62,5 %, dan tinggi 37,5 

%.  

Pada pembelajaran siklus I, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa mulai 

terlihat terampil dalam bermain gitar. Sebagian siswa sudah terlihat bisa memetik gitar, 

walaupun masih kurang maksimal. Kualitas suara petikan yang dihasilkan siswa 

terdengar sudah lumayan jernih, namun terkadang ada suara nada lain akibat dari jari 

siswa yang menyentuh senar lainnya. Siswa terlihat semangat saat mempelajari aspek 

memetik gitar yang diajarkan oleh guru. Pada aspek penempatan jari, siswa terlihat mulai 

mengetahui posisi jari ketika memainkan nada tertentu. Siswa terus mencoba untuk 

memainkan nada lagu dan meletakkan jarinya ke freetboard gitar secara perlahan-lahan.  

Berikut hasil tes pada aspek memetik gitar, dan penempatan jari pada siklus I 

dengan menggunakan metode jigsaw: untuk aspek memetik kategori kurang sebanyak 8 
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siswa, sedang 17 siswa, baik 7 siswa, untuk aspek penempatan jari menunjukkan: 

kategori kurang sebanyak 4 siswa, sedang 19 siswa, baik 9 siswa. Apabila 

diprosentasekan, nilai kurang: 18,8%, nilai sedang: 56,3%, nilai baik: 25%. Berikut  

adalah data hasil tes praktek bermain gitar siklus I pada masing-masing aspek yang 

diteliti.  

Walaupun pada siklus I telah terjadi peningkatan, namun peneliti masih merasa 

perlu meningkatkan minat dan keterampilan siswa, agar peningkatan  minat dan 

keterampilan bermain gitar dengan menggunakan metode jigsaw siswa lebih maksimal, 

sehingga materi keterampilan bermain gitar dengan metode Jigsaw benar-benar dipahami 

siswa.  

4 Refleksi  

Setelah dilakukan tindakan serta pembagian angket dan tes tertulis pada siklus I, 

peneliti melakukan refleksi, terdapat beberapa kelemahan seperti:metode jigsaw yang 

digunakan dalam pembelajaran bermain gitar membuat siswa ramai karena pada pelajaran 

sebelumnya siswa belum pernah diperlakukan saat penelitian berlangsung. Untuk hasil tes 

metode ini masih belum sepenuhnya meningkatkan nilai masing-masing aspek. Kelebihan 

metode jigsaw pada saat pembelajaran berlangsung siswa lebih aktif berinteraksi dengan 

teman sekelompoknya dan guru.  

Berdasarkan hasil angket dan tes praktik pada siklus I dapat diketahui telah terjadi 

peningkatan minat belajar dan sudah adanya keterampilan yang ditunjukkan oleh siswa, 

namun masih merasa perlu dilakukan perbaikan untuk tindakan siklus II. Perbaikan yang 

dilakukan antara lain: 1) memberikan motivasi kepada siswa dengan memberi gambaran 

menjadi siswa yang terampil dengan bermain gitar, 2) guru menanyakan kesulitan yang 

dihadapi siswa selama proses pembelajaan, 3) guru memberi bimbingan secara bertahap 

dan merata dengan penuh kesabaran, sehingga diharapkan pada pelaksanaan kegiatan 

siklus II dapat mendapatkan hasil yang maksimal, 4) pada pertemuan berikutnya guru 

memberikan tes praktik dan  angket guna meningkatkan kemampuan dan minat belajar 

bermain gitar dengan menggunakan metode jigsaw.  

 

2 Siklus 2  

1 Perencanaan  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, peneliti dan guru mata pelajaran 

mempersiapkan bahan ajar yang merupakan perbaikan terhadap pembelajaran pada siklus 

I, seperti:  

a. Menyusun rencana pembelajaran dengan materi bermain gitar.  

b. Mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perbaikan berdasarkan hasil observasi 

siklus I  

c. Mengatur waktu pembelajaran agar dapat berjalan lebih efektif sehingga, siswa 

merasa senang mengikuti pembelajaran bermain gitar dengan menggunakan metode 

jigsaw.  

d. Menyiapkan instrumen penelitian berupa angket minat untuk mengetahui sejauh 

mana minat siswa saat mengikuti pembelajaran bermain gitar dengan menggunakan 

metode jigsaw serta foto untuk dokumentasi, dan mempersiapkan perangkat tes 

praktik bermain gitar untuk mengetahui peningkatan keterampilan yang terjadi pada 

siklus II.  

2 Tindakan  

Pada tahap tindakan pada siklus II merupakan bentuk aplikasi dari tahap 

perencanaan dengan harapan terjadi peningkatan minat dan keterampilan siswa yang 

maksimal. Guru mengawali kegiatan dengan mengondisikan siswa untuk siap mengikuti 

proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II adalah:  

a. Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai tujuan serta manfaat 

pembelajaran yang akan diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.  
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b. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok masing-masing kelompok terdiri atas 6-7 

orang.  

c. Guru memberikan pelajaran seni budaya khususnya materi bermain gitar dengan 

memberi contoh menyetem gitar, pemetikan apoyando, dan memainkan nada tertentu.  

d. Siswa mendiskusikan materi yang didapatkan bersama masing-masing kelompok.  

e. Setelah itu, kelompok asal memisah untuk membentuk kelompok ahli untuk 

mendiskusikan materi yang berasal dari kelompok asal.  

f. Setelah kelompok ahli menguasai materi, mereka kembali lagi ke kelompok asal.  

g. Guru memilih kelompok untuk menyajikan materi petikan yang telah didiskusikan  

h. Pada saat kelompok satu maju kelompok lain memperhatikan dan memberi 

tanggapan.  

i. Guru bersama siswa membuat simpulan terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

 

3 Observasi  

Pada siklus II, semangat siswa dalam memperhatikan materi yang disampaikan 

guru semakin baik, siswa terlihat semakin berminat dan merasa senang mengikuti 

pembelajaran bermain gitar menggunakan metode jigsaw pada siklus II. Pembelajaran 

gitar dengan menggunakan metode jigsaw membuat pembelajaran tidak membosankan 

serta peningkatan minat dan keterampilan siswa menjadi maksimal.  

Siswa terlihat lebih bersemangat saat mengikuti pembelajaran bermain gitar 

dengan menggunakan metode jigsaw. Siswa yang masih kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran tidak enggan dalam bertanya. Data hasil angket minat siswa pada kegiatan 

siklus II dapat digambarkan sebagai berikut: 1). Kategori rendah 0%; 2) sedang  31,3 %; 

3) tinggi 22 %. 

Pada pembelajaran siklus II, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa terlihat 

terampil dalam bermain gitar. Siswa sudah bisa memetik gitar. Kualitas suara petikan 

yang dihasilkan siswa terdengar sudah jernih. Siswa terlihat semangat saat mempelajari 

aspek memetik gitar yang diajarkan oleh guru.  

Pada aspek penempatan jari, siswa terlihat sudah mengetahui posisi jari ketika 

memainkan nada tertentu. Siswa memainkan nada lagu dan meletakkan  jarinya ke freet 

gitar dengan santai dan rileks. Namun, ada siswa yang masih malu-malu dan masih ragu 

saat disuruh menampilkan petikan apoyando dan memainkan nada lagu kedepan kelas. 

Kemudian peneliti dan guru memberi arahan kepada siswa tersebut agar untuk memetik 

gitar dengan rileks dan santai. Akhirnya siswa tersebut mau menampilkan petikan 

apoyando kedepan kelas. Berikut hasil tes pada aspek memetik gitar, dan penempatan jari 

pada siklus II dengan menggunakan metode jigsaw: untuk aspek memetik kategori kurang 

sebanyak 0 siswa, sedang 13 siswa, baik 19 siswa, untuk aspek penempatan jari 

menunjukkan: kategori kurang sebanyak 4 siswa, sedang 13 siswa, baik 15 siswa. Apabila 

diprosentasekan, nilai kurang: 6,3%, nilai sedang: 40,6%, nilai baik:53,1%.  

4 Refleksi  

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II berjalan dengan baik, semangat siswa 

dalam memperhatikan materi yang disampaikan guru semakin baik, siswa terlihat 

semakin berminat dan merasa senang mengikuti pembelajaran bermain gitar dengan 

materi memetik gitar, dan menempatkan jari pada siklus II. Dengan pemberian materi 

pembelajaran bermain gitar dengan menggunakan metode jigsaw membuat pembelajaran 

tidak membosankan serta peningkatan minat dan keterampilan siswa menjadi maksimal. 

Peningkatan keterampilan siswa dalam bermain gitar terlihat dari permainan gitar yang 

dilakukan siswa hingga siklus II.  

Dari data angket minat pascatindakan, dapat diketahui bahwa penerapan metode 

jigsaw dalam pembelajaran bermain gitar dapat diterima oleh siswa, menambah 

pemahaman siswa khususnya dalam bermain gitar serta memberikan motivasi bagi siswa. 



Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

209 
 

Hal ini dapat dilihat dari mayoritas siswa memberikan tanggapan yang positif untuk 

setiap pernyataan.  

Alasan yang menunjukkan bahwa siswa menerima metode yang diajarkan ada pada 

butir 7 angket pascatindakan bermain gitar. Butir tersebut menyatakan bahwa siswa 

menginginkan pembelajaran dengan metode jigsaw untuk terus dilakukan agar siswa 

lebih memahami tentang pembelajaran bermain gitar. Pada butir tersebut sebanyak 18 

(56,3%) siswa menjawab sangat setuju pembelajaran dengan metode jigsaw untuk terus 

dilakukan dan sebanyak 14 (43,8%) siswa menyatakan setuju pembelajaran dengan 

metode jigsaw untuk terus dilakukan.  

Alasan yang menunjukkan bahwa penerapan metode jigsaw terdapat pada butir 2 

angket pasca tindakan bermain gitar. Butir tersebut menyatakan bahwa adanya 

pembelajaran dengan metode jigsaw membuat siswa semakin memahami keterampilan 

bermain gitar, sebanyak 16 (50%) siswa sangat setuju bahwa pembelajaran dengan 

metode jigsaw ini membuat siswa semakin memahami keterampilan bermain gitar 16 

(50%) siswa setuju bahwa pembelajaran dengan metode jigsaw ini membuat siswa 

memahami tentang keterampilan bermain gitar, 0 siswa kurang dan 0 siswa tidak setuju.  

Pembahasan  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya minat dan keterampilan pada 

siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Pandaan Kabupaten Pasuruan. Melalui metode jigsaw 

dalam pembelajaran bermain gitar dapat meningkatkan minat dan keterampilan pada 

siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Pandaan Kabupaten Pasuruan.  

 

1. Minat siswa  

Berdasarkan data angket informasi awal yang diperoleh, sebagian besar siswa 

menyukai pembelajaran seni budaya, namun kegemaran mereka dalam pelajaran seni 

budaya tidak menjamin kegemaran mereka dalam bermain gitar. Sebagian siswa 

menganggap bahwa pembelajaran bermain gitar kurang menyenangkan. Pernyataan 

tersebut diperkuat dari prosentase bahwa sebanyak 15 (46,9%) siswa kurang menyukai 

pembelajaran bermain gitar, 8 (25%) siswa menyukai pembelajaran gitar, dan sebanyak 9 

(28,1%) siswa sangat menyukai pembelajaran bermain gitar. Melalui hasil prosentase 

tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kesukaan siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 

Pandaan Kabupaten Pasuruan dalam pembelajaran bermain gitar masih cukup rendah.  

Ada beberapa alasan mengapa siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Pandaan 

Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat kesukaan dalam bermain gitar cukup rendah. Hal 

ini dapat dilihat dari pertanyaan pada butir 10, yakni saya pernah bermain gitar. Sebanyak 

2 (6,3%) siswa setuju, 13 (40,6%) siswa kurang setuju, dan sebanyak 17 (53,1%) siswa 

menyatakan tidak setuju. Melalui prosentase dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa 

di kelas tersebut belum mempunyai pengalaman dalam bermain gitar dikarenakan 

sebagian besar dari mereka belum pernah mencoba untuk bermain gitar. Penyebab 

mereka belum pernah mencoba untuk bermain gitar adalah mereka beranggapan bahwa 

bermain gitar adalah satu hal yang tidak gampang dan susah. Menurut Crow and Crow 

(2007:121) bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong 

seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, 

pengalaman, yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.  
Berdasarkan data informasi awal yang diperoleh, kondisi pada proses pembelajaran 

bermain gitar perlu dilakukan perubahan yang lebih baik. Salah satu upaya untuk 

merubah hal tersebut dengan cara penggunaan metode pembelajaran yang tepat agar 

mampu membangkitkan gairah belajar siswa agar lebih tertarik terhadap pembelajaran 

bermain gitar. Metode Jigsaw menawarkan pembelajaran bermain gitar yang bervariasi, 

menyenangkan dan lebih menarik. Metode ini memiliki manfaat mempermudah 

mengajarkan bahan ajar dalam jumlah banyak sehingga dapat lebih cepat dipahami oleh 

siswa. Penggunaan model pembelajaran jigsaw memiliki karakteristik tersendiri yang 
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membedakannya dengan metode yang lain dalam pembelajaran kooperatif. Karakteristik 

jigsaw yang paling menonjol adalah cara pembagian kelompok yang diikuti dengan 

pembagian materi yang diajarkan. Metode jigsaw membagi kelompok menjadi dua 

macam, pertama yaitu kelompok asal atau disebut home teams yang terdiri atas 6-7 siswa 

dan kelompok kedua yaitu kelompok pakar atau disebut expert groups. Untuk 

memudahkan siswa memahami materi yang diajarkan, metode jigsaw ini memberi solusi 

yang berupa pembagian materi, dimana setiap bagian dari materi tersebut dipelajari dalam 

suatu kelompok khusus yang dinamakan kelompok ahli atau expert groups. Siswa yang 

telah belajar dalam kelompok pakar tersebut kemudian kembali lagi dalam kelompok asal 

untuk berdiskusi dan saling mengajarkan materi pada siswa lain dalam satu kelompok 

untuk selanjutnya membuat laporan kelompok. Dengan menggunakan metode jigsaw, 

maka pembelajaran akan semakin lebih hidup dan menyenangkan.  

Berdasarkan pengamatan dan hasil angket yang dilakukan pada siklus I, bahwa 

pembelajaran bermain gitar dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw dapat 

meningkatkan minat belajar. Peningkatan minat dapat dilihat dari data angket 

pascatindakan, dari data tersebut diketahui bahwa penerapan metode jigsaw dalam 

pembelajaran bermain gitar dapat diterima oleh siswa. Model pembelajaran ini dapat 

menciptakan suasana belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dalam 

pelaksanaannya dan mudah dimengerti. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas siswa 

memberikan tanggapan yang positif pada tiap-tiap pertanyaan.  

Alasan yang menunjukkan bahwa siswa menerima metode yang diajarkan ada pada 

butir 7 angket pascatindakan bermain gitar. Butir tersebut menyatakan bahwa siswa 

menginginkan pembelajaran dengan metode jigsaw untuk terus dilakukan agar siswa 

memahami tentang pembelajaran bermain gitar. Pada butir tersebut sebanyak 18 (56,3%) 

siswa menjawab sangat setuju pembelajaran dengan metode jigsaw untuk terus dilakukan 

dan sebanyak 14 (43,8%) siswa menyatakan setuju pembelajaran dengan metode jigsaw 

untuk terus dilakukan. Walaupun pada siklus I siswa sudah menerima metode yang 

diajarkan, namun peneliti masih merasa perlu meningkatkan minat, agar peningkatan 

minat siswa pada siklus I menuju siklus II bisa lebih maksimal.  

Pelaksanaan siklus II merupakan perbaikan pelaksanaan siklus I, pada siklus II 

dijelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus I. Berdasarkan 

pengamatan dan hasil angket yang dilakukan pada siklus II, dapat dikatakan metode 

jigsaw berhasil meningkatkan minat belajar siswa, serta dapat menambah pemahaman 

siswa khususnya dalam bermain gitar dan memberikan motivasi bagi siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari mayoritas siswa memberikan tanggapan yang positif untuk setiap pernyataan.  

Dari tiga tahap pembelajaran, yaitu pra siklus, siklus 1 dan siklus 2, terjadi 

perubahan yang diinginkan oleh guru. Untuk lebih jelas melihat perubahan minat belajar 

yang terjadi pada setiap siklus, maka data tersebut disajikan kembali dalam bentuk tabel 

dan diagram minat belajar siswa tiap siklus di bawah ini:  

Tabel 1. peningkatan minat belajar tiap siklus 

No 
Kategori 

minat 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Rendah 15 (46,9 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

2 Sedang 8 (25 %) 20 (62,5 %) 10 (31,3 %) 

3 Tinggi 9 (28,1 %) 12 (37,5  %) 22 (68,7 %) 
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Peningkatan minat belajar siswa pada tiap siklus dapat divisualisasikan dalam 

diagram berikut 

 
Gambar 2.  Jumlah siswa minat tiap siklus 

Dengan melihat tabel dan gambar 2 dapat diketahui minat belajar bermain gitar 

meningkat setelah menggunakan model pembelajaran jigsaw. Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat memang sangat mempengaruhi kegiatan belajar dan mengajar 

yang terjadi dalam suatu kelas.  

 

2 Keterampilan Bermain Gitar Siswa  
Menurut Gordon (1994: 55) bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk 

mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Berdasar teori ini kemampuan 

siswa memainkan  gitar merupakan salah satu ketrampilan bagaimana mengolah sebuah 

alat berupa gitar untuk menghasilkan suara dengan baik dan benar melalui  cara yang 

mudah dan dilakukan secara cermat. Berdasarkan data informasi awal yang diperoleh, 

keterampilan siswa dalam bermain gitar belum dilaksanakan secara maksimal. Permainan 

gitar siswa kurang maksimal dan kurang memuaskan.  

Ada beberapa alasan mengapa siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Pandaan 

Kabupaten Pasuruan masih memperoleh nilai tes bermain gitar kurang. Hal ini dapat 

dilihat pada pengamatan saat tes berlangsung. Guru meminta siswa perindividu untuk 

mempraktekkan aspek memetik, dan aspek penempatan jari. Masing-masing aspek yang 

dinilai memiliki nilai kurang, sedang, dan baik. Pada aspek memetik gitar, penilaian 

difokuskan pada tepat tidaknya siswa dalam melakukan pemetikan apoyando. Hal ini 

dapat diketahui dari suara yang ditimbulkan pada gitar. Apabila pemetikan tidak benar, 

maka nada dalam lagu tidak tepat dan apabila pemetikan benar, maka nada dalam lagu 

tepat. Pada waktu siswa melakukan pemetikan sampai petikan tersebut menghasilkan 

suara yang jernih, itu bertanda siswa sudah mampu menguasai aspek ketepatan memetik 

gitar. Gitar merupakan bagian dari seni musik. Menurut Bastomi (1992:42) musik 

yaitu ungkapan batin yang dinyatakan dengan irama dan nada yang melodis. 
Pada aspek penempatan jari, penilaian difokuskan pada posisi jari tangan siswa 

ketika menekan senar pada posisi nada lagu. Hal ini dapat diketahui dari suara nada pada 

gitar yang dimainkan. Apabila nada benar, maka nada dalam lagu tepat. Pada waktu siswa 

melakukan penekanan senar pada freet gitar sampai menghasilkan suara terdengar tidak 

fals, itu bertanda siswa sudah mampu menguasai aspek penempatan jari.  

Akan tetapi, hasil yang diperoleh dalam tes praktik bermain gitar siswa 

menunjukkan, siswa masih mengalami kesulitan pada saat mempraktikkan aspek 

memetik gitar. Pada aspek memetik, paling tidak hal pertama yang harus dikuasai siswa 

dalam bermain gitar adalah melenturkan jari ketika sedang memetik. Akan tetapi, jari 
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telunjuk dan ibu jari yang digunakan untuk memetik gitar siswa masih terlihat belum bisa 

rileks dan masih kaku. Siswa belum bisa memetik gitar sampai menghasilkan suara yang 

jernih.  

Berdasarkan data informasi awal bermain gitar, kondisi pada praktik bermain gitar 

pada proses pembelajaran perlu dilakukan perubahan yang lebih baik. Menurut Dipoadi 

(1999:165) dalam proses bermain musik, paling tidak siswa memerlukan unsur 

belajar untuk melakukan, belajar untuk mandiri, dan belajar untuk mengetahui. 
Salah satu upaya untuk merubah hal tersebut dengan cara penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat agar mampu mengembangkan variasi pembelajaran yang mampu 

membangkitkan gairah belajar siswa agar lebih tertarik terhadap pembelajaran bermain 

gitar. Metode jigsaw menawarkan pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan dan 

lebih menarik. Metode ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa 

terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya 

mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan 

mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Menurut Slameto 

(2003:11) untuk meningkatkan suatu proses belajar diperlukan lingkungan yang 

didalamnya siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang 

belum dikenal 
Peningkatan keterampilan bermain gitar dapat dilihat pada hasil tes pada masing-

masing aspek dari siklus I hingga siklus II. Pada siklus I keterampilan bermain gitar siswa 

mengalami peningkatan pada aspek memetik, dan aspek penempatan jari. Sebagian siswa 

sudah bisa memetik gitar, walaupun masih kurang maksimal. Kualitas suara petikan yang 

dihasilkan siswa terdengar sudah jernih, namun terkadang ada suara nada lain akibat dari 

jari siswa yang menyentuh senar lainnya. Siswa terlihat semangat saat mempelajari aspek 

memetik gitar yang diajarkan oleh guru. Pada aspek penempatan jari, siswa terlihat mulai 

mengetahui posisi jari ketika memainkan nada tertentu. Siswa terus mencoba untuk 

memainkan nada lagu dan meletakkan jarinya ke freetboard gitar secara perlahan-lahan.  

Pelaksanaan siklus II, merupakan perbaikan pelaksanaan siklus I, pada siklus II 

dijelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus I, Setelah 

diberikan tindakan pada siklus II, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa terlihat 

terampil dalam bermain gitar. Siswa sudah bisa memetik gitar. Kualitas suara petikan 

yang dihasilkan siswa terdengar sudah jernih. Siswa terlihat semangat saat mempelajari 

aspek memetik gitar yang diajarkan oleh guru. Pada penempatan jari, siswa terlihat sudah 

mengetahui posisi jari ketika memainkan nada tertentu. Siswa meletakkan jarinya ke 

freetboard gitar dengan santai dan rileks..  

Pembelajaran bermain gitar dengan menggunakan metode jigsaw ternyata juga 

mampu membuat suasana dan proses pembelajaran lebih baik dari sebelumnya. Pada 

kondisi awal sebelum digunakan metode jigsaw siswa terlihat kurang aktif, tidak serius 

mengikuti pembelajaran, dan kurang antusias terhadap pembelajaran bermain gitar. 

Kondisi ini semakin membaik dengan adanya metode jigsaw, siswa terlihat lebih aktif, 

berani, dan lebih antusias dengan pembelajaran bermain gitar. Nadler (1986:73) 

mendefinisikan pengertian keterampilan (skill) adalah kegiatan yang memerlukan 

praktek atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. Iverson (2001:133) 

mengatakan bahwa selain training yang diperlukan untuk mengembangkan 

kemampuan, keterampilan juga membutuhkan kemampuan dasar (basic ability) 

untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa metode 

jigsaw dapat meningkatkan minat dan keterampilan bermain gitar pada siswa SMP Negeri 

2 Pandaan Kabupaten Pasuruan. Peningkatan minat dan keterampilan siswa dalam 



Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

213 
 

bermain gitar tampak pada kualitas proses pembelajaran yang ditunjukkan oleh aktivitas 

siswa ketika melakukan proses diskusi dan praktik bermain gitar sehingga dapat 

menciptakan suasana diskusi dan praktik bermain gitar yang menyenangkan. Siswa 

merasa tidak bosan karena mereka harus terlibat aktif dan bertanggung jawab terhadsap 

pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Dalam hal ini siswa menjadi lebih 

mandiri dan tidak terlalu banyak bergantung pada guru.  

Hasil peningkatan minat belajar bermain gitar dapat dilihat dari 32 orang siswa, 

diperoleh data prosentase awal minat bermain gitar sebanyak 15 (46,9%) siswa kategori 

minat rendah, 8 (25%) siswa kategori minat sedang, 9 (28,1%) siswa kategori minat 

tinggi pada kegiatan pra siklus, sebanyak 0 (0%) siswa kategori minat rendah, 20 (62,5%) 

siswa kategori minat sedang, 12 (37,5%) siswa kategori minat tinggi pada siklus I, dan 

sebanyak 0 (0%) siswa kategori minat rendah, 10 (31,3%) siswa kategori minat sedang, 

22 (68,7%) siswa kategori minat tinggi pada siklus II. 

Selain itu, model pembelajaran Jigsaw juga dapat meningkatkan keterampilan 

bermain gitar siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Pandaan Kabupaten Pasuruan. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai tes bermain gitar pada masing-masing aspek yang diteliti. Dari 32 

orang siswa, diperoleh data prosentase awal tes bermain gitar sebanyak 67,2% siswa 

mendapat nilai kurang, 28,1% siswa mendapat nilai sedang dan 4,7% siswa mendapat 

nilai baik pada kegiatan pra siklus, sebanyak 18,8% siswa nilai kurang, 56,3% siswa nilai 

sedang, dan 25% siswa nilai baik pada siklus I, dan sebanyak 6,3% siswa nilai kurang, 

40,6% siswa nilai sedang, dan 53,1% siswa nilai baik pada siklus II.  
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RELEVANSI IDEOLOGI PENDIDIKAN SENI BERBASIS HUMANIORA  

DAN KEMUNGKINAN IMPLIKASINYA  
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Prodi Pendidikan Seni Rupa, Jurusan Seni dan Desain Universitas Negeri Malang 
iriaji.fs@um.ac.id 

 
Saat ini pendidikan seni mengalami dilema ketidakjelasan arah, karena satu sisi pesatnya 

perkembangan Ipteks-ekopolsosbud melahirkan pemikiran postmodernisme yang mendorong 

perlunya ideologi rekontruksi sosial dan ideologi pendidikan seni berbasis humaniora. Penelitian 

ini menggunakan studi literatur, secara khusus menggunakan penelitian analitik dengan 

menggunakan dokumen non-interaktif. Sumber data diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen 

nasional, dan sumber-sumber lain yang relevan untuk menggambarkan fenomena perkembangan 

pemikiran postmodernisme dan humaniora dalam pendidikan seni. Data dianalisis melalui teori 

dan konsep, deskripsi naratif beberapa fenomena, dan analisis komparatif fenomena. Berdasarkan 

pemikiran postmodernisme dan humaniora, ditemukan sebuah alternatif model pengintegrasian 

pengalaman estetik dalam pendidikan seni di sekolah umum, yaitu melalui kegiatan ekspresi, 

konstruksi, apresiasi dan sosial yang dilandasi pandangan multikultural berbasis eklektik dengan 

mempertimbangkan kebutuhan anak dan masyarakat secara kontekstual. Hal ini menggambarkan 

bahwa terdapat relevansi antara pengalaman estetik (kegiatan seni) dalam pendidikan seni dengan 

pendidikan humanisme. 

 

PENDAHULUAN 

Kehidupan budaya manusia bersifat dinamik, terus berubah dan berkembang demi 

mencapai kesempurnaan hidup. Seni sebagai komponen kebudayaan juga mengalami 

perubahan dan perkembangan sejalan dengan pandangan hidup masyarakat. Pada zaman 

Yunani seni dipandang sebagai media untuk menyatakan idea keindahan yang bertumpu 

pada konsep ‘divina proportio’, sedangkan pada abad pertengahan istilah seni lebih 

cenderung pada pengertian ‘teknik’ untuk kecakapan membuat karya seni guna 

menyemarakkan istana dan gereja. Namun mulai zaman Renaisans, seni menemukan 

harkatnya sebagai manifestasi ungkapan humanita. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri 

keunikan karya seni yang mengutamakan kekhasan penciptanya sebagaimana corak 

Barok, Recoco, Ekspresionisme, Kubisme, Surialisme hingga mencapai klimaksnya 

menjadi seni Kontemporer, yang sangat berbeda dengan corak seni tempo dulu.  

Dalam bidang pendidikan seni, perubahan dramatik terjadi terutama sejak lahirnya 

pemikiran humanisme Sigmund Freud mengenai teori tingkah laku manusia yang 

dikenal dengan aliran Freudianisme/Psikoanalisis. Pemikiran Frued yang dilandasi 

psikologis humanisme telah membuka kemungkinan untuk mengungkapkan latarbelakang 

kejiwaan dari tingkah laku individu. Bertolak dari pandangan kodrat seni yang ‘bebas-

ekspresi’, Margaret Neumberg sebagai penganut pemikiran Frued mencobalakukan 

sebuah analisis hubungan seni dengan aspek kejiwaan, yaitu mengungkap adanya kaitan 

psikologi antara kebutuhan jiwa tak-sadar dengan pola tingkah laku individu (Pranjoto, 

1977). Hasil analisis mengungkap bahwa kegiatan seni yang disajikan secara tepat dapat 

digunakan untuk memberi kesempatan anak mengkomunikasikan tekanan batin yang 

dapat dimanfaatkan sebagai terapi, menjaga keseimbangan jiwa dan kesehatan mental. 

Pemikran Frued telah diikuti oleh tokoh-tokoh pendidikan berikutnya seperti Pestalozi, 

John Locke, Frobel, Dewey, Kilpatrick dll sebagai landasan yang menentukan bagi 

perubahan dan pembaharuan konsep pendidikan seni. 

Uraian di muka menggambarkan bahwa pemikiran humanisme telah 

mempengaruhi dan berdampak pada perubahan dan pembaharuan konsep pendidikan 

seni. Namun pengkajian humanisme berkaitan dengan kemungkinan relevansi dan 

dampaknya tersebut dalam bidang pendidikan seni tentu tidak mudah. Karena menurut 

Sugiharto (2013: 293) humanisme mengandung makna yang kompleks dan luas. Dalam 
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konteks Human-Science, versi humanisme beragam bahkan konotasinya telah membawa 

banyak kontroversi. Humanisme versi Renaisans yang dipandang sebagai awal 

modernitas dianggap fiksi belaka. Disisi lain humanisme dirayakan nyaris identik dengan 

istilah “culture” ala Mathew Arnold sebagai visi kemanusiaan tingkat tinggi yang 

menjunjung kebebasan dan martabat. Selain itu, humanisme dipandang sebagai ideologi 

memistifikasi hingga serangan kaum Post-strukturalis yang mencanangkan sikap “anti-

humanisme”. Demikian halnya dalam konteks perkembangan psikologi humanistik dan 

pendidikan humanistik juga terdapat beragam pandangan. Satu sisi memandang psikologi 

humanistik sebagai suatu pendekatan multifaset yang memusatkan perhatian pada 

keunikan dan aktualisasi diri manusia, sisi lain memandang psikologi humanistik 

merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional behaviorisme dan psikoanalisis. 

Berdasarkan berbagai persoalan di atas, kajian ini akan membahas persoalan humanisme, 

kecenderungan-kecenderungan mutakhir humanisme, kemungkinan relevansi dan 

implikasinya dalam bidang pendidikan seni. 

  

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi multimethod. 

Multimethod adalah penggunaan berbagai strategi untuk mengumpulkan dan menguatkan 

data (Mcmillan dan Schumacher, 2001). Secara khusus, penelitian ini menggunakan 

desain penelitian analitik yang pada dasarnya menggunakan dokumen non-interaktif atau 

studi literatur (Zed, 2008). Desain ini dipilih untuk menggambarkan dan menafsirkan 

konsep masa lalu dan masa depan dari sumber data yang dipilih. Sumber data dari 

literatur terdiri atas: buku, jurnal, dokumen nasional, dan sumber-sumber lain yang 

relevan untuk fenomena perkembangan pemikiran postmodernisme dan humaniora dalam 

pendidikan seni. Penelitian ini menggunakan jenis analisis data deskripsi naratif mulai 

dari menganalisis teori dan konsep, menyusun dokumen beberapa fenomena, analisis 

komparatif fenomena dan literatur filosofis terkait. Analisis melibatkan baik analisis 

konsep pendidikan, konsep pendidikan seni, konsep humanisme, dan kebijakan 

pendidikan. Konsep-konsep dianalisis dengan analisis reflektif dan kritis untuk 

menggambarkan dan menemukan makna pemikiran postmodernisme dan humaniora 

dalam pendidikan seni.  

 

ANALISIS DAN HASIL 

Pengertian dan Persoalan Humanisme 

Humanisme berasal dari kata Latin ‘humus’ yang berarti tanah atau bumi. 

Munculah istilah homo yang berarti “makhluk bumi” dan humanus yang menunjuk kata 

sifat “membumi” dan “manusiawi”. Dalam literatur klasik humanus dimaknai “karakter 

khas manusia”, “murah hati” dan “terpelajar” (Giustiniani dan Simpson dalam Sugiharto, 

2013: 294). Pada abad pertengahan dikenal istilah humaniora, yaitu ilmu-ilmu yang 

membuat manusia lebih manusiawi. Secara klasik humanisme diartikan sebagai gerakan 

sosio-kultural yang secara sistematik berusaha mengartikulasikan makna humanitas atau 

kodrat manusiawi, apa kira-kira tujuan kepunahan hidupnya, dan apa tolok ukur 

kemajuan peradaban moralnya (Sugiharto, 2013: 294). Namun semenjak humanisme 

Renaisans Italia, penggunaan istilah humanisme semakin kompleks. Kelahiran berbagai 

versi humanisme seperti: humanisme rasionalistik, positivistik, revolosioner, liberal, 

eksistensialisme, pragmatisme, marxisme dan sebagainya yang terlalu mengkultuskan 

manusia dalam kenyataannya justru membawa persoalan kebrutalan dan korban. Hal ini 

dikarenakan di balik idealisasi pemikiran humanisme terdapat berbagai unsur kepentingan 

dan aksen kelas, ras, gender atau asumsi-asumsi metafisika tertentu sulit dihindarkan. 

Akhirnya munculah gelombang kritik terhadap humanisme yang dipandang terlampau 

antroposentris hingga kehilangan dimensi transendental, cenderung fondasionalistis, 

individualistis, anti komunitarianisme dan sebagainya.  
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Meski banyak mendapat gelombang kritik, namun sebenarnya pemikiran 

humanisme telah menggerakkan dan banyak menyumbangkan sistem hukum modern 

dengan ciri-ciri: idealisme politik demokrasi, menjunjung tinggi kesamaan hak, 

pemberdayaan masyarakat sipil, norma-norma perilaku sosial dan administratif, 

kebebasan bicara dan menulis, kebebasan berorganisasi, memobilisasi aspek kolektif 

pemahaman dan tanggungjawab individu dan sebagainya. Berbagai penciri humanisme 

tersebut merupakan pilar-pilar keberadapan mutakhir dari pemikiran humanisme yang 

dikenal sebagai humanisme sekuler, naturalistik atau demokratik. Meskipun pemikiran 

sekularisme menekankan pada suatu sistem etika/moral yang tidak berpijak pada wahyu, 

bebas dari agama maupun urusan kepercayaan gaib; namun sebenarnya sekularisme tidak 

mesti berarti meniadakan Tuhan, menentang dan menolak dasar-dasar agama yang selama 

ini dikaitkan dengan kata ‘sekuler’. Dalam gagasan baru humanisme sekuler telah 

memposisikan manusia secara lebih proporsional dengan tetap menempatkan peranan 

Tuhan dalam awal, hidup, dan tujuan manusia; serta harus sejalan berdampingan dengan 

agama yang juga sebenarnya membela kehidupan manusia (Sugiharto, 2013). 

Perkembangan berbagai pemikiran humanisme telah memunculkan lahirnya psikologi 

humanisme yang berdampak pada pendidikan termasuk dalam bidang pendidikan seni.  

 

Kecenderungan Mutakhir Humanisme 

Pemikiran humanisme sebagai pemikiran filsafat modern diawali dari kelahiran 

humanisme keagamaan/religius. Humanisme keagamaan/religi berakar dari tradisi 

Renaisans-Pencerahan, memfokuskan pada pandangan martabat dan kebudiluhuran umat 

manusia berdasar ajaran. Namun karena berkembangnya globalisasi, teknologi, dan 

jatuhnya kekuasaan agama lahirlah pemikiran humanisme sekuler. Humanisme sekuler 

berpandangan bahwa martabat, nilai seseorang, dan kemampuan manusia untuk 

memperoleh kesadaran diri didasarkan pada logika yang berkebalikan dengan pemikiran 

humanisme keagamaan/religius.  

Dalam perkembangannya pemikiran humanisme sekuler melahirkan apa yang 

disebut psikologi humanisme. Psikologi humanisme merupakan salah satu aliran dalam 

psikologi yang muncul pada tahun 1950-an, dengan akar pemikiran dari kalangan 

eksistensialisme. Kehadiran psikologi humanisme merupakan reaksi kekecewaan 

terhadap aliran psikoanalisis dan behaviorisme yang dipandang kurang memanusiakan 

manusia. Psikoanalisis dianggap sebagai kekuatan pertama dalam psikologi yang awal 

mulanya datang dari psikoanalisisala Freud yang berusaha memahami tentang kedalaman 

psikis manusia yang dikombinasikan dengan kesadaran pikiran guna menghasilkan 

kepribadian yang sehat. Kelompok psikoanalis berkeyakinan bahwa perilaku manusia 

dikendalikan dan diatur oleh kekuatan tak sadar dari dalam diri. Kekuatan psikologi yang 

kedua adalah behaviorisme yang dipelopori oleh Ivan Pavlov dengan hasil pemikirannya 

tentang refleks yang terkondisikan. Kalangan Behavioristik meyakini bahwa semua 

perilaku dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal dari lingkungan. Kedua aliran tersebut 

dipandang kurang mampu mengembangkan manusia secara utuh, karena aliran 

psikoanalisis hanya memandang faktor individu yang dapat mengembangkan perilaku 

manusia; sebaliknya behaviorisme hanya memandang faktor eksternal. Sementara 

psikologi humanisme memahami lingkungannya dan dirinya sendiri dan si pembelajar 

dalam proses belajar mampu mencapai aktualisasi diri (M. Sukardjo & Ukim Komarudin, 

2012:56). 

Beberapa ahli psikologi telah memberikan sumbangan pemikirannya terhadap 

perkembangan psikologi humanistik, antara lain: Snyggs dan Combs, Abraham Maslow, 

Morris, dan Carl Rogers. Teori psikologi humanistik sangat memperhatikan dimensi 

manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi. Dalam hal ini, 

James Bugental (1964) mencoba merangkum prinsip utama psikologi humanistik menjadi 

5 (lima) dalil utama, yaitu: (1) keberadaan manusia tidak dapat direduksi ke dalam 

komponen-komponen; (2) manusia memiliki keunikan tersendiri dalam berhubungan 
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dengan manusia lainnya; (3) manusia memiliki kesadaran akan dirinya dalam 

mengadakan hubungan dengan orang lain; (4) manusia memiliki pilihan-pilihan dan dapat 

bertanggung jawab atas pilihan-pilihanya; dan (5) manusia memiliki kesadaran dan 

sengaja untuk mencari makna, nilai dan kreativitas.  

Dalam perkembangannya, pemikiran psikologi humanisme yang diperankan untuk 

mengembangkan konsep dan praktik penyelenggaraan pendidikan, faktanya semakin 

kompleks dan sulit diformulasikan. Hal ini disebabkan adanya perkembangan mutakhir 

berkaitan dengan tendensi baru ilmu-ilmu humaniora yang terus berubah maupun adanya 

perkembangan teknologi informasi digital yang sangat cepat serta merebaknya budaya 

visual yang tidak bisa dihindari. James Ogilvy (dalam Sugiharto, 2013: 298-299) 

mengungkapkan ada berbagai kenderungan tendensi mutakhir ilmu-ilmu kemanusiaan, 

yaitu: (1) belokan kearah semiotika, (2) perbedaan lebih daripada identitas, (3) dari 

penjelasan ke narasi, (4) keterikatan pada waktu, dan (5) demokratisasi makna. Berbagai 

tendensi tersebut tentu telah mengubah pemikiran ulang ilmu humaniora. Disamping itu 

pandangan postmodernisme yang menginginkan dihargainya kembali nilai-nilai tradisi 

melalui rekonstruksi sosial serta perlunya mengangkat isu-isu masalah sosial dalam 

pendidikan menjadi pemikiran baru yang juga perlu diantisipasi dalam mengembangkan 

pendidikan humanisme khususnya dalam pendidikan seni. 

 

Relevansi dan Implikasi Humanisme dalam Bidang Pendidikan Seni 

Pendidikan seni sebagai bagian dari perwujudan transformasi sosial dan kultural 

telah mengalami pergeseran ideologi maupun dalam implementasinya. Eisner (1972: 58) 

mengklasifikasi ideologi pendidikan seni menjadi sebuah kecendurungan hubungan 

triadik, yaitu: (1) pandangan pendidikan seni berbasis anak, (2) pandangan pendidikan 

seni berbasis subjek (disiplin ilmu), dan (3) pandangan pendidikan seni berbasis 

kebutuhan masyarakat. Namun para ahli pendidik seni sepakat bahwa inti hakekat 

pendidikan seni adalah dalam upaya membantu membina dan menumbuhkembangkan 

potensi estetik peserta didik dan dampak ikutannya melalui pengalaman estetis. Read 

(1970) menegaskan bahwa semua anak memiliki potensi impus estetik yang dapat 

ditumbuhkembangkan melalui pengalaman estetik. Munro (1970) dan Dewey, (1934) 

berpendapat, pengalaman estetik adalah sebagai proses psikologi berupa pengalaman 

yang spesial akibat sentuhan dengan gejala keindahan melalui persepsi indera 

(pengetahuan, asosiasi, pemahaman dan pengalaman) dan proses kejiwaan (imajinasi, 

emosi, cita rasa dan konteks budaya). Pengalaman estetik inilah yang dipandang oleh para 

ahli sebagai inti pembelajaran seni.  

Saat ini pendidikan seni mengalami dilema ketidakjelasan arah, karena satu sisi 

pesatnya perkembangan Ipteks-ekopolsosbud melahirkan pemikiran postmodernisme 

dengan mengangkat isu-isu masalah sosial  telah mendorong perlunya ‘ideologi 

rekontruksi sosial’; sisi lain tuntutan pendidikan seni membantu perkembangan pribadi 

dan sosial anak secara utuh mendorong perlunya ideologi pendidikan seni berbasis anak; 

serta adanya keinginan pengakuan, penghargaan dan pemertahanan seni budaya Indonesia 

yang bercorak “Ke-BhinekaTunggal Ika-an” sebagai entitas dan identitas seni budaya 

Indonesia guna membangun kesadaran budaya mendorong perlunya paham pemikiran 

multikulturalisme. Dalam mengatasi dilema tersebut diperlukan sebuah alternatif 

pemikiran reorientasi hakekat pendidikan seni berbasis pemikiran posmodernisme dan 

humanisme, yaitu bahwa pengalaman estetik dalam pendidikan seni di sekolah dapat 

dilakukan melalui berbagai kegiatan artistik yang utuh (holistic) dan terpadu (terintegrasi) 

dengan masalah isu lingkungan sosial-budaya melalui pendekatan multikultural. 

Pendidikan seni demikian lebih menekankan segi proses kegiatan dibanding segi hasil 

pemahaman seni maupun hasil karya seni. Mempertimbangkan pluralism seni, maka 

cakupan pendidikan seni sebaiknya komprehensif meliputi seni budaya lokal, nusantara, 

global, bahkan termasuk budaya visual yang akhir-akhir ini sedang trend. Pemikiran 

hakekat pendidikan seni yang menekankan pada dimensi manusia sebagai individu dalam 
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berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi tersebut dapat dipandang sejalan 

dengan pendidikan humanisme.  

Berdasarkan pemikiran pendidikan humanisme tersebut, diperlukan sebuah 

alternatif model pengintegrasian pengalaman estetik dalam pendidikan seni di sekolah, 

yaitu melalui kegiatan ekspresi, konstruksi, apresiasi dan sosial dengan 

mempertimbangkan kebutuhan anak dan masyarakat secara kontekstual. Dalam praktik 

pembelajaran seni, integrasi antar komponen kegiatan pengalaman seni saling terkait 

yang muaranya pada menumbuhkembangkan potensi impuls estetik. Agar nilai-nilai 

seni/estetika tidak semata untuk kepentingan seni, namun juga untuk mengembangkan 

dampak dari pengalaman seni yang dapat mengartikulasikan pengalaman lain di luar seni, 

maka dalam pembelajaran dapat menggunakan pendekatan interdisiplin. Dapat dimaknai 

bahwa pengintegrasian pengalaman estetik dalam pendidikan seni yang dilandasi 

pemikiran humanisme yang terencana dengan baik melalui kegiatan ekspresi, konstruksi, 

apresiasi, dan sosial yang menekankan pada dimensi manusia dalam berhubungan dengan 

lingkungannya secara manusiawi diharapkan dapat membantu meningkatkan peran aktif 

dan kreatif siswa dalam menemukan pemahaman, kesadaran, kepekaan, dan sikap estetik 

terhadap warisan nilai-nilai seni (budaya) bangsa sendiri maupun mengembangkan 

kesadaran kritis moral, sosio-kultural, dan spiritual peserta didik terhadap perkembangan 

seni budaya di lingkungannya (lokal, nasional dan global). Hal ini berarti bahwa terdapat 

relevansi antara pengalaman estetik (kegiatan seni) dalam pendidikan seni dengan 

pendidikan humanisme. Model pengintegrasian pengalaman estetik yang dilandasi 

pemikiran postmodernisme dan humaniora dalam pendidikan seni dengan memperhatikan 

kebutuhan anak dan kebutuhan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Bagan model pengintegrasian pengalaman estetik yang dilandasi pemikiran 

postmodernisme dan humaniora berbasis multukultural  
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KESIMPULAN 

Pendidikan seni yang dilandasi pemikiran postmodernisme dan humaniora 

merupakan suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi dan rekontruksi 

sosial-budaya dalam pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan 

menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan secara diskrimainasi terhadap 

dunia pendidikan. Pendidikan seni demikian sebagai instrumen rekayasa sosial dapat 

mendorong sekolah lebi berperan dalam menanamkan pemikiran multikultural yang 

wujud implementasinya berupa kesadaran keberagaman dengan cara mengembangkan 

sikap tenggang rasa, toleransi, saling menghargai budaya antar suku, etnis/ras, agama, 

kelas sosial, jenis kelamin serta membangun kemampuan bekerjasama dengan segala 

perbedaan yang ada. Dalam pendidikan seni yang dialandasi pemikiran postmodernisme 

dan humaniora dengan basis multikultural melalui pengintegrasian pengalaman estetik 

diharapkan dapat membangun kesadaran anak didik akan budaya mereka sendiri melalui 

kegiatan seni, yaitu melalui kegiatan ekspresi, kreasi, apresiasi dan sosial.  
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Abstract: Nowadays social media is a lifestyle in Indonesian society. A lifestyle that 

provides technology, information in one hand, namely mobile. Regarding music lovers who 

functioned cellphones to find simple regional music to learn basic piano for children. Are 

the effects good or bad for the child's development? 

 

Key Words: youtube, piano learning, kids 

 

Ringkasan: Dewasa ini media sosial sudah merupakan gaya hidup di masyarakat 

Indonesia.  Gaya hidup yang menyediakan tehnologi, informasi dalam satu genggaman, 

yaitu handphone.  Termasuk para penikmat musik yang memfungsikan handphone untuk 

mencari musik daerah sederhana untuk pembelajaran piano dasar untuk anak.  Apakah 

berdampak baik atau kah buruk bagi perkembangan anak ? 

 

Kata kunci: youtube, pembelajaran piano, anak 

 

PENDAHULUAN 
Anak adalah individu yang unik, artinya bahwa anak tersebut memiliki pola 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, sosioemosional, kreativitas, bahasa dan 

komunikasi yang khusus, sesuai dengan tahapan yang harus dilaluinya.   Sedangkan 

hakikat anak usia dini adalah individu yang unik dimana ia memiliki pola pertumbuhan 

dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosioemosional, kreativitas, bahasa dan 

komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak 

tersebut. Dari berbagai definisi, peneliti menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak 

yang berusia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik 

fisik maupun mental. 

Menurut Tina Bruce (1987)  yang telah merangkum sepuluh prinsip pendidikan 

anak usia dini sebagai berikut: 

1. Masa kanak-kanak adalah dari kehidupannya secara keseluruhan. Masa ini bukan 

dipersiapkan untuk mengadapi kehidupan pada masa yang akan datang, melainkan 

sebatas optimalisasi potensi secara optimal. 

2. Fisik, metal, dan kesehatan, sama pentingnya dengan berpikir maupun aspek psikis 

(spiritual) lainnya. Oleh karena itu, keseluruhan (hilistis) aspek perkembangan anak 

merupakan pertimbangan yang sama pentingnya. 

3. Pembelajaran pada usia dini melalui berbagai kegiatan saling berkait satu dengan 

yang lain sehingga pola stimulasi perkembangan anak tidak boleh sektoral dan 

parsial, hanya satu aspek perkembangan saja. 

Musik pada anak sangat penting dalam tumbuh kembangnya.   Musik terbukti 

mampu meningkatkan kecerdasan anak. Itulah mengapa membiasakan mendengarkan 

musik pada anak dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dengan 

mendengarkan musik, otak anak akan memberikan respon terhadap stimulus yang berasal 

dari alunan musik. Namun tidak semua jenis musik baik digunakan untuk merangsang 

perkembangan anak. Jenis musik seperti rock, pop dan dangdut tidak cocok untuk 

perkembangan anak.   Musik seperti musik klasik dan musik beralunan lembutlah yang 

cocok dan mampu berpengaruh terhadap perkembangan anak  di usia 1 – 5 tahun.    

Penelitian menunjukkan bahwa musik dapat memberikan rangsangan-rangsangan yang 
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kaya untuk segala aspek perkembangan secara kognitif dan kecerdasan emosional 

(emotional intelligent).  Sekilas bahwa mendengarkan musik dapat merangsang aspek 

kognitif pada anak. Kognitif merupakan semua proses dan produk pikiran untuk 

mencapai pengetahuan yang berupa aktivitas mental seperti mengingat, mensimbolkan, 

mengkategorikan, memecahkan masalah, menciptakan dan berfantasi. 

Pada perkembangan dewasa ini, handphone merupakan alat yang praktis bagi 

pembelajaran musik pada anak.  Materi yang diberikan adalah musik daerah sederhana  

yang disajikan pada youtube di handphone dengan harapan, anak  dapat mendengarkan 

dan melihat sajian yang ada di youtube, sehingga dapat mencetak anak yang berkarakter 

baik sesuai dengan jiwa budaya Indonesia. 

 

METODE 
Penelitian ini mengkaji pemanfaatan youtube musik daerah dalam pembelajaran 

pengenalan piano dasar pada anak.  Fokus kajian berorientasi pada pembelajaran piano 

dasar menggunakan youtube yang berisi music daerah sederhana.  Materi piano pemula 

yang dikembangkan menggunakan melodi music daerah Indonesia dan teknik piano 

dasar.  Sesuai dengan masalah dan fokus kajian tersebut, maka pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Alasan digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena sesuai 

dengan ciri-ciri dan sifat data penelitian kualitatif (Miles dan Huberman, 1992; Sutopo, 

1990) yang patut dan memberi peluang dalam upaya memberikan pemahaman dan 

penjelasan secara kualitatif atas suatu fenomena yang unik atau spesifik secara 

mendalam.  Selain itu dengan pendekatan ini data-data yang diperoleh dari nara sumber, 

informan, dokumen yang ada, serta perilaku yang diamati akan lebih bersifat utuh 

(holistik). 

 

ANALISIS DAN HASIL 
Lagu  merupakan salah satu media yang menyenangkan bagi anak-anak untuk 

mengenal lingkungan sekitarnya.   Melalui lagu, anak-anak dapat mengenal sesuatu atau 

mempelajari banyak hal. Lagu anak identik dikenalkan pada saat anak usia dini, baik 

melalui pendidikan formal maupun nonformal. Di sekolah Taman Kanak-Kanak 

seringkali memanfaatkan lagu untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.   Guru dapat 

menggunakan lagu untuk menerangkan tentang situasi alam, binatang, benda, kasih 

sayang, cinta tanah air, belajar berhitung, membaca, dan masih banyak lagi pengetahuan 

yang lebih efektif disampaikan lewat lagu. Begitu juga dengan di lingkungan luar 

sekolah, di dalam keluarga misalnya, orang tua acapkali melakukan hal yang sama 

dengan guru di TK pada saat mengenalkan lagu anak tersebut.  Lagu anak tidak hanya 

dikenalkan sebagai hiburan, akan tetapi juga memanfaatkannya untuk mengambil pesan 

dan makna positif tentang kehidupan, khususnya tentang nilai-nilai karakter. 

Sebagai warganegara yang baik, kita patut memberikan tauladan yang baik bagi 

anak-anak kita.  Siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan mempertahankan 

keberadaan bangsa, dan ikut nguri-uri budaya bangsa yang merupakan asset Negara 

Indonesia.  Oleh sebab itu dari awal generasi muda bangsa Indonesia kita perkenalkan 

dengan lagu-lagu daerah sekaligus lagu rakyat yang sudah  lama ada, dan otomatis 

diwariskan kepada generasi muda.  Berdasarkan kutipan dari Thomas Lickona (2005) 

dalam Suryanto (jurnal Pendidikan Anak  Vol.1, Edisi 1, Juni 2012 menyatakan bahwa 

karakter diartikan sebagai nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang dapat diterima oleh 

masyarakat luas.  Karakter tersebut meliputi etis, demokratis, hormat, bertanggung jawab, 

dapat dipercaya, adil dan fair, serta peduli.  Sumber-sumber karakter antara lain nilai-

nilai kemasyarakatan , ideologi negara, diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas 

sehingga tidak menimbulkan konflik.  

Musik diperkenalkan kepada anak tahap perkembangan awal harus mulai 

beberapa tahap.  Pada usia 0-4  tahun anak telah melampaui tahap-tahap perkembangan 
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musik,  yang berhubungan dengan kemampuan awal pendengaran dan berbicaranya.  

Mulai saat ia dapat bereaksi terhadap respon suara (0-1tahun), kemampuan music secara  

spontan (1-2 tahun), kemampuan memproduksi potongan melodi atau frase lagu (2-

3tahun), hingga kemampuan akan absolut pitch dan pemahaman akan gambaran umum 

terhadap lagu yang didengarnya (3-4tahun). 

Hingga tahap ini anak dapat dikatakan menerima ketrampilan awal dalam 

bermain alat musik.  Namun demikian ia belum bisa membaca dan menulis simbol-

simbol musik, seperti  notasi musik.  Alat musik yang dipergunakan perlu disesuaikan 

dengan anatomi tubuh yang dimilikinya.  Begitu pula kemampuan membaca dan menulis 

notasi musik dapat berkembang sejalan dengan kemampuannya membaca dan menulis 

huruf, yakni sekitar umur 6-7tahun.  Hingga usia ini perkembangan musikalnya pun telah 

melampaui beberapa perkembangan.  Pada usia ini, seorang  anak telah memiliki 

kemampuan, antara lain:  1) Kemampuan dalam membedakan register pitch dalam 

beberapa nada  yang berbeda, 2) Kemampuan dalam menirukan dengan tepuk tangan, 

untuk irama yang diberikan, 3) Kemampuan dalam memahami dinamika lembut dan 

keras, 4) Kemampuan dalam membedakan pola ritme sederhana yang sama, pada 

tonalitas yang berbeda, 5) Kemampuan dalam bernyanyi dengan nada yang tepat, mulai 

berkembang, 6) Kemampuan dalam memahami music tonal,  jauh lebih baik daripada 

music atonal. 

Pengenalan pembelajaran piano dasar pada anak ini akan lebih efektif dengan 

memanfaatkan youtube.  Karena selain menarik, youtube berupa video yang dapat dilihat, 

didengar dan berbentuk suatu cerita yang dapat cepat dipahami oleh anak, serta tidak 

cepat bosan dalam menikmatinya.  Tetapi keseluruhan kegiatan ini harus dengan 

pengawasan orang tua dan guru, karena sistem penggunaan handphone sangatlah mudah 

dan kurang ada pengamanan, sehingga ada ketakutan apabila memencet dan tampil 

tampilan yang tidak sesuai dengan umur anak.      

 

KESIMPULAN 

Pengenalan pembelajaran piano dasar pada anak ini akan lebih efektif dengan 

memanfaatkan youtube.  Karena selain menarik, youtube berupa video yang dapat dilihat, 

didengar dan berbentuk suatu cerita yang dapat cepat dipahami oleh anak, serta tidak 

cepat bosan dalam menikmatinya.  Tetapi keseluruhan kegiatan ini harus dengan 

pengawasan orang tua dan guru, karena sistem penggunaan handphone sangatlah mudah 

dan kurang ada pengamanan, sehingga ada ketakutan apabila memencet dan tampil 

tampilan yang tidak sesuai dengan umur anak.    

   

DAFTAR RUJUKAN 

Amelia, Adista Risqia. 2014., Penerapan Metode Suzuki dalam Pembelajaran  Piano 

Untuk Anak-anak di Toccata Musik School Yogyakarta.,(Skripsi Pendidikan Seni 

Musik, FBS UNY) 

Bruce, Tina. 1987. Early Childhood Education.  London, Holder & Stoughton.  

Heru, Jelia  Megawati.  2016.   Pengetahuan Dasar Musik Teori.  Jakarta:  Pustaka 

Muda. 

-------------.  2016.  Hitam Putih Piano.  Jakarta: Pustaka Muda.  

-------------.  Pianolicious.   Jakarta: Pustaka Muda. 

Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh 

Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press. 

Oetomo,  1995. Penelitian Kualitatif dalam Bagong Suyanto, dkk. Metode Penelitian 

Sosial. Surabaya: Airlangga University Press. 

Parto, S. 1996. Musik Seni Barat dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Sunarko, H. 1988. Seni Musik. Klaten:PT. Intan Pariwara.   



Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

224 
 

Sutopo, H.B.1990. Metode Penelitian Kualitatif, makalah disajikan di depan dosen 

Jurusan Teknologi Pendidikan dan Kejuruan FKIP UNS Surakarta, tanggal 21 

Desember 1990. 

Biodata Penulis (singkat) 

 

Penulis utama 

Nama Lengkap Kusrina Widjajantie, S.Pd., M.A 

Jenis Kelamin Perempuan (P) 

Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

NIP/NIK/Identitas lainnya 197205182005012001 

NIDN 0018057205 

Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 18 Mei 1972 

E-mail kwidjajantie@mail.unnes.ac.id 

Nomor Telepon/HP 082133109898 

Alamat Kantor Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 

Nomor Telepon/Faks 0248508074 

Lulusan yang telah dihasilkan S-1 = 35 mahasiswa 

Mata Kuliah yang diampu 1. Piano 
 

Anggota  

Nama Lengkap Dr. Udi utomo, M.Si. 

Jenis Kelamin Laki-laki 

Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

NIP/NIK/Identitas lainnya 196708311993011001 

NIDN 0031086709 

Tempat dan Tanggal Lahir Wonosobo, 31 Agustus 1967 

E-mail Udi_utomo_unnes@yahoo.com 

Nomor Telepon/HP 081575128488 

Alamat Kantor Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 

Nonor Telepon/Faks 0248507865 

Lulusan yang telah dihasilkan S-1= 25 mahasiswa 

Mata Kuliah yang diampu 1. Musik Pendidikan 

 2. PIIP Tiup Logam 

 Sosiologi Seni 

 Evaluasi Program 

 Statistika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kwidjajantie@mail.unnes.ac.id
mailto:Udi_utomo_unnes@yahoo.com


Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

225 
 

PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN TARI (Strategi Pembelajaran 

Tari untuk Generasi Millennial) 

 
Kuswarsantyo 

 

Jurusan Pendidikan Tari FBS UNY 

Email :kuswarsantyo@uny.ac.id 

 
Abstract:  The rise of the use of technology in the world of science penetrated into the world of art, 

one of which is dance. The use of video as a medium for dance learning is currently felt effective to 

make it easier for students to learn independently. With the imitation method which is assisted by 

sensing to examine the audio visual recordings of dance movements is very helpful to accelerate 

the learning process of dance. This development model can be developed in the future with new 

findings that are interactive. 

 

Keywords: development, video, dance learning 
 

Ringkasan :Maraknya penggunaan Teknologi dalam dunia ilmu pengetahuan merambah ke dalam 

dunia seni, salah satunya adalah seni tari. Penggunaan Video sebagai media pembelajaran tari saat 

ini dirasakan efektif untuk mempermudah peserta didik belajar mandiri. Dengan metode imitasi 

yang dibantu dengan penginderaan untuk mencermati rekaman audio visual gerak tari sangat 

membantu untuk mempercepat proses pembelajaran tari. Model pengembangan ini ke depan dapat 

berkembang dengan temuan temuan baru yang sifatnya interatif. 

 

Kata kunci: pengembangan, video,  pembelajaran tari 

 

PENDAHULUAN 

Idealnya belajar tari dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun yang ingin 

belajar.Terlepas dari apakah orang itu punya bakat atau tidak. Jenis tari apapun dapat 

dipelajari dengan cara yang mudah oleh siapapun, termasuk tari klasik gaya Yogyakarta. 

Akan tetapi kenyataan yang terjadi masih banyak siswa yang merasa kesulitan utnuk 

belajar tari klasik khususnya gaya Yogyakarta. Salah satu sebab dikarenakan  pengajar 

tari masih  menggunakan metode mengajar konvensional, yakni dengan cara imitasi dan 

drill. Cara ini masih banyak menemukan kendala, khususnya untuk mahasiswa dari luar 

Jawa. Berdasarkan hasil dialog dengan para mahasiswa luar Jawa yang belajar di Jurusan 

Pendidikan Seni Tari Universitas Negeri Yogyakarta,  diketahui factor-faktor yang 

menyebabkan kesulitan belajar tari klasik gaya Yogyakarta ada tiga hal; 1) teknik gerak ; 

2) penguasaan irama ; 3) penjiwaan tari. 

Dalam tari klasik gaya Yogyakarta tiga penjiwaan tersebut merupakan aspek 

baku yang harus dipenuhi yang didasarkan pada jenjang tertentu secara proporsional. 

Oleh sebab itu diperlukan satu proses panjang yang disebut dengan latihan secara 

berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu kiranya mencari media yang cocok untuk 

membantu mahasiswa / pelajar belajar tari.Ada dua media yang dapat dipandang sesuai 

dengan kebutuhan teknis, yakni video interaktif dan video pembelajaran non interaktif. 

Kedua bentuk media tersebut idealnya dapat dipadukan , karena pada hakekatnya kedua 

konsep media tersebut dapat saling mengisi dan mendukung. 

Permasalahan yang muncul dengan adanya model penerapan media pembelajaran 

tersebut adalah bagaimana proses pengembangan dan bentuk produk video pembelajaran 

dasar-dasar tari gaya Yogyakarta yang terdiri dari dua bentuk repertoar yakni dasar putra  

dan putri yang memenuhi persyaratan validitas untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran pada mata kuliah tari gaya Yogyakarta. 

____________ 

*) Hasil Penelitian dan pembuatan Media Pembelajaran Tari, program PHK – I UNY,     

tahun  2011, bersama Drs. Kusnadi, MPd. Dan Dra Titik Agustin. 
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MANFAAT MEDIA DALAM PEMBELAJARAN TARI 

Praktik tari merupakan jenis pembelajaran keterampilan motorik.Menurut Gagne 

(dalam Wolfolk and Nicolisch), ada dua komponen penting dalam belajar keterampilan 

(motor skill) pertama petunjuk mengenai bagaimana gerakan itu dilakukan dan kedua 

adalah latihan gerak secara nyata dan kontinyu agar diperoleh gerakan yang baik.Dalam 

konteks pembelajaran praktik tari, hal tersebut biasa diistilahkan dengan pemahaman 

teknik dan latihan. Dalam hal ini media diperlukan untuk mempercepat pemahaman 

teknik tari dan memperlancar proses latihan agar lebih efektif dan efisien. 

Pendapat para ahli pembelajaran menyatakan bahwa, media pembelajaran dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Beberapa diantaranya adalah Baugh (dalam 

Arsyad, 1996) yang menyatakan bahwa kurang lebih 90 % hasil  belajar seseorang 

diperoleh melalui indera pandang, dan 5 % dari indera dengar dan 5  % dari sumber lain. 

Sementara Dale (dalam Arsyad, 1996 memperkirakan 75 % hasil belajar diperoleh 

melalui indera pandang, 13 % dari indera dengar, dan lainnya 12 %. Dengan demikian 

pembelajaran tari  seyogyanya tidak hanya mengandalkan metode ceramah yang 

mengeksploitasi indera pendengar, tetapi harus dikembangkan lebih lanjut variasinya 

terutama dengan menggunakan berbagai media yang relevan. 

Berdasarkan perkembangn teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan 

menjadi empat macam yaitu ; 1) media hasil teknologi cetak ; 2) media hasil teknologi 

audio visual ; 3) media hasil teknologi yang berdasarkan komputer ; 4) media gabungan 

teknologi cetak dan komputer (Arsyad, 2009 : 29) 

Dalam pembelejaran praktik tari, media diperlukan dalam membantu 

mahasiswa/pelajar untuk memahami teknik gerak, serta memperlancar proses belajar 

mandiri di luar perkuliahan. Ada dua macam media yang relevan dipergunakan dalam 

pembelajaran praktik tari.Pertama media video interaktif dan kedua adalah video non 

interaktif.Masing masing media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.Media 

interaktif efektif untuk pembelajaran yang sifatnya apresiatif, sedangkan video 

pembelajaran non interaktif efektif untuk pembelajaran praktik tari studio. 

Pembelajaran praktik tari merupakan jenis belajar keterampilan motorik yang 

biasa dilakukan di studio.Oleh karena itu, media yang cocok untuk pembelajaran adalah 

media yang fleksibel dapat dipergunakan di tempat latihan.Dengan argumentasi tersebut 

video pembelejaran non interaktif dianggap lebih cocok. 

 

DASAR DASAR TARI KLASIK GAYA YOGYAKARTA 

Tari Klasik Gaya Yogyakarta merupakan tarian yang bersifat abstrak dan 

simbolik, yang mengandung maksud seakan-akan permainan garis atau  lijnenspel  di 

dalam tari tidak ada artinya, akan tetapi di dalam stileringyang dilakukan terdapat 

simbolisasi dari karakter yang dikandung dalam ragam-ragam tari.  Misalnya dalam 

ragam tari impur  dankambeng  disimbolisasikan sifat-sifat yang tenang, tabah, dan 

sederhana, sementara itu, untuk putri ragam ngenceng  merupakan simbolisasi keindahan 

dan kelembutan yang teguh. 

Pada dasarnya, seni tari klasik gaya Yogyakarta mempunyai dua sifat gerak, yaitu 

sifat gerak tari putri  dan sifat gerak tari putra. Sifat gerak tari putra dibagi menjadi dua 

yang meliputi sifat tari putra alus dan sifat gerak tari putra gagah.Kedua sifat gerak 

tersebut berbeda-beda mengenai posisi sikap dan tekanan geraknya serta perasaan 

melakukannya harus sesuai dengan masing-masing sifat geraknya, namun mengenai 

paugeran-paugeran  atau patokan-patokan geraknya sama. 

Dalam belajar tari gaya Yogyakarta kita diperkenalkan dengan tiga unsur 

penguasaan, yang terdiri atas :wiraga, wirama dan wirasa. Wiragaberarti gerak dari 

seluruh anggota badan yang selaras. Artinya, untuk mempelajari  tari gaya Yogyakarta 

pemahaman terhadap adanya patokan  baku dalam hal gerak tertentu merupakan hal yang 

sangat penting. Gerak-gerak yang termasuk dalam patokan baku meliputi :  pandengan 
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(arah pandangan mata ) , pacak gulu (gerak leher),  deg (sikap badan), cethik , mlumahing 

pupu (terbukanya posisi paha), nylekenthing (jari-jari kaki tegak ke atas), mendhak. 

Semua gerak di atas merupakan gerak-gerak tersendiri. Akan tetapi, antara yang 

satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga akan tercipta sinkronisasi wiraga 

yang sempurna tatkala membawakan sebuah tarian tertentu.Wirama merupakan aspek tari 

yang selalu terkait dengan iringan. Iringan di dalam tari klasik gaya Yogyakarta berupa 

gamelan, lagon, kawin, ada-ada, suluk, dan kandha.  Kedudukan antara tari dan 

karawitan saling mengikat satu sama lain dalam masing-masing  fungsinya.  Dalam kaitan 

ini tari Bedaya dan Srimpi  dapat dijadikan contoh. Dalam tarian ini tampak jelas adanya 

ikatan yang kuat, yakni dalam hal tema dan geraknya yang mengikat diri pada karawitan. 

Demikian juga pada BeksanLawungGagah,  naik turunnya irama gendhing yang 

mengiringi  tari sesuai dengan naik turunnya irama gerak tari. Gerak tari menyesuaikan 

dengan bunyi kethuk, kenong, kempul,  dan gong, sedang karawitan menyelaraskan diri 

dengan tema dan gerak tarinya. 

Di samping apa yang telah dikemukakan di atas, dalam pelaksanaannya, tari 

hampir selalu diiringi  oleh gendhing (iringan gamelan). Dalam kaitan inilah seorang atau 

sekelompok penari harus memiliki kepekaan terhadap irama. Kepekaan irama yang harus 

dikuasai oleh pembelajar tari ada tiga macam, yaitu 

a. Kepekaan irama gendhing, yaitu ketajaman rasa untuk dapat mengikuti irama 

gendhing secara cermat dengan tekanan pada kethuk, kenong, kempul dan gong. 

b. Kepekaan irama gerak, yaitu ketajaman rasa untuk dapat menggerakkan anggota tubuh 

dengan tempo ajeg atau tetap, sehingga menghasilkan gerak yang mengalir. 

c. Kepekaan irama jarak, yaitu ketajaman rasa dalam  mengambil jarak antara anggota 

tubuh  yang digerakkan. Jarak ini harus tetap, sesuai dengan kemungkinan keadaan 

anggota tubuh si penari dan menurut citarasa yang telah ditetapkannya sendiri. 

Misalnya, seberapa lebar jarak antara tumuit kaki kanan dan kiri pada waktu tancep  

dan sebagainya. 

 

Dan yang terakhir adalah Wirasa. Seperti sudah dikemukakan oleh GBPH 

Suryobrongto (1976:90) dikatakan bahwa secara garis  besar tari meliputi dua hal, yakni 

wadhah dan isi. Yang menjadi wadahnya adalah teknik tari, sedangkan yang menjadi 

isinya adalah JogedMataram. Dalam kaitannya dengan tiga unsur yang sudah 

dikemukakan di atas, wirasa lebih dekat dengan JogedMataram. Hal ini tersirat dalam 

teknik tariannya, yaitu greget (semangat) atau dinamika dalam inner (innerdynamic),  

sengguh (percaya diri atau   self confidence) sawiji, memusat atau konsentrasi total, dan    

ora mingkuh, kemauan keras dan tidak ingkar janji. 

Dengan prinsip greget, seorang penari diharuskan untuk menyalurkan atau 

mengekspresikan  inner dynamic- nya melalui d an ke dalam gerak plastis dengan disertai 

pengendalian diri   yang sempurna  untuk menghindari overacting.Prinsip sengguh 

mengandung pengertian bahwa seorang penari harus tampil dengan penuh  percaya diri 

pada kemampuannya (tetapi bukan dalam arti kesombongan). Ia harus mampu tampil 

menyatu dengan tari dan peran yang dibawakannya sebagai sebuah fenomena yang 

komplit. 

Prinsip sawiji  mengisyaratkan bahhwa penari harus melakukan konsentrasi total 

terhadap tari dan peran yang dibawakannya, bahkan lebih mengarah pada peleburan 

penuh antara diri si penari dengan tari yang dibawakan.  Akhirnya, prinsip oramingkuh , 

mewajibkan penari untuk melakukan kewajibannya dengan dedikasi dan loyalitas yang 

tinggi (Soedarsono, 1979/1980 : 129). 

Selanjutnya oleh Suryobrongto dijelaskan bahwa perwujudan Joged Mataram 

yang sudah terkristallisasi itu ada dua macam, yakni self-diciplin , yang artinya 

penguiasaan lahir dan batin, dan kepanjingan  (ekstase). Dalam konsentrassi total, 

seorang penari akan  mencapai tingkat kepancingan, yakni suatu tingkatan kerika 

perhatian seseorang penari hanya ditujukan pada apa yang terjadi di atas pentas. 
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Meskipun demikian, jiwa raganya masih terkontrol penuh, karena konsentrasi tersebut 

tidak mengarah pada ketegangan jasmani atau rohani.  Oleh karena itu, pembelajar tari 

gaya Yogyakarta  harus mampu memahami serta menerapkan prinsip-prinsip keempat 

butir tersebut di atas. 

Terlebih lagi patokan baku yang ada pada tari gaya Yogyakarta secara rinci harus 

benar benar dipahami agar kualitas menarinya dapat maksimal. Patokan baku yang 

dimaksud dalam tari gaya Yogyakarta meliputi;Pandengan (arah pandangan mata ), 

PacakGulu (gerak leher) adalah gerak indah leher yang berpangkal pada gerak menekuk 

leher dan mendorong pangkal leher (jiling). Pada tari tari gaya Yogyakarta terdapat empat 

macam pacak gulu : (a) Pacakgulu baku; (b) tolehan, yang terdiri dari dua macam ,yakni 

tolehan biasa dan nglengot; (c) Coklekan; (d) Gedheg. Kemudian Deg (Sikap badan ), 

yang merupakan sikap torso yang tegak lurus tanpa menegangkan pundak atau tulang 

belakang, tetapi juga tidak mengendorkannya. Sikap semacam ini akan membawa kita 

pada perasaan sumeleh atau mapan dengan tepat . GerakCethik (pangkal paha ), gerak ini 

bermanfaat untuk keluweasan kaki dan lambung. Dengan demikian, gerakan ini berfungsi 

sebagai pengendali gerak-gerak yang berlebihan. Apabila gerak ini dilakukan dengan 

benar, tarian yang dibawakan akan terasa tenang dan stabil. Agar cethik dapat berfungsi 

dengan benar, paha juga  harus berada pada posisi yang benar. MlumahingPupu ( 

terbukanya posisi paha ), posisi ini dimaksudkan agar gerak tari  menjadi stabil, luwes, 

dan ringan. Apabila paha pada posisi yang benar, gerak yang dilakukan pun akan menjadi 

seimbang. Nyekenthing (jari-jari kaki tegak ke atas). Pada posisi ini kaki akan menjadi 

kokoh. Posisi nyekenthing ini akan mempengaruji intensitas semua gerakan dan sikap  

seluruh badan. Mendhak, posisi ini memungkinkan gerakan kaki lebih hidup, sehingga 

tarian tampak ebrah  (besar). Mendhak   ini dilakukan dengan memusatkan gerakan pada 

gerak cethik. Pada sisi yang lain, patokan yang tidak baku dimaksudkan sebagai 

kebebasan seorang penari dalam menafsirkan pola atau ragam tari yang ditentukan. 

Pertimbangannya ialah karena fisik penari yang satu dengan yang lain tidaklah sama. 

Oleh karenanya,berdasarkan pertimbangan itu, seorang penari boleh saja menyimpang 

dari patokan-patokan yang telah ditentukan sesuai dengan penafsiran dan selera si penari 

sendiri. Hanya, saja, penafsiran dan penyimpangan yang dilakukannya harus tetap 

mempertimbangkan sejumlah syarat, yaitu luwes, pantes, bersih dan cermat. 

 

PROSEDUR PENGEMBANGAN DESAIN PEMBELAJARAN 

Berdasakan kebutuhan dan tuntutan teknik menari yang dipersyaratkan dalam tari 

gaya Yogyakarta tersebut diperlukan adanya petunjuk mengenai bagaimana gerakan itu 

dapat dilakukan dan proses latihan yang terus menerus agar diperoleh gerakan yang baik.  

Untuk dapat membantu proses belajar tari tersebut diperlukan media untuk 

mengintensifkan fungsi tersebut. Ada dua media yang relevan dipergunakan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran praktik dasar tari gaya 

Yogyakarta, yaitu dengan video interaktif dan non interaktif. Dengan pertimbangan 

fleksibilitas penggunaan dalam proses latihan,  video pembelajaran non interaktif 

dianggap lebih tepat dipergunakan untuk jenis materi ekspresi tari, karena bisa dilakukan 

di tempat latihan dan dapat diputar dengan VCD/DVD maupun komputer atau laptop. 

Pengembangan media pembelajaran dasar dasar tari klasik gaya Yogyakarta ini 

menggunakan model prosedural dengan delapan tahapan pokok yaitu : 1) analisis 

kebutuhan ; 2) perencanaan desain media ; 3) pengembangan produk awal ; 4) validasi 

ahli ; 5) Uji coba terbatas ; 6) revisi I ; 7) Uji coba lapangan ; 8) evaluasi akhir. Dengan 

melalui tahapan kegiatan tersebut diharapkan dapat memperoleh produk akhir media 

pembelajaran tari yang berkualitas sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Pada tahap analisis kebutuhan dan penelusuran konsep telah dilakukan 

pengamatan dengan melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa, terutama 

mereka yang mengalami kesulitan belajar tari gaya Yogyakarta.Berdasarkan hasil 

tersebut diketahui bahwa kesulitan utama  terletak pada penguasaan tekbik gerak, 
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penguasaan irama dan penjiwaan tari. Untuk itulah media pembelajaran ini akan 

menuntun mereka yang kesulitan untuk mempelajari tari gaya Yogyakarta. 

Secara umum penyajian gerak tari dalam media ini dibagi menjadi dua bagian 

besar. Bagian pertama berisi penyajian ragam gerak per bagian dengan hitungan dari 

pengajar. Sedangkan bagian kedua berisi penyajian utuh dengan iringan. Secara detail 

bagian per bagian tersebut dapat dicontohkan dalam uraian dalam storyboard sebagai 

berikut. 
Visual Audio 

Pembelajaran dasar tari gaya Yogyakarta  

Pembelajaran Dasar tari Putri  

Video dan teks hitungan Suara tutor putri 

Dimulai dari sembahan sila, 

jengkeng dari hitungan 1 - 8 

Video dan teks hitungan Suara tutor putri 

 Ragam nggurdha  kiri mulai sesudah 

hitungan delapan. Lima , enam tujuh 

delapan. Terus 1 – 8 

 

Video dan teks hitungan 

 

Suara tutor putri 

Ragam ongkek. Delapan. 

Satu, dus , tiga, empat , lima, enam, 

tujuh, delapan 

Dan seterusnya hingga ragam 

berakhir...... 

Dan seterusnya hingga ragam 

berakhir...... 

 

 

Contoh storyboard materi putra alus. 

Visual Audio 

Pembelajaran dasar tari gaya Yogyakarta  

Pembelajaran Dasar tari Putri  

Video dan teks hitungan Suara tutor putra 

Mendhak ngoyog 

Hitungan 7 -8. Satu - dua, tiga – 

empat , lima – enam, tujuh – delapan. 

Video dan teks hitungan Suara tutor putra 

 Junjung tekuk kanan 

\Tujuh delapan. Satu- dua,  tiga – 

empat,  lima- enam,  tujuh- delapan. 

 

Video dan teks hitungan 

 

Suara tutor putra 

Sabetan nyamber kanan 

Dan seterusnya hingga ragam 

berakhir...... 

Dan seterusnya hingga ragam 

berakhir...... 

 

 
Seterusnya kita bisa melakukan pencatatan tari sesuai dengan kebutuhan dan 

fokus pembelajaran yang disampaikan secara bersamaan dengan media audio visual yang 

telah terekam. Dengan cara ini siswa akan lebih efektif untuk melakukan kontrol terhadap 

teknik yang dilakukan model yang telah direkam dalam vedeo. Konsistensi model melalui 

media video ini  tidak akan mungkin berubah karena sudah terekam dalam sistem 

teknologi, sehingga jika diulang ulang kualitas teknik peraga tetap konisten sepert yang 

telah ditentukan oleh patokan baku dalam teknik tari putri maupun putra.. 
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Inilah salah satu cara atau model untuk memberikan pelajaran tari untuk generasi 

millennial dengan memanfaatkan teknologi yakni melalui video interaktif maupun  video 

non interaktif. Kelebihan dari model ini adalah setiap saat kelas tidak mungkin kosong, 

meski pengajar tidak  bisa hadir mengaar. Karena modul dan media pembelajaran dapat 

dinerikan pengelola kelas untuk belajar mandiri. Dengan demikian efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran akan tercapai tanpa mengurangi bobot pertemuan dengan guru 

secara langsung. 
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MODEL PEMBELAJARAN TARI MELALUI PERMAINAN KARTU 

BERGAMBAR BAGI SISWA SEKOLAH DASAR 

 
Lesa Paranti 

 
Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Universitas Negeri Semarang 

Email: lesa_tari@mail.unnes.ac.id 
 
Abstract: Lack of innovation in the learning process makes students feel bored and lazy to follow 

the lessons, so we need a development of learning models by utilizing media that aims to attract 

students' interest so students do not feel bored quickly, are more motivated and passionate in 

following the dance learning process. The purpose of this study is to create a picture card game 

model that can be applied in dance learning in elementary schools. The object of the study was 

carried out at PL Bernadus Semarang Elementary School in class IV students. This research 

method used the Research and Development method. Data collection techniques used observation, 

interviews, documentation, and questionnaires. The results showed that the flash card game model 

can be applied in dance learning, which functions as a pretest and post test. This research has a 

gap to be developed such as the development of game products in the form of digital media.  

 

Key Words: learning model, dance learning, picture card game 

 

Ringkasan: Kurang adanya inovasi dalam proses pembelajaran membuat siswa merasa bosan dan 

malas mengikuti pelajaran, sehingga diperlukan suatu pengembangan model pembelajaran dengan 

memanfaatkan media yang bertujuan agar dapat menarik minat siswa sehingga siswa tidak merasa 

cepat bosan, lebih termotivasi dan bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran tari. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menciptakan model permainan kartu bergambar yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran tari di Sekolah Dasar. Objek penelitian dilaksanakan di SD PL Bernadus 

Semarang pada siswa kelas IV. Metode penelitian ini menggunakan metode Research and 

Development. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model permainan kartu bergambar dapat 

diterapkan dalam pembelajaran tari, yang berfungsi sebagai pretest dan post test. Penelitian ini 

memiliki celah untuk dikembangkan menjadi pengembangan produk permainan dalam bentuk 

media digital. 

 

Kata kunci: model pembelajaran, pembelajaran tari, permainan kartu bergambar 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu cabang seni yang dipelajari dalam mata pelajaran Seni Budaya 

Keterampilan (SBK) di Sekolah Dasar yaitu seni tari. Seni tari menekankan pada 

kecerdasan kinestetik yang perlu dikembangkan dalam rangka menumbuhkan potensi 

kecerdasan majemuk anak. Dalam perspektif pendidikan, seni (termasuk di dalamnya 

seni tari) dipandang sebagai salah satu alat atau media untuk memberikan keseimbangan 

antara intelektualitas dengan sensibilitas, rasionalitas dengan irrasionalitas, dan akal 

pikiran dengan kepekaan emosi, agar manusia “memanusia” (Rohidi, 2000: 5). Menurut 

Hidajat (2005: 6), di Sekolah Dasar (SD) maupun taman kanak-kanak (TK) tari 

dibutuhkan karena berbagai pertimbangan, antara lain: 1) tari diajarkan untuk 

memberikan pengalaman seseorang agar mampu mempresentasikan diri di hadapan orang 

lain (pengembangan kepribadian), 2) tari diajarkan untuk memberikan pengalaman 

seseorang mengungkapkan ide atau gagasannya (pengalaman berkarya). Melalui tarian, 

anak-anak diajak untuk berkreasi, berkoordinasi dengan teman-temannya dan belajar 

bercerita melalui menari. Melalui tari pendidikan, siswa dapat belajar sambil bermain. 

Realita di lapangan terkadang guru kurang memperhatikan model pengajaran yang 

digunakan. Pembelajaran tari dilakukan secara monoton dari tahun ke tahun, misalnya 

pemberian materi teori maupun materi praktek secara terus-menerus.  

Pembelajaran tari di Sekolah Dasar sangat tergantung dari karakteristik sekolah 
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dan karakteristik guru seninya. Studi kasus dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari 

di SD PL Bernadus Semarang. SD Pangudi Luhur Bernadus Semarang merupakan salah 

satu sekolah yayasan di kota Semarang yang di dalamnya terdapat pembelajaran SBK 

khususnya seni tari. Pembelajaran tari dilaksanakan dari kelas I sampai kelas IV. Kelas V 

dan VI tidak diberi materi tari karena pembelajaran difokuskan pada mata pelajaran yang 

diujikan pada Ujian Akhir  Nasional. Pembelajaran tari di SD PL Bernadus khususnya 

untuk materi tari kreasi tradisi masih terkesan monoton. Siswa diberi materi teori di sela-

sela materi praktek, sehingga siswa kurang memiliki bekal pengetahuan tentang tari baik 

tentang jenis tari, elemen tari, fungsi, dan sebagainya. Siswa langsung diberi materi tari 

bentuk. Kurang adanya inovasi dalam proses pembelajaran membuat siswa merasa bosan 

dan malas mengikuti pelajaran, sehingga diperlukan suatu pengembangan model 

pembelajaran dengan memanfaatkan media yang bertujuan agar dapat menarik minat 

siswa sehingga siswa tidak merasa cepat bosan, lebih termotivasi dan bergairah dalam 

mengikuti proses pembelajaran tari.  

Berdasar latar belakang di atas, peneliti dapat memberikan alasan mengapa 

permasalahan tersebut perlu untuk diteliti, yaitu: a) Paradigma pembelajaran tari dahulu 

lebih menekankan anak harus bisa menguasai teknik menari yang diberikan dengan baik, 

namun paradigma pembelajaran tari yang berkembang sekarang bahwa yang terpenting 

anak sudah mau bergerak dan gembira merupakan tujuan utama dari pendidikan seni; b) 

Pembelajaran tari masih banyak menggunakan pembelajaran konvensional, guru kurang 

kreatif dalam memanfaatkan media maupun bahan ajar, sehingga pembelajaran terkesan 

monoton yang pada akhirnya membuat siswa merasa bosan mengikuti proses 

pembelajaran; c) Agar siswa mampu mengenal lebih dahulu arti penting pendidikan seni 

pada umumnya dan pembelajaran tari pada khususnya sehingga tujuan dari mata 

pelajaran Seni Budaya Keterampilan dapat tercapai; d) Mata pelajaran SBK di Sekolah 

Dasar pada hakekatnya mempunyai arti, peran, dan fungsi yang penting dan strategis 

dalam upaya pengembangan kecerdasan majemuk bagi siswa. 

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu. Penelitian Noviani tahun 

2014 tentang Pengaruh Permainan Kartu Bergambar untuk Meningkatkan Kosakata pada 

Anak Autis Kelas Tk di Sekolah Autis Bina Anggita Yogyakarta difokuskan pada 

pembelajaran untuk meningkatkan kosakata bagi anak autis. Penelitian ini memberikan 

referensi mengenai pola permainan kartu bergambar yang digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

Permainan kartu bergambar dalam penelitian ini adalah sebuah model permainan 

yang memanfaatkan media kartu bergambar sebagai upaya pengembangan model 

pembelajaran tari yang inovatif dan menyenangkan. Model permainan dipilih karena 

anak usia SD merupakan masa bermain. Karakteristik anak usia Sekolah Dasar menurut 

Seofandi dan Pramudya (2009 : 18) antara lain : 1) memiliki rasa ingin tahu yang kuat 

dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi mereka sendiri; 2) senang bermain dan 

lebih suka bergembira / riang; 3) suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, 

mengeksplorasi suatu situasi dan mencobakan usaha-usaha baru; 4) Mereka biasanya 

tergetar perasaannya dan terdorong untuk berprestasi sebagaimana mereka tidak suka 

mengalami ketidakpuasan dan menolak kegagalan-kegagalan; 5) belajar secara efektif 

ketika mereka merasa puas dengan situasi yang terjadi; 6) Mereka belajar dengan cara 

bekerja, mengobservasi, berinisiatif dan mengajar anak-anak lainnya. 

Permainan kartu bergambar bertujuan untuk menarik motivasi siswa belajar, 

sehingga diharapkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dalam permainan ini 

terdapat petunjuk dan peraturan permainan yang harus ditaati oleh siswa. Konsep 

permainan kartu bergambar hampir sama dengan konsep permainan ular tangga, yaitu 

terdapat kolom-kolom yang harus dilalui oleh pemain, namun terdapat banyak perbedaan 

karena permainan ini diterapkan dalam proses pembelajaran. Materi yang digunakan 

dalam permainan kartu bergambar menyesuaikan materi pembelajaran. Pembelajaran tari 

melalui konsep permainan ini diharapkan mampu membuat siswa merasa senang dan 
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meningkatkan motivasi, apresiasi dan daya kreasi siswa. Permainan ini diharapkan dapat 

melatih anak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. 

 

METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Research and 

Development. Menurut Borg dan Gall dalam Sugiyono (2009 : 9), penelitian dan 

pengembangan merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan atau 

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. 

Prosedur pengembangan pada model pembelajaran tari melalui permainan kartu 

bergambar, dilakukan melalui beberapa tahap. antara lain: 1) Melakukan penelitian 

pendahuluan dan pengumpulan informasi. Termasuk observasi lapangan dan kajian 

pustaka; 2) Mengembangkan bentuk produk awal (berupa peraturan permainan 

menggunakan kartu bergambar); 3) Evaluasi para ahli dengan menggunakan ahli tari dan 

ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, dengan menggunakan kuesioner dan 

konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis; 4) Revisi produk pertama, revisi 

produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil. Revisi ini 

digunakan untuk perbaikan terhadap produk awal yang dibuat oleh peneliti; 5) Uji coba 

lapangan; 6) Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan; 7) 

Hasil akhir model pembelajaran tari dihasilkan melalui revisi uji lapangan. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk lembar 

evaluasi dan kuesioner. Lembar evaluasi digunakan untuk menghimpun data dari para 

ahli pendidikan seni tari dan ahli pembelajaran. Ahli seni tari yang dipilih adalah dosen 

Pendidikan Sendratasik UNNES yaitu Drs. Bintang Hanggoro Putra, M.Hum dan Dra. 

Eny Kusumastuti, M.Pd, sedangkan ahli pembelajaran yaitu A. Lies Hartini Utomo selaku 

guru seni tari di SD PL Bernadus. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari 

evaluasi ahli dan uji coba. Kepada ahli dan siswa diberikan kuesioner yang berbeda. 

Kuesioner ahli dititikberatkan pada produk pertama yang dibuat, sedangkan kuesioner 

siswa dititikberatkan pada kenyamanan produk. Kuesioner yang diberikan kepada siswa 

dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan siswa, hal ini dikarenakan 

karakteristik siswa SD  yang masih sulit untuk menjawab kuesioner secara tertulis. 

Responden dipilih secara acak (random). Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk 

persentase menurut Sukirman (2003), sedangkan data yang berupa saran dan alasan 

memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

Peneliti telah melaksanakan analisis kebutuhan untuk mengetahui permasalahan 

dalam proses pembelajaran yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan proses 

pembelajaran seni tari serta untuk menemukan bentuk pemecahan dari permasalahan 

tersebut. Kegiatan dilakukan dengan cara menganalisis proses pembelajaran yang terjadi 

sesungguhnya di lapangan, melakukan observasi pembelajaran dan melakukan studi 

pustaka / kajian literatur.  Sesuai dengan KD kelas IV disebutkan bahwa siswa dapat 

mengapresiasi dan mengekspresikan gerak tari kreasi daerah setempat. 

Pada proses pembelajaran seni tari di SD Pangudi Luhur Bernadus Semarang 

ditemukan beberapa hal, antara lain: pemberian materi apresiasi karya seni tari biasanya 

dilakukan di sela-sela materi praktek sehingga siswa hanya sedikit mendapatkan materi 

apresiasi, padahal materi apresiasi ini penting sebagai bekal siswa mengenal berbagai 

wawasan tentang seni tari sebelum belajar praktek tari. Apresiasi tari ini juga penting 

untuk menumbuhkan minat dan pemahaman siswa tentang pentingnya seni tari. 

Kemudian materi praktek yang diberikan biasanya disesuaikan dengan materi yang 

digunakan untuk porseni, padahal materi tari yang digunakan untuk porseni biasanya 

berupa tari klasik sehingga cukup sulit untuk dipelajari.  Hartono (2006: 332) berpendapat 

bahwa pendidikan seni dapat menjadi media yang efektif dalam mengembangkan 
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pengetahuan, keterampilan, dan sensitivitas anak. Pernyataan seni sebagai sarana 

pendidikan mengacu pada pengertian seni dipandang sebagai materi, alat atau media, dam 

metode yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan seni tari 

memberikan kesempatan kepada siswa menerjemahkan maksud dari gerak-gerak tari, 

tetapi juga diberi pengetahuan secara sederhana dan dengan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh anak mengenai isi dan maksud dari tari yang diajarkan (Ratih, 2002 : 87). 

 

Permainan Kartu Bergambar 

Wardhana (dalam Sedyawati 1984: 32) mengemukakan hakekat tari adalah gerak. 

Sebagai salah satu bentuk seni, tentu saja gerak yang ada dalam tari bukan semua jenis 

gerak melainkan gerak yang mengandung keindahan. Pembelajaran tari melalui 

permainan kartu bergambar merupakan suatu alternatif pengembangan model 

pembelajaran tari melalui permainan yang menggunakan media berupa kartu. Materi tari 

yang dipilih dalam permainan kartu bergambar ini disesuaikan dengan materi  pelajaran.  

 

Fasilitas Dan Peralatan 

Fasilitas dan peralatan yang dipakai meliputi papan permainan, 3 jenis kartu 

(kartu apresiasi, kartu ekspresi, dan kartu informasi), pion, dan reward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Keterangan Papan. 

KOLOM KETERANGAN 

 

 
merupakan kolom untuk memulai permainan 

 

 
merupakan kolom untuk mengakhiri permainan 

 

 

 

 

 

 

kolom kartu, setiap kolom berisi ketiga jenis kartu 

 

 

Pedang, jika pemain berhenti pada kolom yang terdapat 

pangkal pedang maka pemain naik menuju kolom yang 
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Gambar 3. Papan Permainan Kartu Bergambar 
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 ditunjuk oleh ujung pedang. 

 

 

 

Selendang, jika pemain berkenti pada kolom yang terdapat 

ujung selendang bagian atas, maka pemain akan turun 

menuju kolom yang ditunjuk oleh ujung selendang bagian 

bawah. 

Terdapat 12 kolom kartu dalam permainan ini, masing-masing kolom 

menyediakan minimal 10 buah kartu sehingga dibutuhkan minimal 120 buah  kartu. Ada 

3 jenis kartu yang terdapat di dalam setiap kolom kartu, antara lain: a) Kartu informasi : 

merupakan kartu yang berisi informasi / tambahan pengetahuan bagi siswa. Informasi 

yang diberikan berupa materi yang berkaitan dengan materi pembelajaran; b) Kartu 

apresiasi : merupakan kartu yang berisi materi apresiasi bagi siswa. Biasanya berupa butir 

pertanyaan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru 

sebelumnya. Bentuk pertanyaan dapat berupa pilihan ganda, uraian terbuka maupun 

uraian tertutup; c) Kartu ekspresi : merupakan kartu yang berisi perintah bagi 

siswa untuk melakukan ekspresi. Kartu ini berkaitan dengan aspek afektif dan 

psikomotorik siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah pion menyesuaikan dengan jumlah pemain. Apabila permainan dilakukan 

dalam bentuk kelompok maka jumlah pion menyesuaikan jumlah kelompok. Reward 

Reinforcement (Penghargaan) merupakan bentuk penghargaan yang diberikan bagi siswa 

yang mampu menjawab pertanyaan dan melakukan perintah dengan benar. Bentuk reward 

yang digunakan dapat berupa pin yang terbuat dari bahan kertas.. Setiap siswa yang 

mendapatkan pin harus memasang pin tersebut di bajunya sebagai tanda bahwa siswa 

tersebut mampu menjawab pertanyaan. 

 

Peraturan dan Tata Cara Permainan 
Konsep permainan kartu bergambar ini hampir sama dengan konsep permainan 

ular tangga. Namun ada beberapa hal yang sudah dimodifikasi disesuaikan dengan 

kondisi yang ada di lapangan sehingga permainan ini dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran. Berikut ini adalah peraturan dan cara bermain dalam permainan kartu 

bergambar: 1) Jumlah pemain dalam permainan ini idealnya adalah 4 orang. Papan kartu 

berbentuk segi empat sehingga masing-masing pemain mendapat tempat pada sisi papan, 

namun permainan ini dapat juga dilakukan secara berkelompok yang maksimal terdapat 4 

kelompok yang bermain. Jumlah anggota masing-masing kelompok antara 2 sampai 3 

orang dan saling bekerja sama untuk menjawab pertanyaan; 2) Lama permainan kartu 

bergambar selama 10 menit, namun apabila belum mencapai 10 menit sudah ada salah 

KARTU INFORMASI 

Gerak maknawi atau gerak 

bermakna merupakan gerak 

yang mempunyai arti dan 

maksu waktu dilakukan. Bila 

suatu gerak bermakna 

dilakukan, orang yang 

melihatnya akan tahu kegiatan 

apa yang dimaksud melalui 

gerakan itu. 

 
 
 
 
 

KARTU EKSPRESI 

Peragakan pose gerak tari di 

bawah ini dengan benar! 

 
 
 
 

KARTU APRESIASI 

 
Gerak tangan pada gambar 

di atas disebut…….. 

 
 
 
 

 
Gambar 4. Contoh Kartu 
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satu siswa yang menyelesaikan permainan tersebut maka permainan dihentikan dan 

berganti dengan siswa yang lain; 3) Permulaan Permainan, untuk mengawali permainan, 

semua pemain berkumpul di daerah start, dan mulai berjalan diawali dengan kolom 

nomor 1. Permainan dapat dimulai dengan beberapa cara. Misalnya dengan cara yang 

biasa dilakukan anak-anak, seperti hong pilah, pingsut, kacang panjang (bhs.Jawa). 

Sebelum berjalan pemain harus terlebih dahulu menentukan jalannya permainan dengan 

menggunakan jari sambil menyanyikan melakukan aba-aba “thak thak thung dah”. 

Apabila jumlah jari lebih lebih dari 5 yang muncul maka jari yang ke 6 dihitung mulai 

dari 1 kembali. Pemain yang berhenti tepat pada kolom yang terdapat gambar pedang, 

maka ia boleh naik pedang, namun jika ia berhenti tepat pada kolom yang terdapat 

gambar ujung selendang, maka ia harus turun mengikuti panjang selendang itu; 5) Pemain  

yang berhenti tepat pada pos kartu, ia harus mengambil salah satu kartu. Kartu tersebut 

dapat berisi informasi,  pertanyaan maupun ekspresi. Jika pemain mendapat kartu 

pertanyaan, ia harus mampu menjawab pertanyaan dengan benar, sehingga ia akan 

mendapatkan reward dan diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan perjalanan. 

Namun jika jawabannya salah, ia bisa saja mendapat hukuman dan tidak boleh berjalan 

lagi sampai tiba gilirannya nanti. Pemain yang mendapatkan kartu ekspresi ia harus 

memperagakan pose gerak tari yang terdapat pada kartu; 6) Pemenang, pemain yang 

dinyatakan menang adalah pemain yang paling banyak mendapatkan reward. Pada saat 

permainan, guru dapat mengamati proses interaksi siswa dan sejauh mana siswa dapat 

memahami materi pelajaran melalui jawaban siswa saat menjawab pertanyaan. Guru 

dapat memberikan pengarahan dan evaluasi setelah permainan selesai. 

 

Analisis Hasil Uji Coba Produk 

Menurut Rifa’i dan Anni (2009 : 29), anak Sekolah Dasar merupakan individu 

yang sedang berkembang, barang kali tidak perlu lagi diragukan keberaniannya. Setiap 

anak Sekolah Dasar sedang berada dalam perubahan fisik maupun mental mengarah yang 

lebih baik. Tingkah laku mereka dalam menghadapi lingkungan sosial maupun non sosial 

meningkat. Anak kelas IV, memilki kemampuan tenggang rasa dan kerja sama yang lebih 

tinggi, bahkan ada diantara mereka yang menampakan tingkah laku mendekati tingkah 

laku anak remaja permulaan. Berdasarkan ujicoba skala kecil pada 8 orang siswa putra 

kelas IV A dan 8 orang siswa putri kelas IV B SD PL Bernadus Semarang ditemukan 

permasalahan dan solusi untuk perbaikan produk, seperti : 1) perlunya penambahan papan 

permainan; 2) penambahan kartu pos, sehingga diharapkan semakin banyak pos kartu 

maka semakin besar kesempatan siswa untuk mendapatkan kartu; 3) pemenang 

adalah siswa yang mendapat reward paling banyak. Selanjutnya uji coba lapangan 

dilakukan oleh  siswa kelas IV C dan IV D sejumlah 67 siswa. Data uji coba lapangan 

dihimpun dengan menggunakan kuesioner. 
 

Tabel 2. Hasil Evaluasi Ahli dan Uji Coba Produk 

No  KOMPONEN HASIL 

1.   Evaluasi Ahli 

Hasil Evaluasi  Ahli Seni Tari 

I  

 

Hasil Evalusi Ahli Seni Tari II 

Hasil Evalusi Ahli 

Pembelajaran 

 

Didapat persentase skala penilaian 82,67%, 

telah memenuhi kriteria baik sehingga 

produk permainan kartu bergambar dapat 

digunakan untuk siswa kelas IV Sekolah 

Dasar  

Didapat persentase skala penilaian 92%, telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

produk permainan kartu bergambar dapat 

digunakan untuk siswa kelas IV Sekolah 

Dasar 

Didapat persentase skala penilaian 88%, telah 
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memenuhi kriteria baik sehingga produk 

permainan kartu bergambar dapat digunakan 

untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar 

2.  Uji Coba Kelompok Kecil 

 

Didapat persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 90 %, telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga produk permainan kartu 

bergambar dapat digunakan untuk kelas IV 

Sekolah Dasar. 

3.  Uji Coba Lapangan Didapat persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 94,01%, telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga produk permainan 

kartu bergambar dapat digunakan untuk 

siswa kelas IV Sekolah Dasar 

 

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 1) Produk model permainan kartu bergambar sudah dapat 

dipraktikkan kepada subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil analisis data dari evaluasi 

ahli Seni Tari I didapat rata-rata persentase 82,67 %, hasil analisis data dari evaluasi ahli 

Seni Tari II didapat rata-rata persentase 92 %, dan hasil analisis data dari evaluasi ahli 

Pembelajaran didapat rata-rata persentase 88%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka produk permainan kartu bergambar ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas IV SD PL Bernadus Semarang; 2) Produk 

model permainan kartu bergambar sudah dapat digunakan bagi siswa kelas IV SD PL 

Bernadus Semarang. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil 

didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 90% dan hasil analisis data uji 

coba lapangan didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 94,01 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan kartu bergambar ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas IV SD PL 

Bernadus Semarang; 3) Faktor yang menjadikan model permainan kartu bergambar dapat 

diterima oleh siswa SMP adalah dari semua aspek uji coba yang ada, lebih dari 90 % 

siswa dapat mempraktikkan dengan baik. Baik dari pemahaman terhadap peraturan 

permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas siswa dalam menjawab 

pertanyaan maupun memperagakan pose gerak tari.  

 

KESIMPULAN 

Secara keseluruhan model permainan kartu bergambar dapat diterima siswa 

dengan baik, sehingga baik dari uji coba kelompok kecil maupun dari uji coba lapangan 

model ini dapat digunakan. Saran bagi guru dalam penggunaaan model permainan ini 

harus berperan aktif untuk mengamati siswa selama melaksanakan permainan dan guru 

diharapkan dapat mengembangkan model-model pembelajaran seni tari yang lebih 

menarik lainnya sehingga siswa memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi. 

Penelitian ini masih terbatas pada media konvensional, masih terdapat celah bagi 

penelitian berikutnya untuk mengembangkan produk permainan dalam bentuk media 

digital sesuai tren generasi milenial saat ini. 
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“KAMPUS MERDEKA”: PELUANG INOVASI PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN SENI 
  

Muhammad Jazuli 
 

Email. Jazuli61@mail.unnes.ac.id 

 

 

Abstract: Merdeka Campus is the Minister of Education and Culture's policy, one of which is 

about giving freedom to students (students) to take credits (semester credit units) outside of 

tertiary institutions. The policy should be seen as an opportunity for arts education to innovate, 

especially in the learning approach strategy. Multiculturalism as an approach to learning art is a 

necessity to be used optimally. Even so, the implementation must be flexible depending on the 

ability of students, the community, and the socio-cultural conditions of the environment. Learning 

art with a multicultural approach must put more emphasis on developing a sense of taste, 

aesthetics, ability to imagine and be creative. This has implications for the role of teacher (teacher 

/ lecturer) teacher competencies as well as efforts to shape students' characters in order to have 

relatively strong personalities, specifically the formation of independent attitudes towards 

students. The phenomenon of students singing, py (payu), and or accepting work (jobs, responses) 

from outside their school because their art skills are indicators and evidence of the formation of 

an independent attitude and freedom to seek new experiences to improve competence and prepare 

for their future. 

 

Keywords: art education, multicultural, and independence. 

 

Ringkasan: Kampus Merdeka merupakan kebijakan Mendikbud yang salah satunya tentang 

pemberian kebebasan kepada mahasiswa (siswa) untuk mengambil sks (satuan kredit semester) di 

luar perguruan tinggi. Kebijakan tersebut selayaknya dipandang sebagai peluang bagi pendidikan 

seni untuk melakukan inovasi, terutama dalam strategi pendekatan pembelajarannya. Multikultural 

sebagai salah satu pendekatan pembelajaran seni adalah suatu keniscayaan untuk bisa 

dimanfaatkan secara optimal. Sungguhpun demikian, dalam implemetasinya harus luwes 

bergantung pada kemampuan siswa, masyarakat, dan kondisi sosial budaya lingkungannya. 

Pembelajaran seni dengan pendekatan multikultural harus lebih menekankan pada pengembangan 

kepekaan rasa, estetika, kemampuan berimajinasi dan berkreasi. Hal tersebut berimplikasi terhadap 

peran kompetensi pengajar (guru/dosen) seni maupun upaya  pembentukan karakter siswa agar 

memiliki kepribadian yang relatif kokoh, khususnya pembentukan sikap mandiri kepada para 

siswa. Fenomena siswa pengamen, py (payu), dan atau menerima pekerjaan (job, tanggapan) dari 

luar sekolahnya karena keterampilan seni yang dimilikinya merupakan indikator dan bukti 

pembentukan sikap mandiri dan kebebasan mencari pengalaman baru untuk meningkatkan 

kompetensi serta menyiapkan masa depannya.  

 

Kata kunci: pendidikan seni, multikultural, dan kemandirian. 

 

PENDAHULUAN 

Pada awal tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem 

membuat gebrakan dengan mengenalkan dua kebijakan yang diberi nama Merdeka 

Belajar dan Kampus Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pada rilis tertulis pada Kamis 24 Januari 2020 (https://tirto.id/euJb).  

Konsep Merdeka Belajar khusus untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

Substansi kebijakan ini diantaranya tentang pembenahan terhadap sistem pendidikan 

dasar dan menengah, yang salah satunya menghapus sistem Ujian Nasional (UN) dan 

menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Langkah 

selanjutkan hendak dilakukan pemotongan rantai sekat-sekat regulasi yang menghalangi 

proses inovasi guna peningkatan kualitas guru, kurikulum dan lain-lain di dalam unit 

pendidikan.  
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Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang memberikan berbagai keleluasaan 

atau kemerdekaan pada perguruan tinggi tanpa harus berkoordinasi dengan banyak 

instansi atau kementerian lainnya. Substansi kebijakan Kampus Merdeka mencakup 

empat program. Pertama, perguruan tinggi (PT) memiliki otonomi pembukaan program 

studi baru. Syaratnya, PTN dan PTS yang mau membuka program studi baru harus 

memiliki akreditasi A dan B. Hal ini dimaksudkan untuk mengikuti arus perubahan dan 

kebutuhan link and match dengan industri sehingga perguruan tinggi harus adaptif. Kedua 

adalah mempermudah proses akreditasi perguruan tinggi. Ketiga, mempermudah PTN 

Badan Layanan Umum (BLU) untuk menjadi PTN BH. Sebab hingga saat ini yang dapat 

menjadi PTN BH hanya perguruan tinggi berakreditasi A. Keempat, mahasiswa diberikan 

kebebasan mengambil sks (satuan kredit semester) di luar perguruan tinggi sebanyak dua 

semester atau setara dengan 40 sks. Contohnya dapat berupa magang, proyek di desa, 

mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian hingga kewirausahaan. Program yang 

terakhir inilah nampaknya perlu mendapatkan respons bidang Pendidikan Seni karena 

akan memberi peluang yang besar untuk berinovasi, baik pada tataran konseptual maupun 

pelaksanannya.  

Kebijakan yang berhubungan dengan pemberian kebebasan kepada mahasiswa 

kiranya dapat menjadi peluang pengembangan diri mahasiswa. Apalagi selama ini sering 

muncul sinyalemen negative bahwa banyak mahasiswa seni melakukan kegiatan seni di 

luar kampus sehingga menjadi faktor penghambat ketepatan waktu kelulusan yang 

ditentukan oleh perguruan tingginya.Dengan kata lain bahwa mahasiswa seni sering tidak 

tepat waktu kelulusannya karena banyak kegiatan di luar, seperti  disebut dengan istilah 

ngamen, payu (py), banyak job dari luar kampus, dan sebagainya.   

Tulisan ini hendak membahas tentang peluang Pendidikan Seni untuk ikut 

berperanserta dalam mengimplementasikan salah satu program kebijakan Mendikbud 

sebagaimana yang telah disebutkan melalui strategi pendekatan multikultural. 

 

PENDIDIKAN SENI   

Suatu kecerdasan yang matang barangkali hanya bisa ditunjukkan dengan cara 

mengimbangkan (equilibrium) antara kemampuan mengoptimalkan fungsi otak belahan 

kanan dan kiri. Hal ini berarti bahwa kecerdasan intelektual yang bersumber pada 

pengoptimalan fungsi otak belahan kiri harus sebanding dengan pengembangan fungsi 

otak belahan kanan sebagai sumber potensi emosi dan seni. Pada konteks inilah peranan 

pendidikan seni sangat krusial dalam membantu pendewasaan siswa . Asumsi tersebut 

cukup beralasan karena pendidikan seni berdimensi mental (moral), analisis, dan sistesis 

sehingga dapat membantu kecerdasan emosional dan intelektual, menghargai pluralitas 

budaya dan alam semesta, menumbuhkan daya imajinasi, motivasi dan harmonisasi siswa  

dalam menyiasati atau menanggapi setiap fenomena sosial budaya yang muncul ke 

permukaan (Jazuli, 2005). Oleh karena itu, pendidikan seni mempunyai tujuan seperti 

halnya tujuan pendidikan umumnya. Perbedaannya di dalam tujuan pendidikan seni hal-

hal yang berkaitan dengan norma dan sistem nilai tidak bisa diamati secara langsung 

(intangible). Gejala rohani dan sistem nilai hanya dapat direfleksikan secara filosofis, 

dalam arti dapat ditangkap makna simbolisnya berdasarkan sikap dan perilaku lahiriah.  

Berdasarkan perspektif di atas, pendidikan seni harus mengarah pada kebutuhan 

dasar manusia untuk mengembangkan diri secara alamiah maupun ilmiah berdasarkan 

kompetensi setiap individu. Dengan demikian, kedudukan pendidikan seni akan memiliki 

arti penting dalam usaha pengembangan kecerdasan emosional (EQ) dan intelektual (IQ), 

serta merupakan bentuk pendidikan yang mampu memberikan keseimbangan 

(equilibrium) antara kebutuhan intelektualitas dan sensibilitas kehidupan seseorang 

(Yulaelawati, 2001). Konsep pendidikan seni harus mencakup perencanaan dan 

pelaksanaan secara sistemik dan sistematik guna menunjang fungsi pendidikan pada 

umumnya. Dalam konteks Pendidikan Nasional, di antaranya ikut mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
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rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, dasar pendidikan seni harus 

dilandasi oleh kemampuan rasional, keserasian dan keseimbangan, kesadaran tujuan 

hidup dan pandangan hidup yang menghendaki adanya pengendalian diri dan 

kepentingan-kepentingannya dalam upaya mencapai kebahagiaan bersama. Hal inilah 

mengapa Pendidikan seni memiliki visi, misi dan tujuan yang mengarah kepada 

pemberian peluang untuk mengungkapkan segenap pengalaman cipta, karsa, dan rasa 

estetikanya, serta keseluruhan aspek kemampuan manusia dapat terjangkau dan terbina 

secara utuh, harmonis, dan bermartabat. 

Visi pendidikan seni perlu mengarah kepada: pemahaman terhadap peranan seni 

dalam kehidupan manusia yang beradab dan berbudaya; membantu kemampuan persepsi 

dan sensitivitas terhadap berbagai fenomena sosial budaya yang tumbuh dan 

berkembangan di masyarakat dan lingkungannya; meningkatkan kemampuan menilai 

(justification) dan berpengalaman seni yang bermakna dalam kerangka kehidupan 

berbudaya dalam kapasitas pribadi maupun kelompok; meningkatkan kompetensi untuk 

menggali, mengungkap, dan mengkomunikasikan gagasan, pandangan, perasaan melalui 

media seni (Jazuli, 2008).  

Misi pendidikan seni yaitu mendidik dan membelajarkan siswa  melalui media seni 

dalam kerangka untuk: mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan bidang 

seni (musik, tari, rupa) untuk memenuhi kebutuhan dasar estetika, serta mempersiapkan 

siswa (SD, SLTP, SMU) untuk mengikuti pendidikan selanjutnya; meningkatkan 

kesadaran dan kepekaan sensoris sehingga siswa  memiliki daya persepsi memadai 

terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya; memberikan kebebasan untuk berekspresi 

kreatif sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, tanggung 

jawab dalam kehidupan bersama (bermasyarakat); membangun kebersamaan dalam 

perbedaan, pluralitas budaya (Salam, 2001). Dengan misi pendidikan seni semacam itu, 

dalam diri siswa dapat ditanamkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep diri; 

pemahaman terhadap orang lain, budaya lain, dan lingkungan yang beragam; kehendak 

untuk belajar dan keterampilan belajar; tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan 

bangsa; kearifan dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan kesadaran 

terhadap berbagai perubahan yang terjadi.  

Seni mempunyai peran yang sangat penting, sebagai: kebutuhan dasar 

pendidkan manusia (Basic Experience in Education), sarana berkomunikasi kepada orang 

lain maupun lingkungan budayanya, pengembangan sikap dan kepribadian, determinan 

atau memberi peluang terhadap kecerdasan lainnya (Lansing, 1990). Oleh karena itu, 

pengembangan tujuan pendidikan seni hendaknya mendasarkan nilai-nilai, gagasan (cita-

cita dan tingkat kedewasaan) siswa , dan pola-pola hidup kreatif melalui latihan-latihan. 

Dengan kata lain bahwa tujuan tersebut hendaknya diarahkan kepada pemahaman 

sepenuhnya terhadap seni berdasarkan nilai-nilai sosial budaya, sehingga memberikan 

peluang bagi siswa  untuk melakukan kegiatan kreatif. Kegiatan kreatif tersebut 

merupakan manifestasi dari kemampuannya berkomunikasi dengan sesama dan 

lingkungannya, serta merupakan bentuk aktualisasi diri dalam kehidupannya. Atas dasar 

itulah pendidikan seni perlu memfokuskan perhatian kepada kebutuhan dan kemampuan 

siswa  beserta berbagai fenomena (tuntutan dan tantangan zaman) yang sedang 

berlangsung di sekitarnya.  

 

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 

Konsep pendidikan multikultural di dunia ketiga (termasuk Indonesia) mulai 

gencar dipromosikan sejak tahun 1980 sampai 1990-an. Sungguhpun konsep pendidikan 

multikultural lahir di Amerika Serikat pada dekade awal tahun 1960-an yang kemudian 

berkembang di luar Amerika sejak tahun 1970-an. Keinginan untuk mempromosikan 

kembali pendidikan multikultural memang beralasan khususnya pendidikan formal yang 

sejak awal diwarnai oleh budaya Barat. Warna budaya Barat pada pendidikan formal 
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merupakan peristiwa alamiah karena secara historis memang lahir, tumbuh, dan 

berkembang dalam tradisi Barat. 

Kemunculan pendidikan multikultural terkait dengan sejarah lahirnya 

multikulturalisme, yaitu dari kondisi plural masyarakat yang berbeda atas dasar suku, ras, 

agama, kelas sosial, jenis kelamin, pandangan, maupun kondisi tertentu. Perbedaan ini 

sering menimbulkan ketidakadilan ekonomi, rasial, dan jender yang dibawa oleh ideologi 

dominan kebudayaan Barat. Oleh karena itu, maksud dan tujuan multikulturalisme untuk 

melepaskan diri dari dominasi satu budaya (Barat) dan selanjutnya berupaya 

mempromosikan keragaman budaya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan identitas 

diri dengan cara membuka diri terhadap berbagai budaya lain. Pemahaman seperti ini 

tidak terlepas dari suatu pemikiran tentang konsep kebudayaan sebagai cara suatu 

kelompok untuk mempertahankan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya 

(Davidman, 1996/1997).     

Definisi pendidikan multikultural telah banyak dikemukakan oleh para ahli 

pendidikan, di antaranya adalah untuk mengajarkan mengenai keragaman kelompok 

sosial dan perbedaan cara hidup di dalam masyarakat pluralistik; Pendidikan 

multikultural merupakan gerakan reformasi pendidikan yang memberikan perhatian 

kepada peningkatan  kesetaraan di bidang pendidikan bagi beragam kelompok sosial dan 

budaya (Jazuli, 2008). Kedua definisi tersebut memiliki spirit yang sama, yaitu untuk 

melepaskan diri dari sistem pendidikan yang lekat dengan dominasi satu budaya (budaya 

Barat) atas budaya lain, dan berupaya untuk mempromosikan keragaman sistem 

pendidikan dari budaya lain. Dengan demikian dalam pendidikan multikultural menuntut 

kesediaan untuk selalu membuka diri terhadap berbagai sistem pendidikan dari budaya 

lain. Pendidikan multikultural dalam konteks tertentu dapat dipandang sebagai sebuah 

pendekatan pendidikan untuk mempromosikan keragaman budaya. 

Syarat untuk menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan multikultural 

diperlukan adanya pandangan dan sikap bukan saja toleran tetapi juga saling 

menghormati sebagai wacana penting di tengah keberagaman. Untuk itu kita perlu 

mereparasi mindset (kerangka berpikir) yang mampu mendorong untuk duduk bersama, 

saling mendengar, saling bertukar pikiran, dan saling belajar. Seorang multikulturalis 

tidak menolak perbedaan, yang ditolak adalah membeda-bedakan yang berujung kepada 

ketidakrukunan.  

Syarat selanjutnya adalah kesediaan untuk selalu berdialog. Dialog berarti 

kesediaan membuka diri dan terbuka bahwa ada kebenaran di luar diri sendiri. Dialog 

adalah pertemuan hati dan pikiran antara berbagai macam kepentingan, jalan bersama 

menuju kebenaran, partnership tanpa ikatan, tanpa pemaksaan dan tanpa maksud 

terselubung. Hidup bersama dalam suatu masyarakat merupakan bentuk dialog yang 

sesungguhnya.  

Persyaratan di atas tidak semudah diucapkan karena untuk melakukan tidak jarang 

menghadapi kendala. Misalnya: kesulitan komunikasi karena keterbatasan pemahaman, 

bila masih ada kecurigaan, kurang peduli terhadap dialog yang dianggap sebagai urusan 

para pakar, ada peristiwa (sejarah) traumatik yang membayangi. Untuk mengatasi 

beberapa kendala tersebut adalah perlu kesadaran dan kearifan. Kesadaran bahwa 

keberadan kita semula memang berbeda (asal-usul, kelahiran, cara hidup, dsb) tetapi 

ketika kita bertemu dalam wilayah perjumpaan yang sama dengan orang lain, maka orang 

yang kita temui tidak selalu sama dengan kita. Kearifan dapat diwujudkan manakal setiap 

orang mampu dan bersedia untuk terbuka, toleran, saling menghormati dan saling 

menghargai, disiplin, berwawasan luas, serta senantiasa menekankan pada nilai-nilai 

moral, seperti cinta, kasih sayang, dan sikap kemanusiaan yang mulia lainnya. Jika sikap  

pluralis dan multikulturalis telah terinternalisasi dan menjadi tuntutan dalam kehidupan 

sehari-hari, niscaya kita dapat hidup rukun tanpa rasa iri dan dengki.     

 

PENDEKATAN MULTIKULTURAL DALAM PENDIDIKAN SENI  
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Dengan demikian, sesungguhnya fenomena multikultural sudah ada di dalam 

pembelajaran pendidikan seni, seperti  kegiatan apresiasi, kreasi, penikmatan, dan 

pengkajian nilai-nilai sebuah karya seni. Kegiatan seperti itu tentu tidak bisa dipaksakan, 

sebaliknya justru membutuhkan kesadaran dan kebebasan tanpa intervensi dari pihak 

manapun. Selain itu, di dalam konsep pendidikan seni memuat wacana pendidikan plural 

dan multikultural, seperti cara atau metode untuk menanamkan suatu pemahaman, 

penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta menanamkan sebuah 

penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain kepada siswa.  Hal ini 

juga mencakup upaya untuk mencoba memahami bagaimana kebudayaan tertentu dapat 

mengekspresikan suatu nilai bagi warga pendukungnya. Dengan penanaman seperti itu 

siswa dapat mengakui dan melindungi keragaman budaya yang bukan semata-mata 

berdasarkan etnis, tetapi juga kesetaraan derajat dari kebudayaan yang berbeda. Jadi 

penekanan terletak pada cara pemahaman dan upaya siswa untuk senantiasa bergumul 

dengan pihak lain yang berbeda sosial-budayanya, dan kemudian mampu 

menginternalisasikan ke dalam kehidupannya baik secara individu maupun kelompok 

(Shapiro, 1997).  

Bertolak dari pemikiran tentang kebebasan dan kesadaran itulah sesungguhnya 

para siswa yang belajar Pendidikan seni telah memperoleh kenyamanan dan kesenangan 

dalam belajar. Pada sisi lain dalam program pembelajaran seni selalu melibatkan 

pengalaman estetik yang tidak terdapat pada bidang studi Pendidikan lainnya.  Kegiatan 

pengalaman estetik senantiasa melibatkan olah rasa (emosi), olah hati (karsa, etika), olah 

cipta (pikir, logika), dan olah raga (fisik, kinestetik) terutama bidang seni pertunjukan 

(lihat Jazuli, 2016:18). Kegiatan dalam pengalaman estetik inilah nampaknya yang telah 

mendorong para siswa Pendidikan seni untuk mencari pengetahuan dan pengalaman di 

luar sekolah atau kampusnya, seperti mengamen, payu (py), menerima job dari luar untuk 

suatu hajatan. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari luar tersebut dapat 

dipandang sebagai bentuk refleksi dari implementasi kebijakan Mendikbud. Selain untuk 

menambah pengalaman, tidak jarang para siswa memperoleh kompensasi (‘bayaran’) 

yang sangat bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya – dapat 

dipandang sebagai bentuk ‘pembelajaran kemandirian’. 

 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI 

Berdasarkan pemahaman tentang visi, misi, tujuan pendidikan seni dengan 

pendekatan multikultural diharapkan dapat merefleksikan empati, pengendalian diri, 

kemandirian, dan kenikmatan hidup. Empati dapat ditimbulkan melalui kegiatan seni 

yang melibatkan banyak siswa  agar senantiasa bekerjasama untuk mencapai tujuan 

kegiatan seni yang bersangkutan. Kerjasama itulah akan mampu menumbuhkan 

kesetiakawanan, toleransi, dan komunikasi sosial yang kondusif. Pengendalian diri dapat 

dipupuk dan dikembangkan melalui aktivitas seni kreatif yang melibatkan sensitivitas 

siswa  dalam merespons suatu fenomena. Kemandirian tidak jarang mampu menimbulkan 

sikap percaya diri. Kemandirian dapat dilatih dengan cara memberikan peluang seluas-

luasnya untuk berekspresi kreatif dan keberanian menampilkan diri. Kemandirian dapat 

dilakukan dengan cara belajar di luar lembaganya (sekolah, perguruan tinggi), magang 

(sebagian lembaga sudah melakukan), memberi kesempatan yang luas kepada siswa 

untuk tampil di luar lembaganya, seperti pentas bersama antar lembaga, ‘ngamen atau 

payu (py)’, mengajar di sanggar seni, dan sebagainya.  Kemampuan untuk menikmati 

hidup merupakan pengalaman yang perlu dibiasakan. Sebab kenikmatan hidup hanya bisa 

dirasakan oleh siswa  atau orang yang telah mampu menunjukkan ketenangan, 

kepercayaan diri, toleransi, sikap sopan dan perilaku santun, serta cerdas dan kreatif 

mengantisipasi masa depan. Kenikmatan hidup yang dirasakan siswa  menandakan pada 

pembentukan dan pengembangan pribadi siswa  secara utuh. Jika keempat refleksi 

tersebut bisa terpenuhi maka pendidikan seni dapat menjadi wahana pembentukan dan 

pengembangan sumber daya manusia yang kualitas, manusia yang selalu berusaha untuk 
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mengaktualisasikan diri, serta menjadi wahana pelestarian nilai-nilai budaya bangsa, 

khususnya nilai-nilai etis dan estetis seni-budaya bangsa yang muaranya dapat 

memperkuat bagi pembentukan identitas diri, budaya lokal, dan identitas budaya nasional. 

Dengan demikian, implikasi pendidikan seni berada pada The values of Education in the 

context of Nation and Character Building. Dalam konteks inilah sesungguhnya kebijakan 

Mendikbud dapat dieksplorasi secara lebih luas oleh bidang Pendidikan seni melalui 

inovasi program kerjanya.  

Dengan demikian, pembelajar pendidikan seni seperti halnya konsep pendidikan 

multikultural yaitu harus memegang prinsip untuk selalu terbuka terhadap pendekatan 

pendidikan lain yang berasal dari kebudayaan dari orang lain.  

 

KESIMPULAN   

 Berdasarkan paparan tentang peluang inovasi pembelajaran seni tersebut, dapat 

dikemukakan implikasi-implikasi sebagai berikut.  

Pertama, pembelajaran seni dengan pendekatan multikultural sangat diperlukan 

bagi pembentukan karakter seseorang agar memiliki kepribadian dan kemandirian yang 

relatif kokoh. Kedua, pendekatan multikultural harus luwes bergantung pada kemampuan 

siswa, masyarakat, dan kondisi sosial budaya lingkungan, termasuk lembaganya. Ketiga, 

pendekatan multikultural harus lebih menekankan pada pengembangan kepekaan rasa, 

estetika, kemampuan berimajinasi dan berkreasi. Dari ketiga rumusan tersebut 

berimplikasi pula terhadap peranan dan kompetensi pengajar seni.  Guru dan dosen seni 

dituntut dapat  memenuhi persyaratan tertentu, di antaranya adalah: 1) berwawasan luas, 

terampil, dan bertanggungjawab terhadap profesinya; 2) menguasai bidang ilmu (seni) 

dan dapat mengembangkan materi ajar; 3) mamahami maturitas dan perkembangan siswa  

dalam belajar seni; 4) menguasai teori dan praktik dalam kerangka pembelajaran seni; 5) 

mampu merancang dan mengelola pembelajaran seni.    

Akhirnya, uraian ini masih menyisakan pertanyaan, yaitu: begaimanakah 

mewujudkan paradigma tata kehidupan budaya yang mampu mengembangkan (sub-sub) 

kebudayaan dalam kesederajatan dhuwur tan ngungkuli, banter nanging ora nglancangi? 

Bagaimana pula menciptakan arena-arena sosial (ruang publik, peluang kerja) yang 

mampu untuk belajar hidup bersama dalam perbedaan dan berlangsung secara bebas dan 

damai penuh tanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang 

berbeda?  Tentu hal ini membutuhkan komunikasi yang intens, sikap kreatif, dan berani 

mencoba secara terus-menerus baik pada tataran gagasan, sikap, dan perilaku nyata. 
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KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN NILAI  PADA MASYARAKAT ACEH 
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Abstract: This paper aims to describe the existence of barongsai traditional arts in Aceh, cultural 

diversity and tolerance values between religions amid the concept of applying Islamic law as a 

value education in Acehnese society. This research uses descriptive-qualitative method which is 

conducted through studies and surveys on the Chinese community in the city of Banda Aceh. Data 

collection techniques were done through observations, interviews and documentation studies. The 

results showed that the implementation of religious celebrations for the Tionghoa community in 

the city of Banda Aceh could always be done openly and even becoming an interesting 

entertainment for the people of Aceh when the celebration took place. High tolerance has long 

been embedded in the diversity of religions found in Aceh, so that all followers of religion feel 

comfortable in organizing religious processions. Values education embedded in Acehnese society 

includes values education related to religious tolerance and cultural values which are rooted in a 

habit that leads to mutual respect for differences into a unity. 

  

Key Words: Traditional Arts, Lion Dance, values education, culture, tolerance 

 

Ringkasan: Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan kesenian tradisional 

barongsai yang ada di Aceh, keberagaman budaya dan nilai toleransi antar agama ditengah konsep 

penerapan syariat Islam sebagai pendidikan nilai dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif  kualitatif yang dilakukan melalui kajian dan survey pada 

masyarakat china yang ada di Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

perayaan keagamaan bagi masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Banda Aceh senatiasa dapat 

dilakukan secara terbuka dan bahkan menjadi hiburan yang menarik bagi masyarakat Aceh pada 

saat perayaan berlangsung. Rasa toleransi yang tinggi telah tertanam sejak dulu terhadap 

keberagaman agama yang terdapat di Aceh, sehingga seluruh pemeluk agama merasa nyaman 

dalam menyelenggarakan prosesi keagamaan. Pendidikan nilai yang tertanam dalam masyarakat 

Aceh meliputi pendidikan nilai yang terkait dengan toleransi keagamaan dan nilai budaya yang 

mengakar menjadi suatu kebiasaan yang bermuara pada saling menghormati perbedaan menjadi 

suatu kesatuan. 

 

Kata kunci: Kesenian Tradisional, Barongsai, pendidikan nilai, budaya, toleransi 

 

PENDAHULUAN 
Budaya merupakan suatu hakikat kebenaran yang dipercayai, diyakini dan 

dilaksanakan secara bersama-sama oleh sekelompok masyarakat, yang didasari oleh nilai-

nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu 

lingkungan masyarakat,  yang mengakar pada suatu kebiasaan ((habit), kepercayaan 

(believe), simbol-simbol (symbols) dan karakteristik (characteristic) tertentu yang dapat 

membedakan kelompok masyarakat satu dengan lainnya, sebagai acuan prilaku terhadap 

kebiasaan yang sudah terjadi, sedang terjadi atau yang akan terjadi.  

Nilai-nilai budaya menjadi dasar pemberian makna terhadap suatu tradisi yang 

dilakukan secara konsisten dan sebagai bentuk komunikasi dalam mengespresikan 

keyakinan baik itu dalam konteks keagamaan atau konsep tradisi lainnya. Kekhasan 

budaya yang ada dalam suatu masyarakat sangat erat dipengaruhi oleh lingkungan alam, 

perkembangan sejarah, wujud komunikasi dan temperamen manusianya. Dengan kata 

lain, budaya merupakan cerminan dari suatu kelompok masyarakat pemilik budaya 
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tersebut.  Kedudukan budaya sangat penting bagi masyarakat, dimana budaya merupakan 

sumber nilai utama dalam pendidikan budaya yang mengusung keyakinan berdasarkan 

tradisi yang berlaku, serta pembentuk nilai karakter luhur bangsa yang diwariskan secara 

turun-temurun yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan ciri 

khas yang telah terbentuk.  

Keragaman budaya kerap terjadi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh 

beragamnya suku bangsa dan agama. Aceh merupakan salahsatu wilayah di Indonesia 

yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dan agama. Dalam keberagaman yang 

berkembang, keberadaan etnis tentu menjadi salah satu faktor berkembangnya multi 

budaya (multikulturalisme) diAceh.  Etnis atau suku dimaknai sebagai suatu kesatuan 

sosial yang dapat membedakan kesatuan berdasarkan persamaan asal-usul wilayah 

seseorang/kelompok masyarakat, sehingga diklasifikasikan sesuai dengan kelompok 

sosial yang berlaku dalam masyarakat Aceh dengan mengedepankan toleransi terhadap 

keberagaman (keheterogenan) dalam masyarakatnya.  

Salah satu etnis yang ada dalam masyarakat Aceh adalah etnis Tionghoa (China) 

yang menguasai sebagian wilayah perdagangan yang terletak dikawasan Peunayong. 

wilayah peunayong dikenal sebagai kawasan china town di Kota Banda Aceh, karena 

banyak etnis china yang menjalankan bisnis dan perdagangan, dan salah satu budaya 

yang berkembang dalam etnis tersebut adalah perayaan keagaman yang dilakukan dengan 

tradisi kesenian tradisional masyarakat Tionghoa yang dikenal dengan barongsai. 

Barongsai merupakan seni tradisional masyarakat Tionghoa yang sering 

ditampilkan pada perayaan keagamaan bagi umat yang beragama Budha, seperti  

peringatan tahun baru China atau hari raya Imlek, hari raya nyepi, perayaan perkawinan 

serta acara-acara penting lainnya yang diselenggarakan masyarakat China yang ada di 

Aceh dan umumnya dilakukan dilingkungan Vihara yang terletak di kawasan peunayong 

dipusat Kota Banda Aceh.  

Penerapan Syariat Islam dalam sistem hukum masyarakat Aceh yang secara 

resmi  berlaku sejak tahun 2001, tentu dianggap memiliki dampak yang besar dari 

penyelenggaraan peribadatan dan upacara keagamaan lainnya. Pandangan ini juga 

diperoleh dari sebagian besar masyarakat pendatang yang berkunjung ke Aceh dan 

sebagian keturunan etnis tionghoa yang berdomisili diluar Aceh, tentang pemberlakuan 

syariat islam memiliki pengaruh besar terhadap kebebasan penyelenggaraan upacara 

keagamaan bagi agama lain di Aceh, yang kemudian diperkuat dengan ditetapkannya 

Qanun Syariat Islam Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang 

aqidah dan ibadah. Hal ini sedikit banyak dianggap berdampak pada kenyamanan 

penyelenggaraan upacara peribadatan bagi kaum non muslim terlebih upacara 

peribadatan yang dilakukan dengan bentuk perayaan tersendiri yang ditampilkan secara 

terbuka dalam lingkup tertentu. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu dilakukan penelitian yang mengkaji 

keberadaan perayaan keagamaan yang dilakukan dengan kesenian tradisional barongsai 

masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Kota Banda Aceh dalam bingkai penerapan 

syariat islam dan pendidikan nilai melalui perayaan keagamaan tersebut pada masyarakat 

Aceh.  

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut  

Sugiyono (2009:14)” Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah”. Penelitian ini dilakukan di 

lapangan melalui wawancara, pengamatan dan menelaah kajian literatur  kepustakaan dari 

dokumentasi berita dan pencatatan tentang perayaan keagamaan, sebagai data untuk 

memperkuat kajian tentang keberadaan perayaan keagamaan dalam bentuk kesenian 

barongsai pada masyarakat Tionghoa di Kota Banda Aceh serta pendidikan nilai yang 

diperoleh masyarakat Aceh dalam perayaan keagamaan tersebut.  
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Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sanjaya (2013:47) penelitian 

deskriptif adalah “metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh 

dan mendalam tentang realitas sosial  dan berbagai fenomena yang  terjadi di masyarakat 

yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambar ciri, karakter, sifat dan model dari 

fenomena tersebut”. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan keberadaan perayaan 

keagamaan kesenian tradisional barongsai serta pendidikan nilai dalam perayaan 

keagaman tersebut. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

a. Keberadaan Kesenian Tradisional Barongsai pada Masyarakat Tionghoa di 

Aceh 

Kesenian Barongsai merupakan tari tradisional yang berasal dari Tiongkok, yang 

biasanya ditampilkan dalam bentuk atraksi-atraksi tarian dengan memakai kostum 

berbentuk singa. Kesenian barongsai ini biasanya ditampilkan pada perayaan-perayaan 

khusus masyarakat Tionghoa. Berdasarkan keterangan bapak Harianto atau biasa disapa 

dengan ko acong yang merupakan pelatih barongsai di Kota Banda Aceh, bahwa 

kesenian tradisional barongsai ini biasanya ditampilkan pada perayaan tertentu, seperti 

hari besar yang diperingati oleh masyarakat Tionghoa dan penganut agama Budha, 

termasuk hari raya imlek, hari raya Nyepi, pesta pernikahan, peresmian toko yang 

biasanya diselenggarakan oleh masyarakat etnis china di Kota Banda Aceh.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan-catatan tentang proses 

berkembangnya kesenian Barongsai di Aceh yang dimiliki oleh yayasan Hakka Aceh 

yang pusatnya terletak di Vihara Dharma Bhakti peunayong, bahwa kesenian barongsai 

baru mulai aktif di Banda Aceh pada tahun 2012. Sebelumnya masyarakat etnis China 

belum berani menyelenggarakan perayaan upacara keagaman dengan atraksi-atraksi 

secara terbuka. Berdasarkan penjelasan Ko Acong banyak hal yang membuat masyarakat 

etnis Tionghoa yang ada di Banda Aceh tidak melakukan atraksi barongsai pada upacara 

keagamaannya sebelum tahun 2012. Pertimbangan tersebut meliputi; konflik yang  

berkepanjanjangan, isu terkait G30S PKI, bencana tsunami dan ada kekhawatiran pada 

pemberlakuan syariat islam di Aceh akan berdampak pada perayaan keagamaan tersebut.  

Pada awal munculnya barongsai di Banda Aceh yang dikelola oleh yayasan 

Hakka Aceh, tim barongsai hanya sebatas melakukan latihan saja, belum berani untuk 

ditampilkan dalam bentuk pertunjukan pada kegiatan peribadatan atau upacara 

keagamaan. Penyebab utamanya adalah masih belum cukup pemain barongsai yang 

berminat untuk ikut dalam tim ini dan belum memadainya fasilitas dikarenakan belum 

banyak anggaran yang terkumpul untuk menunjang kegiatan barongsai tersebut. 

Sehingga dapat dikatakan kesenian barongsai belum terlihat geliatnya dan latihan yang 

dilakukan juga belum dapat berjalan secara rutin. 

Kesenian barongsai pertama kali di tampilkan di Kota Banda Aceh saat 

memperingati tahun baru imlek yang ke 2565 yaitu pada tahun 2014 yang bertepatan 

dengan hari Jumat tanggal 31 Januari 2014. Perayaan ini diselenggarakan dikawasan 

peunayong yang dipercaya sebagai tahun kuda pada kalender penanggalan China.  

Perayaan tersebut ditampilkan di depan pasar sayur yang terbesar di Kota Banda Aceh 

yang merupakan wilayah paling dominan bermukimnya etnis China. Pada perayaan imlek 

tersebut, kawasan peunayong dihias secara menarik dengan hiasan lampion yang 

berwarna merah dan dipintu pasar peunayong dipajang tulisan “Peunayong kampung 

keberagaman”. Dapat di artikan bahwa kekompakan masyarakat yang berdomisili di 

Peunayong sudah melebur dan dapat  menerima perbedaan  tersebut.  Aceh yang saat itu 

dipimpin oleh Gubernur dr. Zaini Abdullah mendukung terlaksananya perayaan 

keagamaan secara terbuka di Aceh yang sesuai dengan norma-norma keistimewaan Aceh. 

Walikota Banda Aceh yang saat itu dipimpin oleh ibu Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E 

juga memberi dukungan penuh terhadap sikap toleransi yang tinggi yang ada pada 
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masyarakat Aceh terhadap kaum Tionghoa, untuk dapat melakukan perayaan keagamaan 

dan melaksanakan peribadatan secara nyaman di bumi serambi mekkah.  

Tahun 2014 tersebut masyarakat Tionghoa di Aceh dapat merayakan imlek 

secara khidmat dimana ratusan warga keturunan Tionghoa melakukan prosesi 

peribadatan di vihara yang ada dikawasan peunayong. Seluruh aktivitas peribadatan yang 

dilakukan tersebut menarik perhatian masyarakat Kota Banda Aceh yang berduyun-

duyun memadati kawasan vihara untuk dapat menyaksikan secara langsung prosesi 

keagamaan pada perayaan imlek. Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen terkait 

perayaan imlek pada tahun 2014 tersebut, bahwa warga keturunan Tionghoa merasa 

nyaman melakukan perayaan imlek di Aceh, walau berada ditengah warga yang 

mayoritas muslim, namun nilai toleransi yang dimiliki masyarakat Aceh memberi 

kenyamanan tersendiri dalam melaksanakan peribadatan dan masyarakat Aceh dapat 

berbaur dengan warga keturunan Tionghoa. 
Tahun 2015 kesenian barongsai telah menjadi suatu cabang olahraga yang 

dipertandingkan ditingkat nasional dan Internasional.  Dan pada tahun 2016 kesenian 

barongsai milik yayasan Hakka Aceh menjadi perwakilan Provinsi Aceh untuk mengikuti 

perlombaan di Jawa Barat dan memperoleh penghargaan medali perunggu sebagai juara 

3, serta ditahun yang sama meraih penghargaan ditingkat Internasional yang 

diselenggarakan di China sebagai perwakilan Indonesia meraih penghargaan sebagai best 

performance.  

Perayaan imlek di Aceh senantiasa dirayakan setiap tahunnya hingga sekarang, 

yang dimeriahkan dengan atraksi kesenian barongsai, dan setiap tahun pula perayaan 

keagamaan tersebut dipadati oleh masyarakat Aceh yang ingin menyaksikan perayaan  

tersebut secara langsung. Sebagai bentuk terjadinya peleburan budaya antara kesenian 

tradisional barongsai dengan wilayah Aceh dimana kesenian barongsai itu mulai 

berkembang dan terjaga keberadaannya, tim barongsai mendesain kostum pertunjukan 

yang digunakan oleh pemain musiknya yang bermotifkan pintoe Aceh. Peleburan budaya 

lainnya dapat terlihat dari adanya kolaborasi pertunjukan barongsai yang ditampilkan 

dalam berbagai pertunjukan dan perayaan acara di Kota Banda Aceh, seperti 

berkolaborasi dengan pertunjukan tari seudati dan tari Ratoeh Jaroe pada tahun 2015 

sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa kesenian barongsai sudah tidak asing bagi 

masyarakat Aceh dan cenderung dapat diterima dengan baik. Bahkan saat ini tim 

barongsai dibawah yayasan Hakka Aceh memiliki 4 orang personel yang beragama 

muslim yang terdiri dari 2 orang wanita dan 2 orang pria. Tim penari wanita pada saat 

mengikuti pertunjukan juga memakai jilbab yang merupakan ciri khas wanita muslim. 

 

  
Gambar 1. Tim Barongsai Yayasan Hakka Aceh 

Sumber: dokumentasi yayasan Hakka Aceh tahun 2017 

 

 



Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

250 
 

b. Pendidikan Nilai dalam perayaan keagaman melalui kesenian Tradisional 

Barongsai di Aceh 

Dalam kerangka kebudayaan,  pendidikan dalam suatu tataran nilai meliputi nilai 

budaya itu sendiri. Nilai budaya tersebut meliputi seperangkat tatanan nilai yang 

disepakati dan tertanam dalam suatu kelompok masyarakat sebagai acuan perilaku atau 

norma yang harus di wujudkan dan dilaksanakan bersama. “Dalam kerangka kebudayaan 

wujud inti atau ruh dari kebudayaan itu adalah nilai budayanya. Wujud-wujud lain 

meliputi ide atau pikiran, perilaku dan kebudayaan fisik baru diakui sebagai budaya 

apabila merepresentasikan nilai budaya. Dengan demikian, nilai itu adalah budaya dan 

budaya adalah sistem nilai (Koentjaraningrat, 1998:11). 

Suatu keistimewaan yang dimiliki masyarakat Aceh yang dominan dihuni oleh 

masyarakat yang beragama muslim, namun dalam kehidupan bermasyarakat sikap saling 

menghargai telah dengan sangat kuat tertanam dan teraplikasikan dalam sendi-sendi 

kehidupan sosial dalam masyarakatnya. Lokasi Masjid Raya Baiturrahman yang 

merupakan masjid kebanggaan masyarakat Aceh letaknya berhadapan dengan Gereja 

Katolik Hati Kudus yang terletak di jantung kota Banda Aceh, dan ± 200 meter dari 

gereja hati kudus terdapat vihara Dharma Bhakti  tempat masyarakat Tionghoa 

melaksanakan kebaktian keagamaan. Hal ini menggambarkan masyarakat Aceh, secara 

terbuka menerima konsep keberagaman dan menghargai nilai-nilai yang dianut oleh 

agama lain yang ada di Aceh, padahal Aceh sangat kental dengan sebutan Serambi 

Mekkah dan syariat islam adalah sistem hukum yang dianut. 

Konsep keberagaman budaya antar umat beragama telah lama tertanam dalam 

jiwa masyarakat Aceh, hal ini dapat dilihat dari catatan sejarah berbagai karya sastra 

Aceh yang menggambarkan kerukunan antar umat beragama di Aceh, salah satu karya 

sastra besar yang pernah lahir di Aceh merupakan karya Prof. Dr. Ali Hasjmy yang 

merupakan Guru Besar pada UIN Arraniry Aceh dan pernah menjabat sebagai Rektor 

pada Universitas tersebut, menjadi Gubernur Aceh periode 1957-1964, serta berbagai 

jabatan lainnya. Dalam karya-karya beliau banyak merepresentasikan kehidupan dan 

kekerabatan sosial pada masyarakat Aceh. Salah satunya seperti yang terteran dalam 

buku beliau yang berjudul Suara azan dan lonceng gereja, roman antara agama, yang 

diterbitkan oleh Syarikat Tapanuli, pada tahun 1940.  

Dalam konteks peribadatan dan perayaan keagamaan yang dilaksanakan oleh 

umat-umat beragama non muslim di Aceh dapat dijalankan secara aman dan nyaman. 

Seperti perayaan Natal bagi kaum Kristiani, prosesi peribadatan berjalan dengan tenang 

di Gereja Hati Kudus Aceh. Demikian juga dengan perayaan keagaman yang 

dilaksanakan masyarakat etnis Tionghoa senantiasa dilakukan secara terbuka yang 

dimeriahkan dengan berbagai atraksi barongsai. Perayaan keagamaan ini senantiasa  

menjadi daya tarik tersendiri menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat Aceh 

dalam setiap perayaannya. Berdasarkan berbagai data dan informasi dari berbagai media 

tentang pelaksanaan perayaan imlek di Aceh, diperoleh informasi bahwa, banyak 

masyarakat yang membawa serta keluarga untuk menyaksikan perayaan tersebut. Hal ini 

juga menjadi salah satu pendidikan nilai yang bersifat positif bagi generasi penerus Aceh.   
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Gambar 2. Perayaan Imlek yang dipadati oleh Masyarakat Aceh 

Sumber: dokumentasi yayasan Hakka Aceh tahun 2017 

 
Kedudukan nilai dalam suatu kebudayaan merupakan faktor yang sangat penting. 

Pemahaman dan orientasi sistem nilai dalam suatu budaya meliputi sistem perilaku dan 

sikap masyarakat dalam menghargai produk budaya yang ada dalam masyarakat itu 

sendiri. Pendidikan nilai yang dapat di petik dari setiap perayaan keagaman melalui 

pertunjukan kesenian tradisional barongsai di Aceh dapat di klasifikasikan sebagai 

berikut: 

1) Penghargaan terhadap produk budaya; Sikap penghargaan terhadap produk budaya 

salah satunya meliputi sikap apresiasi yang tinggi terhadap suatu budaya yang telah 

ada di lingkup suatu masyarakat. Masyarakat Aceh sangat mengapresiasi keberadaan 

kesenian tradisional barongsai yang ada di Aceh, hal ini dibuktikan dengan 

tingginya keinginan masyarakat yang ingin menyaksikan dan terlibat langsung 

dalam perayaan upacara keagamaan tersebut. Sikap-sikap penghargaan terhadap 

produk budaya yang tercermin dalam perilaku masyarakat Aceh, meliputi; 

pemberian pujian terhadap produk budaya pada kesenian tradisional barongsai, 

memberikan dorongan agar kesenian tradisional barongsai senantiasa dapat 

berkembang dan terjaga eksistensinya, sikap mengakui kelebihan budaya lain juga 

tercermin dalam jiwa pimpinan dan masyarakat Aceh itu sendiri, serta hal yang 

paling positif yang dapat terlihat adalah beberapa masyarakat Aceh yang beragama 

muslim memberikan izin bagi anak-anaknya untuk mempelajari budaya melalui 

kesenian tradisional barongsai tersebut dengan terlibat dalam tim barongsai yang 

dibina oleh yayasan Hakka Aceh.  

2) Toleransi antar umat beragama; Sikap toleransi disini tercermin dengan tertanamnya 

nilai menghargai konsep keberagaman antar umat beragama, hal ini juga ditetapkan 

dengan dasar hukum yang kuat di Aceh. Penerapan syariat islam juga mengusung 

sikap menghargai perbedaan antar umat beragama serta kebudayaan yang melekat. 

Hal ini dapat dilihat bahwa Konsep keberagaman budaya dari berbagai etnis yang 

ada di Aceh juga dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 

tahun 2006 (UUPA) BAB XXXI pasal 221 ayat (3) “ Pemerintah, Pemerintah Aceh 

dan pemerintah kabupaten/kota, mengakui, menghormati, dan melindungi warisan 

budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”.  

3) Pendidikan moral/karakter; dalam konteks moral, Aceh sangat kental dengan budaya 
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peumulia jame “memuliakan tamu” yang telah tertanam dalam sendi-sendi 

kehidupan sosial masyarakat Aceh. Masyarakat etnis yang merupakan masyarakat 

pendatang telah diterima dengan baik di Aceh. Pengenalan budaya yang diterapkan 

oleh para orang tua di Aceh kepada anak-anaknya dalam mengapresiasi keragaman 

budaya juga merupakan salah satu faktor memuliakan budaya dari masyarakat 

pendatang tersebut.  Hal ini juga relevan dengan nilai pendidikan terhadap 

terbentuknya moral dan karakter generasi penerus Aceh melalui pengajaran nilai 

bagaimana bersikap dan menanamkan perilaku yang luhur dengan rasa  menghargai 

terhadap sesama insan makhluk Tuhan. 

 

KESIMPULAN 

 Nilai keberagaman budaya yang melekat pada masyarakat Aceh merupakan 

cerminan bahwa masyarakat Aceh merupakan suku yang bersikap terbuka terhadap 

masyarakat pendatang dan menghargai perbedaan. Kesenian tradisional barongsai dan 

pelaksanaan peribadatan masyarakat etnis Tionghoa yang secara terbuka dilakukan setiap 

tahunnya, yang dimeriahkan dengan arak-arakan dan atraksi barongsai merupakan 

gambaran bahwa masyarakat Aceh sangat menghargai produk budaya yang dimiliki antar 

umat beragama. Seluruh konsep peribadatan di Aceh diatur oleh Undang-undang yang 

berlaku, dan masyarakat diharapkan secara bersama untuk saling menghargai dan dan 

menjaga rasa nyaman dalam menjalankan sistem keagamaan dan ibadah di Aceh. 

 Keberagaman budaya antar umat beragama juga bagian pendidikan nilai bagi 

masyarakat Aceh, yang meliputi; penghargaan terhadap produk budaya, menanamkan 

sikap toleransi dan menghargai prosesi keagaman dan budaya yang melekat dari agama 

tersebut, serta pendidikan bagi perkembangan moral dan karakter masyarakat Aceh dalam 

membangun sikap menghargai serta membuka diri untuk mempelajari budaya-budaya 

lain. 
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Abstract: This paper aims to examine the structure of Karambangan music in the Sangihe 

community. By using qualitative research methods, where the data is obtained from interviews, 

observations and reviewing writings that are relevant to this music, especially in the Sangihe 

community.  After  reviewing  it  was  found  that  karambangan  music  is  the  music  of  the 

creativity of the Sangihe Community when interacting with surrounding communities such as the 

Philippine community, the Minahasa community, the Ambonese community, which are expressed 

in terms such as Stem Nona anie, Stem Manila, Stem Karambangan, and are still performed with 

songs from the Sangihe community. 
 
Ringkasan: Tulisan  ini  bertujuan  mengkaji struktur  music Karambangan  pada  masyarakat 

Sangihe. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data-datanya didapatkan 

dari hasil wawancara, observasi serta mengkaji tulisan-tulisan yang relevan dengan musik ini 

khususnya pada masyarakat Sangihe. Setalah dikaji maka didapatkan bahwa musik karambangan 

adalah musik hasil kreatifitas Masyarakat Sangihe saat berinterkasi dengan masyarakat sekitar 

seperti masyarakat Pilipina, masyarakat Minahasa, masyarakat Ambon, yang terekspresi dalam 

istilah seperti Stem Nona anie, Stem Manila, Stem Karambangan, serta tetap dibawakan dengan 

lagu-lagu dari masyarakat Sangihe. 

 

Kata kunci; Musik Karambangan, Struktur Musik 

 

PENDAHULUAN 
Musik Karambangan adalah musik instrumen gitar tunggal yang dimainkan 

dengan dipetik dengan gaya khas tertentu. terdapat di Masyarakat Sangihe sejak akhir 

tahun 1960. Musik ini mirip dengan Musik Maka’aruyen di Minahasa, musik Maing 

Bungang masyarakat Bowuntehu, dan juga Musik Karambangan yang terdapat 

diberbagai daerah seperti Philipina, Minahasa, Gorontalo, Poso, Ambon. Musik 

Karambangan biasanya dimainkan oleh masyarakat  Pesisisr.  Lagu-lagunya  berisi  

nyanyian  kerinduan  akan  kampung  halaman, ratapan serta cerita asmara. Tahun 

1970an Musik ini berkembang fungsinya dalam okasi pengisi  acara  pernikahan,  

ulang  tahun,  nae  rumah  baru,  bahkan  dalam  acara  Tulude. Demikaan juga 

komposisi alatnya ditambah dengan keroncong istilah unutk Juk atau Ukulele, serta 

ditambah dengan penyanyi. Keistimewaan dari Musik Karambangan di Sangihe adalah 

keberadaan Tali Suasa yaitu dawai gitar khusus yang dipercaya memiliki kekuatan 

khusus yang membuat kaum wanita bisa terpikat. Yang sebenarnya memang musiknya 

agak melankolis. Terdapat Kompetisi musik Karambangan di Sangihe yang disebut 

Mesengele. Maestro Musik Karambangan disebut Yanu Majago atau orang yang sangat 

hebat. Dalam menala dawai Musik Karambangan masyarakat Sangihe mengenal istilah 

mailto:glenielatuni@unima.ac.id
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stem Manila, Stem Ambon,  Stem  Nona  Ani.  Sekarang  ini  Musik  Karambangan  

masih  dimainkan  oleh masyarakat di Sangihe  walaupun  sudah  semakin  jarang.  

Untuk  itu  peneliti  menganalisis Struktur Musik Karambangan Sangihe. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan sumber datanya dari hasil 

wawancara, Observasi, analisis dokumen seperti Video, rekaman Audio serta sumber 

pustaka yang terkait. 

 

PEMBAHASAN 
1. Kebudayaan 

Keberadaan kesenian sebagai suatu kebutuhan ekspresi nilai estetika manusia 

tidak terlepas dari sistem kehidupan. Karena tidak ada kebudayaan di dunia ini 

dimanapun  ia berada tanpa meninggalkan jejak-jejak ekspresi estetikanya (Rohendi 

2000:2). Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan itu maka manusia akan berinterasi 

dengan lingkungannya antara dirinya dengan alam, dirinya dengan sesama, dan dirinya 

dengan dirinya sendiri. Manusia memilih sendiri ketersediaan potensi kebutuhannya 

dalam hidup baik pangan, sandang dan papan dan konsep-konsep pengelolahannya, dan 

terbentuk juga suatu sistem interaksi sosial dalam berkomunikasi, dalam berperilaku, 

dan  dalam konsep religi, hal itu diekspresikan melalui  simbol-simbol.  Untuk  

memenuhi  kebutuhan  rasa  maka  manusia  akan mengekspresikan lewat media dan 

tindakan-tindakan estetiknya lewat tiruan tindakan alam dan ekspresi simbol (Rohidi 

2000:6; Sri Hermawati 2015:144-151;  Darmasti 2011). Hal ini terekspresi juga pada 

Musik Karambangan di Sangihe. 

 

Sistem Penalaan dan teknik bermain Gitar Karambangan Sangihe 

Penalaan dawai gitar (tuning) pada  Musik Karambangan di Sangihe, 

diistilahkan Menistem. Karena setiap sub genre Musik Karambangan mempunyai 

system penalaan yang berbeda yang dapat dilihatpada bagan di bawah ini. 

Perbandingan Sistem Penalaan (Stem) Gitar Pada Masyarakat Sangihe 
Standar 
Internasional 

Stem Manila Stem Karambangan 
Sangihe 

Nona Ani Stem Ambon 

Senar 1 

Senar 2 

Senar 3 
Senar 4 

Senar 5 

Senar 6 

e1 

c1 

g 

d 

Bes 

F 

Senar 1 

Senar 2 

Senar 3 
Senar 4 

Senar 5 

Senar 6 

e1 

c1 

g 

d 

Bes 

F 

Senar 1 

Senar 2 

Senar 3 
Senar 4 

Senar 5 

Senar 6 

e 

b 

g 

d 

A 

G 

Senar 1 

Senar 2 

Senar 3 
Senar 4 

Senar 5 

Senar 6 

e1 

b 

fis 

d 

A 

G 

Senar 1 

Senar 2 

Senar 3 
Senar 4 

Senar 5 

Senar 6 

c1 

e1 

c 

B 

F 

G 

 

Melodi pada iringan gitar dimainkan secara arpeggio yang lazim dilakukan 

dalam permainan  gitar  tunggal.  Melodi  pada  gitar  Karambangan,  baik  yang  

memakai  stem Pelayaran, Hawaian dan jenis stem lainya seperti yang sudah ditulis 

sebelumnya, bergerak terus-menerus  dengan  berbagai  improvisasi  sesuai  keinginan  

pemainnya.  Melodi-melodi yang dimainkan dipengaruhi oleh penalaan  yang unik 

(nada-nada pada setiap dawai dalam gitar, akan mengalami perubahan)  dari dawai 

gitarnya, yang sedikit berbeda dari penalaan dawai gitar. Pemain gitar Karambangan, 

memainkan melodi menggunakan jari ibu dan jari telunjuk. Biasanya jari ibu memainkan 

bas sedangkan jari telunjuk berfungsi  memetik tiga senar, yaitu senar satu, senar dua 

dan senar tiga, secara bersamaan.  Adapun jari-jari tangan kiri berfungsi untuk 

menekan senar dengan menggunakan penjarian yang sama dengan gitar klasik. 
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Bentuk dan Struktur Musik Karambangan Sangihe 
Dalam musik dikenal form of music dan form in musik. Form of music adalah 

bentuk fisik  dari  karya  musik  yang  dapat  dilihat  dalam  partitur  dan  dapat  dirasakan  

melalui penyajian. Form in music adalah bentuk yang ditangkap dari pendengaran dan 

rasa. Form in music dapat disebut bentuk psikis atau batin dari musik. Bentuk lagu dari 

Karambangan adalah  A - B, A – B - A, A – A - B, A – A – B - C, 
Bentuk  rondo  adalah yang umum digunakan.  Dikatakan seperti itu karna pola 

lagu yang sering dipakai adalah : intro- bait 1-bait 2 - interlude-bait 3-ending ,intro – bait 

1- reffrein- interlude – bait 2-ending. Intro pada musik Karambangan terdiri 4 – 12 

birama, interlude dimainkan 8-16 birama. Tetapi kadangkali  interlude   dimainkan 

sesuai dengan kemauan dan rsa dari gitaris itu sendiri, dan ending  dimainkan 4-8 birama. 

 

Irama/Ritme 

Musik Karambangan sudah mengikuti pola irama barat, seperti pola irama 

dengan sukat 2/4, 3/4 dan 4/4. Pola-pola   ini sangat terasa sebagai pola irama   rumba, 

mars, dan waltz. Perubahan irama melodi dari lagu terjadi juga pada semua jenis musik 

yang memakai iringan   alat musik. Sebagai contoh jika sebuah lagu yang mempunyai 

style irama waltz, polka  yang  menurut  orang  Sangihe  disebut  irama  Poks.  Contoh  

lagu  dengan  pola–pola tersebut adalah sebagai berikut 

 

Ornamen 

Ornamen   dalam   musik   Karambangan       memegang   peranan   penting   

dalam memunculkan suasana yang khas baik pada iringan dan nyanyiannya. Ornamen 

dalam musik Karambangan yang ada di Sangihe dikenal dengan sebutan bungange  atau 

hiasan nada. Pada melodi iringan gitar, ornament-ornamen ini lebih sederhana dari 

ornamen yang   digunakan dalam karya-karya gitar tunggal. 
 

Penggunaan Acciacattura dengan teknik slur. 

 

 

 

 
 
Contoh 2. 

 
 
 
 
 
Penggunaan grupetto pada permainan gitar tunggal, dengan campuran teknik slur 

 
 
 
 
 
 
Contoh 2 
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Nyanyian Musik Karambangan 

Melodi  dalam  nyanyian  Karambangan,  memiliki  lompatan-lompatan  nada  

jauh, namun ada juga beberapa lagu melankolis yang melodinya bersifat mengalir, yang 

rangkaian nada-nada dalam pergerakannya biasanya dimulai dari nada-nada yang rendah 

bergerak perlahan menuju ke nada-nada yang lebih tinggi, lalu bergerak perlahan menuju 

nada-nada yang lebih rendah. Gerakan melodi dalam nyanyian Karambangan terkadang 

sudah tidak bergerak sesuai dengan motif melodi yang sebenarnya. Ini terjadi karena 

pengaruh teknik Hantage dan Mebawalase, dalam cara menyanyi tradisional Sangihe. Di 

bawah ini contoh perubahan ritme pada melodi lagu 

 
Melodi asli 
 

 
 
Terjadi perubahan terhadap struktur melodi 
 

 
 

 
 
Melodi Dua suara 
 

 
 

 
 

SIMPULAN 

Musik Karambangan Sangihe memiliki struktur dan estetikanya sendiri. Walau 

dipengaruhi oleh Gaya Musik dari berbagai daerah, tetapi kekhasan music ini tetap 

terlihat perbedaanya. 
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GERAK TARI BEDHAYA SURYASUMIRAT DI PURA 

MANGKUNEGARAN SURAKARTA SEBAGAI ACUAN NILAI 

PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA DISRUPSI 

 

Rimasari Pramesti Putri1, Bintang Hanggoro Putra2 

 
Pendidikan Seni Tari Universitas Negeri Semarang 

Email:rimasari2019@mail.unnes.ac.id. 

 

Abstract: One of woman dance developed in Pura Mangkunegaran is Bedhaya Suryasumirat 

Dance. The Bedhaya Suryasumirat dance in the Pura Mangkunegaran is a relatively new dance, 

but it has been considered as a palace heirloom. In disruption era, it is important to study cultural 

values through dance. This study aims to examine the values of conservation through the Bedhaya 

Suryasumirat dance. This research used a descriptive qualitative approach. This research is located 

in Pura Mangkunegaran, Surakarta. Data collection is use by participatory observation, interviews, 

document studies, and literature studies. The validity of the data is determined through data 

triangulation, observer triangulation, theory triangulation, and method triangulation. The results 

showed that the 11 values of conservation character that are religious, honest, intelligent, fair, 

responsibility, caring, tolerant, democratic, loving the motherland, tough and polite are reflected in 

the movements of the Bedhaya Suryasumirat Dance. The  results showed that the 11 values of 

conservation character that are religious, honest, intelligent, fair, responsibility, caring, tolerant, 

democratic, loving the motherland, tough and polite are reflected in the movements of the Bedhaya 

Suryasumirat Dance. 

 

Key Words: Gerak Tari, Pendidikan Karakter, Era Disrupsi 

 

Ringkasan: Tari putri yang berkembang di Pura Mangkunegaran salah satunya adalah Tari 

Bedhaya Suryasumirat. Tari Bedhaya Suryasumirat dalam lingkungan Pura Mangkunegaran 

merupakan tarian yang relative baru, tetapi telah dianggap sebagai pusaka Keraton. Di era disrupsi 

saat ini menjadi penting mengkaji nilai-nilai budaya melalui tari. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji nilai-nilai konservasi melalui tari Bedhaya Suryasumirat. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini terletak di Pura Mangkunegaran Surakarta. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatoris, wawancara, studi dokumen, dan 

studi pustaka. Keabsahan data ditentukan melalui triangulasi data, triangulasi pengamat, 

triangulasi teori, dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukan bahwa 11 nilai karakter 

konservasi yaitu religious, jujur, cerdas, adil, tanggung jawab, peduli, toleran, demokratis, cinta 

tanah air, tangguh dan santun tercermin dalam gerak Tari Bedhaya Suryasumirat. 

 

Kata kunci: Gerak Tari, Nilai Konservasi, Era Disrupsi 

 

PENDAHULUAN 

Pura Mangkunegaran Surakarta memiliki jenis tari khusus yang dianggap sebagai milik 

Mangkunegaran. Tari yang berkembang di Pura Mangkunegaran biasa dikenal dengan sebutan 

tari gaya Mangkunegaran. Tari gaya Mangkunegaran mempunyai gerak khas yang dilihat dari 

jenisnya ada jenis tari putri, tari putra alus, dan tari putra gagah (Suharji 1990: 91). Tari Bedhaya 

adalah mutlakmilikkerajaan. Oleh karena itu tari Bedhaya hanya dipentaskan di dalam istana. Hal 

ini dipengaruhi oleh adanya anggapan bahwa Bedhaya merupakan pusaka kerajaan. Tari Bedhaya 

Suryasumirat sebagai pusaka keraton, dipastikan memiliki simbol- simbol tertentu yang berkaitan 

dengan nilai. Gerak tari Bedhaya Suryasumirat memiliki ciri umum yang sama dengan tari 

Bedhaya pada umumnya yaitu dilakukan oleh penari putri berjumlah sembilan orang 

penari, menggunakan kain samparan sebagai busananya serta gerak yang dihasilkan 

mailto:rimasari2019@mail.unnes.ac.id


Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

260 
 

cenderung halus dan lembut. Perbedaan Bedhaya Suryasumirat terletak pada 

penggabungan motif gerak gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta. 

Durasi pertunjukan Bedhaya Suryasumirat memerlukan waktu kurang lebih 

empat puluh lima menit. Selama sajian Bedhaya Suryasumirat berlangsung, asap 

kemenyan dan dupa wangi memenuhi ruang pendhapa agung guna menambah suasana 

magis. Situasi sakral ini membuat para hadirin terlihat tenang selama pagelaran tari 

Bedhaya Suryasumirat berlangsung. 

Mengacu pada tampilan gerak tari, Bedhaya Suryasumirat pada bagian beksan 

menampilkan tema perdamaian antara Pangeran Sambernyawa dengan Sri Susuhunan 

Paku Buwana III. Bagian ini juga ditandai dengan pengulangan gerak sembahan sebanyak 

dua kali yang dilakukan diawal bagian tersebut. Gerak ini dilakukan untuk menghormati 

pihak-pihak yang dijunjung tinggi dalam pagelaran ini. Sembah pertama dilakukan 

dengan menghadap ke arah dalem ageng untuk menyembah Kanjeng Kyai (Kyai Fandel, 

Kyai Tambur, dan Kyai Pujo Sari) serta Kanjeng Gusti Mangkunegaran. Sembah kedua 

dilakukan dengan menghadap ketimur tepatnya mengarah pada posisi Gunung Lawu 

(yang juga disebut Sunan Lawu), mangadeg (makam leluhurterutama Pangeran 

Sambernyawa), dan matahari terbit. Sesembahan ini dilakukan untuk memohon doa restu 

dan ijin kepada otoritas religious tersebut, karena bagaimanpun apa yang ditampilkan 

merupakan penggambaran dan milik beliau. 

Masing-masing penari mempunyai nama-nama khusus didalam komposisinya 

yaitu Endhel Ajeg, Batak, Gulu, Dhadha, Apit Ngarep, Apit Mburi,Apit Meneng, Endhel 

Weton, dan Buncit. Sruktur pola penyajian tari Bedhaya Suryasumirat tersebut terbagi 

menjadi empat bagian yaitu; pertama disebut dengan bagian Maju Beksan. Pada bagian 

ini penari berjalan perlahan berbaris dengan gerak kapang-kapang secara berurutan dari 

dalem (bagian dalam istana) menuju Pendhapa Agung (pendapa besar). 

Bagian kedua diawali dengan melakukan gerak sembahan kemudian dilanjutkan 

berdiri menari dengan berbagai macam sekaran yang diakhiri dengan gerak sembahan. 

Pada bagian ketiga pelaksanaannya hampir sama dengan bagian kedua, hanya pagelaran 

lebih didominasi oleh tampilan peran batak dan endhel ajeg yang membawakan gerakan-

gerakan simbolis perdamaian antara PB III dan Pangeran Sambernyawa. Bagian kedua 

dan ketiga ini disebut sebagai beksan. Bagian ke empat atau yang disebut dengan Mundur 

Beksan merupakan kebalikan dari bagian pertama, yaitu berjalan perlahan berurutan 

menggunakan pola gerak kapang-kapang dari pendhapa ageng menuju bagian dalam. 

Gerak maknawi pada sajian tari Bedhaya Suryasumirat erat kaitannya dengan 

nilai-nilai konservasi. Nilai konservasi terdiri dari 11 unsur diantaranya adalah nilai 

religious, jujur, cerdas, adil, tanggung jawab, peduli, toleran, demokratis, cinta tanah air, 

tangguh dan santun. Nilai konservasi merupakan cerminan sifat dan sikap pribadi 

manusia. Nilai konservasi dapat tercermin dalam gerak tari Bedhaya Suryasumirat. 

Konservasi nilai melalui pendidikan konervasi dianggap sangat penting untuk 

ditanamkan karena ditinjau dari konsep pendidikan sebagai suatu proses pembentukan 

watak dan kapasitas manusia, maka nilai moral pada diri seseorang akan terbentuk dan 

terintegrasi menjadi satu pedoman hidupnya. Hardati (2015 : 54) berpendapat bahwa 

Nilai memiliki bermacam makna, yaitu mengandungng nilai (artinya berguna), 

merupakan niali (artinya baik atau benar),   mempunyai    niali   artinya    (merupakan    

onjek    keinginan,mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap 

menyetujui atau mempunyai sifat nilai tertentu), memberi nilai (artinya menanggapi 

sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai yang mengambarkan nilai tertentu). 

 

METODE 

Penelitian Gerak Tari Bedhaya Suryasumirat di Pura Mangkunegaran Surakarta 

sebagai acuan nilai konservasi menggunakan penelitian kualitatif. Rohidi (2011: 46) 

menyatakan bahwa penelitian seni secara umum memiliki ciri-ciri yang terdapat pada 
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kegiatan penelitian kualitatif. Penelitian seni yang bersifat kualitatif ini secara mendasar 

merupakan tindakan mengumpulkan data dan memberikan keterangan deskriptif 

mengenai makna, tindakan, dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan gerak tari 

Bedhaya Suryasumirat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan 

interpretatif. Menurut Rohidi (2011: 47) penelitian seni mempersyaratkan kepekaan dari 

peneliti terhadap seni, oleh karena itu sangat penting bagi peneliti untuk memiliki 

pengalaman estetik yang memadai. 

Analisis dalam penelitian ini terfokus pada cipta seni yang penguraiannya 

menggunakan kata-kata tentang kandungan intraestetik dan ekstraestetik. Kata-kata ini 

kemudian diorganisasi agar peneliti dapat mempertentangkan, membandingkan, 

menganalisis, dan merumuskan pola-pola terhadapnya dalam upaya memahami 

keseluruhannya (Rohidi 2011: 48). Ruang lingkup penelitian kali ini adalah gerak tari 

Bedhaya Suryasumirat kedalan nilai-nilai konservasi. Untuk penelitian ini, tidak semua 

scene, shot seluruh gerak yang ada dalam tarian ini diteliti oleh peneliti, melainkan pada 

bagian maju beksan, beksan dan mundur beksan yaitu shot-shot tertentu dalam gerak 

yang mengandung makna. Gerak tari Bedhaya dianalisis melalui nilai konservasi lalu 

memunculkan tanda-tanda dalam konteks budaya Jawa, berupa cara/sikap duduk, cara 

berjalan, cara memandang, cara menghargai atau menghormati yang diekspresikan dalam: 

1) gerak berjalan yang terdiri dari: kapang-kapang, enjer, kengser, lumaksana, srisig dan 

wedhi kengser, 2) gerak duduk meliputi: jengkeng, nikelwarti, dan 3) gerak tangan antara 

lain: ukel karno, sembah, sembah lenggut dan sindhet. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh 

melalui wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Soelistyo selaku pencipta tari 

Bedhaya Susyasumirat dan Ibu Rusini yang merupakan pelatih tari sekaligus Dosen ISI 

Surakarta. Data primer juga diperoleh berdasarkan observasi partisipatoris yang 

dilakukan pada sesi latihan tari Bedhaya Suryasumirat di Pendapa Ageng 

Mangkunegaran. Sumber data sekunder ini berupa wawancara dan observasi langsung ke 

lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka dengan 

membaca literatur-literatur yang menunjang penelitian (Sugiyono 2012: 225). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika kultural 

(semiotika budaya), khususnya dikerucutkan pada komunikasi non verbal. Dalam hal ini, 

seperti dikemukakan oleh Roland Barthes. Dengan memanfaatkan model yang  

dikembangkan Saussure, Barthes ingin mengungkapkan tentang hakikat fenomena 

kebudayaan. Melalui kode- kode, konvensi, dan tanda yang nampak dalam suatu budaya 

tersebut. 
 
ANALISIS DAN HASIL 

A. Nilai Karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter diidentifikasi dari 

agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan agama, 

masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu kehidupan individu, 

masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara 

politis kehidupan  kenegaraan pun didasari oleh nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas 

dasar pertimbangan itu, maka nilai- nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-

nilai dan kaidah yang berasal dari agama. 

Berdasarkan pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas 

prinsip- prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila 

terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang 

terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila 

menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, 

budaya, dan seni yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Pendidikan karakter bertujuan 
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mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara 

yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupannya sebagai warga negara. 

Berdasarkan budaya, suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat 

tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap 

suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat tersebut. Posisi budaya 

yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi 

sumber nilai- nilai dari pendidikan karakter. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional 

dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional mencerminkan kualitas yang harus 

dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan 

di berbagai jenjang dan jalur. Dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai 

kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan 

Pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan 

pendidikan karakter dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas (Kemendiknas 

2010: 7) 

 Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut maka teridentifikasi sejumlah nilai 

untuk pendidikan karakter sebagai berikut ini: 
Nilai Deskripsi 

 

1. Religius 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

 

2. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

 

3. Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis,pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya 

4. Disiplin 
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan 

 

5. Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya 

6. Kreatif 
Berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara atau hasil 

baru berdasarkan apa yang telah dimiliki 

7. Mandiri 
Sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas 

8. Demokratis 
cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain 

 

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan budi pekerti yaitu yang 

melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), sikap perasaan (affection felling), dan 

tindakan. Menurut Thomas Likona tanpa ketiga aspek tersebut, pendidikan karakter tidak 

akan efektif (Soenarko 2010: 43). Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara 

sistematis dan berkelanjutan, seorang peserta didik akan menjadi cerdas emosinya. 

Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting menyongsong anak dalam meraih masa depan, 

karena seseorang akan  lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan 

kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. 
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B. Relevansi Gerak Tari Bedhaya Suryasumirat ke dalam Nilai Karakter 

1. Gerak Sembahan 

 

 

 

 

 

 

Foto Gerak 

 

 

Nama dan 

Deskripsi Gerak 

Sembah yang merupakan gerakan ke dua tangan menuju ke depan hidung 

yang dilakukan oleh penari Bedhaya Suryasumirat 

Relevansi Gerak Gerakan sembah bisa direlevansikan dengan berdoa dalam setiap 

mengawali dan mengakhiri segala sesuatu kepada Tuhan. Hal ini tertuang 

dalam nilai regius berhati-hati dalam bertindak tergolong dalam sikap 

jujur, perilaku yang patuh dan taat pada suatu aturan termasuk dalam 

sikap 

disiplin, 

 

 

 

 

 

Ekspresi Simbolik 

Pepatah Gusti Allahe Dhuwit, Nabine Jarit ini secara harfiah berarti Gusti 

Allahnya uang, nabinya kain. Pepatah ini sebenarnya ingin 

menggambarkan orang yang hidupnya hanya memburu uang atau harta 

benda, kemewahan, dan kenikmatan. Sehingga yang ada di dalam otak 

dan hatinya hanyalah bagaimana mendapatkan uang, kemewahan, dan 

kenikmatan hidup itu. Bahkan untuk mendapatkan itu semua ia rela 

melupakan segalanya. Baik itu etika, moral, kebajikan, dan seterusnya. 

Tidak ada halangan apa pun sejauh itu semua ditujukan untuk 

mendapatkan uang, kemewahan, dan kenikmatan. Artinya, uang, 

kemewahan, dan kenikmatan adalah segala-galanya. Orang boleh saja 

menampik pepatah itu. Akan tetapi di balik itu semua orang juga sangat 

sering tidak sadar bahwa seluruh daya hidup yang ada pada dirinya 

hanya ditujukan untuk tujuan duniawiah tersebut. 

2. Relevansi Gerak Kapang-kapang urut kacang  

 

 

 

 

 
Foto Gerak 
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Nama dan 

Deskripsi Gerak 

Kapang-kapang urut kacang merupakan gerakan dimana penari 

berjalan urut menuju lokasi pagelaran. Urutan ini diibaratkan dengan 

kacang. 

 

Relevansi Gerak 

Gerak ini dapat direlevansikan dengan urutan dimana bagian belakang 

tidak pernah dapat mendahului depannya. Oleh karena itu, gerak ini 

merupakan 

simbol nilai dari mandiri, kerja keras, demokratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspresi Simbolik 

Pepatah Kaya Ngenteni Kereme Prau Gabus, Kumambange Watu Item 

secara harfiah berarti seperti menantikan tenggelamnya perahu gabus, 

mengapungnya batu hitam (batu kali). Perahu yang terbuat dari bahan 

gabus (semacam stereofoam) tentu sangat muskil untuk tenggelam. 

Demikian pun batu kali (batu andesit) sangak muskil untuk muncul ke 

permukaan air. 

Secara lebih luas pepatah ini ingin menyatakan akan sebuah usaha yang 

sia- sia. Usaha yang tingkat keberhasilannya adalah nol persen. Mungkin 

saja pepatah ini sama artinya dengan pepatah Ibarat menunggu Godod 

yang sebenarnya diadopsi dari lakon drama karya Samuel Beckett. 

Drama ini juga menggambarkan akan sebuah penantian yang sia-sia. 

Penantian pada sesuatu yang tidak akan datang atau terjadi. Jika kita 

mengharapkan pada sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi, maka apa 

yang kita lakukan ini sama dengan ngenteni kereme prau gabus, 

kumambange watu item. Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun 

Karsa, Tut Wuri Handayani Pepatah Jawa di atas secara harfiah berarti 

di depan memberi teladan, di tengah membangun kehendak/karya, 

mengikuti dari belakang memberikan daya. 

Pepatah ini telah menjadi pepatah atau semboyan yang digunakan di 

dunia pendidikan Indonesia. Maksudnya, tentu sangat mulia agar murid 

atau siswa-siswa Indonesia bisa berpedoman pada semboyan yang 

dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantara itu. Maksud dari kalimat pertama 

dari pepatah ini yakni di depan (maksudnya sebagai pemimpin) 

hendaknya seseorang dapat memberikan teladan atau contoh. 

Jika seorang pemimpin tidak dapat memberikan keteladanan baik dalam 

sikap profesionalnya, maupun dalam sikap hidup secara keseluruhannya. 

Memang manusia tidaklah pernah akan sempurna. Akan tetapi seorang 

pimpinan hendaknya selalu berusaha menjaga dirinya agar ia benar-

benar dapat menjadi teladan bagi bawahan, anak asuh, ataupun anak 

buahnya. Kita dapat membayangkan sendiri jika seoang pemimpin dalam 

profesi maupun tindakannya tidak dapat diteladani, maka sikap atau 

perilaku anak buahnya pun dapat dipastikan akan lebih buruk 

daripadanya. Hal ini juga dapat dilihat dalam sebuah sekolah jika guru-

gurunya bertindak kurang baik, maka murid-muridnya pun tentu akan 

bertindak lebih buruk dari gurunya itu. Tidak adanya keteladanan dari 

pimpinan menyebabkan anak buah akan kehilangan kepercayaan, 

hormat, dan segala respeknya. Jika seorang pimpinan berada di tengah-

tengah anak buahnya hendaknya ia bisa membangkitkan kegairahan agar 

anak buah atau anak asuhnya bisa bersemangat untuk berkarya atau 

bekerja. 

Di tengah anak buahnya ia hendaknya juga bisa menjadi teman, sahabat, 

atau partner yang baik. Apabila seorang pimpinan berada di belakang 

anak buahnya hendaknya ia bisa mendorong, memotivasi, bahkan juga 

mencurahkan segala dayanya sehingga anak buahnya bisa benar-benar 

memiliki daya untuk berkarya. 
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KESIMPULAN 

Pura Mangkunegaran ,memiliki gaya gerak khas Mangkunegaran yaitu 

menggabungkan antara gerak Surakarta dan Yogjakarta. Gaya gerak tersebut lalu menjadi 

ciri khas Tarian Gaya Mangkunegaran. Salah satu jenis tarian Mangkunegaran yang 

tergolong baru adalah Tari bedhaya Suryasumirat. Bedhaya Suryasumirat dalam 

penyajiannya dapat dipentaskan di dalam maupun diluar Keraton.Gerak Tari Bedhaya 

Suryasumirat dapat direlevamsikan ke dalam nilai karakter. Nilai Karakter dapat di 

golongkan menjadi 8 yaitu reigius, jujur, toleransi dan, disiplin, kerjakeras, kreatif, 

mandiri, dan demokratis. Ragam gerak kapang-kapang dapat direlevansikan sebagai 

seorang pimpinan hendaknya selalu berusaha menjaga dirinya agar ia benar-benar dapat 

menjadi teladan bagi bawahan, anak asuh, ataupun anak buahnya. Ragam gerak 

sembahan dapat direlevansikan sebagai penanaman nilai religious, jujur, toleransi dan 

disiplin. Ragam gerak kapang-kapang dapat direlevansikan sebagai sikap mandiri,kerja 

keras, kreatif dan demokratis. 
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PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM PENDIDIKAN KARAKTER 

SISWA SMA MELALUI LAGU DAN MUSIK DAERAH 
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Ringkasan: Remaja saat ini tak dapat lepas dari pengaruh gatget, oleh sebab itu guru dalam 

memberikan pembelajaran yang mudah, menggunakan media yang tiap saat digunakan oleh 

mereka. Pendidikan seni budaya di sekolah umum merupakan saran untuk pendidikan karakter 

oleh sebab itu. Pendidikan seni budaya dalam hal ini seni musik dapat mengembangkan 

kreatifitas, pengolahan rasa dan juga untuk memberi tempat sebagai sarana ekspresi diri. Siswa 

SMA yang sedang melngalami perubahan perlu sarana untuk mengasah kreatifitas, mengolah rasa 

dan mengekspresikan diri. Seni Tradisi dapat berkembang jika diminati oleh masyarakat terutama 

generasi muda, hal ini yang dapat digunakan oleh guru seni budaya (seni musik) untuk 

mengembangkan seni tradisi ( lagu dan musik daerah) dengan membuat group vocal Group atau 

ansambel musik daerah kemudian ditayangkan di you tube. 

        

Kata kunci: media sosial, pendidikan karakter, lagu dan musik daerah 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat 

dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang.Akan tetapi, karena 

manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan 

karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya 

yang bersangkutan( Novan Oemeri: 2015). Artinya, perkembangan budaya dan karakter 

dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari 

lingkungan sosial,budaya masyarakat, dan budaya bangsa.Lingkungan sosial dan budaya 

bangsa adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya dan karakter adalah mengembangkan 

nilai-nilai Pancasila pada diri peseta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. 

Berbicara tentang penguatan pendidikan karakter terutama pada peserta didik 

dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang terjadi 

di sekolah-sekolah. Diakui atau tidak diakui saat ini terjadi krisis yang nyata dan 

menghawatirkan dalam lingkungan sekolah yang melibatkan pada peserta didik. Krisis 

itu antara lain berupa meningkatnya pergaulan seks bebas, maraknya angka angka 

kekerasan anak-anak dan remaja Pendidikan yang dilakukan disekolah akan dapat 

meredam hal-hal diatas jika dalam pendidikan seni budaya benar-benar diaplikasikan 

dalam kehidupan karena dalam pendidikan seni budaya siswa dapat mengekspresikan 

diri secara positip dan kreatifitasnya juga dapat diolah sehingga dapat menghindarkan 

para remaja dari kegiatan-kegiatan yang negatif   

Dari kajian komunikasi yang menjelaskan bahwa media massa memiliki dampak 

yang signifikan. Baik itu dampak secara kognitif, afektif maupun konatif (perilaku). 

Dampak ini bisa secara evolutif maupun revolutif. Para ahli telah banyak juga yang 

merumuskan melalui berbagai teori dampak media. Shrum (2010) misalnya, menyatakan 

melalui teori subliminal-nya. Ia melalui teorinya ini menegaskan bahwa dampak media 

dapat ditelusuri dari teori pesan. Pesan atau stimulus yang dicerap oleh persepsi dan alam 

otak bawah sadar yang diterima melalui medium gambar yang diulang-ulang akan 
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menimbulkan dampak yang efektif. Pesan atau stimulus ini cepat melintas sebelum 

individu dapat memprosesnya lalu perlahan-lahan mempengaruhi dan mengubah pikiran 

sadar manusia.(Majalah UMMI, No. 1/XXVI/Januari 2014). Untuk itulah maka perlu 

dikaji Bagaimana memanfaatkan media social dalam pendidikan karakter siswa SMA 

dengan menggunakan lagu dan musik daerah? 

 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan pendekatan 

integrative menggunakan etno musikkologi dan folklore dengan  instrumen observasi, 

wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data-data dikumpulkan kemudian 

dikelompokkan diverifikasi, dianalisis dan disimpulkan. Data yang diperoleh dari 

observasi akan di verifikasi dan dianalisis melalui data wawancara dan dokumentasi 

maka akan diuji kebenarannya baik validitas dan reliabilitas melalui trianggulasi data. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

Menarik untuk mencermati perkembangan media sosial (medsos) yang memiliki 

dampak luar biasa dalam menentukan hitam putihnya karakter pendidikan anak bangsa. 

Sebagian kita beranggapan bahwa media sosial pada era digital ini diyakini menjadi 

salah satu penyebab menurunnya kualitas karakter generasi muda. Berbagai kejadian 

negatif yang menimpa dunia pendidikan kita berawal dari pemakaian tak terbatas 

terhadap penggunaan media sosial. (Juliswara,2017) 

Kegiatan ini memerlukan kreatifitas guru dalam mencari materi yang tepat agar 

sesuai dengan karakter dan perkembangan berpikir siswa, kegiatan dilakukan dalam  

pembelajaran rutin disekolah dengan memanfaatkan kesenian yang ada di daerah tempat 

sekolah tersebut. 

1. Mengaransemen dan menyanyikan lagu daerah 

Sesuai dengan kurikulum yang ada maka anak SMA dapat diberi pelajaran untuk 

mengaransemen lagu, dengan menggunakan program soft ware  gitar pro maka anak 

SMA dapat mengaransemen lagu-lagu daerah seperti : sue ora jamau, lir ilir, gundul-

gundul pacul dll, Bahkan soft ware gitar pro  dapat di down load di hand phone untuk 

mempermudah penggunaannya. Seperti gambar di bawah ini dilakukan siswa SMA Al 

Azhar semarang mengaransemen lagu su ora jamu dinyanyikan secara vocal group 

terdengar harmonis dan bagus. 

 (Milyartini, 2009: 83). Kreativitas musik adalah kemampuan seseorang untuk 

mencipta lagu, instrument ataupun mengaransemen musik baru yang belum pernah 

diciptakan orang lain dan hasil lagu dan musiknya dapat dinikmati orang lain (Habsari, 

2005: 85). Dalam hal ini anak SMA diajarkan untuk mengaransemen lagu seperti di atas 

dari lagu yang sederhana secara bertahap sampai pada lagu-lagu yang tingkat 

kesulitannya tinggi hal ini tergantung dari kemampuan siswa yang bersangkutan, 

kegiatan dapat dilakukan secara bertahap, dengan melakukan kegiatan belajar seperti itu 

maka guru secara tidak langsung akan mengajarkan pada siswa sikap menghargai 

temannya pada saat mengaransemen dan juga mempraktekkan hasil aransemen satu dan 

lainnya akan belajar bekerjasama, saling menghargai, disiplin, tanggung jawab dan lain 

sebagainya. Hal inilah yang dimaksud dengan mendidik karakter. 

 Guru dapat menggunakan media social seperti Instagram, you tube untuk 

menayangkan hasil kreasi siswa dan juga untuk memmasyarakatkan lagu-lagu daerah 

agar dikenal dan dinyanyikan oleh masyarakat terutama generasi mudanya agar mereka 

mengenal budaya sendiri. Media Sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

membangun masyarakat yang memiliki karakter karena perannya yang sangat potensial 

untuk mengangkat opini publik sekaligus sebagai wadah berdialog antar lapisan 

masyarakat. Terkait dengan isu keragaman budaya (mulmedia sosialulturalisme), peran 

media massa seperti pisau bermata dua, berperan positif sekaligus juga berperan negatif. 
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(Juliswara, 2017) Hal ini yang perlu disiasati oleh guru bagaimana menekan sisi negative 

dan memunculkan sisi positif dari media masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengaransemen dan memainkan musik daerah  

Siswa SMK belajar mengaransemen alat musik daerah secara berkelompok , hal 

ini dapat dilakukan tanpa membuat aransemen secara tertulis tetapi mereka dapat 

melakukan langsung dengan pembagian instrument yang ada seperti para sesepuh 

mengajarkan instrument musik tradisi pada para keturunannya atau generasi berikutnya, 

mereka diajarkan secara langsung demikian pula mengaransemen musik daerah boleh 

dilakukan tanpa tertulis tetapi memainkan langsung maka siswa akan dapat belajar 

kepekaan rasa musical atau harmoni. 

Berdasarkan  hasil  pengamatan,  peneliti  menemukan bahwa   di   SMK   

Negeri   3   Banyumas   calung   dimasukkan   dalam   kegiatan intrakurikuler  sebagai  

salah  satu  kurikulum  pembelajarannya. Pembelajaran yang diberikan dengan 

menerapkan pengetahuan dasar maupun keterampilan sederhana siswa yang diolah dan 

diasah menjadi  kompleks,  sehingga  mampu  menciptakan seniman-seniman yang 

berkualitas (Belly, 2018) Dengan cara seperti ini maka kesenian daerah akan 

berkembang dan diminati Generasi muda . Setelah mereka dapat memainkan maka hasil 

kegiatan belajar tersebut dapat dipublikasikan melalui social media yang dimiliki oleh 

siswa seperti IG, You tube, facebook, status di wad an lain sebagainya. 

Kegiatan yang dilakukan ini dapat menciptakan rasa cinta tanah air dan bangga 

menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang demikian banyak. 

Jika guru-guru seni budaya khususnya guru seni musik dapat melakukan hal seperti ini 

secara bersama-sama maka musik daerah juga akan dapat berkembang dan diminati oleh 

generasi muda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMPULAN 

 Pendidikan karakter diperlukan untuk mencipatakan generasi muda yang 

berkopetensi dan beraklak mulia. Pendidikan seni budaya dapat memanfaatkan media 

masa untuk membuat siswa SMA menjadi kreatif dan tetap mencintai budaya bangasanya 

melalui kegiatan bermusik dengan memanfaatkan lagudan musik daerah. Kegiatan yang 

dilakukan yaitu 10 mengaransemen dan menyanyikan lagu daerah secara berkelompok 

kemudian diupload di IG atau di you tube; 20 mengaransemen dan memainkan alat musik 

daerah secara berkelompok kemudian diupload di IG atau di youtube. 

https://www.instagram.com/p/B8aYfovHaVH/
https://www.instagram.com/p/B8aYfovHaVH/
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Abstract:  

Education with the use of Schoology learning services is a teaching and learning process that can 

be done anywhere and at any time. Based on the condition of education in the 21st century, 

information technology plays an important role in organizing and improving the quality of 

education due to the intensity of educational needs from time to time increasingly increase. 

Blended learning model or mixed learning that combines face-to-face learning with online 

learning. Online learning (e-learning) is learning that is carried out using internet technology, 

and is web-based which enables the interaction of learning between students and educators by 

accessing information and subject matter whenever and wherever. Learning Management System 

(LMS) is a development that is used in e-learning. LMS is a website-based integrative learning 

management system. In this development, LMS uses schoology which is equipped with various 

kinds of learning that are almost the same as in the real world class, ranging from attendance, 

tests and quizzes, to boxes to collect assignments 

 

Key Words: Schoology, Mobeler (Blended Learning Model), Cultural Arts 

 

Ringkasan: Pendidikan dengan pemanfaatan layanan pembelajaran Schoology merupakan proses 

belajar dan mengajar yang bisa dilakukan dimana pun dan kapan pun, Berdasarkan kondisi 

pendidikan di abad 21 ini, maka teknologi informasi memegang peranan penting dalam 

penyelenggaraan dan peningkatan kwalitas pendidikan karena intensitas kebutuhan pendidikan 

yang dari masa ke masa semakin menigkat. Model pembelajaran blended learning atau 

pembelajaran campuran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan 

pembelajaran online. Pembelajaran online (e-learning) merupakan pembelajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan teknologi internet, dan berbasis web yang memungkinkan terjadinya 

interaksi belajar antara siswa dan pendidik dengan mengakses informasi dan materi pelajaran 

kapanpun dan dimanapun. Learning Management Sistem (LMS) merupakan pengembangan yang 

digunakan pada e-learning. LMS adalah sistem pengelolaan pembelajaran secara integratif 

berbasis website. Dalam pengembangan ini LMS menggunakan schoology yang dilengkapi dengan 

berbagai macam pembelajaran yang hampir sama dengan di kelas dunia nyata yaitu mulai dari 

absensi, test dan kuis, hingga kotak untuk mengumpulkan tugas. 

 

Kata kunci: Schoology, Mobeler (Model Blended Learning), Seni Budaya 

 

PENDAHULUAN 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin pesat 

telah membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan dunia pendidikan di 

Indonesia. Fungsi dan tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan  kompetensi 

pengetahuan dan keterampilan dalam membentuk karakter, GLN, pembelajaran yang 

berorientasi HOTS, kecakapan abad 21serta peradaban yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa, 

menjadi manusia yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, berilmu, sehat jasmani 

rohani, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.  

Pendidikan perlu diselenggarakan secara lebih terkonsep, terencana dan 

sistematis sehingga mampu bersaing dan berinteraksi di pergeseran kehidupan yang 

terjadi di era digital, lingkungan global yang semakin luas. Keterlibatan teknologi pada 

aktivitas sehari-hari, secara berkesinambungan telah menggerser hal-hal yang menyita 
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waktu menjadi lebih efesien. Hal-hal yang bersifat rutin menjadi automatis, hal-hal yang 

memerlukan kompleksitas tahapannya menjadi lebih efektif, perubahan pola belajar 

menjadi online shopping, membayar tol dengan menggunakan e-tol, pembuatan KTP 

menjadi e-KTP. 

Pada abad ke-21, orang-orang di era modern menemukan diri mereka dalam 

lingkungan kerja yang baru. Jaringan sosial dan ekonomi di sekitar individu lebih rumit 

dari sebelumnya. Analisis teori pembelajaran biasanya meneliti karakteristik 

pembelajaran sosial, di mana metode dan teknik pembelajaran baru diperkenalkan, 

sebagai akibat dari perubahan saat ini, dengan perhatian khusus pada perkembangan TIK. 

Dalam ruang belajar yang semakin kaya, belajar bagaimana menerapkan metode 

pembelajaran baru secara sadar dan efisien / berhasil dapat terbukti menjadi investasi 

dengan hasil yang baik dalam jangka panjang Ada beberapa asumsi yang menyebabkan 

rendahnya hasil belajar siswa yaitu: kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana 

pembelajaran yang tersedia, guru kurang melaksanakan variasi kegiatan pembelajaran, 

kemampuan siswa memahami materi masih rendah, dan siswa tidak dilibatkan secara 

aktif.(Maphosa & Mashau, 2014) 

Berdasarkan pengamatan bahwa Internet merupakan tantangan sosial dan 

penggunaannya dalam pendidikan melibatkan seni untuk mengubah kekuatan sumber 

daya ini dalam kekuatan pembelajaran, kekuatan untuk mengembangkan skenario 

pendidikan yang mengintegrasikan Internet secara optimal ke dalam pendidikan 

tradisional. Potensi pendidikan Internet tidak dapat dieksploitasi tanpa usaha. Muncul, 

sebagai kebutuhan utama, kebutuhan untuk menangani cara-cara di mana Internet dapat 

digunakan untuk meningkatkan pendidikan secara efektif baik secara antusias maupun 

kritis.  

Seperti yang ditunjukkan dalam analisis dokumen kurikulum dan pelajaran yang 

dilakukan, potensi pendidikan dari Internet tidak hanya terkait dengan transfer informasi 

dan komunikasi tetapi dapat diperluas untuk membentuk seperangkat keterampilan yang 

beragam dan mengembangkan sikap, perilaku, dan nilai-nilai. Dampak Internet pada 

proses pendidikan memengaruhi keterampilan dan peran siswa dan guru, kadang-kadang 

hanya menciptakan perubahan kecil dalam sistem pendidikan, dan terkadang 

menyelesaikan transformasi pada orang lain. (Alina, 2015) 

Manfaat kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

guru-guru kiranya dapat membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang dilakukan di kelas. 

Diharapkan juga dari kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar para 

siswa. Dan memberikan manfaat untuk meningkatkan keterampilan untuk menggunakan 

media, teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan salah satu 

kemampuan yang harus dicapai pada abad 21 ini. Dengan kata lain siswa harus melek 

TIK. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam penambahan kompetensi pemanfaatan TIK 

dalam pembelajaran Seni budaya. Hal ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan 

model pembelajaran blended learning. 

Ide dasar yang melandasi pemanfaatan layanan Schology  berbasis Mobelear 

(model pembelajaran blendeed learning) ini dilaksanakan adalah terlalu cepatnya 

perubahan dan perkembangan materi-materi Seni budaya untuk siswa, sementara 

anggaran sekolah untuk pengadaan buku pegangan siswa juga terbatas. Jadi dengan 

memanfaatkan layananschoology berbasis blended learning, setidaknya dapat 

memperkaya pengetahuan siswa terhadap materi yang diberikan. Dan blended learning 

mampu meningkatkan kemampuan penggunaan TIK siswa. Selain itu, peserta didik dapat 

berkolaborasi, mengajukan pertanyaan, dan berpikir secara kritis dalam penggunaan 

blended learning yang terencana dengan baik(Andalas University, Handoko, Waskito, & 

Universitas Negeri Padang, 2018) 

Penerapan model pembelajaran blended learning dirasa cocok karena didukung 

oleh fasilitas TIK yang telah ada di sekolah, seperti siswa, guru, dan sekolah yang 

kebanyakan sudah memiliki fasilitas untuk mengakses internet dengan baik. sebagian  
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siswa sudah memiliki laptop dan atau Hp android untuk mengakses internet di rumah 

melalui wifi dan kuota handphone, guru juga sudah memiliki laptop untuk mengakses 

internet, kemudian sekolah juga menyediakan fasilitas wifi dan proyektor dalam 

pembelajaran. Di samping itu kesulitan guru seperti alokasi waktu yang kurang dalam 

membelajarkan listrik statis, terlebih lagi melakukan praktikum seperti yang ditemukan 

pada penelitian pendahuluan juga dirasa dapat teratasi oleh penggunaan model blended 

tersebut. Upaya-upaya tersebut juga diharapkan mampu membantu siswa dalam 

mengatasi kesulitan belajar mereka.(Baragash & Al-Samarraie, 2018) 

Implementasinya pada siswa dan guru sangat tinggi, karena siswa dapat 

mempelajari materi tanpa tatap muka dengan guru. Disamping itu siswa dapat berdiskusi 

dengan guru dan temannya walau tanpa tatap muka 

 

A. Konsep Pembelajaran Schoology Berbasis Mobelear 
Schoology adalah alat kolaborasi dan pembelajaran yang mulai digunakan oleh 

Sekolah Umum Farmington. Ini adalah lingkungan belajar K-12 berbasis web yang akan 

memberikan siswa, orang tua, dan guru 24/7 akses ke materi kelas dan informasi melalui 

internet. Schoology memungkinkan guru untuk guru, guru ke siswa, dan bahkan 

kolaborasi online siswa ke siswa dalam lingkungan yang ramah pengguna dan aman. 

Kami sangat gembira tentang kemungkinan mengadopsi kolaborasi ini dan alat 

pembelajaran dapat membawa kami saat kami melanjutkan perjalanan untuk 

menyesuaikan pembelajaran untuk setiap siswa.(Fibonacci, 2017) 

Mobeler adalah singkatan dari Model Blended Learning.  

Beberapa pendapat para ahli mengungkapkan mengenai pengertian blended 

learning adalah sebagai berikut. Cheung dan Hew (dalam Firmansyah, 2015:4) 

berpendapat bahwa blended learning sebagai kombinasi antara face to face learning dan 

online learning.Elenena Mosa (dalam Riyana, 2009:21) mengatakan bahwa yang 

dicampurkan dalam blended learning adalah dua unsur utama, yaitu pembelajaran di kelas 

(classroom lesson) dengan online learning.  

Purtadi (Husamah, 2014, hlm. 18) menyatakan bahwa blended learning adalah 

kombinasi berbagai media pembelajaran yang berbeda yakni aktivitas, teknologi dan 

berbagai jenis peristiwa untuk menciptakan program pembelajaran yang optimum untuk 

siswa yang spesifik . 

Blended learning adalah pendekatan pembelajaran yang populer di antara 

lembaga pendidikan  karena mengintegrasikan pengajaran tatap muka dengan 

pembelajaran berbasis web. Karena ada peningkatan penggunaan blended learning, ada 

dorongan untuk mengukur kualitasnya melalui kepuasan siswa. (Rahman, Hussein, & 

Aluwi, 2015) 

Tema blended eLearning telah didefinisikan dalam berbagai cara dalam 

organisasi saat ini. Paling sering, hanya berarti campuran dari instruktur yang dipimpin 

pelatihan dengan beberapa jenis aktivitas pembelajaran online, meskipun Blended 

learning itu ternyata. Namun demikian definisi tidak menambah banyak arti baru dalam 

evolusi Konteks eLearning hari ini, terutama karena bidang yang sedang berkembang ini 

eBusiness menjadi semakin ditentukan oleh banyak variasi pendekatan pembelajaran 

online dan kegiatan pelatihan berbasis web. Bahkan, sekarang untuk menggambarkan 

dunia yang murni pembelajaran Blended learning di mana pembelajaran online yang 

berbeda (OLL) metode pengiriman, seperti asinkron dan tentu saja sinkron pengiriman, 

dapat digunakan untuk membuat pelatihan dan pengembangan yang efektif, solusi yang 

mencerminkan perpaduan yang canggih dari yang baru Teknologi eLearning dan desain 

pembelajaran alternative Pendekatan (Bielawski & Metcalf, 2005, hlm. xix) 

Blended Learning adalah suatu komunikasi pembelajaran yang menggabungkan 

penerapan pembelajaran tradisional di dalam kelas dengan pembelajaran online yang 

memanfaatkan teknologi informasi. Model pembelajaran ini mengoptimalkan 
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pengintegrasian komunikasi lisan yang ada pada pembelajaran tatap muka dengan 

komunikasi tertulis pada pembelajaran online.  

Lebih lanjut pengertian lain dari Blended Learning merupakan pembelajaran 

yang bersifat fleksibel salain itu penggunaan e-learning atau pembelajaran online 

merupakan saah satu bentuk contoh pembelajaran yang fleksibel dalam metode Blended 

Learning. Penerapan model ini mampu meningkatkan mutualitas serta kualitas 

pembelajaran. Pemblajaran ini dapat menunjukan perbedaan yang lebih baik dalam segi 

motivasi, minat, maupun hasil belajar peserta didik dibanding metode-metode lain 

terutama metode dalam pembelajaran langsung, sehingga metode Blended Learning 

berhasil menjadi trend dan banyak digunakan di perguruan tinggi terkemuka di dunia. 

Menurut Vernadakis, et al (2012) model pembelajaran Blended Learning mampu  

menciptakan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam proses 

pelaksanaannya, dengan keterlibatan dan partisipasi dalam proses pembelajaran, Blended 

Learning dapat meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik. Selain itu, adanya 

interaksi dalam model pembelajaran Blended Learning menciptakan suatu motif kepada 

peserta didik untuk berkompetisi dalam belajar. (Usman, 2019)  

Jadi dapat disimpulkan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang 

mengintegrasikan atau menggabungkan antara pembelajaran on-line (e-learning) dengan 

pembelajaran tradisional (tatap muka) secara harmonis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.   

Model pembelajaran blended learning atau pembelajaran campuran yang 

mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. 

Pembelajaran online (e-learning) merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan teknologi internet, dan berbasis web yang memungkinkan terjadinya 

interaksi belajar antara siswa dan pendidik dengan mengakses informasi dan materi 

pelajaran kapanpun dan dimanapun. Learning Management Sistem (LMS) merupakan 

pengembangan yang digunakan pada e-learning. LMS adalah sistem pengelolaan 

pembelajaran secara integratif berbasis website. Dalam pengembangan ini LMS 

menggunakan schoology yang dilengkapi dengan berbagai macam pembelajaran yang 

hampir sama dengan di kelas dunia nyata yaitu mulai dari absensi, test dan kuis, hingga 

kotak untuk mengumpulkan tugas.   

 

B. Tujuan dan Manfaat 

Pembelajaran schoology berbasis model blended learning dapat meningkatkan 

efektivitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran serta meningkatkan kualitas pendidikan 

dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi yang menjadi sebuah tujuan 

utama dalam pembangunan pendidikan. Manfaat blended learning ini telah terasa, maka 

muncullah berbagai macam model pengembangan e-learning. Pembelajaran IT berbasis 

power point di kelas, menuju ke sistem LMS (Learning Management System). LMS yang 

dipakai sampai saat ini sudah banyak jenisnya, salah satunya adalah Schoology. sebagai 

salah satu LMS berbentuk web sosial yang menawarkan pembelajaran sama seperti di 

dalam kelas secara percuma (gratis) dan mudah digunakan seperti media sosial 

Facebook.(Beny, 2015, hlm. 88) 

Penerapan model blended learning dirasa cocok karena didukung oleh fasilitas 

TIK yang telah ada di sekolah, seperti siswa, guru, dan sekolah yang kebanyakan sudah 

memiliki fasilitas untuk mengakses internet dengan baik. sebagian  siswa sudah memiliki 

laptopdan atau hp andrroit  untuk mengakses internet di rumah melalui wifi dan kuota 

handphone, guru juga sudah memiliki laptop untuk mengakses internet, kemudian 

sekolah juga menyediakan fasilitas wifi dan proyektor dalam pembelajaran. Di samping 

itu kesulitan guru seperti alokasi waktu yang kurang dalam membelajarkan listrik statis, 

terlebih lagi melakukan praktikum seperti yang ditemukan pada penelitian pendahuluan 

juga dirasa dapat teratasi oleh penggunaan model blended tersebut. Upaya-upaya tersebut 

juga diharapkan mampu membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar mereka 
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C. Kelebihan dan Kekurangan Schoology 

Kelebihan Schoology 

1) Dapat mengirim pembaharuan ke course, group dan pesan pribadi serta memberikan 

umpan balik pada student, mengatur acara dengan antarmuka intuitif (Stay 

Connected )  

2) Siswa dapat blajar secara online, berkolaborasi dengan teman dan dapat belajar secara 

mandiri melalui perangkat mobile yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun 

diinginkan.( Extend Class Time,) 

3) Dapat dengan mudah mengabsen,membuat penugasan, berdiskusi, memeriksa hasil 

pekerjaan rumah serta menilai hasil pekerjaanserta dapat memberikan umpan balik 

kepada siswa melaui perangkat mobile (Manage on the Go) 

4) semua perangkat mobile berbasis iOS maupun Android, memiliki pemeberitahuan 

update (pembaharuan) atau kiriman terbaru dari aplikasi tersebut, sehingga pengguna 

bisa mudah memperbaharui aplikasi ini setiap waktu secara gratis.( Leverage iOS and 

Android Devices,) 

5) status dari Access Group kemudian Invite Only, dan juga Allow Requests atau Open 

Dengan moderasi/pengaturan sebelum mempublish suatu postingan dari siswa pada 

course bisa memfilternya terlebih dahulu.  

6) Ada blog yang berguna untuk mempposting/mempublish, juga sarana untuk 

mengirim pesan/chat/message kemanapun, melalui direct post yang tersedia Update 

status/postingan,. 

7) Dapat memposting status di grup atau course yang tersedia di schoology, ternyata 

kita juga bisa membagikan (share) postingan ke beberapa sosial media seperti akun 

twitter dan facebook. 

8) Tersedia via Gradebook. ubtuk mengelola grade (nilai) dari siswa baik berupa kuis 

atau hal yang lainnya 

Kelemahan dari Schoology 

Beberapa kelemahan dari fitur-fitur schoology yaitu: 

1) Karena berbasis online, saat ingin mengakses schoology membutuhkan internet, 

karena belum tersedia akses secara offline. 

2) Tampilan dari menu home kurang interaktif, jadi saat pertama kali log in atau 

mengakses schoology mungkin sebagian dari kamu akan merasa bingung/kesulitan 

untuk memahami fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. 

3) Untuk pengaturan bahasa yang digunakan juga kurang banyak jenisnya (tidak 

variatif), termasuk bahasa Indonesia belum tersedia di dalamnya. 

4) Jika diakses pada mobile phone konten yang tersedia kurang lengkap. 

5) Fasilitas untuk siswanya juga kurang, lebih banyak fasilitas yang disediakan untuk 

guru atau pengajarnya.. 

 

D. Fitur-fitur Schoology  

Fitur-fitur yang dimiliki oleh Schoology adalah sebagai berikut: 

1. Courses (Kursus), yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran, misal mata 

pelajaran Matematika, Fisika, dan lain sebagainya. Fasilitas Courses ini juga ada di 

Moodle 

Berikut ini beberapa fitur sebagai penunjang Courses (Kursus)yaitu : 

a. Assignments, yaitu digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas ( upload file ). 

b. Tests/Quizzes, yaitu digunakan untuk membuat atau melihat kuis yang tersedia. 

Pada Tests/Quizzes ini terdapat beberapa jenis soal yaitu pilihan ganda, benar 

salah, menjodohkan, isian singkat, dan lain-lain. Dalam pembuatan soal di 

Schoology ini, dilengkapi dengan Symbol, Equation, dan Latex yang 

mengandung gambar, simbol, dan equation. Kelebihan soal online, dengan 
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Schoolgy tidak perlu memeriksa pekerjaan siswa. Dan soal-soal itu  bisa 

dikerjakan di rumahdan dimana saja, guru tinggal mengontrol dari jarak jauh. 

c. Files/Links, yaitu berisi materi yang berupa file atau menuju tautan tertentu. 

d. Discussions, yaitu digunakan untuk tempat berdiskusi bersama dalam satu course. 

e. Albums, yaitu kumpulan foto-foto yang telah diupload. 

f. Groups (Kelompok), yaitu fasilitas untuk membuat kelompok 

g. Resources (Sumber Belajar) 

2. Groups (Kelompok), yaitu fasilitas untuk membuat kelompok.  

3. Resources (Sumber Belajar) 

 

E. Proses Penggunaan layanan Schoology 

Untuk mengakses Layanan Schoology dengan klik https://www.schoology.com/ 

Lalu klik sign up. Maka, akan muncul pilihan instructor, student dan parent. Pilih 

instructor. Lalu mengisi data diri instructor , setelah itu log out dan sign in dengan akun 

yang telah instructor daftarkan sebelumnya. Khusus untuk student, minta mereka sign up 

dengan mengklik student 

 

Cara untuk membuat akun dan mengelola kelas dalam media social Schoology. 

1. Pembuatan akun 

a. Kunjungi alamat :http://www.schoology.com (Schoology, 2019) 

b. Untuk Daftar: klik Sign up lalu pilih instructor/student/parent 

(contoh klik  instructor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Isi data diri, email dan pasword lalu klik register 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Membuat akun dan mengelola kelas dalam media social Schoology. 

Masukkan Data tempat anda mengajar, gunakan tombol search jika tidak terlist 

secara otomatis kemudian klik Select School (http://gg.gg/Schoology-akun-1) 
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e. setelah selesai melakukan registrasi maka akun  sebagai instructor/guru telah siap 

digunakan.(Suryani, 2019a) 

2. Proses pembuatan Courses/ kelas 

Untuk membuat kelas 

a.  Klik login lalu klik “courses” yang berada pada dashbor schoology Klik login 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Klik “Create courses” lalu isi data lalu klik create 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Klik “Create courses” lalu isi data lalu klik create 

 

 

 

 

 

 

d. Klik Add materials, silahkan buat Materi, kuis/soal, video, buat galeri foto-foto, 

file presentasi dan lain-lain.seperti tampak folder pertemuan1, pertemuan dua, 

Tugas, pree test, Penilaian harian 1 dan galeri dan access code 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Panduan Ujian Online dengan Schoology untuk Siswa dapat diakses pptnya melalui 

barcode /link beriikut ini : http://gg.gg/panduan-Test-schoology-1 

 

 

 

 

 

 

http://gg.gg/panduan-Test-schoology-1
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1. Tugas siswa bisa langsung diketahui telah mengumpulkan dan jawaban dari tugas 

schoology ini dengan mengklik submit assignment yang berada di sebelah kanan 

2. Disini siswa dapat langsung mengunggah file jawabannya menambahkan 

komentar kemudian klik submit. 

3. Jika merasa ada jawaban ynag kurang tepat maka siswa dapat memperbaiki 

jawaban dengan mengklik “Re-submit assignment”.(Suryani, 2019b) 

4. Resources dapat mengakses link dengan LMS yang lain seperti geogle foam dan web 

yang lainnya, dengan cara klik tambahkan tautan 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mengelola Profil 
Menu Profil merupakan halaman yang berisi informasi umum mengenai identitas: 

a. Klik tombol “Profil kamu” yang terletak di bagian kanan atas.  

 

 

 

 

 

 

 

b. Klik tombol “Ubah Profil” untuk mengubah detail profil.  

c. Klik tombol “Cari” untuk mengunggah foto dari komputer Anda, lalu klik 

tombol “Unggah Foto”  

d. Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan perubahan 

F. Tantangan dalam Pembelajaran Mobelear “Model blended learning” 

Dalam penerapannya di kelas, terlebih dahulu guru memotivasi siswa untuk tetap 

semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Mobelear {Model Blended Learning). 

Model blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran di kelas konvensional 

secara tatap muka dengan kelas virtual yang dilaksanakan secara online. Penggunakan 

blended learning bertujuan agar keterbatasan waktu dan tempat yang terdapat pada kelas 

konvensional dapat diatasi.(Wijayanti, Maharta, & Suana, 2017) 

1. Mengidentifikasi tantangan dalam komponen online blended learning., Tantangan dari 

perspektif siswa, guru dan lembaga pendidikan., tantangan melibatkan siswa dalam 

pengaturan diri dan penggunaan teknologi untuk belajar., tantangan Guru yang enggan 

memasukkan teknologi ke dalam pengajaran tatap muka. Dan Tantangan lembaga 

pendidikan terletak pada penyediaan teknologi yang sesuai. 

2. Blended learning sebagai model pembelajaran  yang menggabungkan manfaat yang 

diberikan oleh komponen pembelajaran tatap muka dan online. Dan model 

penggabungan online dengan komponen pengajaran tatap muka ini telah menimbulkan 

keprihatinan. Beberapa studi telah menyoroti tantangan keseluruhan dari model 

pembelajaran blended learning secara keseluruhan, tetapi belum ada pemahaman yang 

jelas tentang tantangan yang ada dalam komponen online blended learning. Dengan 

demikian, tinjauan literatur yang sistematis dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi 

tantangan dalam komponen online pembelajaran campuran dari perspektif siswa, guru 

dan lembaga pendidikan. Tantangan dalam menggunakan teknologi pembelajaran 
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tantangan utama adalah yang dihadapi siswa. Tantangan guru terutama pada 

penggunaan teknologi untuk mengajar. Tantangan dalam penyediaan teknologi 

pembelajaran yang sesuai dan dukungan pelatihan yang efektif kepada guru adalah 

tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Tinjauan ini menyoroti 

perlunya investigasi lebih lanjut untuk mengatasi tantangan siswa dalam mengajar 

siswa, guru dan lembaga pendidikan.(Rasheed, Kamsin, & Abdullah, 2020) 

Dalam (McCutcheon, O’Halloran, & Lohan, 2018) menyatakan bahwa blended 

learning memang memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan pembelajaran online 

penuh dalam hal motivasi dan sikap terhadap pengawasan klinis, kepuasan dan 

pengetahuan siswa. Keinginan untuk mempertahankan keunggulan pembelajaran tatap 

muka sambil juga memperkenalkan keunggulan pembelajaran online, telah menyebabkan 

munculnya strategi pengajaran campuran atau campuran lainnya. Blended learning sulit 

untuk didefinisikan dengan berbagai macam desain blended learning yang tersedia. ada 

empat interpretasi utama yang terkait dengan blended learning yaitu: “(1) campuran 

teknologi berbasis web; (2) campuran dari berbagai pendekatan pedagogis; (3) kombinasi 

segala bentuk teknologi pengajaran dengan instruksi yang dipimpin instruktur tatap 

muka; (4) kombinasi teknologi pengajaran dengan tugas-tugas pekerjaan untuk 

membentuk perpaduan yang efektif antara pembelajaran dan bekerja ”.  

Menurut (Phungsuk, Viriyavejakul, & Ratanaolarn, 2017) , berbagai bentuk 

teknologi digunakan untuk memfasilitasi e-learning, dengan sebagian besar aplikasi 

menggunakan kombinasi teknik seperti blog, perangkat lunak kolaborasi , e-Portofolio, 

dan ruang kelas virtual . Khusus untuk pendidikan tinggi, kecenderungan yang meningkat 

adalah menciptakan lingkungan belajar virtual (VLE) di mana semua aspek mata 

pelajaran ditangani menggunakan tatap muka yang konsisten dan standar di seluruh 

institusi (misalnya Moodle, Schoology, Edmodo). bahwa siswa sangat tenggelam dalam 

teknologi Web 2.0 (mis. blog, twitter, podcast, wiki, situs jejaring sosial, dunia maya, 

berbagi video dan berbagi foto). Pendidik juga beralih ke alat Web 2.0, memanfaatkan 

kemampuan mereka untuk membantu dalam membuat, berkolaborasi dan berbagi konten. 

Teknologi canggih penerapan Schoology dalam bentuk Learning Management 

System Moodle (LMS) terpilih di Massey University, yang akhirnya berganti nama 

menjadi Stream. Saat ini, LMS digunakan secara luas untuk pengiriman blended learning 

untuk siswa internal dan pembelajaran jarak jauh di sebagian besar program dan program 

universitas. Sebagai bagian dari proses ini, lingkungan belajar virtual baru-baru ini telah 

diintegrasikan ke dalam perangkat pengajaran guru. 

lingkungan belajar virtual (VLE) adalah sistem untuk menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa melalui web. Sistem ini mencakup penilaian dan fitur 

pelacakan siswa, serta alat kolaborasi dan komunikasi. Yang dapat diakses baik di dalam 

maupun di luar kampus/sekolah, yang berarti bahwa sistem dapat mendukung 

pembelajaran siswa bahkan di luar ruang sekolah, 24 jam/hari, 7 hari seminggu. 

Mereka mempertimbangkan bermain dan kesenangan dalam hubungannya 

dengan aspek kerja, pembelajaran, dan sosialisasi . Ini melibatkan permintaan akan 

komunikasi yang cepat, kemampuan untuk mencari informasi dan menjawab pertanyaan, 

dan penciptaan inovasi untuk segala sesuatu dalam kehidupan. Oleh karena itu, hubungan 

antara pembelajaran jejaring sosial dan keterampilan abad ke-21 telah terbukti dan VLEs 

menawarkan peningkatan potensi untuk menyelesaikan masalah pendidikan saat ini.  

Di era sosial baru ini, keterampilan belajar dan inovasi sangat penting. Siswa 

harus mencari pelatihan dan pengembangan diri dalam upaya meningkatkan keterampilan 

mereka.Keterampilan terdiri dari 4C: Berpikir Kritis, Komunikasi, Kolaborasi, dan 

Kreativitas. Pendidikan harus difokuskan pada semua aspek untuk pengembangan penuh 

pada siswa, termasuk pengetahuan, moralitas, dan proses belajar sehingga siswa dapat 

mempertahankan diri dalam masyarakat dan mampu mandiri -pelajaran secara terus 

menerus ke masa depan. untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam pemanfaatan 
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teknologi pendidikan. Pemanfaatan tersebut dapat memberikan pengetahuan dan 

keterampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi untuk memperoleh pengetahuan 

secara terus menerus dan seumur hidup. 

 

KESIMPULAN 

Ide dasar yang melandasi pemanfaatan layanan Schology  berbasis Mobelear 

(model pembelajaran blendeed learning) adalah terlalu cepatnya perubahan dan 

perkembangan materi Seni budaya untuk siswa, sementara anggaran sekolah untuk 

pengadaan buku pegangan siswa sangat terbatas. Dengan memanfaatkan layanan 

schoology berbasis blended learning, setidaknya dapat memperkaya pengetahuan siswa 

terhadap materi yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja. 

Cara-cara inovatif pada aktifitas presentasi guru dengan memanfaatkan fitur updates 

dalam  menyampaikan bahan pembelajaran kelas online evaluasi guru dengan  

memanfaatkan fitur test/quiz untuk menyampaikan soal evaluasi, sehingga siswa dapat 

mengerjakan soal dan belajar kapan saja dan dimana saja, dengan batas waktu yang telah 

ditentukan guru pada saat mengirim evaluasi. Selain itu schoology juga mempunyai fitur 

assignment yang digunakan untuk aktivitas penugasan, discussion dan masih banyak 

fitur-fitur lainnya yang mendukung proses pembelajaran. 
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PELATIHAN MENGIRINGI LAGU MENGGUNAKAN UKULELE SEBAGAI 
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Abstract: This article is the result of community service activities in Banjarnegara district. 

Kindergarten teacher's musical skills in most areas of Banjarnegara district need attention. The 

problem discussed in this article is "What are the Skills of Kindergarten Teachers in Banjarnegara 

District after participating in the Training to Accompany Children's Songs?" The method used in 

this activity is descriptive qualitative method. Data collection techniques carried out by 

observation, interviews, and documentation. The results showed that after participating the 

training, most kindergarten teachers in Banjarnegara can accompany children's songs using 

ukulele. The songs played are songs written by Ibu Sud, Bu Kasur, Pak Kasur, Pak Dal, and Pak 

A.T Mahmud. Writing scores chosen is the style of POP song scores. Harmonization used to 

accompany is a simple harmonization by using only the main chords: I, IV, and V. The ukulele 

pattern that is easy for kindergarten teachers is the genjrengan pattern.  

Key words: accompanying song, ukulele, kindergarten teacher 

 

Ringkasan: Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kabupaten 

Banjarnegara. Keterampilan bermusik guru Taman Kanak-Kanak di sebagian besar wilayah 

kabupaten Banjarnegara perlu mendapat perhatian. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini 

adalah “Bagaimana Keterampilan Guru Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Banjarnegara setelah 

mengikuti Pelatihan Mengiringi Lagu Anak-Anak?” Metode yang digunakan dalam kegiatan ini 

adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukan bahwa setelah mengikuti pelatihan sebagian 

besar guru TK di Banjarnegara dapat mengiringi lagu anak-anak menggunakan ukulele. Lagu-lagu 

yang dimainkan adalah lagu-lagu karya Ibu Sud, Bu Kasur, Pak Kasur, Pak Dal, dan Pak A.T 

Mahmud. Penulisan partitur yang dipilih adalah gaya penulisan partitur lagu POP. Harmonisasi 

yang digunakan untuk menggiringi adalah harmonisasi sederhana dengan menggunakan akor 

pokok saja yaitu akor I, IV, dan V. Pola permainan ukulele yang mudah bagi guru TK adalah pola 

“genjrengan”. 

 

Kata kunci: Mengiringi Lagu, Ukulele, Guru Taman Kanak-Kanak 

PENDAHULUAN 

Bagi anak TK, Kegiatan bermain musik adalah kegiatan yang sangat 

menyenangkan, namun demikian perkembangan yang terjadi sampai saat ini masih  

memprihatinkan. Setidaknya seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara 

misalnya, sebagian besar (lebih dari 80 % guru TK) belum menyelenggarakan kegiatan 

bermain musik di sekolah bagi anak didiknya. Para guru biasanya melaksanakan hanya 

kegiatan bernyanyi dan tepuk tangan dalam pembelajaran seni musik (Yeni, 2012; 

Utomo, 2004). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryono (2006) terhadap 

guru-guru TK, kepala TK dan pengawas TK, kondisi semacam itu disebabkan oleh 

kurangnya Keterampilan para guru dalam bermain musik.  

Berdasar pada kenyataan akan kurangnya keterampilan bermain musik dari para 

guru di sebagian besar Taman Kanak-Kanak, maka perlu diupayakan suatu kegiatan 

sebagai pemecahan masalahnya. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah berupa 

“pelatihan mengiringi lagu anak-anak”. Melalui kegiatan pelatihan ini, guru mendapatkan 

tambahan pengetahuan tentang musik, dan ketrampilan mengiri lagu anak anak dengan 

menggunakan alat musik. Bertolak dari situasi tersebut, maka rumusan masalah tuisan  ini 
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adalah ”Bagaimana Keterampilan Guru Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Banjarnegara 

setelah mengikuti Pelatihan Mengiringi Lagu Anak-Anak?  

Seni merupakan salah satu aspek perkembangan dari kemampuan dasar 

(kompetensi standar) yang harus dicapai dan dimiliki oleh anak didik di Taman Kanak-

Kanak (Depdiknas, 2004). Diantara hasil belajar yang diharapkan tercapai dalam bidang 

seni dari anak didik TK setelah mengalami proses pembelajaran adalah anak dapat 

menyanyi dan memainkan alat musik sederhana (Depdiknas, 2004).  

Masa peka anak usia dini (usia 4-6 tahun) merupakan masa penting untuk 

meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan seni (Suharti, 2004). Oleh 

karenanya dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar 

pertumbuhan anak tercapai secara optimal. Peran pendidik (dalam hal ini guru) sangat 

diperlukan dalam pengembangan potensi anak dalam masa peka ini. Misalnya, seperti 

dikatakan oleh Mahmud (1995) dan Wadiyo (2016) bahwa berkaitan dengan kemampuan 

seni dalam hal menyanyi, seorang guru dapat membantu menumbuhkembangkan segi 

intelegensi, sosial, emosi, dan psikomotorik anak melalui nyanyian yang sesuai. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa untuk memenuhi 

target pencapaian hasil belajar anak yang optimal dalam bidang seni musik di Taman 

Kanak-Kanak, guru perlu melaksanakan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan anak. Guru perlu menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak 

membebani anak didik dalam proses pembelajaran (Suharti, 2004), sedemikian hingga 

kegiatan yang dilakukan akan bermanfaat selain bagi peningkatan kemampuan bermusik 

dan perkembangan psikis anak juga bermanfaat untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(Sam, 2005). Oleh Mahmud (1995) dikatakan bahwa untuk merencanakan kegiatan 

bermusik yang tidak sekedar menyenangkan tetapi juga merupakan pengalaman belajar 

yang sesungguhnya bagi siswa, guru perlu memperhatikan kondisi awal siswa, seperti 

tingkat pemahaman dan ketrampilan musik anak, daya tangkap, dan daya pikir anak. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan guru dalam rangka menciptakan suasana 

pembelajaran musik yang menyenangkan adalah dengan mengiringi lagu yang 

dinyanyikan oleh anak didik. Bernyanyi dengan diiringi musik akan terbantu kestabilan 

tempo dan nadanya. Kecenderungan anak-anak bernyanyi dengan tempo semakin cepat 

dapat dihindari, demikian pula dengan  pitch control menjadi lebih terbantu.  Dengan 

demikian lagu yang dinyanyikan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Untuk itu 

keterampilan mengiringi lagu sangat perlu dimiliki oleh guru TK. 

 Mengiringi lagu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang dengan menggunakan satu atau beberapa alat musik untuk mendukung 

sebuah lagu atau nyanyian. Musik yang dimainkan disebut musik iringan atau 

Accompaniment. Alat-alat musik yang lazim digunakan untuk mengiringi kegiatan 

bernyanyi adalah alat musik yang termasuk dalam keluarga alat musik harmonis, yaitu 

alat musik yang dapat memainkan akor seperti piano, keyboard, gitar, dan ukulele. Di 

antara ke empat alat musik tersebut, ukulele merupakan alat yang paling memungkinkan 

digunakan oleh guru TK dalam pembelajaran di sekolah. Alasannya, ukulele memiliki 

ukuran yang relatif lebih kecil dibanding piano, keyboard, maupun gitar, sehingga mudah 

dibawa dan secara teknis lebih mudah dimainkan. Sebagai gambaran, ukuran ukulele 

yang paling kecil adalah ukulele jenis soprano yang memiliki  53 X 21 X 8 cm dan 

ukulele yang paling besar adalah jenis baritone dengan panjang sekitar 76cm. Selain 

faktor ukuran, faktor harga pun menjadi alasan mengapa alat ini paling memungkinkan 

digunakan dalam pembelajaran di TK. Harga sebuah ukulele produksi lokal jenis sopran  

berkisar Rp.80.000 hingga Rp.150.000. Dengan demikian, ukulele menjadi alat yang 

paling memungkinkan digunakan untuk mengiringi lagu saat pembelajaran di TK. 

 Ukulele yang dibahas dalam tulisan ini adalah ukulele yang berdawai 3 utas yang 

lazim digunakan pada musik keroncong. Sebelum digunakan, ukulele wajib distem 

terlebih dahulu agar suara tidak fals. Alat yang bisa dijadikan patokan penyeteman 

ukulele misalnya garpu tala, peluit tala, tunner, atau pianika. Dalam tulisan ini dipilih 
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langkah-angkah penyeteman ukulele dengan  menggunakan pinaika sebagai patokan. 

Adapun prosedur penyeteman adalah  sebagai berikut:  

1) Menyetem snar no 1. Bunyikan nada E1 pada alat musik pianika, segera setelah itu 

putarlah stemer snar no 1 pada alat musik ukulele untuk menaikkan atau 

menurunkan nada. Samakan tinggi nada snar no 1 tersebut dengan tinggi nada E1 

pada pianika. 

2) Menyetem snar no 2. Bunyikan nada B pada alat musik pianika, segera setelah itu 

putarlah stemer snar no 2 pada alat musik ukulele untuk menaikkan atau 

menurunkan nada. Samakan tinggi nada snar no 2 tersebut dengan tinggi nada B 

pada pianika. (Gambar 1) 

 
3) Menyetem snar no 3. Bunyikan nada G1 dengan alat musik pianika, segera setelah 

itu putarlah stemer snar no 3 pada alat musik ukulele untuk menaikkan nada atau 

menurunkan nada. Samakan tinggi nada snar no 3 tersebut dengan tinggi nada G1 

pada pianika atau . 

4) Untuk mengecek hasil kegiatan 2, 3, dan 4, tekanlah snar no 2 pada kolom 5 dan 

petiklah. Kemudian dengan tetap menekan snar no 2 pada kolom 5, petiklah snar no 

1 tanpa ditekan (los snar). Bunyi yang terdengar dari snar no 2 yang ditekan pada 

kolom 5 tersebut harus sama dengan bunyi snar no 1dalam keadaan los snar. 

(gambar 2) 

 

5) Kemudian untuk mengecek snar no 3,  tekan snar no 1 pada kolom 3 dan petiklah. 

Nada yang terdengar dari senar no 1 yang ditekan pada kolom 3 tersebut dijadikan 

patokan untuk menyetem senar no 3. Jadi samakan nada senar no 3 ( dalam keadaan 

los snar/tanpa dipencet) dengan nada snar no 1 yang ditekan pada kolom 3 tersebut. 

Nada yang terdengar harus benar benar sama. Jika masih terdengar berbeda, maka 

ubahlah snar no 3 dengan menaikan atau nenurunkan nada dengan memutar screw 

(puteran) (gambar 3) 

 

 

Teknik permainan ukulele  

1) Gunakan jari-jemari tangan kiri (telunjuk, jari tengah, dan jari manis, serta kelingking) 

untuk memencet snar pada papan nada. Angka 1 adalah simbul untuk jari telunjuk, 

angka 2 untuk jari tengah,  angka 3 untuk jari manis, dan angka 4 untuk kelingking. 

2) Ikuti petunjuk teknik fingering yang berupa skema  tersebut, dan jangan merubah atau 

mengganti letak jari. 
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3) Setelah jari tangan kiri berada pada posisi yang benar, cobalah memetik atau 

menggenjreng dengan tangan kanan. 

4) Lakukan prosedur 2 dan 3 untuk  memainkan 3 posisi akor di bawah ini 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE  

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara, dan studi 

dokumen. Sasaran penelitian adalah kemampuan Guru TK di Banjarnegara dalam 

mengiringi lagu menggunakan ukulele. Subjek penelitiannya adalah Guru TK yang 

mengikuti pelatihan mengiringi lagu dengan menggunakan ukulele. Teknik keabsahan 

data dilakukan denggan trianggulasi. Dan analisa data dilakukan dengan model interaktif 

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. 

Teknik observasi dilakukan melalui pengamatan langsung  selama proses 

kegiatan, sedanggkan wawancara dilakukan dengan pengurus IGTKI Kabupaten 

Banjarnegara dan beberapa peserta sebagai responden. Kriteria keberhasilan yang 

digunakan sebagai tolok ukur pencapaian tujuan adalah bila  dan para peserta mampu dan 

trampil mengiringi lagu anak-anak sebanyak minimal 15 lagu (75%) dari 20 yang 

dilatihkan.  Penentuan skor  dilakukan melalui penilaian unjuk kerja terhadap 

keterampilan yang diamati. Komponen-komponen kriteria penilaian unjuk kerja  yang 

akan diamati ditunjukkan dalam tabel berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DAN HASIL  
 Peserta kegiatan Pelatihan Mengiringi Lagu Anak-Anak adalah Guru Taman 

Kanak-Kanak (TK) wakil dari Kecamatan-kecamatan se Kabupaten Banjarnegara yang 

tergabung dalam organisasi IGTKI PGRI Kabupaten Banjarnegara sejumlah 165 terdiri 

dari 4 orang guru laki-laki dan 161 guru perempuan. Jumlah tersebut melebihi jumlah 

target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 100 peserta.  

 Materi pelatihan meliputi pengetahuan harmoni dan teknik bermain ukulele. 

Pengetahuan harmonisasi yang diberikan pada saat pelaksanaan adalah harmoni 

sederhana, dalam arti harmoni yang penggunaan akornya  dibatasi pada akor-akor pokok 

saja yaitu akor I, IV, dan V (Ottman, 1967). Dengan tiga akor pokok tersebut, semua lagu 

yang bertangga nada mayor dapat diiringi hanya dengan tiga akor tersebut. Logikanya 

adalah sebagai berikut: apabila melodi jatuh pada nada 1(do), maka ada dua 

kemungkinnan akor yang dipakai yaitu akor I dan IV. Apabila melodi jatuh pada nada 
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2(re) maka akor yang dipakai adalah akor V, apabila melodi jatuh pada nada 4(fa) maka 

akor yang dipakai adalah akor IV.  

 Teknik bermain ukulele difokuskan pada teknik mengiringi lagu anak-anak 

dengan menggunakan alat musik ukulele dengan materi: teknik menyetem ukulele, posisi 

badan dan tangan saat bermain ukulele, teknik penjarian, teknik memetik, dan 

mengaplikasikan teknik –teknik tersebut dalam praktek mengiringi sebuah lagu. Sistem 

stem ukulele yang diaplikasikan dalam pelatihan ini  adalah sistem stem ukulele seperti 

yang biasa digunakan dalam permainan musik keroncong dimana stem nadanya adalah  e 

, b , dan g’. Pada pelatihan ini para peserta dilatih dan bereksperimen  menyamakan nada- 

nada snar ukulele no 1 , no 2, dan no 3 dengan nada standar yang di mainkan dengan 

pianika. Prinsip penyeteman adalah dengan mengendorkan atau mengencangkan tegangan 

senar untuk disamakan dengan nada standar. Aapabila kondisi nada pada senar lebih 

rendah dari nada standar, maka snar yang dimaksud dikencangkan hingga menghasilkan 

nada setinggi nada yang dijadikan standar (dalam hal ini keyboard). Sebaliknya jika nada 

pada senar lebih tinggi dari nada standar , maka senar yang bersangkutan dikendorkan 

hingga menghasilkan nada yang sama dengan nada standar. 

Setelah diberi penjelasan melalui contoh dan demonstrasi tentang teknik 

penyeteman ukulele, para peserta nampak memahami cara menyetem ukulele  yang 

benar, meskipun ketika diminta mempraktekkan banyak diantara peserta yang gagal 

dalam latihan menyetem ukulele. Ada dua faktor yang menyebabkan kegagalan 

penyeteman. Pertama para peserta takut jika ukulele menjadi rusak, misalnya putus 

senarnya. Kedua tidak bisa membedakan ketinggian nada pianika yang dijadikan patokan 

dengan nada yang dihasilkan senar setelah diubah tegangannya. Kepada mereka yang 

belum berhasil menyetem ukulele dengan benar disarankan untuk berlatih sendiri di 

rumah dengan menggunakan pianika sebagai patokan nadanya. 

 Posisi badan saat bermain dan teknik penjarian untuk Grade 1 (tingkat dasar ) 

nampaknya dapat diikuti para peserta dengan mudah, hampir tidak mengalami kesulitan 

yang berarti. Pada Grade 1  peserta dilatih mengiringi lagu yang hanya menggunakan 

akor I dan akor V saja. Selain itu teknik penjariannya pun hanya menggunakan jari no1 ( 

telunjuk tangan kiri saja dan hanya memencet satu senar saja, yaitu senar 2 pada kolom I 

berarti akor I atau akor C, dan senar 1 kolom I yang berarti akor V atau akor G7. Karena 

hanya menggunakan satu jari untuk memencet satu senar untuk tiap-tiap akor inilah yang 

membuat permainan mengiringi lagu terasa mudah. Posisi penjarian akor I atau akor C 

dan akor V atau akor G7 dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagu–lagu yang termasuk dalam Grade II adalah lagu yang dalam 

harmonisasinya menggunakan akor IV.  Lagu lagu Grade II lebih sulit dimainkan 

dibandingkan dengan Grade I. Kesulitan pada lagu Grade II terletak pada posisi penjarian  

saat memainkan akor IV. Posisi jari dalam akor IV berada pada fret 1 dan fret 2. Jari 1 

memencet dua senar sekaligus (senar1 dan senar 2) pada fret 1. Sedangkan jari 2 

memencet senar 3 pada fret 2. Posisi yang demikian dirasakan  sulit oleh sebagian 

peserta. Karena posisi jari yang belum sempurna, kualitas nada yang dihasilkan kurang 

jernih. Kasus tersebut sebenarnya sangat umum terjadi pada para pembelajar tingkat 

pemula, sebab ujung jari terasa sakit setelah beberapa lama memencet senar, akibatnya 

jari-jari kurang kuat dalam memencet senar sehingga nada yang dihasilkan menjadi tidak 

sempurna.  Di bawah ini adalah diagram Akor IV ( dalam kasus ini adalah akor F).  
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 Selain posisi jari, hal yang tidak kalah penting dalam bermain ukulele adalah pola 

petikan atau genjrengan yang dilakukan dengan tangan kanan.  Hasil yang diperoleh 

peserta dalam berlatih memetik atau menggenjreng ukulele adalah memainkan 

genjrengan dengan pola nada ¼ dan 1/8. Genjrengan dengan pola ¼ adalah pola 

genjrengan dimana setiap satu hitungan dimainkan satu genjrengan, sedangankan pola 1/8 

adalah pola genjrengan dimana setiap satu hitungan dimainkan dua kali genjrengan 

(Thibeault dan Evoy, 2011) 

 Berdasarkan hasi wawancara  dengan peserta, lagu lagu yang sering dinyanyikan 

di sekolah tempat mereka mengajar adalah lagu anak-anak ciptaan Ibu Sud, Bu Kasur, 

Pak Kasur, Pak Dal, dan Pak A.T Mahmud. Hal-hal yang melatarbelakangi mereka 

memilih lagu-lagu ciptaan komponis tersebut di atas adalah karena sudah sangat hafal 

lagu lagunya, isi syairnya pas untuk anak-anak, lagunya pendek-pendek dan suasana 

lagunya gembira.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, team kemudian mengidentifikasi lagu anak- 

anak yang memungkinkan dapat dijadikan lagu model berdasarkan tingkat kesulitan atau 

Grade. Mengingat keterbatasan waktu, maka diputuskan untuk menyampaikan lagu-lagu 

yang termasuk kategori grade I dan grade II saja. Bentuk model partitur lagu yang 

diperkenalkan kepada peserta adalah model penulisan belajar pop, yaitu cara menulis 

aransemen lagu dimana hanya dituliskan nama atau simbul akor di atas suku kata yang 

bertepatan dengan kadens. Kadens yaitu pergantian akor pada akhir frasa musik. Untuk 

mempermudah mengingat akor yang harus dimainkan atau saat yang tepat untuk 

berpindah akor, pada naskah lirik dicetak tebal pada tiap suku kata yang pengucapannya 

bersamaan dengan saat pergantian akor.  Contoh bentuk naskah atau partitur yang 

dilatihkan adalah seperti paada lagu Dua Mata Saya di bawah ini.   

 

 
 

 Tanggapan perserta terhadap pelatihan ini sangat menggembirakan. Mereka 

amat antusias saat mengikuti kegiatan. Menurut pengakuan mereka, kegiatan pelatihan 

seperti ini belum pernah mereka dapatkan, dan kegiatan pelatihan mengiringi lagu dengan 

alat ukulele adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Pada awalnya para peserta terlihat 

takut dan terlihat pesimis untuk memainkan ukulele. Sebagian peserta belum pernah 

memainkan ukulele, namun setelah pelatihan berjalan beberapa saat, mereka terkejut 

karena bermain ukulele ternyata tidak sesulit yang mereka bayangkan.  

“ Wah ... ternyata mudah ya...” begitu pernyataan Suwarni Guru TK yang 

kebetulan menjabat sebagai sekretaris IGTKI kabupaten Banjarnegara itu. Pernyataan 
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senada juga banyak dilontarkan, terutama setelah mereka berhasil mengiringi beberapa 

lagu hanya dengan modal penguasaan dua macam akor saja yaitu akor I (tonika) dan akor 

V ( dominan). Mereka tidak menyangka bahwa dengan dua akor saja sudah cukup untuk 

mengiringi tidak kurang dari 10 lagu anak-anak. Bahkan, setelah mereka diberi tahu 

teknik memainkan akor IV (sub dominan), lagu yang dapat diiringi menjadi sangat 

banyak, sebab dengan tiga akor pokok  tersebut (I, IV dan V) semua lagu bisa diiringi.  

 

KESIMPULAN 
 Berdasarkan uraian pada analisis dan hasil, dapat diambil kesimpulan bahwa 

mengiringi lagu anak dengan menggunakan ukulele dapat dilakukan oleh sebagian besar 

guru TK di Banjarnegara yang mengikuti pelatihan. Lagu-lagu yang dimainkan adalah 

lagu-lagu karya Ibu Sud, Bu Kasur, Pak Kasur, Pak Dal, dan Pak A.T Mahmud yang 

sudah dihafal oleh peserta kegiatan. Penulisan partitur dipilih gaya penulisan partitur lagu 

POP dimana lagu hanya ditulis lirik, dan nama akor di atas suku kata tempat pergantian 

akor. Harmonisasi yang digunakan untuk menggiringi adalah harmonisasi sederhana 

dengan menggunakan akor pokok saja yaitu akor I, IV, dan V. Pola permainan ukulele 

yang mudah bagi guru TK adalah pola “genjrengan”. 
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STRATEGI BELAJAR PADA GENERASI MILENIAL 

 
Stefanny Mersiany Pandaleke1, Meyltsan Herbert Maragani2 

 
Pendidikan Musik Gereja IAKN Manado1, Pendidikan Musik Gereja IAKN Manado2 

Email: pandaleke_stefanny@yahoo.co.id, ilzanmaragani@gmail.com 

 
Abstract: Millennial as a generation that grows together with technological developments 

certainly has a different personality. It has become a challenge for the education’s world, related 

how to priovide the educational activities that are relevant to the situation and conditions in current 

millennial era, included music education. This article discusses about how the strategies of non 

formal music education responding to millennial generation learning. This research used 

qualitative method, with data collection techniques that focus on depth interviews. Data validity 

checking used triangulation techniques, while tne data analysis used the concept of teaching and 

learning strategies with interactive model analysis steps that begin when data collected, reduced, 

presented and verified. The results explained that non formal music education implements a music 

learning system that is more flexible and not limited to the standard curriculum, but also doesn’t 

ignore the quality of learning. Learning innovations are carried out continuously in order to 

maintain the existance of implementation of music education corresponding with the development 

of each era.         

 

Key Words: Strategy, Music Education, Millennial  

 

Ringkasan: Generasi milenial sebagai generasi yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan 

teknologi tentunya memiliki kepribadian yang berbeda. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi dunia 

pendidikan, terkait dengan bagaimana menyediakan kegiatan pendidikan yang relevan dengan 

situasi dan kondisi di era milenial saat ini, termasuk dalam ranah pendidikan musik. Tulisan ini 

membahas mengenai bagaimana strategi pendidikan musik non formal dalam menanggapi cara 

belajar generasi milenial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data yang menitikberatkan pada wawancara secara mendalam. Teknik pemeriksaan 

keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, sementara teknik analisis data menggunakan 

konsep strategi belajar mengajar dengan langkah analisis model interaktif yang dimulai sejak data 

dikumpulkan, direduksi, disajikan dan diverifikasi. Hasil penelitian menjelaskan, pendidikan 

musik non formal menerapkan sistem belajar-mengajar musik yang lebih fleksibel dan tidak 

terbatas pada kurikulum baku tetapi juga tidak mengabaikan kualitas pembelajaran. Inovasi-

inovasi belajar dilakukan secara berkelanjutan guna mempertahankan eksistensi pelaksanaan 

pendidikan musik yang sesuai dengan perkembangan pada setiap era. 
 

Kata kunci: Strategi, Pendidikan Musik, Generasi Milenial 

 

PENDAHULUAN 
Generasi yang tumbuh sejajar di era milenium bersamaan dengan perkembangan 

teknologi komunikasi dan informasi dikenal dengan gen Y atau generasi milenial. Lekat 

dengan cara-cara kreatif dan inovatif, gen Y semakin memanfaatkan mesin dan media 

digital dalam kehidupan. Grafura dan Wijayanti (2019:18-23) menerangkan tentang 

kelebihan generasi digital antara lain sangat peduli terhadap identitas diri, memiliki 

semangat ingin mengetahui banyak hal, generasi multitasking, ide dan gagasan 

melampaui imaji. Kenyataan yang terjadi, generasi milenial memang lebih memilih hal-

hal praktis yang bisa mengembangkan kemampuannya sesuai bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini sesuai dengan istilah Me Generation pada generasi milenial.  

Kepribadian generasi milenial menjadi suatu tantangan bagi dunia pendidikan, 

termasuk pendidikan musik. Musik, sebagai salah satu cabang seni menempati posisi 

krusial dalam kultur pendidikan. Selain pengembangan keterampilan bermusik, 

mailto:pandaleke_stefanny@yahoo.co.id
mailto:ilzanmaragani@gmail.com
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pendidikan musik umumnya berusaha mengembangkan, meningkatkan dan 

membangkitkan rasa musikalitas sehingga peserta didik dapat merasakan pengalaman 

musikal. 

Pendidikan musik non formal menawarkan kebutuhan bermusik yang umumnya 

menitikberatkan pada keterampilan bermain instrumen. Tidak dipungkiri kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan non formal semakin meningkat guna menunjang pendidikan 

yang diperoleh di sekolah. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan 

informasi membuat lembaga pendidikan non formal harus melakukan berbagai inovasi 

guna mempertahankan eksistensi di dunia nyata. Pendidikan musik non formal umumnya 

membuka kesempatan belajar bagi berbagai generasi, termasuk generasi X, gen Y dan Z.   

Fenomena hibridisasi proses pembelajaran musik menjadi hal lazim yang terjadi 

di era milenial. Semula pembelajaran musik dilaksanakan melalui proses pembelajaran 

tatap muka, telah bertransformasi menjadi sistem pembelajaran online. Perkembangan 

Massive Open Online Courses (MOOCs) menjadi pengaruh besar terhadap cara belajar 

musik generasi milenial. Hal ini menjadi tantangan besar bagi lembaga-lembaga 

pelaksana pendidikan musik, baik lembaga formal maupun non formal. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Gunanto (2018:5) dalam penelitiannya bahwa tantangan bagi 

Perguruan Tinggi Seni di era revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan keilmuan dan 

keahian di bidang seni dan budaya terletak pada kemauan, kemampuan dan kreativitas 

pemanfaatan teknologi media digital sebagai media belajar. Rasa ingin tahu generasi 

milenial terhadap musik seyogyanya menimbulkan keinginan untuk mengenyam 

pendidikan musik di lembaga musik non formal. Namun, dengan adanya perkembangan 

teknologi yang pesat ditambah dengan kesenangan generasi milenial akan hal-hal praktis 

memotivasi lembaga-lembaga pendidikan musik non formal melakukan strategi 

pembelajaran musik bagi gen Y.  

Penelitian ini berusaha mengungkap tentang bagaimana strategi pendidikan 

musik non formal menanggapi cara belajar generasi milenial saat ini. Strategi yang 

dimaksud berkaitan dengan keseluruhan sistem pembelajaran musik yang diterapkan pada 

suatu lembaga musik. Tujuan penelitian ini adalah menemukan dan mendeskripsikan 

strategi pendidikan musik non formal di era milenial. Guna mengkerangkai penelitian ini, 

maka pembahasan diuraikan berpijak pada Djamarah dan Zain (2018:5) mengenai konsep 

strategi dasar belajar mengajar yang meliputi: (1) identifikasi serta menetapkan 

spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan; (2) sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan 

aspirasi dan pandangan hidup masyarakat; (3) penetapan prosedur, metode dan teknik 

belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif; (4) penetapan norma-norma dan 

batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat 

dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. 

 

METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan pada beberapa lembaga kursus musik di Kota Manado, diantaranya 

Purwacaraka Manado dan Toms Yamaha Music School Manado. Selain lembaga kursus 

yang notabene lebih dikenal masyarakat, penelitian juga dilaksanakan pada kelas-kelas  

music private yang diadakan oleh guru-guru atau instruktur yang memiliki kompetensi 

bidang mayor instrumen musik. Sasaran yang dikaji adalah strategi pelaksanaan 

pendidikan musik khusus bagi generasi milenial. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara dan studi dokumen berupa pamphlet, media sosial dan 

video-video project. Pengumpulan data untuk penelitian ini lebih menitikberatkan pada 

wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada narasumber (guru-guru musik dan 

murid), yaitu lebih menyerupai percakapan dibandingkan dengan wawancara yang 

terstruktur secara formal. Teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria 

kredibilitas, dengan menggunakan teknik triangulasi. Sementara teknik analisis data 
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menggunakan konsep strategi belajar mengajar dengan langkah analisis model interaktif 

yang dimulai sejak data dikumpulkan, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

Pendidikan Musik di Era Milenial 

Era milenial adalah era generasi dampak digitalisasi, kemudian dimanjakan oleh 

perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Generasi milenial atau disebut juga 

gen Y, lahir setelah generasi X, dikenal dengan istilah the Me Me Me Generation, atau 

the Net Generation, didefinisikan antara lain dengan rentang usia, gaya hidup dan 

kepribadian self-centered life (Tulung dkk, 2019:xvii). Self-centered life memberikan 

pengaruh besar bagi generasi milenial, termasuk dalam dunia pendidikan. Saat ini, 

generasi milenial cenderung tidak tertarik dengan gaya belajar monoton, tetapi 

menginginkan perubahan gaya belajar yang lebih mudah, cepat dan menghasilkan bukti 

nyata.  

Belajar musik menjadi salah satu tujuan dari keingintahuan generasi milenial 

dengan berkembangnya music cafe, akustik band dan music ansamble, khususnya di Kota 

Manado. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lapian (2019:269) bahwa setiap generasi 

tidak bisa lepas dari musik sebagai media dalam mengekspresikan perasaannya, dan 

bahkan musikalitas, genre musik tidak jarang dijadikan tolak ukur dalam menentukan 

karateristik dan kecenderungan setiap generasi. Dengan adanya perkembangan pada 

ranah teknologi, membuat adanya suatu perubahan atau pembentukan ulang pada sistem 

pendidikan, termasuk pendidikan musik. Perubahan tersebut muncul seiring dengan 

munculnya berbagai inovasi-inovasi teknologi yang memberikan ruang yang baru pada 

dunia pendidikan. Adanya inovasi-inovasi tersebut, membawa suatu budaya baru dalam 

dunia pendidikan. Perkembangan Internet of Things (IoT)atau disebut juga dengan 

Internet of People (IoP), telah menyebabkan sistem pencarian data atau informasi yang 

dulunya dapat diakses melalui buku atau media cetak lainnya, kini telah beralih pada 

sistem digital.  

Sistem pembelajaran yang lebih terpusat pada peserta didik dengan pemanfaatan 

teknologi saat ini, telah membuat peserta didik dapat memperoleh suatu pengetahuan dan 

informasi yang lebih banyak dan lebih cepat dibanding dengan apa yang bisa didapatkan 

didalam kelas. Hal ini sejalan dengan sistem pembelajaran yang seharusnya diterapkan 

pada generasi milenial. Penggabungan proses belajar mengajar dengan 

mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran sistem daring 

(online) telah menjadi menjadi hal yang lazim dilakukan dalam sistem pendidikan saat 

ini. Perkembangan Massive Open Online Courses (MOOCs) pada saat ini juga 

memberikan pengaruh yang sangat besar pada sistem pendidikan saat ini. Berbagai 

tawaran kemudahan yang disediakan oleh MOOCs telah menarik minat banyak anak-

anak muda khususnya generasi milenial untuk menggunakan jasa layanan pendidikan 

berbasis E-Learning. Sebut saja sebuah Start Up digital di bidang pendidikan seperti 

Ruang Guru, dilansir dari https://ruangguru.com/general/about tanggal 3 Desember 

2019, telah memiliki lebih dari 15 juta pengguna serta mengelola 300.000 guru yang 

menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran, menjadi bukti bahwa perkembangan 

pada ranah teknologi telah mampu merubah cara belajar masyarakat. 

Perkembangan MOOCs dengan segala kemudahan yang ditawarkannya juga telah 

mempengaruhi sistem pendidikan musik, khususnya pada pendidikan musik nonformal 

dan lembaga pendidikan musik yang berorientasi pada pewarisan keterampilan bermusik. 

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan musik dalam konteks seni dalam pendidikan 

(Education In Art) merupakan suatu proses pendidikan musik yang menitikberatkan pada 

pewarisan keterampilan. Proses pewarisan keterampilan bermusik yang dulunya 

dilaksanakan dalam bentuk latihan tatap muka melalui lembaga kursus atau sekolah 

musik, dengan adanya MOOCs pada saat ini telah menyebabkan adanya pergeseran 

kegiatan belajar musik. Beberapa platform online seperti Youtube yang berisi tentang 

https://ruangguru.com/general/about%20tanggal%203%20Desember%202019
https://ruangguru.com/general/about%20tanggal%203%20Desember%202019
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video-video tutorial, telah menjadi salah satu pilihan bagi seseorang yang ingin belajar 

musik. Terlebih juga dengan hadirnya platform belajar musik seperti Musiq.Id serta 

beberapa website penyedia layanan pendidikan musik yang telah memiliki banyak 

pengguna, yang memberikan layanan pembelajaran musik berbasis aplikasi dengan 

kurikulum yang sistematis serta dilengkapi dengan pengajar-pengajar yang 

berpengalaman dibidang musik menjadi sebuah tren baru dalam pendidikan musik.  

Hadirnya fenomena-fenomena tersebut, terlihat adanya suatu determinisme 

teknologi yang telah terjadi dalam masyarakat pada era ini, yaitu bagaimana teknologi 

telah mampu merubah tindakan serta cara hidup masyarakat (Suratman, 2016:33). Oleh 

sebab itu, dalam menghadapi perubahan atau determinisme tekonologi dalam masyarakat, 

khususnya pada generasi milenial, perlunya suatu upaya atau strategi jitu yang harus 

dilakukan khususnya lembaga pendidikan musik yang berorientasi pada pewarisan 

keterampilan bermusik, sehingga proses pelaksanaan pendidikan musik dapat terus 

berjalan dan tetap relevan dengan kebutuhan generasi milenial. 

 

Strategi Pendidikan Musik Non Formal Menanggapi Proses Belajar Generasi 

Milenial 

Pembelajaran musik pada lembaga pendidikan non formal adalah bagaimana 

seseorang belajar memainkan instrumen musik sehingga menghasilkan ketrampilan dan 

kemampuan bermusik yang dapat digunakan di tengah aktivitas masyarakat. Namun, 

perubahan cara belajar pada generasi milenial menuntut lembaga pendidikan musik non 

formal atau lembaga-lembaga kursus musik harus membuat inovasi guna 

mempertahankan eksistensi di dunia nyata. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, era 

milenial membuka peluang bagi dunia pendidikan meninggalkan metode-metode 

konvensional, yaitu tatap muka, diganti dengan sistem online. 

Usaha pendidikan musik di dunia maya dapat menyebabkan penurunan minat 

orang untuk belajar musik di dunia nyata, khususnya di lembaga kursus musik. Hal ini 

juga ditegaskan oleh Kasali (2019:154) bahwa usaha yang bergerak di dunia maya 

dengan pelaku yang tersebar secara luas bisa membuat harga turun. Teknologi akan 

menggantikan metode-metode lama yang terkesan rumit dengan metode-metode yang 

serba cepat. Guna menanggapi hal tersebut, maka lembaga pendidikan musik non formal 

menerapkan strategi belajar mengajar musik dalam menghadapi proses belajar musik 

pada generasi milenial.  

 

Identifikasi Kebutuhan Belajar Musik pada Generasi Milenial 

Kebutuhan konsumen terkait kursus musik saat ini tentu berbeda dengan 

kebutuhan konsumen sepuluh atau dua puluh tahun lalu. Konsumen yang dimaksud 

adalah calon murid yang menginginkan bisa memiliki kemampuan bermusik. Mindset 

yang tercipta di era milenial adalah mindset yang serba cepat, cepat tanggap dalam 

merespons. Begitu juga dengan murid yang berpikir bermain musik dapat dilakukan 

secara instan tanpa memerlukan proses yang cukup panjang. Kenyataannya, untuk 

mencapai skill bermusik diperlukan suatu proses sesuai dengan niat dan kemampuan 

masing-masing orang. Fenomena tersebut membuat lembaga-lembaga kursus musik harus 

mengidentifikasi kebutuhan murid sehingga tepat sasaran ketika menjalankan kegiatan 

belajar mengajar. Identifikasi yang dilakukan terkait dengan usia calon murid. Tentunya, 

murid dengan rentang usia yang berbeda, menghasilkan kebutuhan bermusik yang 

berbeda.  

Rentang usia generasi milenial diperkirakan berada pada 15-35 tahun. Itu berarti 

generasi milenial saat ini adalah siswa-siswi SMA/SMK, mahasiswa, pekerja-pekerja 

muda yang sementara merintis karir. Tumbuh dan berkembang di era digitalisasi, maka 

menjadi perhatian kepada lembaga pendidikan musik non formal untuk menetapkan 

sasaran pembelajaran musik berdasarkan kebutuhan generasi milenial. Berdasarkan 

observasi dan studi dokumen melalui media sosial, untuk orang dewasa akan 



Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

294 
 

mendapatkan materi sesuai kebutuhan bermusiknya. Tetapi, ada juga orang dewasa yang 

mendapatkan materi mengikuti kurikulum masing-masing lembaga kursus. Mengingat 

semakin berkembangnya penggunaan media digital dan teknologi saat ini, maka lembaga 

kursus musik membuat kolaborasi antara cara konvensional dan penggunaan teknologi. 

Selain klasifikasi usia, lembaga kursus musik juga melihat adanya kebutuhan 

bermusik dengan macam-macam instrumen. Kehadiran generasi milenial membuat 

lembaga pendidikan musik non formal, baik lembaga yang sudah lama dikenal maupun 

lembaga private menawarkan kursus piano pop dan electone. Nyatanya, kursus piano 

klasik yang selama ini menjadi pusat perhatian murid dan orang tua, sedikit diminati para 

generasi milenial. Berdasarkan observasi, generasi milenial lebih membutuhkan 

kemampuan bermusik hanya untuk mengiring, bermain dalam grup band atau sekedar 

menyenangkan diri sendiri. Selain piano, instrumen yang ditawarkan lembaga pendidikan 

musik non formal bagi generasi milenial diantaranya biola, gitar, drum dan vokal. Ini 

merupakan salah satu upaya lembaga kursus musik menjawab kebutuhan bermusik 

generasi milenial. Terkait dengan konsep strategi, maka lembaga pendidikan musik non 

formal telah menerapkan langkah awal sebagai salah satu strategi dasar, yaitu 

mengidentifikasi dan menetapkan kualifikasi belajar musik dari murid-murid milenial.  

 

Pendekatan Belajar Mengajar Musik pada Generasi Milenial 

Guna mencapai sasaran secara efektif, memilih pendekatan belajar adalah salah 

satu strategi yang harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan musik non formal. Telah 

dijelaskan sebelumnya, bahwa lembaga kursus musik melakukan identifikasi sasaran 

terkait kebutuhan bermusik generasi milenial saat ini. Sebab itu, pendekatan belajar 

mengajar musik yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan era milenial. Seperti 

yang disampaikan Ganap (2019:67) bahwa pendidikan seni mengalami perkembangan 

yang pesat, yang selalu menghendaki adanya penemuan berbagai metode baru penciptaan 

seni dan pendekatan berkesenian yang motivatif. 

Ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu berpusat pada guru dan berpusat 

pada murid. Berdasarkan observasi, pendekatan belajar musik generasi milenial 

menitikberatkan pada murid itu sendiri. Sanjaya dan Budimanjaya (2017:110) 

menjelaskan bahwa pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid adalah 

pendekatan pembelajaran yang inisiatif, baik dalam menentukan tujuan dan cara yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sejalan dengan cara belajar musik 

generasi milenial, yaitu ingin mempelajari instrumen musik yang sesuai dengan tujuannya 

masing-masing.  

Selain itu, pendekatan belajar mengajar musik yang dapat diterapkan pada 

generasi milenial dengan mengunakan bahkan mengaplikasikan teknologi dalam 

pembelajarannya, tanpa meninggalkan pendekatan belajar secara langsung  melalui 

proses interaksi guru dan murid. Cara belajar ini diterapkan guna menjawab tuntutan 

zaman disrupsi. Hal tersebut dikaji saat menjalankan proses identifikasi kebutuhan 

bermusik pada generasi milenial. Berbagai pembelajaran instrumen ditawarkan pada 

generasi milenial dengan penggunaan teknologi didalamnya. 

Contoh penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar musik di lembaga 

kursus adalah penggunaan Musik Technology dalam pembelajaran piano. Pembelajaran 

teori musik tidak hanya diajarkan secara manual, tetapi menggunakan aplikasi musik, 

seperti finale dan cybelius. Contoh lainnya penggunaan rekaman-rekaman lagu yang 

ditawarkan lembaga kursus musik kepada murid-murid milenial, di samping buku etude 

dan partitur lagu manual. Hal ini juga telah dilaksanakan pada lembaga kursus Yamaha 

Music School Manado dan kelas-kelas music private di kota Manado. Cara belajar musik 

seperti ini menerangkan bahwa murid-murid diberi kesempatan untuk belajar musik 

secara mandiri menembus batas kegiatan praktikum yang dilaksanakan tatap muka.  

 

Metode, Teknik dan Prosedur Belajar Musik Generasi Milenial 
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Komponen strategi yang wajib dilakukan oleh lembaga pendidikan musik non 

formal adalah menetapkan metode, teknik belajar dan prosedur masing-masing. Tentunya 

metode yang diterapkan mengikuti pendekatan belajar mengajar musik dari lembaga 

tersebut. Metode belajar musik digunakan untuk memotivasi murid supaya mampu 

menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam bermusik. Perlu dijelaskan bahwa 

metode dalam pembelajaran musik tidak dibatasi dengan cara belajar musik, tetapi lebih 

kepada kemasan materi atau konten yang diajarkan kepada murid. Cara yang digunakan 

bisa saja sama, tetapi kemasan materi yang disajikan berbeda. Hal ini merupakan salah 

satu strategi yang dijalankan masing-masing lembaga kursus musik menanggapi era 

milenial. 

Temuan di lapangan menerangkan bahwa berbagai macam metode yang 

didalamnya berisi materi-materi pengajaran musik diterapkan di lembaga-lembaga kursus 

musik. Metode yang diterapkan memperhatikan kebutuhan, minat dan perkembangan 

murid. Hal ini juga ditegaskan oleh Suardi dan Syofrianisda (2018:21) bahwa pendidikan 

modern lebih memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik. Pengetahuan 

tetap penting tetapi lebih baik pengetahuan juga berfungsi dalam kehidupan peserta didik.  

Penggunaan teknologi di era milenial menjadi hal lazim diterapkan dalam metode 

pembelajaran musik pada lembaga pendidikan musik non formal. Purwacaraka Manado 

menawarkan metode pembelajaran dengan kurikulum dari Purwacarka pusat. Hal yang 

menarik, selain menerapkan metode tersebut, Purwacaraka Manado juga menawarkan 

metode non kurikulum bagi orang dewasa. Orang dewasa yang dimaksud sebagian besar 

adalah generasi milenial yang berumur kisaran 15-35 tahun. Hal ini dilaksanakan guna 

menjawab tuntutan bermain musik orang dewasa. Generasi milenial yang cenderung ingin 

mengembangkan ketrampilan bermusik untuk digunakan pada beberapa kegiatan menjadi 

suatu tanda memulai metode belajar musik yang baru bagi lembaga kursus ini.  

Kelas hobby adalah program Purwacaraka Manado yang khusus  diperuntukkan 

bagi orang dewasa yang ingin menekuni ketrampilan bermusik tanpa partitur notasi 

balok. Metode belajarnya mengikuti orientasi tujuan orang dewasa tersebut mengikuti 

pendidikan musik non formal. Teknis belajar yang diinstruksikan guru lebih 

menitikberatkan kepada materi inti tanpa mengabaikan fingering. Hal ini menerangkan 

bahwa prosedur yang ditawarkan lembaga kursus musik kepada orang dewasa dan anak-

anak juga berbeda. Anak-anak mengikuti kurikulum baku dari pusat, sedangkan untuk 

orang dewasa termasuk generasi milenial bisa mengikuti kurikulum baku, bisa juga 

mengikuti kurikulum mandiri sesuai kebutuhan bermusik murid.  

Yamaha Music School Manado merupakan lembaga kursus dengan kurikulum 

yang tertata dan bisa dikatakan telah teruji bagi murid-muridnya, khususnya untuk genre 

klasik. Berdasarkan observasi, kurikulum Yamaha juga menuntut murid-muridnya untuk 

berkreasi, selain bisa membaca, mendengarkan dan menyanyikan untuk vokal. Berkreasi 

yang dimaksud adalah murid-murid dilatih untuk dapat mengembangkan tema secara 

variatif, baik dari melodi dan iringannya. Kini, menghadapi abad 21, Yamaha Music 

School menawarkan metode dengan kemasan materi sesuai tuntutan era disrupsi. Salah 

satu contohnya, hadirnya Pianoforte dalam mempelajari instrumen piano klasik. 

Pianoforte dibagi menjadi 12 buku yang terbagi menjadi 8 grade, yang berisi kumpulan 

lagu-lagu yang lebih menyenangkan, variatif dan inovatif. Selain itu, metode 

pembelajaran musik dengan cara mendengar, telah dimplementasikan lembaga kursus ini 

dalam bentuk rekaman lagu, yang setiap saat dapat didengar oleh murid-murid. 

Sementara untuk kelas-kelas private music juga menawarkan sistem kursus yang 

lebih fleksibel. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan 

generasi milenial. Kelas-kelas private music di kota Manado adalah kelas-kelas yang 

dibuka oleh guru-guru atau instruktur yang mempunyai latar belakang akademik dan non 

akademik musik. Kelas ini menawarkan pembelajaran yang fleksibel. Lagu-lagu yang 

diajarkan kebanyakan merupakan lagu-lagu permintaan dari murid-murid milenial 

sehingga menjawab kebutuhan dan tujuan bermusik generasi milenial.  
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Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar Musik pada Generasi Milenial 

Sebagai lembaga pendidikan, maka sudah seharusnya lembaga pendidikan musik 

non formal melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang 

berlangsung. Kriteria atau standar keberhasilan seorang murid umumnya diukur dari 

tingkatan grade. Sebelum masuk pada tingkatan grade, beberapa lembaga kursus musik 

menerapkan preparatory atau preliminary materi dengan maksud mematangkan 

pengetahuan dan keterampilan murid sebelum masuk materi inti. 

Pada generasi milenial, evaluasi belajar tidak dilaksanakan sebagaimana halnya 

lembaga kursus yang menyelenggarakan proses evaluasi bertahap pada waktu-waktu 

tertentu. Namun, sesuai konteks pembelajaran musik pada generasi milenial, proses 

evaluasi dilaksanakan secara fleksibel dan lebih menekankan pada tingkat ketercapaian 

materi yang diajarkan pada tiap tatap muka. Selain itu, student performing juga menjadi 

salah satu kegiatan evaluasi bagi generasi milenial, khususnya yang masih bersekolah 

SMA atau kuliah. Berdasatkan penjelasan tersebut, juga didapati bahwa lembaga 

pendidikan musik non formal adalah lembaga yang juga menetapkan batas minimal 

keberhasilan atau kriteria bermusik antara satu murid dengan murid lainnya. Hanya saja 

batas keberhasilan tersebut, tidak mutlak seperti yang diterapkan pada lembaga 

pendidikan musik formal. Jika pada lembaga pendidikan formal, kriteria tersebut harus 

dipenuhi secara keseluruhan, maka untuk lembaga pendidikan non formal, batas-batas 

keberhasilan tersebut disesuaikan dengan kemampuan bermusik murid.  

 

KESIMPULAN 

Lembaga pendidikan musik non formal merupakan lembaga pendidikan yang 

menyediakan layanan kegiatan belajar mengajar instumen musik. Menanggapi cara 

belajar generasi milenial, pendidikan musik non formal menerapkan strategi belajar 

mengajar musik yang lebih fleksibel dan tidak terbatas pada kurikulum baku. Lembaga-

lembaga pendidikan musik non formal berinovasi untuk mempertahankan eksistensi 

pelaksanaan pendidikan musik di dunia nyata. Karena itu, pentingnya lembaga 

pendidikan musik non formal mempersiapkan perencanaan dengan mengidentifikasi 

kebutuhan bermusik generasi milenial, pelaksanaan yang didalamnya terdapat metode 

dan teknis belajar musik sesuai tujuan belajar generasi milenial, hingga melaksanakan 

evaluasi yang lebih menitikberatkan pada ketercapaian materi setiap pertemuan. 
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PROVINSI JAWA TIMUR) 
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Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya 

 

Ringkasan: Makalah ini didasarkan pada upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 

rangka melestarikan seni tradisi dari kepunahan dengan memperkenalkan seni tradisional untuk 

siswa melalui studio seni tradisional di sekolah-sekolah di Jawa Timur. Tujuan pendirian 

Pengembangan dan Pengembangan Seni Tari (PPST) untuk menyediakan media bangunan dan 

penghargaan bagi siswa dalam seni seni khususnya tradisional, membentuk sebuah yayasan yang 

sulit untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya di Jawa Timur khususnya dan Indonesia 

pada umumnya, serta dibangun karakter dan mental generasi bangsa ini akur dengan identitas diri 

Indonesia. Untuk mendukung keberhasilan program PPST, pasti diperlukan pemimpin atau 

pembangun PPST di sekolah-sekolah yang memiliki komitmen dalam mengembangkan 

organisasinya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penulisan makalah ini 

adalah untuk menganalisis signifikansi pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap Program 

Pendidikan efektivitas dan Pengembangan Seni Tradisional Jawa Timur. Makalah ini membahas 

konsep-konsep kepemimpinan transformasional dan konsep kepemimpinan yang ideal menurut Ki 

HajarDEwantara berpengaruh terhadap efektivitas Program Pendidikan dan Pengembangan Seni 

Tradisional Jawa Timur di SD, Menengah dan Sekolah Tinggi Senior di Jawa Timur. Subjek 

dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru, sedangkan objek penelitian adalah lembaga 

sekolah di Jawa Timur yang mengikuti program PPST. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam metode deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, studi dokumentasi dan 

studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam jaminan PPST organisasi di 

lembaga sekolah untuk terus menerus dan berprestasi harus dikendalikan oleh seorang kepala 

sekolah. Seorang kepala sekolah yang menerapkan konsep kepemimpinan transformasional dan 

ideal menurut Ki HajarDewantara berharap dapat membuat organisasi PPST lebih hidup pada 

kegiatan seni dan bisa mendapatkan prestasi di bidang seni. 

 

Kata kunci: seni pendidikan, kepemimpinan, PPST. 

PENDAHULUAN 

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan Indonesia seluruhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri dan rasa masyarakat 

dan nationalityresponsibility. Guru sebagai bagian terpenting dalam proses pembelajaran. 

Seorang guru profesional dituntut sejumlah persyaratan, antara pendidikan profesional 

yang berkualitas lainnya dan kompetensi ilmiah, memiliki kemampuan komunikasi yang 

baik dengan siswa mereka, memiliki semangat kreatif dan produktif, memiliki etos kerja 

dan komitmen untuk profesinya dan selalu mengembangkan herselfcontinuously. Dalam 

organisasi sekolah, guru profesional yang berhadapan langsung dengan siswa, maka ia 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik harus mampu melaksanakan berbagai kebijakan 

dengan tujuan tertentu dan memiliki komitmen yang kuat untuk tempat kerja. 

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keragaman 

seni dan budaya. Dalam perspektif pendidikan, seni dipandang sebagai salah satu alat 



Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

299 
 

atau media untuk memberikan keseimbangan antara intelektualitas dan kepekaan, 

rasionalitas dan irasionalitas, dan pikiran dan kepekaan emosional. Keragaman seni 

tradisi yang ditemukan di Jawa Timur perlu terus dilestarikan dari kepunahan. Salah satu 

upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka 

melestarikan seni tradisi adalah untuk memperkenalkan seni tradisional untuk siswa 

melalui studio kesenian tradisional di sekolah dengan pembentukan Pendidikan dan 

Pengembangan Kesenian Tradisional (PPST) atschools di Jawa Timur. 

PPST di sekolah adalah program Pendidikan dan Pengembangan Kesenian 

Sekolah Unit Pelaksana Teknis, Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk memberikan wadah 

untuk ekspresi dan apresiasi kepada siswa dalam seni, khususnya seni tradisional. Selain 

itu, melalui PPST di sekolah diharapkan untuk membentuk dasar yang kuat dalam rangka 

upaya untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya di Jawa Timur pada 

khususnya dan Indonesia pada umumnya serta membangun karakter dan generasi mental 

bangsa konsisten dengan identitas Indonesia. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 

2002 hingga saat ini, PPST awalnya dikenal sebagai Penggemar Seni Tradisional 

Association telah berkembang hampir di seluruh Jawa districtsofEast. 

Keberadaan PPST diharapkan tidak hanya untuk berlatih traditionart, dipentaskan 

di apresiasi forum atau perayaan lainnya, tetapi harus dapat memiliki dampak positif pada 

keberadaan kesenian tradisional lokal yang tumbuh di masyarakat. PPST tidak hanya baik 

penampilan, memenangkan banyak kontes, kinerja panggung di mana-mana, itu saja. 

Salah satu indikator keberhasilan adalah "anintertwineformation kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan kelompok kesenian tradisional lokal" sebagai manifestasi dari 

upaya untuk melestarikan seni tradisional itu sendiri. Untuk ini harus diwujudkan, tentu 

diperlukan seorang pemimpin PPST atau mentor yang berkomitmen untuk 

mengembangkan organisasi, dalam hal ini kepala sekolah. Ki HajarDewantara sebagai 

salah satu tokoh pendidikan nasional telah dirumuskan bahwa pokok sebagai pemimpin di 

lembaga-lembaga pendidikan harus mampu menjadi contoh, pembuat semangat, dan 

memberikan dukungan moral bagi guru dan siswa yang dipimpin. 

 

PROSEDUR 

A. Pernyataan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dapat disiapkan pernyataan masalah sebagai 

berikut: 

1) Apakah kepemimpinan transformasional dari kepala sekolah secara signifikan 

mempengaruhi Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Tradisional (PPST) efektivitas 

di SD, SMP dan SMA di Jawa Timur? 

2) Apakah konsep linkage kepemimpinan transformasional kepemimpinan menurut Ki 

HajarDewantaratoward Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Tradisional (PPST) 

efektivitas di SD, SMP dan SMA di Jawa Timur? 

 

B. Tujuan. 

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis signifikansi pengaruh kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap efektivitas Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Tradisional 

(PPST) di Sekolah Dasar, SMP dan SMA di Jawa Timur ?. Makalah ini membahas 

apakah konsep kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan dengan Ki 
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HajarDewantaraget terpengaruh terhadap efektivitas Pendidikan dan Pengembangan 

Kesenian Tradisional (PPST) di Sekolah Dasar, SMP dan SMA di Jawa Timur? 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam metode deskriptif ini menggunakan studi observasi, dokumentasi, dan 

sastra. 

 

ANALISIS 

A. Pengembangan dan Peningkatan Program Seni Tradisional di SD, SMP dan SMA di 

Jawa Timur 

Mengapa PPST lahir? Ide ini muncul karena melakukan kebiasaan seni di 

sekolah-sekolah yang tidak berkelanjutan. Biasanya, kinerja panggung hanya untuk acara 

perpisahan sekolah, tetapi tidak disertai dengan pembangunan berkelanjutan. Landasan 

filosofis, bahwa globalisasi yang terjadi saat ini telah melanda di semua bidang 

kehidupan, khususnya di bidang kebudayaan. Globalisasi menjadi sarana nilai-nilai 

budaya asing infiltrasi sehingga nilai proses erosi kebudayaan nasional terjadi melalui 

berbagai cara sebagai sarana pengiriman. Tentu saja, sangat prihatin tentang 

pembangunan kebudayaan nasional, terutama di generasi muda sebagai generasi penerus 

bangsa. 

Dalam mengantisipasi dari apa yang terjadi di atas perlu berusaha untuk melawan 

budaya asing dengan menyaring dan pelestarian upaya kebudayaan nasional melalui 

berbagai kegiatan yang mengarah untuk menemukan identitas diri yang berharga dari 

bangsa beradab. orang muda perlu mendapatkan pendidikan karakter melalui seni untuk 

penguatan pribadi untuk memegang ketat pada budaya nasional dan mampu membentengi 

diri terhadap infiltrasi budaya asing yang negatif. 

Itulah sebabnya tujuan memproklamirkan ingin dicapai oleh PPST adalah untuk 

membangun, mengembangkan dan melestarikan kekayaan seni dan budaya sebagai 

penyangga budaya nasional. Mengembangkan daya kreatif dan kreativitas siswa, 

khususnya di bidang seni tradisional. Mengangkat harkat dan martabat seni dan budaya 

serta dalam kehidupan budaya dan sosial. Juga menyediakan lembaga bimbingan dan 

apresiasi kepada siswa dalam bidang ini, terutama latihan kesenian tradisional. 

Pendidikan dan Pengembangan Seni Tradisional (PPST) di Sekolah 

Apresiasi  Seni Mahasiswa  Delegasi Seni Mahasiswa  Pemilihan siswa dicapai dan 

guru di Seni  Arts Alat BKK  Berbagai kegiatan kontes dan Tingkat Nasional Festival 

& Mendelegasikan Internasional National Arts Misi 

Dengan kewajiban untuk "membangun" kesenian tradisional lokal yang 

dibedakan antara PPST dan seni masyarakat lokakarya atau biasa penggemar seni siswa. 

Kemajuan pesat PPST harus selaras dengan pertumbuhan kesenian tradisional. Salah satu 

indikator keberhasilan adalah "anintertwineformation kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan kelompok kesenian tradisional lokal" sebagai wujud dari upaya 

untuk melestarikan seni tradisional itu sendiri. Sampai dengan tahun 2015 jumlah anggota 

PPST untuk sekolah SD / MI sebesar 35 lembaga, untuk Secondary / sekolah MTs 

sebesar 52 lembaga, sedangkan tingkat SMA mencapai 42 lembaga. 
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B. Konsep Transformasional Pemimpin dan Ideal Pemimpin Menurut Ki HajarDewantara 

Menggunakan pendekatan atau perspektif yang beragam tentang kepemimpinan, 

bukannya berpikir keluar kepemimpinan yang beragam juga menghasilkan teori 

kepemimpinan yang beragam pula. James MacGregor Luka bakar di Luthans (2006: 653) 

mengidentifikasi dua jenis kepemimpinan politik, yang transaksional dan 

transformasional. kepemimpinan tradisional transaksional meliputi pertukaran hubungan 

antara pemimpin dan pengikut, tapi kepemimpinan transformasional didasarkan pada 

pergeseran nilai dan keyakinan dari para pemimpin, serta kebutuhan para pengikutnya. 

pemimpin transformasional memiliki visi, keahlian retorika, dan mengelola kesan yang 

baik dan menggunakannya untuk mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan 

para pengikutnya. pemimpin transformasional diyakini lebih berhasil dalam mendorong 

perubahan organisasi karena inspirasi followersemotion dan kesediaannya untuk bekerja 

untuk mewujudkan visi pemimpin. Sementara itu, pemimpin transaksional tidak memiliki 

karakteristik seperti pemimpin transformasional yang mampu mengembangkan ikatan 

emosional yang kuat dengan atau menginspirasi pengikutnya untuk melakukan lebih dari 

yang mereka pikir. pemimpin transaksional diyakini dapat memotivasi pengikutnya 

dengan menetapkan tujuan dan janji-janji imbalan untuk kinerja yang baik. 

Konsep kepemimpinan yang ideal tidak hanya dari teori Barat saja. Ki 

HajarDewantara sebagai salah satu tokoh pendidikan nasional Indonesia mendefinisikan 

tiga konsep utama atau konsep ideal pemimpin juga merupakan landasan pendidikan di 

Indonesia. tiga prinsip ini dari Ki HajarDewantaraas ikuti: 

1. IngNgarso Sung Tulodo 

Ingngarso memiliki makna di depan atau di muka, Sung berasal dari kata ingsun 

berarti saya, Tulodo berarti panutan. Jadi seluruh makna IngNgarso SungTulodo menjadi 

seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan bagi orang-orang disekitarnya. Jadi 

yang harus ditaati oleh seseorang dikatakan panutan. Prinsip ini menggambarkan situasi 

di mana seorang pemimpin bukan hanya sebagai orang yang berada di depan, tetapi juga 

harus menjadi contoh untuk orang-orang yang mengikutinya. 

2. IngMadyoMbangunKarso 

Ingmadyo berarti di tengah, Mbangun berarti menghasilkan atau merangsang dan 

Karso berarti kehendak atau niat. Jadi seluruh arti kata adalah seseorang di tengah-tengah 

(lingkungannya) harus mampu meningkatkan atau merangsang semangat orang-orang 

yang berada di lingkungannya. Oleh karena itu seseorang juga harus memberikan inovasi 

dalam lingkungan mereka dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk 

keamanan dan kenyamanan. Prinsip ini sarat dengan makna kebersamaan, kerja sama tim, 

dan kerja sama sebagai seorang pemimpin harus selalu dalam pengikutnya tengah. 

3. Tut WuriHandayani 

Tut Wuri berarti mengikuti dari belakang dan handayani cara memberikan 

dukungan moral atau dorongan. Jadi arti dari Tut WuriHandayani adalah seorang 

pemimpin harus memberikan dorongan moral dan semangat dari belakang. dukungan 

moral ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita dengan merangsang motivasi 

dan semangat. Saat prinsip ini menjadi slogan pendidikan Indonesia, yang tentunya 

memiliki makna yang mendalam. Jika diartikan tujuan Tut WuriHandayani keseluruhan 

untuk membuat orang yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dan diharapkan 

muncul generasi baru yang akan berani memimpin tanpa menunggu orang lain untuk 

memimpin. impuls bisa menjadi moral dan semangat kepada orang lain. 
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C. Peran Pemimpin Terhadap PPST Pengembangan Program Efektivitas di Sekolah 

Belajar seni dan budaya pada dasarnya terdiri dari dua metode dasar, yaitu belajar 

dengan melihat dan belajar dengan melakukan. Belajar seni dan budaya dengan melihat 

penekanan pada ketajaman visual. Artinya, bukti konkret harus muncul di muka sehingga 

mereka mengerti. Selain belajar dengan seeing dapat diartikan dengan membaca referensi 

terkait sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan di bidang seni dan 

budaya. Sementara belajar seni dan budaya dengan melakukan praktek langsung seni itu 

sendiri sehingga untuk mengasah kemampuan dan kemampuan dalam seni. Dengan 

menerapkan kedua metode tersebut diharapkan akan maksimal dalam mengeksplorasi 

bakat seni. 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembangkan PPST, seorang guru yang 

telah ditunjuk sebagai PPST penasihat di lembaga sekolah akan membutuhkan dukungan, 

terutama dari para pemimpin. Berikut peran kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga 

sekolah akan menentukan keberhasilan program, serta prestasi sekolah termasuk 

teachersperformance. Principal sebagai administrator (kepala administrasi) di sekolah 

memegang peran yang sangat penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan semua 

personil sekolah yang ada, untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi sekolah. 

Sama pentingnya adalah produktivitas organisasi sekolah seperti yang terlihat pada 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta kualitas dan kuantitas lulusan dan prestasi 

lainnya yang dicapai oleh sekolah. 

PPST sebagai organisasi yang ada di lingkungan sekolah tidak terlepas dari peran 

kepala sekolah. kepala sekolah serta pemimpin tertinggi dari para pembuat kebijakan 

diharapkan memiliki sikap kepemimpinan transformasional, yaitu (Luthans, 2006: 654): 

1) Charisma, yang menyediakan visi dan misi, membawa rasa bangga dalam organisasi 

PPST yang dipimpin. 

2) Inspirasi, yang dapat mengungkapkan tujuan penting dengan cara yang sederhana 

maka mudah dipahami oleh anggota PPST. 

3) stimulasi intelektual, yaitu untuk memecahkan yang dihadapi oleh organisasi PPST 

hati-hati masalah. 

4) Perhatikan individu, yang menunjukkan perhatian terhadap setiap anggota PPST. 

Seorang kepala sekolah yang menerapkan konsep kepemimpinan 

transformasional diharapkan untuk membuat organisasi PPST lebih hidup pada kegiatan 

seni dan mampu mencapai prestasi di bidang seni. Kepala sekolah juga harus mampu 

memotivasi guru untuk melaksanakan PPST pembangun guru untuk menerapkan seni 

budaya metode yang belajar dengan melihat dan belajar dengan melakukan untuk anggota 

PPST dapat mengasah kemampuan dan wawasan di bidang kesenian tradisional belajar. 

Konsep kepemimpinan transformasional pada dasarnya sangat relevan dengan 

konsep kepemimpinan yang ideal seperti yang dikatakan oleh Ki HajarDewantara. 

Seorang pemimpin dituntut untuk mampu menjadi contoh di depan anggotanya, 

meningkatkan moral dan motivasi di tengah anggotanya, serta mampu memberikan 

Belajar 

Seni 
Belajar dengan melakukan 

Le belajar Dengan Melihat 
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dukungan moral dan motivasi di balik anggotanya. Kepala sekolah harus mampu berada 

di posisi dan kondisi tapi masih belum melupakan posisinya sebagai pemimpin. Sebagai 

seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, dia pasti mencoba sarannya, saran, dan jika 

perintah yang diperlukan diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dengan demikian 

dia bisa membuat perubahan dalam cara berpikir, sikap, perilaku individu mengarah. 

Sampai saat ini, masih ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program 

PPST baik dialami oleh organisasi PPST yang bersangkutan atau pihak yang terlibat 

dalam PPST programimplementation. Adapun hambatan atau kendala, antara lain: 

1. Terbatasnya jumlah guru yang memiliki seni dan latar belakang cultureeducational. 

Fakta terjadi di sekolah-sekolah masih kekurangan guru seni yang memiliki kompetensi 

dan latar belakang seni. Kadang-kadang seni justru pelajaran yang diajarkan oleh guru 

mata pelajaran lainnya. Hal ini menyebabkan kurangnya pendidikan seni di sekolah tidak 

cukup baik karena guru tidak memahami materi yang diajarkan. 

2. Kurangnya pemahaman pembangun di sekolah. Hal ini disebabkan oleh perubahan 

pokok sehingga kepala sekolah baru tidak mengerti atau tahu tentang program PPST. 

3. Keterbatasan dana yang dialami PPSTmembers. 

4. Dukungan dan perhatian dari instansi terkait tidak optimal. 

 

MODEL KERANGKA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kepemimpinan transformasional 
1) Charisma 
2) Inspire 
3) stimulasi Intelektual 
4) perhatian individual 

Pemimpin yang ideal seperti 
yang dikatakan oleh Ki Hajar 
Dewantara 
1)  Ingarso Sun Tulodo 
      IngMadyaMangunKarsa 
2) Tut WuriHandayani 

Kinerja dan guru pembina 
komitmen 

 
 

Efektivitas Pendidikan dan Pengembangan Seni Tradisional 
1) Jumlah penggemar seni tradisional di sekolah 
2) Frekuensi aktivitas kesenian tradisional di sekolah 
3) Jenis Seni / bahan yang disampaikan dalam pelatihan 
4) bunga seni tradisional di masa muda 
5) Keberlanjutan Keberadaan asosiasi di melestarikan upaya kesenian 

tradisional 
6) Dibentuk saling jalin perusahaan  
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REKOMENDASI DAN REFERENSI 

 

A. Kesimpulan 

1. kesenian tradisional di Jawa Timur patut mendapat perhatian khusus mengingat 

sebagian besar mengalami stagnasi bahkan beberapa dianggap terancam. Kondisi ini 

disebabkan oleh nilai-nilai pergeseran dalam masyarakat yang mengakibatkan Jawa 

Timur kesenian tradisional kehilangan fungsinya sebagai warisan budaya yang harus 

dilestarikan dan dikembangkan. Untuk mengatasinya perlu inovatif seni kemasan. 

Dengan PPST diharapkan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, semakin seni-

mencintai dan bangga dengan mereka, tanpa harus kalah dengan seni asing. Menurut 

konsep asli PPST adalah Asosiasi Seni Tradisional Penggemar, yang berarti sebuah 

organisasi orang-orang yang tertarik pada seni tradisional. 

2. Kepala sekolah memainkan peran penting untuk memastikan organisasi di lembaga 

sekolah agar tetap lestari dan prestasi. Seorang kepala sekolah yang menerapkan 

kepemimpinan transformasional dan konsep kepemimpinan yang ideal ujar Ki 

HajarDewantara diharapkan untuk membuat organisasi PPST lebih hidup pada kegiatan 

seni dan mampu berprestasi di bidang seni. 

 

B. Saran 

Sebagai upaya artpreservation tradisional, terutama melalui pendidikan untuk organisasi 

PPST di sekolah tetap lestari dan achievementthese adalah upaya yang diperlukan 

meliputi: 

1. Membuat seni adalah penting dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan 

menyeimbangkan kegiatan kiri dan pemikiran otak kanan. 

2. seni di sekolah sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan manusia yang beretika 

dan berbudaya, sehingga dapat menjadi "tameng" terhadap budaya asing yang tidak 

sesuai dengan etika dan budaya bangsa. 

3. Mengembangkan program studi Aart dalam bentuk mata pelajaran khusus. 

4. Mengintegrasikan kegiatan seni dan budaya di kegiatan sekolah. 

5. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah: 

 Terus meningkatkan pembinaan dengan menggelar workshop, pelatihan, seminar. 

 Memberikan bantuan alat seni stimulan. 

 Festival dan pertunjukan diadakan secara berkala 

6. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota adalah: 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi dari lokakarya seni sekolah. 

 Melaksanakan bimbingan ke galeri seni di distrik-distrik 

 Forum diskusi intensif yang melibatkan MGMP guru seni dan budaya di kabupaten / 

kota 
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PENDIDIKAN SENI: DEHUMANISASI MENUJU REHUMANISASI 

 

Sunarto 

 
Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

Email: sunartofbs@mail.unnes.ac.id 

 

 

Ringkasan: Kondisi Pendidikan di Indonesia memang mengalami peningkatan, baik dari segi 

kuantitas dan kualitas. Realitas menunjukkan pemerintah gencar melancarkan program wajib 

belajar. Namun, ada peran menonjol dan mendominasi dalam Pendidikan di Indonesia, yaitu 

mengunggulkan bidang yang berkaitan dengan “Rasio”, yang bersifat: individualistik, 

materialistis, dan positivistik. Hal inilah yang menjadikan manusia hanya sebagai “objek” dan 

melenyapkan peran manusia sebagai “subjek”. Hingga akhirnya menuju kea rah “dehumanisasi”. 

Untuk meminimalisir dehumanisasi ini kemudian dimunculkan bidang: Pendidikan. Pendidikan 

merupakan daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi-pekerti, pikiran, dan tubuh anak 

(manusia). Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk 

mengembangkan seluruh potensinya secara harmonis dan komprehensif.  Pendidikan seni, sebagai 

bidang yang bertumpu pada value (estetika), dan  humanistik, sangat diharapkan mampu memberi 

kontribusi dalam upaya merealisasikan tujuan dan cita-cita luhur pendidikan. Dengan demikian, 

Pendidikan seni diharapkan dapat dimaksimalkan dalam dalam rangka “rehumanisasi”. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Seni, Rasio, Dehumanisasi, Rehumanisasi, Era Millenial 

 

Abstract: The condition of education in Indonesia has indeed improved, both in terms of quantity 

and quality. Reality shows the government intensively launched a compulsory education program. 

However, there is a prominent and dominating role in Education in Indonesia, which is to favor 

areas related to "Ratio", which are: individualistic, materialistic, and positivistic. This is what 

makes humans only as “objects” and eliminate the role of humans as “subjects”. Until finally 

headed towards “dehumanization”. To minimize this dehumanization, a field was raised: 

Education. Education is an effort to advance the growth of character, mind, and body of the child 

(human). In this case, education serves as a means for humans to develop their full potential in a 

harmonious and comprehensive manner. Art education, as a field that relies on values (aesthetics), 

and is humanistic, is expected to be able to contribute in efforts to realize the goals and noble 

ideals of education. Thus, art education is expected to be maximized in the context of 

“rehumanization”. 

 

Keywords: Art Education, Ratio, Dehumanization, Rehumanization, Millennial Era 

 

PENDAHULUAN 

Modernisasi yang semakin meluas dalam kehidupan sosial budaya masyarakat 

dewasa ini, telah menghadapkan masyarakat pada tantangan-tantangan dalam hal 

pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar, 

melainkan juga telah merambat dan sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Sebagai 

dampak yang signifikan, beberapa di antara masyarakat yang tinggal di pedalaman-

pedalaman kini, terutama anak-anak dan remaja, juga telah terjangkit virus “patologi 

modern”. Hal tersebut terjadi karena arus modernisasi semakin menantang, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat dan telah mengubah 

perwajahan dunia (Rohidi, 20014), yang kemudian pada tingkat ekstremnya telah 

memperdayakan manusia. Ia telah dan menjadi pusat perhatian masyarakat, sehingga 

manusia secara tidak sadar tereduksi oleh doktrinasi penalaran ilmiah-teknologis yang 

memuja perhitungan (Sugiharto, 2015), dengan mengandalkan dan mengedepankan 

“rasio”, objektivitas, efisiensi, yang kemudian menciptakan manusia yang bersifat 

individualistik, materialistis, dan positivistik. Hal semacam inilah yang kemudian 

membuat manusia kini hanya menjadi objek belaka, bukan lagi sebagai subjek, yang pada 
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akhirnya akan menggiring manusia ke dalam jurang keserakahan dan 

ketidakmanusiawian. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) dengan kritiknya terhadap kemapanan 

mengatakan bahwa sebuah kesalahan besar telah memenjarakan manusia, yaitu ketika 

rasio menjadi tolak ukur dalam menjalani kehidupan. Menurut Nietzsche, terdapat 

kekeliruan intelektual yang dialami beberapa filsuf dunia, mulai dari Sokrates (470-399) 

hingga filsuf modern seperti Hegel (1770-1831). Sokrates, misalnya, yang menganggap 

bahwa rasiolah yang kemudian menjadi pencipta sejarah, sementara rasa (emosional) 

menjadi pemalsunya. Dalam konteks ini, rasio mendapatkan kedudukan yang sangat 

tinggi, yang kemudian mencapai puncak tertingginya ketika Rene Descartes (1595-1650) 

mengumandangkan cogito ergo sum (aku berfikir maka aku ada) yang sampai saat ini 

masih menggemah di kalangan kaum intelektual. Akan tetapi, kehadiran Nietzsche yang 

dianalisir sebagai penutup filsafat modern, membalikkan asumsi-asumsi tersebut, dengan 

mengajukan asumsi bahwa justru rasiolah yang menjadi pemalsu sejarah, dan rasa 

(emosional) menjadi penciptanya. 

Perenuangan mengenai realitas sosial masyarakat modern seperti saat ini, di mana 

manusia kini telah menjadi “budak rasio”, kemudian menciptakan berbagai macam 

ketimpangan sosial, terutama dekadensi moral. Tindak kriminal semakin meningkat, 

perampokan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, dst, bahkan ada 

yang sampai merenggut nyawa manusia. Dalam kasus seperti ini, dapat dikatakan bahwa 

masyarakat modern telah kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang “humanis”. Nilai-

nilai kemanusiaan dikesampingkan demi mencapai apa yang diinginkan, dibutuhkan, 

tanpa rasa belas kasihan terhadap sesama manusia lainnya, sehingga terciptalah 

kanibalisme dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan kata lain, apa yang disebut 

sebagai homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lain) belum berakhir 

dan masih terus berlanjut dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan telah mencapai 

intensitas yang semakin tinggi. Ini tidak lain merupakan manifestasi dari memuncaknya 

kemampuan penalaran ilmiah-teknologis yang rasionalistik, yang kemudian 

mengesampingkan kemampuan emosional. 

Dari uraian di atas muncul suatu pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana dan 

melalui apa persoalan tersebut dapat disikapi? Jawaban paling sederhana yang dapat 

diajukan adalah melalui “pendidikan”, karena pendidikan dalam telaah filosofis 

dipandang sebagai suatu hal yang penting dalam menunjang dan menuntun kelangsungan 

hidup umat manusia (Suherman, Sunarto, & Anggraeni, 2019). Dalam hal ini, pendidikan 

pada hakikinya merupakan sarana bagi manusia untuk meningkatkan potensi-potensi 

kejiwaannya, baik melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Hal tersebut 

sejalan dengan pengertian yang diberikan Ki Hajar Dewantara (1977) bahwa pendidikan 

merupakan daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi-pekerti, pikiran, dan tubuh 

anak (manusia). Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk 

mengembangkan seluruh potensinya secara harmonis dan komprehensif seperti dikatakan 

Triyanto (2014). 

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah pendidikan yang 

seharusnya menjadi sarana untuk mengangkat derajat manusia menjadi makhluk yang 

bermartabat, berbudi pekerti luhur, berpkepribadian, dan bersusila, ternyata belum 

mencapai tujuannya secara maksimal. Bahkan, dalam wacana lebih lanjut mengenai dunia 

pendidikan, terutama dalam dunia pendidikan formal, beberapa anggapan yang 

mengatakan bahwa pendidikan dewasa ini telah merusak, menjerumuskan, dan 

menjauhkan manusia dari sifat-sifat kemanuiawian itu senidri. Oleh Paulo Freire (2007) 

disebutnya sebagai “pendidikan yang menindas”, yang pada akhirnya mengarah pada 

proses “dehumanisasi”. Kiranya hal itu benar ketika melihat apa yang terjadi pada realitas 

sosial budaya masyarakat seperti saat ini, sebagaimana telah disinggung di awal. Artinya, 

pendidikan dewasa ini semakin jauh dari apa yang di cita-citakan, karena pendidikan 
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yang dianggap sebagai jalan atau sarana dalam proses humanisasi kini telah menjadi 

proses dehumanisasi. 

Adapun persoalan pokok yang menjadi penyebab munculnya wacana-wacana 

tentang dunia pendidikan yang menyedihkan dan mengerikan itu, tentu tidak terlepas dari 

program-program atau praktik-praktik dalam pendidikan itu sendiri. Dengan kata lain, 

sistem pendidikanlah yang membuat hal tersebut terjadi, karena sistem pendidikan 

dewasa ini kurang memperhatikan pembentukan karakter, sehingga tercipta individu-

individu yang krisis moral dan tumpul nurani, yang pada akhirnya membuat sikap dan 

tindakan mereka tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang berperikemanusiaan 

(Tarpin, 2013). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan, utamanya pendidikan formal, 

saat ini belum mampu menciptakan “manusia unggul” atau generasi penerus yang sadar 

akan perannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai makhluk individu yang 

hidup dalam kelompok sosial. Untuk itu, dibutuhkan suatu paradigma yang baru, yang 

lebih memungkinkan untuk merealisasikan tujuan dan cita-cita pendidikan sebagai proses 

humanisasi yang kini lebih mengarah pada proses dehumanisasi itu, yaitu dengan 

merumuskan program-program pendidikan yang lebih humanis dan tidak menindas, yang 

di dalamnya memuat “praktek pembebasan” seperti dikatakan Freire.  

Adapun perumusan program pendidikan yang dimaksud, tentunya harus berangkat 

atau berpijak dari pemahaman akan pentingnya keseimbangan antara “rasio” dan “rasa” 

dalam membangun kesadaran manusia (peserta didik), sehingga tercipta generasi penerus 

yang cakap dan mapan, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Inilah yang 

kemudian menjadi dasar pijakan dirumuskannya program “Pendidikan Seni” sebagai 

pendidikan yang humanistik, yang diharapkan mampu memberi kontribusi dalam upaya 

merealisasikan tujuan dan cita-cita luhur pendidikan. 

 

SEKILAS TENTANG HUMANISME DALAM DUNIA PENDIDIKAN 

Sesuai dengan namanya, Humanisme merupakan suatu aliran yang bersifat 

“humanis” sehingga suatu keharusan bagi kaum Humanisme untuk mengangkat harkat 

dan martabat manusia sebagai manusia. Projek-projek Humanisme inilah yang kemudian 

sering disebut sebagai “humanisasi”, yaitu suatu proses bagaimana manusia dituntun 

untuk dapat memahami hakiki dirinya sebagai manusia, dengan pengembangan berbagai 

aspek atau potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri agar ia dapat membangun 

jatidiri serta nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam dirinya; humanisasi adalah proses 

memanusiakan manusia seperti dikatakan Paulo Freire. 

Kaum Humanisme memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, yaitu sebagai 

makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berbudaya, dengan berbagai 

macam potensi, sifat, serta nilai-nilai kemanusiaan yang dimilikinya. Kesatuan yang utuh 

itulah, yang kemudian oleh kaum Humanisme selalu diperhatikan dan diutamakan untuk 

dikembangkan demi mengangkat derajat manusia sebagai makhluk yang ideal. Driyarkara 

(2006) pernah mengatakan bahwa manusia bukanlah hanya sebagai homo, sehingga 

manusia harus menjadi homo yang human, yang di dalamnya memuat suatu penghalusan. 

Itulah sebabnya pendidikan menurut Driyarkara sejatinya merupakan pemanusiaan 

manusia melalui proses “hominisasi” (Sudiarja, 2015). 

Dalam dunia pedidikan sendiri, Humanisme menjadi suatu ideologi yang tergolong 

baru. Dalam hal ini, apa yang disebut sebagai ideologi Pendidikan Humanisme yang 

merupakan suatu ideologi pendidikan yang “humanistik”. Istilah Humanisme sendiri 

muncul dari ilmu psikologi di abad ke-19 (McGrath, 2006). Menurut Anwar (2017) aliran 

ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan beberapa ahli psikologi terhadap aliran-aliran 

psikologi sebelumnya yang memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan, yaitu 

Behaviorisme yang memfokuskan pemahaman pada perubahan perilaku yang diamati, 

diukur, dan dinilai secara kongkrit (stimulus-respon) dan Kognitivisme yang 

memfokuskan pemahaman pada wilayah kognitif (otak). Humanisme dalam hal ini, 
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menjadi alternatif terhadap kedua aliran besar yang telah lama bercokol dalam dunia 

pendidikan tersebut.  

Adalah Carl Rogers (1902-1987) dan Abraham Maslow (1908-1970) yang 

dianggap sebagai tokoh besar pelopor aliran Humanisme, memandang bahwa manusia 

pada dasarnya memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Roger misalnya, 

yang menganggap bahwa manusia dari sejak lahir sudah membawa dorongan untuk 

meraih apa yang diinginkan dan berperilaku menurut dirinya sendiri. Sementara, Maslow 

sendiri, menganggap bahwa dorongan untuk kebutuhan hidup itu tersusun secara 

hierarkis. Menurut Maslow, dalam diri mansuia terdapat kebutuhan-kebutuhan fisik, 

seperti rasa lapar, haus, mengantuk, yang di atasnya terdapat kebutuhan akan rasa aman, 

cinta, dan kepercayaan diri yang berkaitan dengan kebutuhan status dan pencapaian. Dari 

sinilah Maslow berpendapat bahwa, apabila kebutuhan tersebut terpenuhi, manusia akan 

meraih “aktualisasi diri”, yaitu suatu puncak pemenuhan kebutuhan mansuia (Anwar, 

2017). 

Lebih lanjut mengenai Humanisme dalam dunia pendidikan, di mana Humanisme 

sebagai suatu ideologi pendidikan menganggap bahwa ideologi-ideologi pendidikan 

sebelumnya telah dan justru menjadi pemicu terciptanya apa yang disebut sebagai 

“dehumanisasi”, yaitu suatu keadaan “kurang dari manusia atau tidak lagi sebagai 

manusia” Freire (2015). Artinya, ideologi-ideoligi pendidikan sebelumnya dianggap oleh 

kaum Humanisme tidak sukses dalam projek pembentukan manusia sebagai manusia, dan 

justru malah menciptakan manusia yang tergerogoti sampai kehilangan jatidiri dan nilai-

nilai kemanusiaannya. Sekiranya, dehumanisasi ini memang merupakan suatu kenyataan 

historis, seperti dikatakan Freire (1968) bahwa: 

…dehumanisasi — meski merupakan fakta sejarah yang konkret — 

bukanlah takdir manusia melainkan suatu produk tatanan yang tidak adil, 

yang melahirkan kekerasan hati tangan para penindas, yang pada gilirannya 

mendehumanisasikan kaum tertindas. 

 

Artinya, apa yang disebut sebagai dehumanisasi itu, bukanlah suatu kenyataan yang 

memang pada hakikinya demikian adanya, dengan kata lain “dari sana-nya”, melainkan di 

dalamnya terdapat suatu proses alienasi yang tanpa disadari. Sebagaimana ditegaskan 

Paulo Freire bahwa, dehumanisasi merupakan suatu bentuk ungkapan nyata dari proses 

alienasi dan dominasi, yang bukan hanya terjadi pada aspek politik dan ekonomi saja 

seperti digambarkan Karl Marx (1818-1883), melainkan memuat seluruh sistem 

kehidupan sosial budaya secara menyeluruh. 

 

DEHUMANISASI DALAM DUNIA PENDIDIKAN 

Menelaah perwajahan dunia pendidikan saat ini, terutama pendidikan formal, 

terdapat garis lurus yang membentang dan mengaitkan antara persoalan-persoalan 

mendasar dan urgen dalam dunia pendidikan dengan apa yang dikatakan Freire sebagai 

“dehumanisasi”. Artinya, pendidkan dewasa ini telah menunjukkan bahwa pendidikan 

justru malah mengarah pada proses dehumanisasi, bukan lagi humanisasi. Dikatakan 

demikian, karena pendidikan dewasa ini kebanyakan hanya mengembangkan salah satu 

potensi mansuia, yaitu rasio (kognitif/intelektualitas), dan mengabaikan potensi-potensi 

lain, seperti rasa (emosional). Hal ini diperkuat oleh Triyanto (2014) dengan menyatakan 

bahwa: 

Munculnya praktik-praktik dalam dunia pendidikan yang hanya 

mementingkan salah satu potensi manusia, terutama yang hanya 

mengarahkan pada pengembangan kemampuan yang bersifat rasionalistik 

dari aliran filsafat positivisme, dianggap oleh para pemikir humanistik 

sebagai bentuk pendidikan yang mengarah pada proses dehumanisasi. 

 

Kemudian dipertegas oleh oleh Bambang Sugiharto (2015), bahwa: 
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Masalah mendasar dalam dunia pendidikan adalah bahwa bersama dengan 

laju kemodernan, sebagian besar kurikulum didominasi oleh penalaran 

teknis ilmiah dan keterampilan praktis, oleh bahasa deskriptif dan logika 

dogmatis. Alhasil, pada hakikatnya sekolah menjadi tak lebih dari balai 

pelatihan tukang…pendidikan hanya melatih manusia sebagai calon pekerja, 

bukan manusia sebagai manusia. 

 

Sekiranya, asumsi-asumsi tersebut bukan hanya sekedar asumsi yang tanpa dasar, 

akan tetapi merupakan asumsi yang bahkan bersifat filosofis. Jika menelisik kembali 

tujuan pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia (humanisasi), di sini terdapat 

persoalan yang sangat substansial, karena pendidikan yang demikian justru menjauhkan 

pendidikan dari cita-cita dan tujuan utamanya, seperti digambarkan oleh para tokoh 

pendidik termasyhur seperti Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire. Perlu diketahui bahwa 

hal tersebut juga telah menjauhkan cita-cita pendidikan Nasional sebagaimana tercantum 

dalam UUD 1945 tentang Pendidikan Nasional, nomor 20, tahun 2003, pasal 3, 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.  

 

Artinya, jika melihat persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan sebagaimana 

diterangkan di atas, maka teranglah bahwa apa yang dianggap sebagai dehumanisasi 

dalam dunia pendidikan memang benar adanya. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa 

pendidikan diharapkan untuk mengembangkan dan memajukan seluruh potensi yang 

dimiliki manusia secara seimbang, bukan hanya salah satu di antaranya saja. Dengan kata 

lain, pendidikan harus mampu menciptakan manusia yang berbudipekerti luhur, yaitu 

pikiran yang berkesadaran, akhlak yang bermoral, serta yang terakhir adalah tubuh yang 

sehat. Seperti dikatakan Peter London (2006) dalam artikelnya bahwa:  

Seseorang secara serius memberikan pengajaran kepada pikiran, tubuh, dan 

jiwanya, mendorongnya untuk mengetahui masalah penting dalam hidupnya, 

di momen dan tempatnya dalam sejarah, akan mengekspresikan diri mereka 

sendiri dengan kepuasan, kebijakan, kemurnian dari kualitas hidupnya, dan 

di dalam ekspresi simboliknya. 

 

Jadi, keseimbangan seluruh potensi manusia tersebut sangatlah penting terutama 

dalam proses pemanusiaan manusia (humanisasi) melalui pendidikan. Akan tetapi, jika 

melihat realitas yang ada, sebagaimana sistem pendidikan kini hanya mengedepankan 

pengembangan pada wilayah rasio (kognitif) saja, tentunya akan menciptakan individu 

yang ‘cacat’. Cacat dalam arti bahwa, karena potensi pikiran (rasio) manusia terlalu 

dikedepankan dan mengabaikan potensi perasaan (emosional), yang pada akhirnya 

menciptakan manusia yang tidak memiliki sifat kemanusiaan. Hal ini juga pernah 

disinggung oleh Laurentius Tarpin (2013) dengan mengatakan bahwa sistem pendidikan 

yang terlalu menekankan aspek intelektual dan kurang mengolah rasa, melahirkan 

manusia-manusia yang beringas, emosional-reaktif sehingga mudah terprovokasi, 

berwawasan sempit, berjiwa eksklusif-setarian, dan memandang orang lain sebagai 

musuh yang harus dilenyapkan. Diperkuat oleh Antonio Damasio (Rohidi, 2014) yang 

pernah menekankan bahwa pengembangan pemahaman yang berlebihan pada wilayah 

kognitif (rasio) dengan mengabaikan pengembangan pemahaman emosional (rasa), 

merupakan salah satu penyebab runtuhnya moral. 
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Terkait tentang persoalan pendidikan yang hanya berpihak pada satu potensi 

manusia saja, beberapa pendapat menganggap bahwa apa yang telah membuat pendidikan 

kini kebanyakan hanya berfokus pada pengembangan pada wilayah kognitif semata 

adalah, tidak lain merupakan salah satu manifestasi dari kuatnya pengaruh aliran 

Positivisme. Positivisme sendiri merupakan suatu aliran filsafat yang berakar pada tradisi 

ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan (Geisteswissenchaften) yang dikembangkan dengan 

meminjam metode ilmu alam (Naturwissenchaften) dalam memahami realitas (Fakih, 

2008). Paradigma positivistik ini berkembang cukup pesat terutama dalam dunia 

epistemologi di Barat, sehingga ia begitu diagungkan dan diadopsi di mana-mana, 

termasuk di Indonesia senidiri.  

Menurut Hardiman (2003), Positivisme yang dianalisir sebagai aliran yang dirintis 

oleh Auguste Comte (1798-1857) ini, sebenarnya bukanlah suatu aliran yang betul-betul 

baru muncul meskipun dalam beberapa segi mangandung suatu kebaruan, melainkan 

sudah dapat dilacak dari generasi-generasi sebelumnya. Lebih lanjut Hardiman bahwa: 

…Positivisme merupakan peruncingan trend sejarah pemikiran Barat 

modern yang telah mulai menyingsing sejak ambruknya tatanan dunia Abad 

Pertengahan, melalui Rasionalisme dan Empirisme. Apa yang baru dalam 

Positivisme adalah sorotan khususnya terhadap metodologi ilmu 

pengetahuan…Kalau dalam Empirisme dan Rasionalisme pengetahuan 

masih direfleksikan, dalam Positivisme kedudukan pengetahuan diganti 

metodologi… 

 

Positivisme pada dasarnya memang cenderung rasionalistik, sehingga paham ini 

memanifestasikan pandangan-pandangan yang bersifat saintifik, individualistik, dan 

materialistis. Paham inilah yang kemudian diimplementasikan secara utuh ke dalam dunia 

pendidikan dan menciptakan sistem dan struktur pendidikan yang arahnya lebih kepada 

peningkatan kemampuan rasional-kognitif belaka, sehingga pada akhirnya menciptakan 

manusia atau masyarakat yang krisis pada wilayah moralitas. Dan dengan demikian, 

maka teranglah bahwa dehumanisasi dalam dunia pendidikan memang benar adanya. 

Pertanyaannya adalah, bagaimana menyikapi kasus yang semakin difikirkan semakin 

menyedihkan itu? Apakah masih ada pendidikan alternatif untuk proses “rehumanisasi”? 

 

REHUMANISASI MELALUI PENDIDIKAN SENI 

Pendidikan seni (art education), sebagaimana pendidikan-pendidikan yang lain, 

juga merupakan salah satu upaya mempersiapkan individu (peserta didik) untuk masa 

depannya, yaitu cakap dan mapan dalam menghadapi persoalan atau gejala-gejala yang 

muncul dalam kehidupannya. Membicarakan tentang pendidikan seni berarti 

membicarakan tentang seni yang dijadikan sebagai sarana dalam proses pendidikan, atau 

dengan kata lain seni menjadi bahan kajian dalam proses pendidikan. Hal ini dipertegas 

oleh Soehardjo (2012) yang mengatakan bahwa pendidikan seni merupakan pendidikan 

yang menggunakan seni sebagai objek kajiannya.  

Artinya, di sini seni digunakan sebagai sarana dalam pendidikan untuk 

mengembangkan potensi-potensi kejiwaan manusia, agar kelak dapat memperoleh suatu 

pemahaman, atau katakanlah ilmu pengetahuan, untuk dapat eksis dan berperan di masa 

yang akan datang. Singkatnya, seni menjadi sarana untuk mengembangkan seluruh 

potensi peserta didik secara harmonis dan komprehensif seperti dikatakan Triyanto 

(2017). 

Dalam dunia pendidikan formal khususnya, pendidikan seni bukanlah sesuatu yang 

baru. Menurut Soehadrjo (2012), beberapa abad sebelumnya pendidikan seni telah 

diterapkan atau memasuki dunia pendidikan formal di negara-negara besar seperti Eropa 

dan Amerika. Awal perintisannya dimuai sekitar abad ke-18 di negara-negara Eropa, 

yaitu dengan memasukkan praktek menggambar sebagai mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah, dengan tujuan untuk menularkan kemampuan menggambar kepada peserta didik 
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agar mampu meciptakan suatu karya, khususnya dalam bidang perancangan (desain). Hal 

tersebut kemudian merambat ke wilayah Amerika, karena sebagian besar penduduk 

Amerika berasal dari ras Eropa, sehingga prinsip-prinsip pendidikan seni yang diterapkan 

oleh bangsa Eropa diadopsi oleh Amerika. Hingga saat ini, pendidikan seni pun telah 

menular dan berkembang secara luas ke negara-negara lainya, termasuk Indonesia, 

dengan penyelenggaraan dan penerapan program-program pendidikan seni yang 

bervariasi. Mulai dari pendidikan seni secara umum, sampai pendidikan seni yang lebih 

mengkhususkan kajiannya pada bidang seni tertentu, seperti pendidikan seni musik, seni 

tari, drama, sastra, dan seni rupa. 

Di Indonesia sendiri, pendidikan seni mulai memasuki dunia pendidikan formal 

pada masa penjajahan Belanda (Hindia-Belanda), yaitu sekitar tahun 1930-an. Ini 

merupakan salah satu manifestasi dari perkembangan pendidikan seni di Eropa. Sejak itu, 

konsep penularan keterampilan menggabar diterapkan dalam kurikulum sekolah-sekolah 

pribumi, sebagai pengganti mata pelajaran ilmu bangun. Tujuannya utamanya adalah 

mempersiapkan peserta didik yang cakap dalam hal menggambar (arsitektur). Barulah 

setelah Indonesia merdeka, pendidikan seni dalam pendidikan formal bukan lagi hanya 

peroalan keterampilan menggambar, akan tetapi sudah mengalami perubahan, baik dari 

segi konsep, tujuannya, maupun peristilahannya. Perubahan-perubahan tersebut sesuai 

dengan kondisi kebutuhan masyarakat yang juga mulai berubah.  

Sebagai tokoh pendidik terkemuka Indonesia, Ki Hajar Dewantara pada tahun 1945 

(periode kemerdekaan RI) merumuskan pendidikan seni yang terdiri dari; menggambar, 

menyanyi dan menari, dengan tujuan untuk menyenangkan orang lain, dengan berdasar 

atau berpijak dari anggapan bahwa seni merupakan pelajaran keindahan; indah mampu 

menyenangkan orang yang melihat dan mendengarnya. Menurut Pamadhi (2012) 

beberapa tahun menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, perumusan pendidikan seni 

tersebut telah dibahas oleh Ki Hajar Dewantara bersama Mochamad Syafi’i, dan beberapa 

rekan-rekan lainnya sebagai ahli sekaligus praktisi pendidikan. Adapun pemakaian istilah 

“pendidikan seni” tersebut, digunakan Ki Hajar Dewantara sebagai wacana pendidikan 

kemanusiaan (humanisasi), serta dijadikan sebagai alat perjuangan menuju pendidikan 

merdeka (pendidikan nasional). Selang berjalannya waktu, pendidikan seni dalam konteks 

formal di Indonesia pun mengalami kemajuan, hingga pada tahun-tahun berikutnya 

pendidikan seni memasuki dunia perguruan tinggi (Djien, 2012), seperti Jurusan Seksi 

Seni Rupa di ITB pada tahun 1947, Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta 

pada tahun 1950, dengan masing-masing memiliki visi dan misi yang berbeda-beda pula. 

Pada tahun 2006 di Lisabon, dalam konvensi internasional pendidikan seni 

dideklarasikan dalam konteks pendidikan secara lebih luas. Dalam pendeklarasian itu, 

pendidikan seni ditujukan untuk memastikan setiap anak dan orang dewasa berhak 

memperoleh pendidikan dan mendapat peluang terlibat dalam pembangunan dan 

keikutsertaan dalam bidang kebudayaan dan artistik secara menyeluruh dan seimbang 

(Rohidi, 2014). Dengan demikian, pendidikan seni bukan lagi hanya akan mencetak 

seniman, akan tetapi pendidikan seni dalam hal ini, mengintegrasikan kemampuan fisik, 

mental, intelektual, serta kreativitas, serta mempertautkan antara pendidikan, kebudayaan, 

dan kesenian secara lebih dinamis dan bermakna. Sehingga, nantinya akan menciptakan 

individu-individu yang progresif, kreatif, inovatif, dan imajinatif. Itulah sebabnya 

apresiasi, ekspresi, dan kreasi/kreatifitas menjadi pusat perhatian atau poin pokok yang 

selalu dibicarakan dalam pendidikan seni (Suherman, 2017). 

Pertama, Apresiasi. Sebagaimana dalam mengapresiasi seni para apresiator akan 

menangkap dimensi-dimensi estetik yang terdapat pada seni yang diapresiasinya. 

Soedarso (1990) dalam bukunya Tinjauan Seni: Sebuah Pengantar untuk Apresiasi Seni 

menegaskan bahwa, mengapresiasi seni kurang lebih berarti mengerti dan menyadari 

sepenuhnya sehingga mampu menilai semestinya, serta menjadi sensitif terhadap segi-

segi estetiknya. Dengan demikian, mengapresiasi seni bertujuan untuk mempertajam 

kepekaan estetis, dan menjadikan masyarakat untuk dapat menerima seni secara 
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semestinya, yang oleh Sahman (1993) disebutnya sebagai “melek seni”, sehingga karya-

karya seni menjadi bermakna, bernilai, dan tidak sia-sia. Singkatnya, secara tidak 

langusung pada tahap apresiasi ini peserta didik akan diasah kepekaan dan kesadarannya 

untuk dapat “menghargai” sesuatu, karena mengapresiasi tidak lain dari pada menghargai. 

Kedua, Ekspresi. Dalam kaitannya dengan pendidikan seni, ekspresi juga selalu 

menjadi perhatian yang pokok. Pasalnya, pada tahap ini peserta didik akan diasah 

kemampuannya untuk dapat berekspresi secara estetis. Tahap ekspresi ini dilakukan 

setelah peserta didik melakukan apresiasi, yaitu mengekspresikan pengalaman-

pengalaman yang ia dapatkan dari proses apresiasi. Adapun tujuan utama proses ekspresi 

ini ditekankan adalah untuk mengasah kemampuannya berkomunikasi secara estetis, 

karena pada dasarnya berekspresi tidak lain merupakan bagian dari komunikasi. 

Ketiga, Kreasi-Kresatifitas. Sebenarnya, proses ini sangat erat kaitannya dengan 

proses eskspresi, atau katakanlah lanjutan dari proses ekspresi. Hal tersebut demikian, 

karena dalam berekspresi, kreasi-kreatifitas sangat berperan penting untuk menciptakan 

ekspresi yang “estetis” seperti yang dimaksud di awal. Singkatnya, kemampuan dalam 

proses kreasi-kreatifitas menjadi kunci terciptanya peserta didik yang mampu berekspresi 

atau berkomuniakasi secara estetis. 

Lebih lanjut mengenai pendeklarasian pendidikan seni di Lisabon pada tahun 2006 

itu, pada hakikinya ditujukan untuk memastikan manusia (peserta didik), baik anak-anak 

maupun orang dewasa, mendapat peluang terlibat dalam pembangunan dan 

keikutsertaannya dalam bidang kebudayaan dan artistik secara menyeluruh dan 

seimbang. Demikian, Rohidi (2014) dalam bukunya Pendidikan Seni, Isu dan Paradigma 

mengatakan bahwa, karena itu adalah tujuan utamanya, maka pendidikan seni 

seyogyanya menjadi komponen yang wajib dalam program pendidikan secara 

menyeluruh, dengan melaksanakannya secara sistematik dan ditawarkan secara 

berkelanjutan. Rohidi menegaskan bahwa: 

Pendidikan seni merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan secara 

menyeluruh, ia merupakan unsur yang strategis dan fungsional bagi upaya 

pemulihan kemanusiaan… sifat imajinatif seni merangsang orang yang 

terlibat di dalamnya untuk mengkombinasikan berbagai perasaan yang ada 

dengan realitas yang diabstraksikan dalam suatu komunikasi yang memberi 

kenikmatan estetik. 

 

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa pendidikan seni merupakan proses 

pendidikan yang menggunakan seni sebagai sarananya, bukan berarti bahwa seni di sini 

betul-betul hanya sebagai alat yang digunakan sebagai media praktik dalam pendidikan, 

seperti lagu (musik) yang digunakan untuk belajar berhitung dalam matematika; patung 

yang digunakan sebagai alat praktik dalam pelajaran biologi; atau gambar yang 

digunakan untuk memperjelas keterangan dalam pelajaran sejarah. Lebih dari itu, “seni” 

dalam pendidikan seni merupakan fokus kajian, sehingga seni menjadi objek yang selalu 

dibicarakan, diulas, dianalisis dan diinterpretasi. Oleh Herbert Read (1974) disebutnya 

sebagai Education Trough Art. 

Hal tersebut di atas juga sejalan dengan pendapat Pamadhi (2012) bahwa pada 

dsarnya pendidikan seni adalah “pendidikan dengan seni” dan membahas secara dalam 

“seni dalam pendidikan”; di dalamnya akan mengungkap keberadaan seni dalam 

pendidikan, serta pentingnya pembelajaran seni dalam konteks kurikulum yang utuh. 

Menurut Pamadhi sendiri, jika dilihat dari segi konseptualnya paradigma tersebut 

dibangun atas dasar pijakan atau rujukan dari psikoanalisisnya Sigmund Freud (1856-

1939), sebagaimana pendidikan seni di sekolah ditujukan untuk membangun, 

menumbuhkembangkan, dan memotifasi perkembangan jiwa peserta didik. 

Perkembangan jiwa yang dimaksud adalah terpenuhinya keseimbangan mental peserta 

didik agar siap menerima regenerasi seni melalui dasar pikiran dan perasaan. 
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Seni dijadikan sebagai sarana dalam pendidikan karena seni merupakan sesuatu 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan, beberapa anggapan bahwa seni 

selalu hadir dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Asumsi semacam ini didasari 

oleh pandangan bahwa dalam setiap kebudayaan terdapat beberapa unsur, dan salah satu 

unsur tersebut adalah kesenian itu sendiri. Dalam hal ini, seni atau kesenian merupakan 

salah satu wujud kongkrit (artefak) dari kebudayaan itu sendiri (Koentjaraningrat, 1985). 

Di sisi lain, sebagaimana dikatakan Soedarso (2006) bahwa seni telah menjadi salah satu 

dari berbagai macam kebutuhan manusia walaupun bukan merupakan kebutuhan pokok 

seperti makan dan minum. Terlebih di saat sekarang, di mana seni telah memasuki hampir 

seluruh kegiatan manusia, dan tentunya bukan hanya menyangkut persoalan tentang 

‘sesuatu yang indah’ saja. Menurut Sunarto & Suherman (2017), betapa sulit 

membayangkan jika seni telah lenyap dari kehidupan manusia; bagaimana manusia hidup 

dalam dunia yang hening tanpa suara musik, kaku tanpa gerak tubuh, dan buta tanpa 

citra/rupa. 

Lebih lanjut tentang seni dalam kehidupan manusia, sebagaimana Sugiharto (2015) 

mengatakan bahwa melalui seni manusia dapat menafsir dan memaknai “kompleksitas 

pengalamannya”, yang berbeda dengan sains, agama, dan filsafat. Dengan merujuk pada 

fenomenologi Husserlian, Sugiharto menyatakan bahwa seni memiliki cara yang unik, 

karena hal-hal yang bersifat amorf (sesuatu yang tidak jelas bentuknya) dapat tersingkap 

melalui seni, dan karenanya seorang filsuf Martin Heidegger menyebut seni sebagai 

poesis (bahasa Yunani) yang berarti menampilkan, membuat tampak, dan berwujud. 

Artinya, seni memang penting bagi kehidupan manusia, karena melalui seni manusia 

dapat menemukan ‘sesuatu yang lain’ dari dunia kehidupannya, yang terkadang sulit 

ditangkap atau dicerna dengan hanya menggunakan penalaran (logika). Menurut Sunarto 

(2017) di dalam seni manusia mengalami suatu kebenaran, yang bukan hanya kenikmatan 

dan kesenangan dalam memandang “yang indah”. 

Adapun terkait tentang pendidikan seni, jika ditinjau dari segi tujuan atau 

sasarannya, sebagaimana diterangkan Jazuli (2008) bahwa terdapat dua konsep di 

dalamnya. Pertama, mengarahkan agar siswa memiliki kompetensi yang terkait dengan 

kesenimanan atau aktor pelaku seni (tekstual), seperti memiliki kompetensi penghayatan 

seni, kemahiran dalam memproduksi karya seni, dan piawai mengkaji seni. Dalam 

konteks ini, seni ditempatkan sebagai sesuatu yang esensial. Kedua, mengarahkan agar 

siswa mempunyai kompetensi berkesenian sebagai bentuk pengalaman belajar dalam 

rangka pendewasaan potensi individu sehingga dapat menjadi manusia seutuhnya 

(kontekstual). Oleh Soehardjo (2012), konsep yang pertama dikategorikan sebagai konsep 

“penularan seni”, dan yang kedua dikategorokan sebagai konsep “pemfungsian seni”.  

Akan tetapi, terlepas dari kategori-kategori tersebut, Rohidi (2000) memberi 

penegasan bahwa pendidikan seni memiliki tujuan sebagai salah satu alat atau media 

untuk memberikan keseimbangan antara intelektualitas dengan sensibilitas, rasionalitas 

dengan irasionalitas, dan akal pikiran dengan kepekaan emosi, agar manusia 

“memanusia”. Dipertegas oleh Pamadhi (2012) bahwa pendidikan seni bukan hanya 

melatih keterampilan berkarya seni, atau hanya sekedar mengerti tentang seni dan 

estetika, melainkan memanfaatkan seni dan estetika dalam konteks pembangunan 

humanism, sehingga mampu memberi wacana spiritual, moral, serta keterampilan 

pragmatis yang merupakan basis dari hidup dan kehidupan manusia. Singkatnya, 

pendidikan seni merupakan program pendidikan yang mengembangkan kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang kreatif, inofatif, dan imajinatif, dengan 

memfokuskan pemahaman tentang apresiasi, ekspresi, dan kreatifitas/kreasi melalui karya 

seni (Sunarto, 2017b). 

Dengan demikian, hadirnya seni dalam dunia pendidikan sebagai sarananya, yang 

kemudian dibingkai dalam satu frame Pendidikan Seni, merupakan suatu keniscayaan 

untuk membangun kembali potensi-potensi manusia yang selama ini dianaktirikan, 

dikesampingkan, dan bahkan kadang dilupakan sama sekali padahal itu penting. Dalam 
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hal ini rasa atau perasaan. Sehingga, kongruensi antara potensi-potensi yang ada dalam 

diri manusia (peserta didik) akan berjalan secara seimbang dan harmonis sebagaimana 

mestinya. Artinya, pendidikan seni dapat menjadi pendidikan alternatif untuk 

membangun kembali manusia atau masyarakat yang telah ter-dehumanisasi; pendidikan 

seni merupakan jalan menuju proses rehumanisasi (Hardy [Ed.], 2006). 

 

KESIMPULAN 

Beranjak dari berbagai macam permasalahan yang terjadi pada realitas sosial 

budaya masyarakat modern, terutama di Indonesia yang bahkan kini juga telah memasuki 

era yang sering disebut era millenial, pendidikan seni diharapkan hadir sebagai sarana 

dalam projek mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa. Hadirnya seni dalam 

dunia pendidikan, yaitu dengan menggunakan seni sebagai sarana pendidikan, merupakan 

suatu upaya “pencerahan” terhadap peserta didik. 

Melalui pendidikan seni, nilai-nilai kemanusiaan yang telah tergerogoti oleh 

modernisasi akan digali dan dihidupkan kembali. Dalam hal ini, manusia (peserta didik) 

dibebaskan dari keterasingan dunia asalinya (manusiawi), serta membebaskannya dari 

suatu penindasan yang mengerikan. Dan dengan demikian, suatu keniscayaan akan 

tercipta kembali manusia yang utuh, bukan lagi sebagai objek yang diperbudak. Atau 

dengan kata lain, akan tercipta kembali Ubermensch (manusia unggul) seperti dicita-

citakan Nietszche. 

Artinya, pendidikan seni sebagai salah satu pendidikan alternatif merupakan suatu 

paradigma ideal menuju terciptanya manusia yang harmonis dan humanis. Pendidikan 

seni merupakan program pendidikan yang mampu merebut kembali projek luhur 

pendidikan. Sebagaimana juga pernah ditegaskan oleh sorang filsuf termasyhur, Plato 

(427-347), bahwasanya “seni seharusnya menjadi dasar bagi pendidikan”. Pertanyaannya 

kemudian adalah, bagaimana dengan praktik-praktik Pendidikan Seni di Indonesia saat 

ini? Apakah sudah memikirkan, mempertimbangkan, dan atau menyentuh wilayah 

konseptual itu? Semoga...!!! 
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Abstract: This research is concerned with the right selection method in learning dance, on the 

other hand there are still problems in choosing the right learning method for learning martial arts 

prospective students of STKIP PGRI Banjarmasin Dance Education. In this case the subject is 

PPL II class of 2014 students. The purpose of this study is to (1) learning methods using materials 

in learning planning made by PPL 2 students of 2014 Class of Dance Education Study Program 

STKIP PGRI Banjarmasin, (2) learning accuracy of using the method with the aim of learning in 

the learning implementation plan made by PPL 2 students in 2014 Class of Dance Education 

Study Program STKIP PGRI Banjarmasin. The method used is descriptive qualitative method. 

Data collection techniques using observation techniques AND documentation. Based on the results 

of the study concluded the following conclusions: The accuracy of the methods and learning 

materials and the accuracy of the methods with learning objectives. The research results obtained 

based on the number of samples taken in the study amounted to 23 RPP is a very appropriate 

method (ST) 0 RPP, the right method (T) is the STAD method (4 RPP), the method is quite 

appropriate (CT) namely the Discovery method (1 RPP), Peer Tutor (2 RPP), Scientific (4 RPP), 

STAD (2 RPP), Direct Practice / Group (1 RPP), Peer Teaching and STAD (1 RPP), and ATM (2 

RPP), methods are not fast enough (KT) namely Scientific method (1 RPP), TGT method (1 RPP), 

demonstration method (1 RPP), Practice method (1 RPP), Jigsaw method (1 RPP) and 

Information and Practice method (1 RPP), and method not exactly 0 RPP. 

 

Keywords: Accuracy, learning methods, dancing 

 

Ringkasan: Penelitian ini berkenaan dengan pentingnya pemilihan metode yang tepat dalam 

pembelajaran seni tari, di sisi lain masih adanya kesulitan dalam memilih metode pembelajaran 

yang tepat untuk pembelajaran seni tari  khususnya mahasiswa calon guru Pendidikan Seni Tari 

STKIP PGRI Banjarmasin. Dalam hal ini yang menjadi subyek adalah mahasiswa PPL II angkatan 

tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui ketepatan penggunaan metode 

dengan materi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa PPL 2 

angkatan 2014 Program Studi Pendidikan Seni Tari STKIP PGRI Banjarmasin, (2) mengetahui 

ketepatan penggunaan metode dengan tujuan pembelajaran dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa PPL 2 angkatan 2014 Program Studi Pendidikan Seni 

Tari STKIP PGRI Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi DAN dokumentasi. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Ketepatan antara metode dan materi 

pembelajaran dan ketepatan metode dengan tujuan pembelajaran. Hasil penelitian yang diperoleh 

berdasarkan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian sebanyak 23 RPP adalah metode sangat 

tepat (ST) 0 RPP, metode tepat (T) yaitu metode STAD (4 RPP), metode cukup tepat (CT) yaitu 

metode Discovery (1 RPP), Tutor Sebaya (2 RPP), Scientific (4 RPP), STAD (2 RPP), Praktik 

Langsung/Kelompok (1 RPP), Peer Teaching dan STAD (1 RPP), dan ATM (2 RPP),  metode 

kurang tepat (KT) yaitu metode Scientific ( 1 RPP), metode TGT (1 RPP), metode demonstrasi (1 

RPP),  metode Praktik (1 RPP), metode Jigsaw (1 RPP) dan metode Informasi dan Praktik (1 

RPP), dan metode tidak tepat 0 RPP. 

 

Kata kunci: Ketepatan, metode pembelajaran, seni tari 
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LATAR BELAKANG 

Metode pembelajaran yang tepat bertujuan untuk menciptakan pembelajaran 

yang aktif, efektif dan menyenangkan. Metode yang tepat akan memudahkan peserta 

didik dalam menerima dan memahami materi yang akan disampaikan.  

Menurut (Freeman: 1992). "Pengetahuan tentang metode adalah bagian dari 

knowledge dasar pengajaran". Pemilihan metode pembelajaran yang tepat merupakan 

salah satu faktor yang determine dalam keberhasilan pembelajaran.. Tujuan pengajaran 

bisa dimulai dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

pokok bahasan.. Fakta di lapangan masih sering dijumpai sejumlah guru yang 

menggunakan metode tertentu yang kurang atau tidak sesuai dengan isi dan tujuan 

pengajaran. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh metode 

pembelajaran yang digunakan mahasiswa di saat melaksanakan praktik mengajar di 

sekolah, di bawah bimbingan  guru pamong sekolah tempat praktik mengajar.  Dalam hal 

ini yang menjadi subjek adalah mahasiswa PPL 2 Seni Tari STKIP PGRI Banjarmasin. 

Sebagai calon guru, mahasiswa masih mengalami kesulitan menentuksn metode mengajar 

khususnya dalam pembelajaran seni tari. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul “Ketepatan Penggunaan Metode Pembelajaran Seni Tari 

Mahasiswa PPL 2 Program Studi Pendidikan Seni Tari angkatan 2014 STKIP PGRI 

Banjarmasin 

 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan 

pendekatan analisis kualitatif untuk mengetahui ketepatan penggunaan metode 

pembelajaran dengan materi yang diajarkan oleh calon guru pada rencana pembelajaran 

seni tari. Sampel dalam penelitian ini mengambil 23 sampel dari 39 populasi  yang ada 

berdasarkan kriteria pemilihan RPP yaitu RPP praktik seni tari yang dijadikan bahan di 

dalam penelitian. 

. Langkah-langkah dalam mengumpulkan data adalah: 

a. Identifikasi jenis dokumen yang dapat memberikan informasi yang berguna untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti mencari dan memeriksa jenis dokumen 

untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. 

b.  Setelah mendapatkan dokumen tersebut, maka  meminta izin kepada pemilik 

dokumen. 

c. Memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kegunaan dalam menjawab pertanyaan 

penelitian dalam penelitian 

d. Catat informasi dari dokumen dengan membuat catatan dokumen dan kemudian pindai 

bagian terpenting dari dokumen. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini sebanyak 23 RPP adalah metode sangat tepat (ST) 0 RPP, metode tepat (T) 

yaitu metode STAD pada nomor 2, 17, 21 dan 23, metode cukup tepat (CT) yaitu metode 

Discovery pada nomor 1, Tutor Sebaya pada nomor 4 dan 5, Scientific 6, 7, 13 dan 19, 

STAD pada nomor 10 dan 16, Praktik Langsung/Kelompok pada nomor 11, Peer 

Teaching dan STAD pada nomor 15, dan ATM pada nomor 18 dan 22,  metode kurang 

tepat (KT) yaitu metode Scientific pada nomor 3, metode TGT pada nomor 8, metode 

demonstrasi pada nomor 9,  metode Praktik pada nomor 12, metode Jigsaw pada nomor 

14 dan metode Informasi dan Praktik pada nomor 20, dan metode tidak tepat 0 RPP. 

Dalam ketepatan penggunaan metode pembelajaran seni tari ranking paling tinggi 

diperoleh RPP dengan metode STAD pada nomor 2, 17 dan 23 dengan perolehan skor 70 

predikat tepat. Dan ranking terendah diperoleh metode TGT pada nomor 8 dengan 

perolehan skor 30 predikat kurang tepat. 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Dalam menganalisis ketepatan penggunaan metode pembelajaran seni tari dengan 

materi dan tujuan pembelajaran, peneliti menggunakan Tabel Taksonomi Anderson 

dalam menganalisis ketepatannya. Tabel Taksonomi Anderson berisikan enam kategori 

yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan 

mencipta. 

Perolehan skor materi tertinggi ketepatan penggunaan metode dengan materi 

pembelajaran diperoleh materi dengan judul “Menata Gerak Tari Kreasi” dengan 

menggunakan metode pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD). 

Dengan menggunakan materi dan metode tersebut siswa dapat mencapai 6M yaitu 

mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta.  

Perolehan skor tertinggi ketepatan penggunaan metode dengan tujuan 

pembelajaran diperoleh dengan tujuan tujuan pembelajaran: (1)“Peserta didik dapat 

menyajikan tari kuda gipang dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama 

proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri serta pantang menyerah” dengan 

metode STAD. (2) “Peserta didik dapat menyajikan tari japin kuala dengan dengan rasa 

ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, 

percaya diri serta pantang menyerah” dengan metode Tutor Sebaya. (3) “Peserta didik 

dapat menyajikan tari japin kuala dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama 

proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri serta pantang menyerah” dengan 

metode Scientific. (4) “Siswa dapat memperagakan ragam gerak tari dengan pola lantai” 

dengan metode Praktik Langsung (Kelompok). (5) “Menarikan Kuda Gipang dengan 

menggunakan pola lantai” dengan menggunakan metode STAD. (6) “Peserta didik dapat 

merancang konsep dengan teknik melakukan ragam gerak tari kuda gipang secara mandiri 

dan kelompok” dengan metode ATM. Dengan menggunakan metode dan tujuan 

pembelajaran tersebut siswa mampu mencapai 4M yaitu mengingat, memahami, 

mengaplikasikan dan menganalisis. 

 Dari 13 RPP yang dianalisis berdasarkan tujuan pembelajaran, taksonomi yang 

masih berada pada tahap pengetahuan Faktual  terdapat pada 4 RPP, pengetahuan 

konseptual terdapat pada 5 RPP. Taksonomi pengetahuan prosedural terdapat  didalam 13 

RPP, dan Taksonomi pengetahuan metakognitif hanya terdapat pada satu RPP. 

Hasil penelitian dari sampel 23 RPP, ada 11 metode pembelajaran yang 

digunakan yaitu antara lain metode Discovery, Student Teams Achievements, Scientific, 

Tutor Sebaya, Teams Games Turnament, Demonstrasi, Kelompok, Praktik, Jigsaw, Peer 

Teaching dan STAD, dan ATM. Sedangkan kualifikasi ketepatan metode tepat diperoleh 

4 RPP, metode Cukup Tepat diperoleh 13 RPP, dan metode Kurang Tepat diperoleh 6 

RPP. Keterangan dari 23 sampel tersebut bisa dilihat pada tabel 4.4 tentang analisis data 

mengenai ketepatan penggunaan metode pembelajaran. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan proses pembelajaran perlu dipikirkan metode pembelajaran yang tepat. 

Metode pembelajaran yang tepat digunakan didalam kegiatan pembelajaran 

dipengaruhi oleh pemilihan materi dan perumusan tujuan pembelajaran. 

2. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian sebanyak 23 RPP adalah metode sangat tepat (ST) 0 RPP, metode tepat (T) 

yaitu metode STAD (4 RPP), metode cukup tepat (CT) yaitu metode Discovery (1 

RPP), Tutor Sebaya (2 RPP), Scientific (4 RPP), STAD (2 RPP), Praktik 

Langsung/Kelompok (1 RPP), Peer Teaching dan STAD (1 RPP), dan ATM (2 RPP),  

metode kurang tepat (KT) yaitu metode Scientific ( 1 RPP), metode TGT (1 RPP), 

metode demonstrasi (1 RPP),  metode Praktik (1 RPP), metode Jigsaw (1 RPP) dan 

metode Informasi dan Praktik (1 RPP), dan metode tidak tepat 0 RPP. 
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PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA 
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Ringkasan: Kualitas generasi penerus bangsa sangat dipengaruhi oleh edukasi yang mereka 

dapatkan sejak dini. Dalam hal ini, guru berperan penting untuk membentuk karakter dan 

meningkatkan pengetahuan mereka melalui pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan 

zaman. Fakultas Bahasa dan Seni berperan dalam menghasilkan guru-guru yang mampu 

membentuk karakter siswa di era milenial. Nilai-nilai karakter yang diajarkan meliputi integritas, 

bekerja keras, semangat gotong royong, mandiri, serta mampu beradaptasi. Penelitian ini bertujuan 

untuk: (1) Menganalisis karakter yang penting di era milenial; (2) Menganalisis peran guru dalam 

upaya pembentukan karakter  siswa melalui aktivitas musikal. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Karakter anak perlu dibangun 

sebagai bekal dalam pembelajaran di era milenial dengan menjadi generasi unggul yang dinamis, 

kreatif, namun tetap berjati diri bangsa. (2) Aktivitas musikal di sekolah dapat menjadi sarana 

dalam mewujudkan upaya pembentukan karakter pada siswa dengan cara yang estetis dan 

menyenangkan. 

Kata Kunci: era milenial, pembangunan karakter, aktivitas musikal 

 

Abstract: The quality of young generation depends on their education. In this case, the teacher 

plays an important role to build the character and improve their knowledge trough updated 

learneing. The Faculty of Language and Arts played a role in producing teachers who were able to 

shape the character of students facing the millenial era. The characters include integrity, hard 

work, mutual cooperation, independence, and being able to adapt. This study aims to: (1) Analyze 

characters to face the millenial era; (2) Analyzing the role of the teacher in the efforts of student’s 

character through music activities. This research uses a qualitative approach. The results showed 

that (1) Students character needs to be built as a provision in facing the millenial era by becoming 

a dynamic and creative generation but still have identity as Indonesian. (2) Musical activities at 

school can be a platform to internalize character building for students in aesthetically and 

interesting way.  

Keywords: millenial era,  character building, musical activity 

 

PENDAHULUAN   
 Generasi milenial adalah enerasi yag lahir di zaman transisi perubahan teknologi 

dan informasi. Berdasarkan pusat data Republika (republika.co.id tahun 2019), 80 juta 

milenial lahir pada 1976 hingga 2001. Mereka rata-rata mengalihkan perhatiaannya ke 

berbagai gawai seperti komputer, smartphone, tablet, yang meningkat 17 kali per jam 

dibanding dengan generasi sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa sebetulnya guru 

sekolah dasar sebagian merupakan generasi milenial. Beberapa guru yang lahir di tahun 

1900an sudah mampu mengikuti masa transisi teknologi. Namun ada pula guru yang 

merupakan generasi X sehingga kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi.  

 Di sekolah dasar, semua murid merupakan generasi Z dimana mereka lahir pada 

saat teknologi sudah berkembang. Mereka merupakan digital native yang telah terbiasa 

dengan teknologi sejak mereka lahir. Tidak asing bagi mereka untuk mengakses internet 

dan menggunakan gawai sejak mereka kecil. Berbeda dengan para guru yang merupakan 

digital transition, guru sebagai generasi milenial perlu untuk memutakhirkan 

pengetahuan dan keterampilannya dalam pemanfaatan teknologi. Jika tidak, maka guru 

dan siswa yang lahir dari generasi yang berbeda, akan mengalami kesulitan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

 Era milenial juga ditunjukkan dengan adanya persaingan antar bangsa yang 

semakin ketat dalam berbagai sektor, baik itu ekonomi, pendidikan, sosial, maupun 
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budaya. Hal ini tidak lepas dari revolusi industri 4.0. Untuk menghadapinya, bangsa 

Indonesia perlu untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru untuk 

mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berkarakter. Salah satu contoh karakter yang 

perlu untuk diterapkan adalah kebiasaan untuk berpikir positif dan menjunjung tinggi 

persatuan. Di tengah isu-isu intoleransi antar entnis dan umat bergama, ditambah lagi 

maraknya persebaran berita hoaks, bangsa Indonesia sangat rentan dan mudah untuk 

dipecah belah. Kebiasaan untuk berpikir positif dengan mengecek kembali kebenaran 

suatu berita, kebiasaan untuk tidak mudah terprovokasi, serta kebiasaan untuk 

menghargai perbedaan merupakan wujud karakter yang perlu untuk dipelihara dan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

 Perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat masa kini perlu diiringi dengan 

penguatan karakter agar tetap dapat beradaptasi namun tahu akan batasan-batasannya. 

Masyarakat yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal dan menghadapi kesulitan. 

Untuk itu gerakan revolusi mental sangat menganjurkan kita untuk mandiri dan 

bersemangat gotong royong. Kita tidak hanya memajukan diri sendiri namun juga 

memajukan sesama dan saling tolong menolong. Sesuai dengan semangat persatuan, 

gotong royong merupakan jati diri kita yang sudah kita jalankan sejak dahulu kala. 

Kemampuan beradaptasi harus diseimbangi dengan nilai karakter bangsa serta sifat 

humanis sehingga untuk mengontrol kita agar tidak keluar dari batasan.  

Siswa sebagai generasi penerus bangsa, memegang peranan penting dalam 

mewujudkan Indonesia yang unggul di masa depan. Nilai karakter perlu ditumbuhkan 

sejak dini, baik melalui keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dalam 

penerapan nilai karakter di sekolah, guru merupakan fasilitator serta pemberi contoh yang 

memiliki andil yang besar. Guru harus bisa mengarahkan siswa untuk melakukan 

tindakan yang berbudi, kreatif, inisiatif, serta peduli terhadap sekitarnya.  

Membangun karakter dalam kehidupan keseharian juga tidak lepas dari Pancasila 

yang memuat jatidiri dan karakter bangsa. Nilai karakter bangsa yang seharusnya dimiliki 

oleh seuruh masyarakat Indonesia adalah mengamalkan religiusitas atau beragama yang 

percaya dan taat kepada Tuhan, menghargai hak asasi manusia, bangsa yang bersatu 

mencintai Indonesia, bangsa yang demokratis dalam sistem pemerintahan dari oleh dan 

untuk rakyat, serta bangsa yang adil secara sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Cita-cita luhur tersebut seharusnya menjadi pedoman seluruh generasi sejak Indonesia 

didirikan hingga saat ini. Namun semakin tingginya arus globalisasi membuat nilai-nilai 

tersebut tergerus akibat perubahan zaman. 

 

PEMBAHASAN 

 Tren akan kecanggihan teknologi saat ini juga mempengaruhi bagaimana guru 

menjalankan aktivitas pembelajaran di sekolah. Para guru seharusnya mampu 

menentukan suatu strategi, metode, dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kecanggihan media informasi dan teknologi.  Beberapa kompetensi yang harus dimiliki 

oleh guru di era milenial adalah, pertama, kompetensi digital. Guru seharusnya 

memahami dan menguasai teknologi yang berkembang, seperti mengoperasikan 

komputer, mengunakan gawai dan aplikasi tertentu, mengakses internet, serta 

menggunakan audiovisual untuk media pembelajaran. Kompetensi tersebut akan 

bermanfaat untuk terciptanya e-learning yang diharapkan mampu melahirkan generasi 

cerdas berkarakter. Sebagai contoh, guru dapat membuat media pembelajaran 

menggunakan power point yang dapat menampilkan berbagai gambar dan video. Selain 

untuk sumber materi dan belajar, internet dapat menjadi sarana untuk berkomunikasi 

secara virtual. Guru dapat memantau para murid serta saling berkomunikasi walaupun 

sedang berada pada jarak jauh saat sedang berdiskusi mengenai pelajaran. 

 Kedua, Guru seharusnya memiliki kompetensi kreativitas baik dalam penggunaan 

teknik strategi pembelajaran maupun metode pembelajaran. Dihadapkan dengan murid 

yang telah terbiasa dengan teknologi dan pemikiran yang semakin terbuka dan kritis, guru 
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harus kreatif untuk mengakomodasi para murid-muridnya. Metode ceramah tidak lagi 

dapat diterapkan pada era milenial ini. Guru harus memberikan keleluasaan dan 

menstimulasi murid untuk berperan aktif serta mau untuk mengungkapkan gagasannya. 

 Guru yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi akan 

memahami siswanya dengan lebih baik. Guru dapat menjadi role model serta 

mengajarkan nilai-nilai karakter luhur yang penting bagi siswa untuk menghadapi 

tantangan perkembangan zaman. Tanpa karakter yang kuat, maka jati diri anak akan 

goyah sehingga tidak mampu bersikap bijaksana dalam arus globalisasi yang menjadi 

peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. 

 

Membangun Karakter Siswa di Era Milenial 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi menghadirkan suatu 

peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Kehadiran era tersebut sudah dapat 

kita rasakan dengan ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi antar manusia, 

serta teknologi informasi dan komunikasi. Jika dapat secara bijak memanfaatkannya, era 

ini menjadi momentum kita untuk menjadi bangsa yang maju. Kehidupan kita akan 

semakin mudah dengan adanya artificial inttelligence, robotic, big data, serta digital 

economy. Di sisi lain, kehidupan yang serba digital dan terkomputerisasi membuat kita 

sebagai robot. Anak-anak tidak lagi bermain layangan di tanah lapang dengan teman 

sebayanya. Mereka lebih suka untuk bermain gadget di dalam kamarnya.  

Kemajuan teknologi yang semakin canggih dapat saja menjadikan kita seperti 

robot apabila kita tidak bisa memanusiakan manusia. Yang membuat kita berbeda dengan 

robot adalah nilai-nilai karakter humanis yang memiliki rasa, cipta, dan karsa. Manusia 

memiliki naluriah untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama 

manusia dan lingkungannya. Sebagai bangsa Indonesia, jati diri perlu untuk dijaga, 

namun juga tetap harus dinamis dalam mengikuti perkembangan jaman. 

Menghadapi tantangan perkembangan zaman, pembangunan karakter siswa 

digencarkan sebagai wujud perjuangan di masa kini. Perjuangan para pahlawan dan para 

pendahulu harus tetap diteruskan dengan membangun jiwa dan karakter bangsa. Presiden 

Joko Widodo menandatangani peraturan Presiden (Perpres) No 87 tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dalam peraturan tersebut, PPK memiliki tujuan, 

1) membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 

2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi 

dinamika perubahan di masa depan; 2) mengembangkan platform pendidikan nasional 

yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan 

pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui 

pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman 

budaya Indonesia; dan 3) merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi 

pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga 

dalam mengimplementasikan PPK.3 

Terdapat lima karakter utama yang sedang digencarkan sebagai nilai prioritas 

untuk mewujudkan generasi emas, 

 

Religius 

Nilai religius merupakan nilai utama sebagai landasan dari semua nilai-nilai. 

Nilai ini erat dengan Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai 

religius pada sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna. Selain itu nilai religius 

memuat ketakwaan dengaan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. Pada kehidupan sehari-hari, nilai religius dapat diterapkan pada siswa dengan 

mengajarkan tindakan-tindakan terpuji seperti rajin beribadah, menyayangi binatang dan 

                                                           
3 Peraturan Presiden (Perpres) No 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 
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tumbuhan, menjaga kebersihan karena sebagian daripada iman, melestarikan lingkungan 

serta tidak membuat kerusakan di muka bumi.  

 

Nasionalis 

Nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Contoh 

nilai nasionalis yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari adalah rasa cinta tanah 

air, rela berkorban, saling menghargai dan mengapresiasi, serta menghormati keragaman 

budaya, suku dan agama. Nilai inilah yang sangat penting dalam menghadapi isu 

intoleransi. Indonesia merupakan negara yang memiliki kebhinekaan yang tinggi. Tanpa 

adanya nilai nasionalis, persatuan bangsa tidak akan pernah bisa diwujudkan. 

 

Mandiri 

Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain, serta mau untuk 

mempergunakan tenaga, pikiran, waktu, untuk merealisasikan cita-cita. Untuk menjadi 

bangsa yang berdikari, bangsa harus memiliki semangat juang dan kerja keras yang 

tinggi. Tantangan perubahan zaman serta kemajuan teknologi mengharuskan bangsa 

untuk mampu beradaptasi, tangguh, kreatif, serta bersungguh-sungguh dalam belajar. 

Tanpa adanya kemandirian, kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal karena selalu 

mengandalkan orang lain. 

 

Gotong Royong 

Gotong royong sudah diterapkan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai ini 

sangat erat dengan nilai persatuan. Dalam menyelesaikan masalah, kita seharusnya 

mampu saling membantu serta peka terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan. 

Sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat, kita harus mampu menghargai 

semangat kerja sama, berkomitmen atas keputusan bersama, inklusif, empati, serta tidak 

mendiskriminasi orang lain. Nilai ini akan mengasah kita untuk memiliki sikap 

kerelawanan. 

 

Integritas 

Seseorang yang memiliki nilai integritas berarti orang yang dapat dipercaya 

dalam perkataan, perbuatan, serta memiliki nilai kemanusiaan dan moral. Nilai ini erat 

dengan kejujuran, komitmen, cinta kebenaran, serta tanggung jawab. Nilai integritas akan 

membuat seseorang secara autopilot melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, 

walaupun tanpa ada pengawasan orang lain. 

 

Aktivitas Musikal sebagai Sarana Revolusi Mental 

Revolusi mental diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi 

manusia yang berintegritas, bekerja keras, dan bersemangat gotong royong. Upaya dalam 

mewujudkan karakter tersebut pada umumnya diajarkan di sekolah melalui mata 

pelajaran yang cenderung bersifat teoretis dan satu arah. Siswa diminta untuk menghafal 

teks teks kognitif yang justru membuat mereka enggan dan berusaha untuk 

menghindarinya. Di sisi lain, musik menawarkan suatu cara yang mudah diterima oleh 

siswa yaitu dengan beberapa aktivitas-aktivitas musikal yang dapat dilakukan oleh siswa.  

Sebagai manusia yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa, siswa seharusnya 

mendapatkan kesempatan untuk mempelajari suatu nilai-nilai dengan cara melibatkan 

kreativitas dan seninya. Di sinilah musik menawarkan suatu cara yang lebih estetis dan 

menyenangkan. Nilai karakter akan lebih mudah dicerna ketika disajikan dalam bentuk 

aktivitas musikal daripada pelajaran klasikal oleh guru dengan metode yang kuno. Musik 

merupakan media yang unik karena tidak hanya menyentuh ranah kognitif, tetapi juga 

afektif dan psikomotorik siswa.  Musik memancarkan energi yang luar biasa kuat melalui 

idiom-idiom musik seperti irama, nada, melodi, dan harmoni, maupun lirik lagu guna 
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menciptakan sambungrasa (komunikasi) antar hati. Keindahan suara yang didasari pada 

unsur musik akan mampu melahirkan pribadi yang suka mendengar dan akan melahirkan 

jiwa-jiwa pembelajar yang sejati. Musik juga mampu memberikan sumbangan yang besar 

dalam menciptakan pribadi yang berkarakter dan memiliki kelembutan hati. 

Kementrian Pendidikan Kebudayaan, melalui staf ahlinya Ari Budiman, 

menyampaikan pentingnya musik dalam membentuk karakter siswa. 4 Pendidikan yang 

baik seharusnya tidak hanya mengolah pikiran tetapi juga aspek rasa dan kehendak. 

Dengan mengasah kepekaan rasa dan kelurusan kehendak para siswa, pendidikan karakter 

turut melapangkan jalan bagi terciptanya insan pendidikan yang mampu mengarahkan 

pada hal yang bermanfaat bagi masa depan. Musik memiliki peranan penting karena 

mampu mengasah cipta, rasa, dan karsa pada saat  bersamaan. Pembentukan karakter 

dengan musik tidak hanya dapat menghadirkan kenikmatan perasaan tetapi juga 

pendalaman pengertian dan pemaknaan tentang kehidupan sebagai dasar karakter yang 

kuat dan mandiri.  

Soenarjo (dalam Wahyuningsih, 2017) menyatakan bahwa kebiasaan berolah seni 

yang memperhatikan dan memberi keleluasaan yang cukup terhadap subjek menampilkan 

sifat-sifat kepribadian, memberi peluang yang luas untuk pembentukan kepribadian. 

Kepribadian dalam seni lebih diarahkan kepada tumbuhnya rasa cinta terhadap bangsanya 

dan bisa mengurangi timbulnya penyimpangan-penyimpangan sifat kepribadian yang 

merusak moral dan identitas jati diri bangsa.  

 

Pembentukan Karakter Melalui Bernyanyi dan Mendengarkan Musik  

 Di berbagai belahan dunia, musik dijadikan media perekat yang mampu 

menumbuhkan dan merawat nilai-nilai toleransi. Lagu-lagu sarat makna menjadi suatu 

cara untuk menyampaikan nilai-nilai tertentu dengan cara yang estetis. Banyak lagu yang 

mengandung ajakan untuk peduli terhadap kemanusiaan dan keadilan. Penyampaian 

makna-makna dalam lirik memiliki kekuatan untuk mendorong orang melakukan sesuatu 

hingga menggugah hati dan perasaan pendengarnya.  

Mendengarkan musik dapat dilakukan dengan cara auditif (indera pendengaran) 

dan sambil membaca notasi musik adalah aktivitas yang saling terhubung. Cara pertama 

(auditif) berarti menangkap kesan bunyi, sedangkan cara kedua melalui indera 

pendengaran dan penglihatan (visual). Cara kedua juga akan berdampak pada 

kemampuan menulis notasi musik. Mendengarkan musik merupakan suatu keterampilan 

dimana tidak hanya berhenti pada saat mendengar saja atau hearing namun 

mendengarkan secara seksama atau listening sehingga mampu menghayati, memahami, 

serta dapat menirukan atau menyuarakannya kembali.  

Di sekolah, aktivitas mendengarkan musik dimulai pada saat peserta didik hadir 

di lingkungan sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sesuai dengan anjuran 

dan peraturan pemerintah untuk melantunkan lagu-lagu perjuangan, lagu wajib nasional, 

lagu karakter, serta lagu pendidikan keluarga yang diputar melalui kaset, dan disuarakan 

melalui pengeras suara. Kegiatan mendengarkan juga dilakukan pihak sekolah pada saat 

peserta didik istirahat. Selain itu, aktivitas   mendengarkan musik juga didapat dari guru 

dalam proses belajar mengajar di kelas. Aktivitas peserta didik mulai belajar pada tahap 

awal yaitu dengan mendengarkan lirik syair lagu yang dinyanyikan guru kelas, kemudian 

siswa menirukan ucapan guru ketika belajar menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dengan 

tiga stanza. Selain itu aktivitas pembelajaran musik dimulai pada saat guru kelas 

meyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa”, beberapa peserta didik hanya mampu 

mendengarkan apa yang dinyanyikan guru, dan dinyanyikan oleh beberapa peserta didik 

yang sudah pernah mendengar serta mengalami menyanyikan sebelumnya. Dalam 

kegiatan tersebut, guru menyadari bahwa tidak semua peserta didik mampu dan bisa 

                                                           
4 Budiman, Ari. 2017. Pendidikan Karakter Bisa Ditempuh Melalui Musik. Poskotanews.com  16 

Januari 2017 diakses pada 15 Agustus 2019. 
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menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa”. Pada pelaksanaannya guru mengganti 

strategi pembelajaran dengan memberi contoh menyanyikan, menuliskan lirik syair lagu, 

dan memperagakan ketukan irama.  

Pada pelaksanaan upacara bendera di Hari Senin dan Hari Peringatan tertentu, 

para siswa diajak untuk mengingat kembali jasa para pahlawan, mensyukuri kemerdekaan 

dan mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kewajiban untuk melaksanakan upacara 

bendera terdapat pada Permendikbud No 21 Tahun 2015, dimana untuk mengoptimalkan 

pendidikan karakter dari sektor nonkurikuler yang berisi sekolah wajib melaksanakan 

upacara bendera sebagai bentuk disiplin dan mendidik siswa menjadi pemimpin yang 

bertanggungjawab. Pada pelaksanaan upacara, lagu Indonesia Raya dinyanyikan saat 

bendera mulai dikibarkan. Lagu Indonesia Raya merupakan lagu wajib yang memuat nilai 

nasionalisme yang berarti cinta pada tanah air. Kata “Merdeka” yang diulang-ulang 

menunjukkan cita-cita bangsa dan semangat kebangsaan yang terus dihayati sejak para 

pendahulu hingga saat ini. Merdeka berarti bebas dari segala bentuk penjajahan dan 

belenggu yang mengancam keutuhan negara. 

Selain lagu Indonesia Raya, lagu Mengheningkan Cipta dan lagu Syukur juga 

turut dinyanyikan. Mengheningkan Cipta memberikan suatu momen khusus untuk 

mengenang jasa pahlawan. Lagu ini mengingatkan bahwa kemerdekaan dan segala yang 

kita dapat saat ini tidak lepas dari jasa-jasa para pendahulu kita. Demikian pula dengan 

lagu Syukur yang memiliki kandungan lirik untuk selalu beriman, ikhlas, bersyukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa akan karunia hidup yang telah diberikan-Nya Hal tersebut 

sesuai dengan nilai religius sebagai salah satu karakter dalam revolusi mental.  

Lagu wajib nasional menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia 

dalam mencapai kemerdekaan dan menjadi kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia. 

Berdasarkan bentuknya lagu wajib tersebut dibagi menjadi dua, yaitu bentuk lagu (form) 

Mars: Hari Merdeka, Bendera Merah Putih, Halo-halo Bandung, Maju Tak Gentar, Dari 

Sabang Sampai Merauke, serta  lagu wajib dengan bentuk lagu (form) Hymne: 

Mengheningkan Cipta, Bagimu Negeri, Satu Nusa Satu Bangsa, Tanah Air. 

Secara tidak disadari, kebiasaan mendengarkan dan menyanyikan lagu wajib 

akan memberikan pengaruh yang baik bagi siswa. Syair dan makna yang terkandung 

dalam lagu wajib akan dapat meningkatkan dan menanamkan nilai kebangsaan yang 

tinggi. Penghayatan terhadap lagu wajib nasional merupakan salah satu cara untuk 

menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Nilai nasionalisme,  meliputi sifat 

kebanggaan terhadap negara, cinta tanah air, mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. 

Sedangkan nilai patriotisme meliputi sifat, rela berkorban, berani berjuang, pantang 

menyerah, berjiwa pembaharu.  

Selain lagu kebangsaan, siswa juga diajarkan lagu tentang pendidikan karakter 

dan mars yang dimiliki masing-masing sekolah. Lagu tersebut dinyanyikan setiap harinya 

sebelum memulai pelajaran dengan harapan siswa dapat memahami ajakan untuk 

menghayati nilai-nilai karakter moral pada lirik lagu yang dinyanyikan. Lagu Mars 

Penguatan Pendidikan Karakter atau Mars PPK memuat pesan pendidikan karakter 

sebagai revolusi mental yang dibangun sesuai dengan pesan moral dan visi misi 

pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah (1) menuju kebangkitan generasi 

emas, (2) berbudi pekerti ahklak mulia, (3) religius, (4) nasionalis, (5) mandiri (6) gotong 

royong, (7) jiwa nasionalis, dan (8) integritas untuk mempersatukan bangsa Indonesia. 

Lagu Mars Pendidikan Karakter merupakan sarana yang efektif dalam mengenalkan 

revolusi mental pada siswa. Dalam alam bawah sadar mereka, siswa telah memahami 

bahwa terdapat nilai-nilai yang harus mereka junjung tinggi.  

Pendidikan di karakter, terutama di Sekolah Dasar merupakan pondasi bagi 

peserta didik dalam mengikuti pendidikan formal. Pendidikan seni, khsuusnya musik 

menjadi sarana untuk menanamkan nilai pada siswa karena keunikan yang terletak pada 

pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi atau yang diolah secara 

halus dan sederhana. Seni merupakan media yang tepat untuk pencapaian kedewasaan 
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akhlak dan tabiat seorang manusia yang jujur, rajin, taqwa, sabar, dan menghargai 

kemajemukan. 

 

Menumbuhkan Toleransi dan Empati Siswa Melalui Musik 

Musik memiliki peran dalam membangun karakter toleransi dan empati siswa. 

Pada saat memainkan musik bersama-sama dalam kelompok, siswa akan berusaha 

menepis keegoisan yang ada pada diri sendiri untuk tampil dominan. Tanpa adanya suatu 

kerjasama dan toleransi, maka tidak akan tercipta harmonisasi nada-nada yang merdu 

untuk didengar. Bermain musik secara berkelompok memiliki banyak kelebihan jika 

dibandingkan bermain alat musik sendiri. Siswa akan belajar untuk bekerja sama dalam 

memainkan melodi dan menjaga tempo antara satu anak dengan lainnya sehingga dapat 

menghasilkan perpaduan suara alat musik yang sangat indah dan harmonis. 

Sama halnya pada saat aktivitas bernyanyi, dimana siswa akan diberikan ruang 

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui nada dan kata-kata secara 

bersamaan. Agar lagu yang dinyanyikaan secara bersama dan dapat diungkapkan dengan 

baik, maka seluruh siswa yang bernyanyi harus mengikuti syarat-syarat dalam bernyanyi 

seperti dalam teknik bernyanyi dari sikap badan, pernafasan, pembentukan suara, 

pengucapan, resonansi. Setiap anak harus berusaha untuk menyamakan suaranya dengan 

teman-temannya sehingga produksi suara sama terpadu menjadi satu nada, satu suara dan 

satu irama.     

Sebagai salah satu cara untuk menyalurkan ekspresi dan emosi, siswa yang 

sedang bersuka cita akan menyanyi bersama kawan sebayanya. Dalam menyanyi bersama 

tersebut akan menumbuhkan rasa simpati dan empati pada sesamanya. Bernyanyi juga 

merupakan proses pembelajaran untuk mematuhi aturan dalam menyanyikan lagu 

bersama dan mengurangi kecenderungan mementingkan diri sendiri. 

Nilai-nilai toleransi juga dapat didapatkan dengan mempelajari lagu-lagu daerah 

nusantara dengan bahasa dan iramanya yang khas. Kaya akan ragam budaya dan tradisi, 

Indonesia terdiri atas 35 provinsi dimana masing-masing provinsi memiliki ciri khas lagu 

daerah yang dikenal dengan istilah lagu Daerah Nusantara. Karakteristik lagu daerah 

nusantara diantaranya menggunakan lirik berbahasa daerah setempat serta melodi lagu 

merupakan idiomatik dari musik tradisi (tangganada, ritmis, dll). Mempelajari lagu 

daerah akan menumbuhkan semangat toleransi atas kebhinekaan di Indonesia. Perbedaan 

suku, budaya, agama bukanlah alasan untuk bercerai-berai, melainkan suatu semangat 

untuk saling menghargai dan bersatu. 

  

KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa, pertama, ancaman 

kemajuan teknologi dapat kita hadapi melalui revolusi mental, yaitu dengan menerima 

dan beradaptasi dengan perubahan, namun tetap menjunjung tinggi jati diri bangsa. Guru 

berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar serta 

menerapkan nilai karakter agar kita tetap menjadi manusia yang humanis dan memiliki 

jati diri, bukan seperti robot yang tidak memiliki rasa, cipta, dan karsa.  Kedua,  aktivitas 

musikal di sekolah dapat menjadi sarana untuk pembangunan karakter dengan cara yang 

estetis dan menyenangkan.  

Saran yang diberikan Peneliti adalah seluruh pihak baik sekolah, keluarga, dan 

pemerintah seharusnya mampu menciptakan suatu metode pendekatan yang kreatif, 

inovatif, serta kekinian dalam upaya revolusi mental pada generasi muda. Mereka adalah 

generasi yang lahir dan tumbuh di tengah pesatnya teknologi, dinamika sosial, serta 

maraknya isu intoleransi dan radikalisme. Karakter yang kuat akan membuat mereka, 

para generasi penerus, mampu bertahan dan terus menjaga persatuan dan keutuhan 

bangsa Indonesia. 
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MENINGKATKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN 

ENTREPRENEURIAL  BERBASIS LINGKUNGAN PADA MATERI 

MELUKIS KELAS 9 DI SMPN 27 MALANG 

 

Tutut Lispriana 
 

SMP Negeri 27 Malang 

Email : tlispriana@gmail.com 
 
Abstract: Millennial era with very fierce work competition requires students to have sensitivity in 

reading opportunities - opportunities that exist in the surrounding of environment. At school 

education is a driving force for developing the character of caring the environment as an 

inspiration for income sources. An innovation in learning strategies is needed in which not only 

provides processing skills but also able to form the character of the Entrepreneurial ial spirit. 

Competence Entrepreneurial ship (Entrepreneurial ial spirit) can be enhanced by approach 

Entrepreneurial  which contains steps to grow  entrepnereur mindset. The learning approach is 

done in the form of an Entrepreneurial  worksheet that is, an educator's guide which includes steps 

of Entrepreneurial ial learning and is equipped with audio visual media Power Point. Worksheet 

Entrepreneurial  integrated in the HOT learning process using the question and answer method, 

interviews, discussions and analysis of the work. Worksheet Entrepreneurial  and  Power Point 

Entrepreneurial  used in learning before doing practice of painting class IX in Cultural Arts 

subjects. The competencies achieved in the learning is making art works from inorganic waste 

materials. The indicators that are achieved include; (1) distinguish organic and inorganic waste; 

(2) Making conclusion literacy results about creativity; (3) detailing the cost of tools and 

materials needed to paint; (3) creating paintings from inorganic waste materials with free 

techniques. Output that  expected in environment-based painting material is students has minsed 

Entrepreneurial. This learning innovation lies on implementation worksheet Entrepreneurial  as a 

guide for educators and the use of audio media power point as a visual aid in delivering material. 

 

Key Words: Entrepreneurial ial spirit, Environment Based, Painting 

 

Ringkasan: Era milenial dengan persaingan kerja yang sangat ketat menuntut peserta didik untuk 

memiliki kepekaan membaca peluang – peluang yang ada dilingkungan sekitar.Pendidikan di 

sekolah merupakan motor penggerak untuk mengembangkan karakter peduli lingkungan sebagai 

inspirasi sumber penghasilan. Diperlukan suatu inovasi strategi pembelajaran yang didalamnya 

tidak hanya memberikan keterampilan mengolah sampah tetapi juga dalam pembelajaran tersebut 

mampu membentuk karakter jiwa kewirausahaan. Kompetensi Entrepreneurial ship (jiwa 

kewirausahaan) dapat ditingkatkan dengan pendekatan Entrepreneurial  yang di dalamnya memuat 

langkah – langkah untuk menumbuhkan  entrepnereur mindset. Pendekatan  pembelajaran tersebut 

dikemas dalam bentuk worksheet Entrepreneurial  yaitu, panduan pendidik yang didalamnya 

memuat langkah – langkah pembelajaran kewirausahaan dan dilengkapi dengan media audio 

visual  Power Point. Worksheet Entrepreneurial  yang terintergrasi dalam proses pembelajaran 

HOT menggunakan metode tanya jawab,wawancara, diskusi dan analisis karya. Worksheet 

Entrepreneurial  dan  Power Point Entrepreneurial  digunakan dalam pembelajaran sebelum 

praktik melukis pada mata pelajaran Seni Budaya kelas IX. Kompetensi yang dicapai dalam 

pembelajaran tersebut, yaitu membuat karya seni lukis dari bahan limbah sampah anorganik, 

Indikator yang ingin dicapai meliputi; (1) membedakan sampah organik dengan anorganik; (2) 

menyimpulkan hasil literasi tentang kreativitas; (3) merinci biaya alat danbahan yang dibutuhkan 

untuk melukis; (3) mencipta karya lukisan dari bahan limbah sampah anorganik dengan teknik 

bebas. Output yang diharapkan dalam pembelajaran materi melukis berbasis lingkungan ini adalah 

peserta didik memiliki minsed Entrepreneurial. Inovasi pembelajaran ini terletak pada 

implementasi worksheet Entrepreneurial  sebagai panduan pendidik  serta penggunaan media 

audio power point sebagai alat peraga dalam menyampaikan materi. 

 

Kata kunci: Jiwa kewirausahaan, Berbasis Lingkungan, Melukis 
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PENDAHULUAN 
Tingkat pengangguran yang tinggi disebabkan tidak seimbangnya jumlah tenaga 

atau lulusan dengan kesempatan kerja. Dari hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) 

februari 2018 jumlah pengangguran mencapai 5,18 %  berlatar belakang pendidikan 

SMP. Angka tersebut masih cukup tinggi, kondisi yang demikian banyak  terdapat 

didaerah perkotaan dengan latarbelakang ekonomi rendah. Pendidikan tingkat SMP pada 

umumnya tidak di bekali dengan keterampilan khusus sehingga mereka tidak 

dipersiapkan untuk bekerja. Persaingan yang ketat menuntut seseorang untuk mampu 

berlomba – lomba  dalam mendapatkan pekerjaan dan mampu membaca  peluang – 

peluang di lingkungan sekitar untuk membuka bidang usaha sendiri. Sampah merupakan 

permasalah lingkungan yang tiada habisnya untuk dieksplorasi menjadi suatu obyek 

bidang usaha. Pemanfaatan sampah menjadi barang yang bernilai guna memerlukan daya 

kreativitas yang tinggi. 

 Secara konseptual kreativitas sedikitnya dapat didefinisikan menurut tiga 

kategori yaitu cara berpikir, proses berpikir dan produk yang dihasilkan Pranata, Moeljadi 

(2011).  Sehingga untuk menciptakan suatu produk limbah sampah memerlukan daya 

kreativitas yang tinggi dengan melibatkan cara berpikir dan proses berpikir yang kreatif. 

Nilai – nilai kreatif mulai ditanamkan pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan 

menengah, sehingga sedini mungkin dipersiapkan untuk menghadapi tantangan hidup 

ketika peserta didik sudah harus terjun didunia kerja. 

Pendidik sebagai fasilitator mengembangkannya dengan berbagai inovasi 

pembelajaran sesuai kebutuhan. Pentingnya peran pendidik dalam mengembangkan 

kemampuan peserta didik sesuai yang diamanahkan dalam Undang – Undang Republik 

Indonesia no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3 yang 

berbunyi: ‘pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi  manusia yang 

beriman dan bertagwa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Kenyataan di lapangan tidak semua pendidik mengembangkan potensi peserta 

didik dalam menumbuhkan karakter Entrepreneurial . Kurangnya literatur tentang 

tentang pengembangan potensi peserta didik dalam menumbuhkan karakter 

Entrepreneurial  membuat  pembelajaran kurang terarah. Pendekatan Entrepreneurial l 

adalah sebuah alternative solusi yang dinilai sangat tepat untuk mengatasi tantangan 

bangsa dalam menghadapi datangnya era milenial. Dipersiapakan peserta didik  

memperoleh kompetensi seperti yang ditetapkan dalam standar kompetensi dalam 

kurikulum, juga akan memperoleh pembangunan karakter Entrepreneurial.  

Untuk menjawab tantangan masa depan bangsa tidak cukup dengan belajar 

sebatas memahami secara teori, tetapi harus berlanjut sampai dengan menghasilkan 

ciptaan yang bernilai lebih. Seseorang yang belajar harus “menantang” dirinya dengan 

pertanyaan, “Dengan pengetahuan dan kecakapan yang saya miliki, saya dapat 

menghasilkan apa?” dan “Apakah inovasi yang akan saya hasilkan dapat diterima oleh 

komunitas?” (Pranata, 2014). Pola berfikir enptrepreneurial seperti inilah yang menjadi 

penekanan dan menjadi pembiasaan dalam pembelajaran sehari-hari sehingga peserta 

didik akan memiliki karakter Entrepreneurial ial. Pendekatan Entrepreneurial  atau 

kewirausahaan yang diterapkan dalam pembelajaran Seni Budaya tidak hanya memuat 

kompetensi keterampilan yang menggiring peserta didik untuk mampu menghasilkan 

karya yang inovatif bernilai jual tetapi juga terdapat muatan afaktifnya, yaitu untuk 

membangun karakter kewirausahaan dan peduli lingkungan   

Seni Budaya memiliki lima cabang seni yang meliputi seni rupa, seni tari, seni 

sastra, seni musik dan seni teater. Pendidikan seni di sekolah dapat di terapkan dua 

cabang seni saja disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pendidik yang 

berkompenten di salah satu cabang seni. Semua cabang seni dapat menghasilkan produk 
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karya sebagai bentuk aktualisasi diri sehinga dalam mata pelajaran seni Budaya materi 

yang disampaikan diawali dengan teori dan diakhiri dengan aktivitas praktik dan hasil 

akhirnya berupa produk karya.  

Melukis merupakan salah satu jenis cabang senirupa yang menghasilkan produk 

berupa lukisan,  aktivitas praktik melukis dilakukan oleh peserta didik melalui proses 

kegiatan ekspresi, kreasi dan apresiasi. Tahap ekspresi dalam proses penciptaan jenis 

karya lukisan terdapat aktivitas mencari ide dan gagasan. Aktivitas tersebut terdapat 

kemampuan untuk mengekplorasi lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi, diperlukan 

kemampuan berpikir kreatif untuk menumbuhkan ide gagasan tersebut. Aktivitas yang 

demikian sangat relevan apabila dihubungkan dengan salah satu ciri pola pikir 

entrepreneurial (kewirausahaan). Thompson (2004) berpendapat bahwa, berpikir 

kewirausahaan digambarkan dalam arti memungkinkan adanya pendukung  ide – ide baru 

untuk mendirikan lapangan pekerjaan dengan ide – ide baru yang berharga. Berpikir 

kreatif adalah kemampuan untuk dapat menemukan ide – ide  baru untuk menghasilkan 

produk  berbeda. 

Kreasi dalam proses penciptaan karya lukis merupakan tahap proses penciptaan 

karya yang melibatkan kompetensi skill (keterampilan). Peserta didik  beraktivitas 

melakukan pembuatan lukisan yang diawali dengan pembuatan sketsa gambar. Dari 

pendapat tersebut dijelaskan bahwa untuk menghasilkan hasil produk yang inovatif 

diawali dari cara berpikir lalu diekspresikan melalui gambar sketsa pada kertas 

gambar.Pola berpikir kreatif, proses kreatif dan produk inovatif  merupakan tahapan yang 

tak terpisahkan dalam kreativitas. 

Jiwa kewirausahaan atau entrepreneurial  dapat ditampakkan dengan aktivitas 

untuk menumbuhkan kreativitas. Aktivitas demikian menunjukkan  nilai – nilai karakter 

entrepnereur, Kemendiknas (2010: 10-11) tentang nilai – nilai karakter Entrepreneurial 

ship meliputi: mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, kepemimpinan, kerja keras, 

jujur, disiplin, inovatif, tanggungjawab, kerjasama, pantangmenyerah, komitmen, 

realistis, rasa ingin tahu, komunikatif dan motivasi kuat untuk sukses. Definisi nilai – 

nilai kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

berbeda dari produk /jasa yang telah ada, sedangkan definisi nilai – nilai inovatif adalah 

kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan –

persoalan 

Nilai – nilai kreatif sangat sulit di capai oleh peserta didik karena ditemukan 

berbagai permasalah pada saat proses belajar mengajar. Permasalah tersebut antara lain, 

peserta didik sangat sulit menemukan ide dan gagasan karena untuk memunculkan 

inspirasi memerlukan waktu yang lama sehingga kelas terlihat kurang kondusif. Sebagian 

kecil yang bakat akan langsung dapat mengekspresikan idenya melalui gambar sketsa, 

sedangkan peserta didik yang kurang mampu nampak gelisah serta putus asa sehingga 

memicu peserta didik lain untuk berbuat gaduh. 

Pendidik kurang memberikan bimbingan tentang cara menemukan gagasan atau 

ide secara cepat. Sebelum melakukan aktivitas praktik melukis, pendidik terlebih dahulu 

menyampaikan teori dengan menggunakan metode ceramah atau dengan demonstrasi 

melukis yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan papan tulis atau demonstrasi 

yang ditayangkan dengan melihat tutorial tentang teknik melukis yang diakses dari 

internet. Hal itu tidak membantu untuk menginspirasi peserta didik dalam memunculkan 

ide dan gagasan, sehingga proses menentukan ide gagasan  terlihat lambat.  

Langkah – langkah dalam proses penciptaan tidak dijelaskan secara kongkret 

oleh pendidik sehingga peserta didik kebingungan menentukan  langkah apa yang harus 

dilakukan terlebih dahulu. Pendidik lebih mengutamakan  membelajarkan teknik – teknik 

untuk menciptakan lukisan yang bagus, sementara kemampuan untuk menguasai teknik 

melukis tersebut tidak cukup satu kali tatap muka terutama bagi peserta didik yang tidak 

memiliki bakat akan lebih lambat untuk menguasai teknik yang diajarkan. Sehingga 
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waktu yang dibutuhkan untuk melatih skiil dengan mempelajarai teknik cukup banyak 

dibutuhkan waktu tatap muka. 

Peserta didik tidak termotivasi untuk mengikuti materi dengan baik, hal tersebut 

dapat diidentifikasi dengan perilaku peserta didik yang malas dan banyak terdiam ketika 

diberikan tugas untuk mencari inspirasi membuat gambar sketsa. Kondisi proses belajar 

mengajar yang demikian akan berpengaruh pada hasil lukisan. Perlu diciptakan suasana 

belajar yang menarik dan otentik agar tujuan pembelajaran tercapai. 

 Dengan permasalah tersebut maka dibutuhkan suatu pendekatan yang 

dirumuskan dalam bentuk worksheet Entrepreneurial  sebagai panduan pendidik serta 

media power point sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada 

peserta didikpai  untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

METODE 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terbagi dua 

siklus dengan melalui beberapa tahapan yaitu, perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini tentang penggunaan Worksheet 

Entrepreneurial  sebagai buku pegangan pendidik  dengan menerapkan lima langkah 

pembelajaran serta penggunaan media powerpoint sebagai media dalam menyampaiakan 

materi melukis dengan menerapkan lima langkah entrepreneurial . 

Prosedur penelitian meliputi kegiatan observasi dan refleksi awal untuk 

mengetahui siswa dan pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan PTK. 

PTK diawali dengan melaksanakan siklus I, berdasarkan refleksi siklus I peneliti 

membuat perencanaan perbaikan tindakan di siklus II. Berdasarkan refleksi siklus II 

peneliti menetapkan tindak  lanjut tentang pembelajaran di kelas. Observasi merupakan 

kegiatan pengamatan untuk menengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran sebelum diadakan pembelajaran siklus I dan II. Dengan demikian akan 

ditemukan permasalahan serta menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. 

Pada kegiatan apersepsi  dilakukan Observasi sebagai refleksi awal dengan 

melukan pre test dan tanya jawab serta dilanjutkan pembahasan  tentang pengetahuan 

dasar siswa berkaitan dengan kreativitas. Setelah itu melakukan pembahasan materi 

melukis dengan menggunakan metode ceramah dan diakhiri dengan  memberikan post 

test tertulis berkaitan dengan nilai – nilai karakter entrepreneurial ship (jiwa 

kewirausahaan) meliputi: mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, kepemimpinan, kerja 

keras, jujur, disiplin, inovatif, tanggungjawab, kerjasama, pantang menyerah, komitmen, 

realistis, rasa ingin tahu, komunikatif dan motivasi kuat untuk sukses  

Kompetensi dasar pada kegiatan pengamatan pendahuluan adalah membuat karya 

seni lukis dengan beragam media dari bahan sampah anorganik dengan teknik bebas. 

Pada siklus 1 terbagi dalam tiga kali tatap muka hingga menghasilkan karya lukisan yang 

inovatif, namum kenyataan di lapangan hasil lukisan masih ada unsur duplikasi karya 

yang sudah pernah ada. Hasil karya yang diciptakan peserta didik kurang memiliki nilai 

jual, hal tersebut dapat diamati dari hasil karya yang kurang menarik dan tidak kekinian. 

Peserta didik kesulitan  menentukan harga jual lukisannya karena peserta didik tidak 

menuliskan alat bahan yang dibutuhkan. 

Siklus 2 menggunakan worksheet entrepreneurial  yang mampu menhasilkan 

karya yang inovatif dan mampu meningkatkan nilai – nilai jiwa kewirausahaan dengan 

langkah pembelajaran yang terarah, sistematis dan menarik peserta didik. Kompetensi 

melukis dari bahan limbah sampah untuk membentuk entrepnereur mindset menerapkan 

pendekatan pembelajaran yang dikembangkan oleh Dr. Yohanes Moeljadi Pranata dengan 

langkah – langkah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Langkah – Langkah pembelajaran Entrepreneurial  

Langkah – langkah entrepreneurial  tertuang pada worksheet entrepreneurial  sebagai 

buku  pegangan guru dan  Powerpoint sebagai media dalam menyampaikan materi 

kepada peserta didik. Dengan langkah – langkah pembelajaran yang terarah, terukur serta 

penggunaan media yang menarik diharapkan mampu  memotivasi peserta didik dalam 

menciptakan karya seni lukisan dan mampu menumbuhkan karakter entrepreneurial . 

 

ANALISIS DAN HASIL 
Pelaksanaan siklus 1 menggunakan worksheet entrepreneurial  sebagai buku 

panduan Entrepreneurial  yang digunakan pendidik sebagai panduan untuk 

mengimplementasikan lima langkah Entrepreneurial . Pelaksanaan siklus 2 

menggunakan worksheet entrepreneurial  dengan media powerpoint, hasil data siklus 1 

dan 2  yang didapatkan berdasarkan dua data yaitu data hasil karya lukisan yang berupa 

produk inovatif dan data hasil peningkatan karakter Entrepreneurial . Hasil data 

peningkatan produk inovatif diukur dengan empat indikator, yaitu kebaruan, orisinalitas, 

dan keunikan. Hasil data peningkatan karakter entrepreneurial  di ukur berdasarkan 10 

indikator karakter entrepreneurial , yaitu mandiri, berani mengambil resiko, 

kepemimpinan, kerja keras, jujur, disiplin, tanggungjawab, kerjasama, pantang menyerah 

dan  realistis. 

Hasil data  produk inovatif yang di peroleh pada siklus 1 adalah  ketuntasan 

klasikal hanya tercapai 40, 74 % ketuntasan klasikal yang dipersyaratkan adalah 80 %. 

Hal tersebut sejalan dengan ketercapaian target penelitian ini yaitu jika belum tercapai 

ketuntasan klasikal di siklus 1 maka perlu dilanjutkan ke siklus 2. Ketuntasan yang 

dipersyaratkan adalah 80 %, sedangkan hasil yang diperoleh adalah 80, 19 %. Hal 

tersebut berarti pelaksanaan penelitian siklus 2 pertemuan ke 2 dan 3 telah berhasil 

mencapai mencapai target penelitian. Sehingga penelitian ini dihentikan di siklus 2 

pertemuan ke 3. 

Sedangkan hasil data karakter entrepreneurial  (jiwa kewirausahaan) dari hasil 

angket yang terdiri dari 10 pertanyaan disertai 5 kemungkinan pertanyaan berikut (1), 

kurang dilakukan (2), kadang dilakukan (3),  sering dilakukan (4),  sering dillakukan dan 

sangat sering dilakukan (5). Berdasarkan rekapitulasi hasil angket siklus 2  bahwa 

presentase rata – rata hasil angket didapatkan hasil sebesar 92 %. Sedangkan pada siklus 

1 prosentase rata – rata  64 %, dengan demikianpada siklus 2 sudah memenuhi 

ketercapaian ketuntasan nilai produk inovatif dan peningkatan karakter entrepreneurial  

yang di peroleh pada saat pengamatan proses pembelajaran. Sehingga penelitian ini 

berakhir pada siklus 2 tentang penggunaan worksheet entrepreneurial  dan media 

powerpoint entrepreneurial  untuk meningkatkan karakter entrepreneurial  (jiwa 

kewirausahaan). 
 

 



Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

334 
 

KESIMPULAN 

 Era milenial menuntut untuk mampu membaca peluang – peluang untuk 

menciptakan usaha dan tidak hanya berharap mendapatkan pekerjaan. Hal itu menjadi 

tanggung jawab lembaga pendidikan sebagai lembaga yang mencetak lulusan yang siap 

terjun ke masyarakat menghadapi persoalan ini. Karakter entrepreneurial  menjadi bagian 

kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. 

 Kompetensi entrepreneurial ship yang memiliki pola pikir entrepreneurial  mampu 

menghasilkan produk karya lukisan inovatif dan memiliki  nilai jual. Mata pelajaran Seni 

Budaya merupakan mata pelajaran yang membelajarkan tentang berkarya seni dengan 

menciptakan produk lukisan. Kreativitas dalam berkarya seni lukis untuk menghasilkan 

lukisan yang inovatif serta menumbuhkan karakter entrepreneurial  memerlukan suatu 

pendekatan yang sistematis, efektif, terarah serta tepat guna 

 Worksheet entrepreneurial  sebagai buku panduan guru dengan menerapkan 

langkah – langkah entrepreneurial  serta penggunaan media powerpoint entrepreneurial  

mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Pendekatan tersebut terintergrasi dalam 

pembelajaran berbasis lingkungan sebagai upaya peduli lingkungan dengan 

memanfaatkan limbah sampah unorganik. 
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PENERAPAN DESAIN MUSIKAL PADA KAOS LUKIS CITRAAN 

MALANG MODERN 

 
Tutut Pristiati1, Fenny Rochbeind2 

 
1Program Studi Pendididkan Seni Tari dan Musik,  
2Program Studi Pendidikan Seni Rupa,  Jurusan Seni dan Desain Universitas Negeri Malang 

Email: tutut.pristiati.fs@yahoo.um.ac.id1 : fenny.rochbeind.fs@um.ac.id2  

 
Ringkasan: Penerapan lukisan ke kaos merupakan  pengembangan desain produk handmade, tidak 

kalah saing dengan produk kaos sablon. Proses kreatif dimulai dari  eksplorasi, sketsa, dan 

visualisasi. Konsep minimalis dengan tema musikal melatarbelakangi penciptaan desain gaya 

modern yang diterapkan pada kaos lukis. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian 

tindakan serta mengimplementasikan lukisan pada  kaos. Fokus penciptaan tertuju pada 

karakteristik desain kaos lukis bergaya modern dan original. Tujuan penciptaan adalah 

menghasilkan kaos lukis citraan Malang modern. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa desain menentukan kualitas produk seni lukis yang diterapkan ke kaos sebagai  citraan 

Malang modern. 

  

Kata kunci: visualisasi, desain musikal, kaos lukis, citraan Malang modern 

 

PENDAHULUAN 

Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa di mana melukis merupakan 

pengembangan dari menggambar. Melukis merupakan kegiatan fisik yang dapat 

diterapkan keberbagai medium untuk berekspresi. Proses melukis adalah suatu proses 

mengelolah garis, bentuk, warna, tekstur di atas permukaan bidang datar  dengan tujuan 

keindahan. Menurut Susanto (2002: 101) seni merupakan kesanggupan akal manusia baik 

berupa kegiatan rohani maupun fisik untuk menghasilkan suatu yang bernilai artistik serta 

dapat menggugah perasan orang lain.  

Kebutuhan manusia akan keindahan menempatkan posisi seni sebagai 

perwujudan ekspresi murni yaitu seni untuk seni dan pemfungsian seni dalam wujud seni 

terapan seperti hasil kerajinan. Ekspresi hakikatnya adalah abstraksi rasa yang murni dan 

jujur berasal dari dalam diri manusia (seniman). Sedangkan sifat konkrit dari bentuk 

karya seni dapat diraba dan bermanfaat untuk berbagai kepentingan manusia sebagai 

penikmat seni itu sendiri. 

Tujuan berkarya seni secara khusus adalah untuk kepuasan penciptanya, namun 

hasil karya cipta itu juga dinikmati oleh orang lain jika ditampilkan dipublik/masyarakat. 

Ada pengklasifikasian karya seni yang tergolong karya seni atau non-seni. Kerajinan 

tergolong non-seni karena lebih pada memfungsian seni dan diproduksi masal untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen.  

Publik sebagai konsumer menginginkan suatu bentuk karya seni yang spesial, 

unik, berkarakter, dan indah, untuk pemenuhan kebutuhan estetiknya walaupun harus 

membayar mahal sebuah nilai keindahan. Publik sebagai pelaku pasar memiliki keinginan 

yang sama tetapi kemampuan finansial yang berbeda. Oleh sebab itu penciptaan desain 

untuk suatu produk seni perlu pertimbangan keartistikan dan orisinalitas agar memiliki 

daya saing dengan produk lain khususnya terkait kualitas produk. 

Malang merupakan kota kunjungan wisata bukan hanya karena alam dan 

lingkungan, namun objek-objek wisata dan budayanya cukup menarik perhatian 

wisatawan domestik dan mancanegara. Sajian budaya lokal menginspirasikan seniman 

setempat untuk menghadirkan desain sebagai citraan Malang. Tema desain Kaos 

Malang/Soak Ngalam yang dominan muncul seperti topeng Malang, singo Arema, figur 

penari, slogan Arema, dan lain-lain, yang diwujudkan ke kaos printing /sablon. 

Desain menjadi faktor penentu diminati atau tidak suatu produk dipasaran. Bukan 

hanya dipasaran lokal juga terjadi di pasar global, peran desain sangat berpengaruh pada 

mailto:tutut.pristiati.fs@yahoo.um.ac.id
mailto:fenny.rochbeind.fs@um.ac.id2
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peningkatan omset. Desain tanpa pengembangan akan menyebabkan kelesuan pasar. 

Desain yang dirancang berbasis budaya lokal sudah sangat banyak maka diperlukan 

upaya pengembangan dan pengayaan desain yang diminimalisir tanpa menghilangkan 

esensi yang mengandalkan kekuatan konsep. 

Konsep minimalis mendasari perancangan desain kreasi modern yang diterapkan 

pada kaos lukis Malang modern. Disebut modern karena memiliki ciri modern dengan 

desain minimalis, dominan bentuk-bentuk geometris, universal, penguatan dalam konsep, 

kreativitas, dan inovatif. Demikian karya seni lukis modern ada dijajaran seni konseptual 

karena mengakses hampir semua bentuk seni dan non seni. 

Lukisan pada kaos menampilkan nuansa warna pop dengan objek musikal 

kekinian sebagai salah satu manifestasi subkultur, gerakan cultural generasi muda. Kaum 

muda suka memadankan kaos/T-shirt dengan celana jeans karena cukup nyaman 

digunakan diberbagai suasana. Tampil casual adalah gaya kaum muda masa kini, dengan 

harga terjangkau, desain yang menarik, dan jenis tekstil yang nyaman dipakai di daerah 

beriklim tropis menjadi pilihan. 

Bahan tekstil lazim digunakan sebagai medium lukis seperti kain kanvas, kain 

kain mori, kain katun, kain tenun, dan kain songket. Untuk kaos lukis sebaiknya 

menggunakan kain berbahan katun yang terbuat dari 100% serat kapas murni karena lebih 

mudah menyerap warna. Jenis katun combed cocok untuk kaos T-shirt (kaos oblong) 

memiliki tekstur yang halus, dingin, nyaman, dan menyerap keringat, sehingga sangat 

nyaman dan cocok dipakai di negara tropis serta harganya tidak mahal. 

Bahan cat yang digunakan untuk melukis adalah cat tekstil yang tidak luntur 

dengan ragam warna cemerlang sesuai pilihan. Sedangkan alat yang digunakan dalam 

melukis adalah kuas lukis dan alat pelengkap lainnya berupa papan tipis/tripleks agar 

warna tidak tembus kebagian belakang kaos yang akan dilukis. Cat tekstil tersedia dengan 

berbagai merek yang dapat dipilih sesuai pengalaman dan kualitasnya. 

Melukis kaos dalam tulisan ini menggunakan cat tekstil merek tertentu dipadukan 

dengan spidol permanen khusus kain merek giotto 12 warna/decor textile spidol. Teknik 

yang digunakan adalah sapuan kuas basah dan teknik blok. Karakteristik lukisan nampak 

pada penggunaan warna cemerlang dan gradasi warna, motif musikal yang dipadukan 

dengan bentuk-bentuk geometrikal bernuansa Malang modern yang menyimbolkan 

kekayaan alam dan budayanya. 

Terkait karakteristik lukisan pada kaos harus tampil menarik, unik, dan artistik 

utamanya ditentukan oleh desain yang memiliki nilai kebaruan. Desain musikal yang 

dipadukan dengan desain geometrik dan  warna-warna cemerlang berkarakter modern, 

akan menarik perhatian konsumen khususnya wisatawan yang berkunjung di Kota 

Malang. Seni lukis modern didefinisikan sebagai seni yang diciptakan dengan ide dan 

wujud yang tidak terbatas pada budaya atau pakem-pakem suatu daerah. Artinya hasil 

karya lukis tercipta dari kreativitas dan inovasi. Karya seni lukis modern menekankan 

pada unsur eksperimen, pembaruan, kebaruan, dan orisinalitas. 

Yang menarik dari penampilan desain kaos lukis ini adalah elemen-elemen 

estetik yang cukup eye catching/menyolok diantaranya garis, bentuk, warna, dan tekstur. 

Pengaturan komposisi bentuk-bentuk dan warna baik objek utama dan pendukungnya 

juga menarik. Bentuk desain musikal yang minimalis dan dideformasi bentuknya 

sehingga nampak artistik menggambarkan gerak yang dinamis dan fleksibel. Selain itu 

harmonisasi dan keseimbangan bentuk dan warna cukup ideal dan indah menggambarkan 

budaya Jawa yang kaya warna. 

Metode proses kreatif berupa tahapan pembuatan kaos lukis meliputi (1) 

eksplorasi/pencarian ide bentuk visual alat musik yang digayakan dan dipadukan dengan 

bentuk-bentuk geometrikal citraan Malang modern (2) perancangan/membuat sketsa (3) 

proses visualisasi/perwujudan lukisan pada kaos/T-shirt. 

Tujuan penelitian ini untuk menciptakan dan  mengembangkan desain kaos lukis 

yang berkarakter melalui tema musikal bergaya modern dapat meningkatkan  kualitas dan 
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berdaya saing dibidang industri kreatif, dan untuk mempromosikan Malang sebagai kota 

wisata. Pertimbangannya nilai estetika desain kaos lukis Malang modern perlu 

dikembangkan dan dilakukan pengayaan sebagai upaya meningkatkan kualitas desain 

kaos lukis yang dikerjakan secara manual/hand painting, dapat bersaing dengan kaos 

printing/sablon.  

Hasilnya setelah dilakukan pengembangan dan pengayaan kaos lukis tampil lebih 

elegan, unik, dan menarik perhatian pasar sehingga omset meningkat. Keunikan kaos 

lukis ini tidak ada desain yang sama persis, karena dikerjakan secara manual/hand 

painting. Jika kualitas desain lebih baik akan semakin diminati dan dengan sendirinya 

industri kreatif kaos lukis di Kota Malang akan berkembang dengan baik. 

 

METODE  

Metode atau cara kerja untuk mencapai sasaran/tujuan, yang digunakan adalah 

metode penciptaan seni, penerapan lukisan pada kaos.  

Metode penciptaan seni menggambarkan proses diantaranya tahapan penciptaan, 

penyajian/hasil, dan evaluasi produk lukis kaos.  

Kaos lukis dalam konteks produk seni lukis dikerjakan secara kreatif, 

berkarakter, dan orisinal. Menurut Sunarto, (2013: 61) keterampilan penciptaan seni pun 

dapat terdiri dari keterampilan praktis, keterampilan produktif, dan keterampilan berpikir 

teoritis. Ketiga keterampilan ini harus dimiliki untuk menghasilkan karya seni yang 

berkualitas. 

 

PEMBAHASAN 

Salah satu hal yang menjadi dasar penetapan segmentasi pasar adalah variabel 

psikologi diantaranya, status sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Sedangkan yang 

mempengaruhi adalah perilaku yang berbeda dari konsumen yang mungkin 

membutuhkan produk yang berkualitas. Dalam hal ini minat pembeli terhadap suatu 

produk meningkat jika produk tersebut sesuai selera, trend, berkarakter, dan orisinal. 

Syarat segmentasi yang efektif diantaranya dapat diukur, dicapai, cukup 

menguntungkan, dapat dibedakan, dan dilaksanakan. Manfaat dari segmentasi pasar salah 

satunya adalah penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dan daya tarik 

pemasarannya.  

Kaos lukis atau biasa di sebut T-shirt painting sudah cukup populer dan diminati 

oleh masyarakat, yang membedakan adalah desain pada kaos/T-shirt.  Daerah kunjungan 

wisata terbesar di Indonesia yang paling tinggi memproduksi kaos lukis, seperti di 

Yogyakarta dan Bali. Untuk daerah Malang belum terdata seniman yang mengembangkan 

kaos lukis yang dikelola secara profesional. Proses produksinya hanya sebatas pesanan,  

karena  kaos lukis biasa dikerjakan oleh seniman atau orang yang memiliki 

basic/kemampuan dasar melukis yang masih perlu dilatih agar lebih trampil dan kreatif. 

Bisa dikatakan bahwa kaos lukis sementara ini hanya sebagai bisnis sampingan (produksi 

terbatas), dijual ke teman-teman dekat hingga kepenjualan online.  

Saat ini di daerah Malang raya industri fashion (butik) mulai membidik pasar 

kaos lukis, busana lukis, sepatu lukis, tas lukis, jaket jeans, dan produk lainnya yang 

dapat dilukis karena produk jenis ini tergolong limited edition atau hanya sekali dibuat 

dan desainnya tidak berulang. Karena para pengusaha bidang industri kreatif memahami 

nilai jual produknya akan bertambah jika diberi sentuhan tangan berupa lukisan. 

Keuntungan yang dapat diperoleh khususnya produksi kaos lukis dintaranya: 

a). Limited edition/edisi terbatas, orang/konsumen jauh lebih suka produk kaos lukis 

sebab hanya satu saja dan tidak ada kesamaannya. Kalaupun ada desain yang dibuat 

sama pasti ada perbedaannya baik dari segi bentuk maupun warna. Desain yang 

mungkin berulang atau objek yang sama dibuat adalah bentuk flora dan fauna. 

b). Harga (nilai jual), terkait harga ditentukan oleh kualitas bahan kaos, kualitas cat yang 

pasti cemerlang dan tidak luntur, dan tingkat kesulitan desain. 
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Perancangan membutuhkan beberapa tahapan dalam proses kreatif untuk 

menghasilkan karya seni yang bernilai estetik. Tahapan yang dimaksud sesuai dengan 

prosedur berkarya seni lukis mulai dari penggalian ide kemudian membangun konsep, 

penentuan tema, dan proses visualisasi/perwujudan lukisan yang diterapkan pada kaos/T-

shirt. Untuk lebih jelas ada 3 tahapan yang dilakukan meliputi eksplorasi, perancangan, 

dan visualisasi. Tahap eksplorasi/pencarian ide secara intuitif artinya abstraksi ide  yang 

digali melalui proses berpikir kreatif.  

Proses ini merupakan aktivitas penelusuran ide dari lingkungan sekitar dan 

kekiniannya. Dilanjutkan dengan melakukan identifikasi terhadap objek bentuk pilihan 

yang banyak diminati, demikian juga upaya mengumpulkan referensi dari buku maupun 

sumber online untuk menunjang perancangan.  

Tahap perancangan dibangun berdasarkan analitik studi lapangan dan literatur. 

Studi dilakukan terhadap bentuk alat-alat/instrumen musik yang artistik, desain geometris 

yang cocok untuk dipadukan. Sedangkan tahap visualisasi adalah proses melukis yang 

dimulai dari membuat sketsa, pewarnaan, dan finishing. 

Mewujudkan lukisan pada medium apapun khususnya kaos/T-shirt membutuhkan 

kepekaan artistik untuk menghasilkan produk kreatif dan berkualitas. Karya lukis pada 

kaos ini merupakan ekspresi rasa estetik seniman yang diekspresikan lewat bentuk dan 

warna yang dipadukan secara harmonis.  

Pengalaman berolah seni merupakan faktor utama dan penentu menghasilkan 

karya lukis yang berkualitas khususnya dalam hal pengembangan desain yang orisinal, 

unik, dan artistik. Menurut Kartika (2004: 29) sebuah karya seni yang terpenting 

bukanlah apa yang digunakan sebagai obyek, melainkan “bagaimana” sang seniman 

mengolah obyek tersebut menjadi karya seni yang mempunyai nafsu atau citra pribadi. 

Perlu dipahami bahwa karya seni merupakan perantara seniman dengan publik, 

karena lewat lukisan yang diterapkan pada kaos terjalin komunikasi lewat ide bentuk dan 

warna yang akan dinikmati oleh publik/konsumen. Proses visualisasi desain musikal pada 

medium kaos meliputi persiapan alat dan bahan, proses pembuatan sketsa, proses 

pewarnaan/melukis, sampai finishing. 

Alat yang digunakan antara lain: pensil, kuas lukis, papan kayu/tripleks, 

clip/penjepit.  

 

   
Gambar 1. Pensil, Kuas Lukis, Papan dan Klip 

 

Sedangkan bahan utama yang digunakankan antaralain, kaos katun combed 30s, 

24s, atau 20s (ketebalan kaos), cat tekstil, lem, dan air sebagai pelarut cat. 
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Gambar 2. Kaos Katun Combed, dan Cat Tekstil 

 

 

Adapun langkah-langkah yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Buat sketsa/ desain pada kertas/langsung ke kaos 

dengan pensil atau kapur tulis. 

 

 
           Gambar 3. Membuat Sketsa pada Kertas 

 

 

2. Siapkan kaos polos putih, masukkan ke papan tripleks yang telah dilamuri 

lem secukupnya. Tujuannya agar warna tidak tembus kebagian belakang 

kaos. 

3. Menyiapkan dan mencampur warna sesuai desain. 

4. Mulai melukis/menurunkan warna. 

 

             

 

Gambar 4. Proses Melukis Teknik Blok 
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5. Usai melukis, kaos dijemur lalu disetrika, agar cat  semakin menempel pada 

kaos dan tidak luntur. 

 

 

               Gambar 5. Hasil Lukisan pada Kaos 

 

6. Pengemasan/packaging bahan plastik, dan pemberian logo usaha jika ada. 

 

 

            Gambar 6. Pengemasan/Packaging Produk 

 

Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan jenis, fungsi, dan model produk (kaos 

lukis) yang akan dibuat. 

 

Tahapan Proses Kreatif 

Membuat sketsa produk diperlukan sebagai acuan dasar dalam 

penciptaan/pembuatan suatu karya seni. Sketsa harus jelas agar mempermudah dan 

mempercepat pengerjaan lukisan. Menurut Susanto (2002: 105), bahwa sketsa adalah 

memindahkan objek dengan goresan, arsiran, ataupun warna dengan tujuan sebagai 

rancangan maupun karya yang dapat berdiri sendiri. 

Proses melukis sesuai dengan tahapan diantaranya memindahkan sketsa ke atas 

permukaan kain/kaos, mewarnai objek, hingga finishing. Sedangkan hasil karya perlu 

dievaluasi agar diketahui berbagai kekurangan serta kelemahan selama proses pembuatan 

karya tersebut.  

Evaluasi dimaksudkan sebagai tolok ukur atau sebagai dasar untuk melakukan 

perbaikan dan pembenahan dalam proses pembuatan yang berikutnya sehingga benar-

benar dapat menghasilkan karya kaos lukis yang berkualitas. 
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HASIL 

Hasil dari karya seni (desain kaos) mengambil ide dasar bentuk musikal, desain 

geometris, dan ornamen non geometris. Pembuatan desain mengeksplor bentuk alat-alat 

musik yang dideformasi, dipadukan dengan bentuk lainnya secara kreatif, unik, dan 

estetik. Arti deformasi adalah transformasi sebuah benda dari kondisi semula ke kondisi 

terkini, atau dapat dikatakan bahwa deformasi adalah mengubah bentuk suatu benda 

tetapi masih dikenali sebagaimana bentuk aslinya.  

Secara tekstual karya kaos lukis ini menawarkan eksplorasi dan penerapan bentuk 

musikal yang dapat mewakili representasi dari pengalaman estetis pencipta. 

 

KESIMPULAN 

Lukisan dapat diterapkan pada berbagai medium termasuk T-shirt. Kaos lukis 

sudah cukup berkembang dibeberapa daerah kunjungan wisata terbesar di Indonesia, 

namun di Malang hanya beberapa seniman yang mengembangkannya.  

Kenyataannya perwujudan desain mengalami perulangan berbasis lokal Malang 

sehingga perlu perancangan desain yang didasari nilai kebaruan yang unik, orisinal, dan 

berkarakter. 

Desain musikal yang dipadukan dengan bentuk-bentuk geometris dan warna-

warna yang cemerlang berkarakter modern. Produk semacam ini digemari dikultur masa 

kini dikalangan remaja/ muda-mudi bahkan cocok bagi segala usia. Sehingga 

pengembangan desain disesuaikan dengan segmentasi pasar yang memiliki daya saing 

dengan industri kreatif lainnya. 

Dengan beberapa pertimbangan konsep penciptaan minimalis dengan tema 

musikal sebagai dasar kebaruan dalam pengembangan desain kaos lukis diuraikan dalam 

penelitian ini mulai dari proses eksplorasi hingga visualisasi karya.  

Hasil proses kreatif berkarya lukis dideskripsikan sebagai temuan penelitian dan 

diharapkan kreasi kaos lukis di Kota Malang terus berkembang dari waktu ke waktu 

dengan variasi desain, sehingga memiliki daya saing  berkualitas sebagai wujud citraan 

Malang modern. 
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STAND UP COMEDY  

 
Triyono Widodo 

Program Studi Pendidikan Seni Jurusan Seni Dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri 

Malang 

triyono.widodo.fs@um.ac.id 

 

Abdul Rahman Prasetyo 

Program Studi Pendidikan Seni Jurusan Seni Dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri 

Malang 

prasetyo.fs@um.ac.id 

 
Abstract: Millennials have different ways to learn. The characteristics of students who can learn 

quickly but individually, and are easily bored have their own challenges for educators. The 

challenge of the post-millennial era education requires educators to creatively create a pleasant 

academic atmosphere through a multidisciplinary combination. This study aims to create learning 

models and media through stand up comedy adaptation and illusion performance, so that new ways 

of learning emerge in a fun way but still achieve the targeted learning outcome. This study uses a 

4D development research method with 2 stages of development, including model development and 

media development. The results of this study will be useful in the development of the science of 

art education, especially in the field of developing models and new media for art learning. 

 

Key Words: Comica Teaching Strategy,  Milenial Teacher, Magic Teach 

 

Ringkasan: Generasi milenial memiliki cara berbeda untuk belajar. Karakteristik peserta didik 

yang bisa belajar dengan cepat namun individual, dan mudah bosan memiliki tantangan tersendiri 

bagi pendidik. Tantangan pendidikan era post milenial menuntut pendidik untuk kreatif 

menciptakan suasana akademik yang menyenangkan melalui kombinasi multidisiplin ilmu. 

Penelitian ini bertujuan menciptakan model dan media belajar melalui adaptasi stand up comedy 

dan illusion performance, sehingga muncul cara belajar baru dengan cara menyenangkan namun 

tetap mencapai learning outcome yang ditargetkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitan 

pengembangan  4D dengan 2 tahap pengembangan, meliputi pengembangan model dan 

pengembangan media. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan 

seni khususnya bidang pengembangan model dan media baru pembelajaran seni. 

 

Kata kunci: Comica Teaching Strategy, Pendidik Milenial,  Revolusi Mengajar 

 

PENDAHULUAN 
     Richard Caton seorang dokter asal Inggris menemukan gelombang otak pada manusia. 

Pada 1924, Hans Berger seorang ahli saraf dari Jerman berhasil mencetak gelombang 

otak ini pada sebuah kertas (Chatib, 2016:90). Penemuan gelombang otak ini terus 

berkembang dan manfaatnya mulai digunakan untuk mendiagnosis masalah medis hingga 

pemanfaatan pada proses belajar. Terdapat empat gelombang otak yang telah ditemukan, 

gelombang alfa, gelombang betha, gelombang delta, dan gelombang teta.  

 Gelombang alfa merupakan kondisi yang sering disebut sebagai tahap paling 

iluminasi (cemerlang) pada proses kreatif otak seseorang. Kondisi ini disebut sebagai 

kondisi paling baik untuk belajar (zona alfa). Betapa bagusnya strategi yang digunakan 

pendidik, jika peserta didiknya keluar dari zona alfa maka informasi tersebut tidak akan 

masuk dalam memori peserta didik. Terlebih jika peserta didik masuk pada zona beta. 

Zona beta merupakan kondisi peserta didik tidak siap menerima informasi, contohnya 

pada saat kondisi stres, marah, atau pusing. Di kelas zona beta ditandai oleh para peserta 

didik yang asyik mengobrol sendiri, tidak memberikan perhatian kepada pendidik. 

Peserta didik yang berkelahi dengan teman sejawat, sibuk dengan main HP atau aktivitas 
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yang seharusnya tidak dilakukan saat pelajaran berlangsung.  

 Strategi terbaik agar informasi tersampaikan sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai adalah menempatkan kondisi peserta didik pada zona alfa, baik di awal pelajaran, 

saat pelajaran berlangsung hingga akhir pelajaran. Stand up Comedy bisa menjadi strategi 

menarik untuk mengkondisikan peserta didik pada zona alfa. Bila diperhatikan, penonton 

bisa berjam-jam menikmati pertunjukan ini dengan raut wajah yang sumringah, tak 

tampak wajah lelah atau bosan. Kondisi seperti ini akan menjadi menarik jika terjadi pula 

pada peserta didik ketika menerima pelajaran. Peserta didik merasa senang dan 

menunggu-nunggu kapan pelajaran berlangsung. Bayangkan jika kondisi ini terjadi 

disetiap pelajaran disemua sekolah yang ada di Indonesia.  

Gaya komunikasi para komika ini akan diadaptasi menjadi gaya tutur pendidik 

ketika menyampaikan materi ajar, gaya tutur santai dengan penerapan bit (lelucon) pada 

beberapa bagian materi yang telah dipersiapkan. Bit (lelucon) yang akan dimasukkan dan 

dijadikan sebagai punchline tentunya berkaitan dengan materi utama yang disampaikan. 

Sebagai contoh jika pendidik menyampaikan materi berkaitan dengan sejarah seni rupa 

Indonesia, maka bit dan punchlinenya akan berkaitan dengan materi tersebut, tentunya 

akan dirancang untuk menguatkan ingatan peserta didik tentang materi penting yang akan 

disampaikan.  

Strategi komunikasi komika ini akan dikombinasikan dengan gaya komunikasi 

illusionis atau yang sering kita sebut sebagai pesulap. Akan ada media yang 

dikembangkan untuk membantu melancarkan penyampaian materi. Media yang 

digunakan pada penyampaian materi ini akan fokus pada scene setting. Scene setting 

adalah aktivitas yang paling dekat dengan strategi pembelajaran. Model scene setting 

berdasarkan buku Quantum Teaching yang ditulis oleh DePorter memiliki ciri AMBAK, 

yakni Apa Manfaatnya Bagiku. Scene setting adalah aktivitas yang dilakukan pendidik 

atau peserta didik untuk membangun konsep awal pembelajaran. Kombinasi dua disiplin 

ilmu yang berbeda ini akan menarik jika dimanipulasi dan dirancang dengan tepat. 

Harapannya akan menjadi gaya mengajar baru, terutama mengatasi masalah motivasi 

belajar yang rendah serta mengatasi ketersampaian materi yang rendah pula. Tujuan akhir 

dari adopsi gaya mengajar komika dan illusionis ini adalah mencapai tujuan pembelajaran 

dengan cara yang menyenangkan. 

 

METODE 
Penelitian ini akan mengembangkan model pembelajaran seni dengan 

mengadopsi cara komika dalam mengonstruksi bahan komedi dikombinasikan dengan 

illusion media menggunakan 4D. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data 

verbal dengan jenis penelitian adalah kualitatif-eksploratif. Materi komedi dikembangkan 

dari materi ajar ilmu seni dan desain, divalidasi oleh komika dan validator bidang 

pendidikan seni. Materi dan media akan dikembangkan sampai dianggap memenuhi 

syarat untuk digunakan sebagai strategi mengajar.  

Proses pengembangan media dan model pembelajaran seni dalam penelitian ini 

dilakukan dengan 2 tahap, pertama tahap pengembangan model, kedua tahap 

pengembangan media langkah-langkah dalam tahap pengembangan model sebagai 

berikut: (1) Mentranskrip Data Verbal Yang Terkumpul Dari Komika; (2) Menelaah 

Seluruh Data Yang Tersedia Dari Berbagai Sumber, Yaitu Hasil Wawancara, Dan 

Pengamatan Yang Sudah Dituliskan Dalam Catatan Lapangan; (3) Mengadakan Reduksi 

Data Dengan Membuat Abstraksi. Abstraksi Merupakan Usaha Membuat Rangkuman 

Yang Inti, Proses, Dan Pernyataan -Pernyataan Yang Perlu Dijaga Untuk Tetap Berada 

Di Dalamnya; (4) Analisis Hal-Hal Yang Menarik;  (5) Penarikan Kesimpulan; (6) 

Penyusunan Rancangan Sintaks Pembelajaran; (7) Penerapan Gaya Dan Materi Stand Up 

Comedy Pada Sintaks Pembelajaran; (8) Validasi Materi Dan Sintaks; (9) Implementasi 

Hasil Pengembangan (10) Evaluasi; (11) Revisi Hasil Evaluasi.  

Sedangkan pada tahap mengembangkan illusion media penelitian ini dilakukan 
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melalui langkah-langkah sebagai berikut : (1) Mentranskrip Data Hasil Pengembangan 

Model Pembelajaran Seni; (2) Menelaah Materi Ajar; (3) Menentukan Jenis Illusion 

Media Dan Performance  Yang Cocok Dan Efektif; (4) Pengembangan Illusion Media; 

(5) Validasi Media; (6) Implementasi Hasil Pengembangan; (7) Evaluasi Dan Revisi 

Hasil Implementasi. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

MACOTS (magic comica teaching models)  merupakan gagasan yang diajukan 

sebagai upaya dalam menghadapi problema solusi yang sempat diajukan dengan 

penerapan media ilusi dan teknik stand up comedy dalam mengajar. Membentuk guru 

dan/atau pendidik yang profesional dengan memberdayakan kemampuan dan 

keterampilannya secara optimal. Berdasarkan fungsinya stand up comedy memiliki lima 

fungsi dalam implementasi pembelajaran, diantaranya yakni fungsi menghibur, fungsi 

mempengaruhi, fungsi mengkritik, fungsi menghidupkan suasana, fungsi pengkondisian 

zona alfa. Fungsi menghibur dalam implementasi pembelajaran yakni gaya bahasa yang 

digunakan pengajar merupakan rangsangan yang dideskripsikan oleh penutur melalui 

permainan bahasa sehingga membuat pendengar dan orang yang mendengarnya tertawa 

dan terhibur. Ketika pengajar mengasosiasikan kata yang diplesetkan dengan makna lain 

yang bukan seharusnya, atau sebuah kata yang dimaknai berbeda melalui penggambaran 

ilustrasi cerita yang berbeda. 

Fungsi mempengaruhi yakni kebiasaan dari pendengar yang mempercayai atau 

sepakat dengan lelucon yang disampaikan membuat pengajar dengan stand up comedy 

memiliki daya untuk mempengaruhi pendengarnya sesuai kebutuhan dan tujuan dalam 

konteks pembelajaran. Untuk materi-materi dogmatis akan sangat baik diterapkan namun 

perlu perlakuan khusus jika mengajar materi yang membutuhkan konstruksi pikiran pada 

peserta didik. Fungsi mengkritik dimiliki pengajar dengan gaya stand up comedy seperti 

ketika pengajar menceritakan fenomena atau peristiwa fakta berkaitan dengan kebijakan 

pemerintah yang merugikan masyarakat kecil yang seharusnya dapat diatasi dengan 

solusi dari penutur yang logis dan sederhana, memberikan manfaat sebagai media kritik 

dan bentuk solusi logis untuk ditiru, diteladani, dan diterapkan ketika menghadapi 

masalah bidang pendidikan, dan pembelajaran di kelas. Fungsi menghidupkan suasana 

sudah jelas dari uraian pendahuluaan bahwa bahasa komedi merangsang otak untuk 

berkembang dan mengarahkan otak pada kondisi siap menerima informasi. Ada beberapa 

cara yang dapat dilakukan seorang pengajar untuk menghidupkan suasana, melalui 

metode mengajar maupun trik kreatif diluar metode pengajaran. Bicara menggunakan 

gaya tutur komedi menjadi salah satu solusi untuk metode pembelajaran dalam penerapan 

metode ceramah atau bercerita.  Sedangkan fungsi pengkondisian zona alfa dapat 

dilakukan dengan banyak cara salah satunya menggunakan gaya tutur komedi dalam 

berkomunikasi. Impuls otak akan merespon sulutan komedi yang diserap, jika dianggap 

menarik maka sulutan tersebut akan menghasilkan respon positif yang mempengaruhi 

kondisi psikologi peserta didik.  

 

KESIMPULAN 

Humor merupakan kebutuhan setiap orang dalam penatnya kegiatan dalam 

aktivitas yang rutin sehari-hari, terutama rutinitas peserta didik dalam belajar, menerima 

informasi dan saling berbagi dalam lingkungan sekolah atau universitas. Keberadaan 

humor yang sesuai konteks dapat menciptakan suasana hati pendengarnya menjadi riang 

gembira, apalagi jika diskenario sesuai kebutuhan dalam konteks pembelajaran dengan 

materi tertentu. Penggunaan humor wajib diuji coba dan merupakan hasil riset yang 

memperhatikan kondisi pendengarnya, sebab humor yang tidak tepat konteks materi dan 

sasarannya dapat mengakibatkan masalah baru yang harusnya tidak menjadi 

permasalahan dalam pembelajaran. 
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Humor memiliki fungsi utama dalam penerapannya dalam proses pembelajaran, 

yaitu fungsi menghibur, fungsi mempengaruhi, fungsi mengkritik, fungsi menghidupkan 

suasana, fungsi pengkondisian zona alfa. Mahasiswa merupakan tokoh agen perubahan 

yang diharapkan kritis terhadap suatu permasalahan, dengan demikian model mengajar 

dengan gaya stand up comedy menjadi relevan dengan segala ciri dan kekhasannya dalam 

mengkritisi permasalahan khususnya dalam konteks materi pembelajaran. 
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SOSIALISASI DAN UPAYA MENGEDUKASI MASYARAKAT MUDA 

PADA SENI SASTRA JAWA  MELALUI PROGRAM GURIT ON THE ROAD- 

GURIT ON CAR FREE DAY 

 
Ucik Fuadhiyah1, Ermi Dyah Kurnia2, Nur Hanifah Insani3 

 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa  

Universitas Negeri Semarang1 

Universitas Negeri Semaranga2 

Universitas Negeri Semaranga3 

 

Email: ucikfuadhiyah@mail.unnes.ac.id 

 

Ringkasan: Materi sastra merupakan salah satu kompetensi atau keterampilan  yang perlu dimiliki 

anak-anak muda, mahasiswa calon guru, dan guru bahasa, khususnya guru bahasa Jawa. Dalam 

karya sastra seperti: tembang, macapat, geguritan, dan drama, terdapat berbagai nilai kearifan 

lokal dan adiluhung warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Namun, 

berdasarkan pengamatan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagain besar siswa jenjang 

SD, SMP, SMA lebih berminat pada bidang seni moderen, khususnya yang berkiblat dari barat/ 

negara manca, seperti: novel berbahasa Inggris, lagu Korea, tari/dance kontemporer, dan lain 

sebagainya. Kondisi ini tentu saja terjadi bukan semata-mata kesalahan anak atau siswa dan 

lingkungan pergaulannya.. Masyarakat khususnya kaum muda perlu diberi sarana dan ruang untuk 

lebih dekat dengan sastra Jawa sesuai era dan zamannya.Berdasarkan latar belakang dan  analisis 

kondisi di lapangan, program pengabdian ini menyelenggarakan kegiatan pelatihan seni sastra 

khususnya sastra Jawa dengan cara jemput bola dengan memanfaatkan program Car Free Day di 

Kota Semarang yang digemari dan banyak dikunjungi anak-anak muda. Hal ini bertujuan 

memperkenalkan, sosialisasi, sekaligus memberikan pelatihan ketrampilan seni sastra Jawa secara 

gratis kepada anak-anak muda di Kota Semarang.  Dengan demikian anak-anak muda  usia SD, 

SMP, SMA dan masyarakat umum akan lebih dekat dan berinteraksi langsung dengan seni budaya 

khususnya sastra Jawa. Berdasarkan analisis situasi dan uraian di atas rumusan masalah dalam 

kegiatan pengabdian ini ialah 1) Bagaimanakah  bentuk pelatihan atau workshop karya sastra di 

area car free day ini dilakukan? 2) Apasajakah  hasil yang diperoleh dari  atau workshop karya 

sastra di area car free day ini. Untuk mencapai target, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

dilaksanakan dengan metode workshop/pelatihan sefta pertunjukan pembacaan geguritan. 

Pelatihan diwujudkan dengan membuka pos atau stan Sastra Jawa di area Car Free Day Kota 

Semarang yang ada di Simpang lima setiap hari Minggu. Selama 2 pekan dengan tajuk Gurit on 

the Road. Kegiatan dilakukan mulai dari pemberian informasi/materi, contoh pembacaan gurit, 

diskusi, pelatihan, dan praktik membaca serta menulis geguritan (puisi Jawa) 

 

Kata Kunci : sosialisasi dan edukasi, seni sastra Jawa,  gurit on the road- gurit on car free day 

 

PENDAHULUAN 

Materi sastra merupakan salah satu kompetensi atau keterampilan  yang 

perlu dimiliki mahasiswa calon guru dan guru bahasa, khususnya guru bahasa 

Jawa. Geguritan atau gurit atau puisi berbahasa Jawa merupakan salah satu 

cabang ilmu bidang seni sastra, Dalam karya sastra seperti: tembang, macapat, 

geguritan, dan drama, terdapat berbagai nilai kearifan lokal dan adiluhung 

warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Namun, berdasarkan 

pengamatan, kenyataan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar siswa jenjang 

SD, SMP, SMA lebih berminat pada bidang seni atau sastra moderen, khususnya 

yang berkiblat dari barat/ negara manca, seperti: novel berbahasa Inggris, lagu 

Korea, tari/dance kontemporer, dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu saja terjadi 

bukan semata-mata kesalahan anak atau siswa dan lingkungan pergaulannya. 

Strategi dan metode pengenalan seni budaya sejak di dalam keluarga hingga 
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pembelajaran di sekolah juga perlu ditinjau kembali. Metode pembelajaran 

muatan lokal harus tetap menyesuaikan kultur dan kebiasaan generasi milenial 

saat ini.  

Berdasarkan latar belakang dan  analisis kondisi di lapangan, program 

pengabdian ini bermaksud menyelenggarakan kegiatan pelatihan seni budaya 

khususnya ssatra Jawa dengan cara jemput bola dengan memanfaatkan program 

Car Free Day di Kota Semarang yang digemari dan banyak dikunjungi anak-anak 

muda. Hal ini bertujuan memperkenalkan, sosialisasi, sekaligus memberikan 

pelatihan ketrampilan seni sastra Jawa secara gratis kepada anak-anak muda di 

Kota Semarang.  Dengan demikian anak-anak muda  usia SD, SMP, SMA dan 

masyarakat umum akan lebih dekat dan berinteraksi langsung dengan seni budaya 

khususnya sastra Jawa.  

 Program ini mengimplementasikan antara upaya sosialisasi dan sekaligus 

mengedukasi melalui bentuk workshop, yaitu workshop membaca indah atau 

membaca teknik seni geguritan dan menulis geguritan. Selama ini teks geguritan 

hanya dikenal dan berhenti dibaca pada ajang-ajang lomba, panggung sarasehan 

budaya, atau hanya menjadi bahan data penelitian semata. Kaum muda milenial 

tidak banyak yang akrab dengan seni budaya dan cenderung menganggap seni 

membaca geguritan sebelah mata. Meskipun hanya membaca, kenyataannya 

banyak yang belum bisa melakukan dengan teknik yang benar. Untuk itulah 

program ini ingin bermuara pada pengenalan seni sastra Jawa melalui pemberian 

workshop membaca geguritan serta berlatih menulis teks geguritan.  

 

Geguritan/ puisi Jawa 

Geguritan merupakan bentuk karya sastra dalam bentuk puisi berbahasa 

Jawa. Puisi menurut Pradopo (2003) adalah ekspesi pemikiran yang 

membangkitkan perasaan, ia mampu membangkitkan imajinasi panca indera 

dalam suasana  yang berirama. 

Senada dengan Pradopo, Waluyo menyatakan bahwa puisi adalah bentuk 

karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif 

dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan 

pengonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. 

 Dalam kegiatan ini karya sastra yang akan diimolementasikan untuk bahan 

workshop adalah geguritan. Selama ini geguritan dianggap hanya berhenti dibaca 

di ajanng lomba dan hanya menjadui bahan data penelitian semata. Kaum muda 

milenial banyak yang tidak akrab dan cenderung menganggap geguritan sebelah 

mata. Meskipun hanya membaca, kenyataannya banyak yang belum bisa 

melakukan secara teknik yang benar. Untuk itulah misi kegiatan ini ingin 

memberikan workshop membaca geguritan serta berlatih menulis teks geguritan.  
 

METODE 

 Untuk mencapai target, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

dilaksanakan dengan metode workshop/pelatihan. Pelatihan diwujudkan dengan 

membuka pos atau stand Sastra Jawa di area Car Free Day Kota Semarang yang 

ada di  dua tempat yaitu: area bundaran pusat bisnis KWU Kampus UNNES dan 

area Simpang Lima setiap hari Minggu. Kegiatan ini telah berjalan beberapa 

pecan dan diharapkan akan terus terlaksana secara berkala dan rutin. Kegiatan 

dilakukan mulai dari aksi model pembacaan geguritan oleh tim ahli/ praktisi, 
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pemberian informasi/materi, diskusi, pelatihan, dan praktik on the spot yang 

dilakukan langsung oleh peserta.  
 

ANALISIS DAN HASIL 

  Karya sastra Jawa khususnya geguritan selama ini dipandang oleh 

sebagaian masyarakat sebagai seni sastra yang  mudah dan terkesan remeh. 

Padahal diksi-diksi indah dalam karya sastra tersebut tercipta dari proses yang 

sangat panjang dan tidak semua orang memiliki kemampuan baik membaca secara 

teknis geguritan yang benar, maupun menulis. Teks-teks geguritan selama ini 

hanya banyak dibaca pada saat kompetisi di ajang lomba dan festival atau 

pertunjukan. Hanya kalangan terbatas yang berminat atau secara khusus 

mempelajari sastra Jawa yang mau mempelajari dan mengenali. Para generasi 

muda umumnya malu dan enggan mengenali geguritan sebagai salah satu karya 

sastra karena dianggap tidak modern dan kekinian. Untuk itulah tim pengabdian 

ini merasa perlu melakukan terobosan salah satunya jemput bola di tempat yang 

biasanya para pemuda sedang trend rekreasi dan berkumpul, yaitu: area car free 

day.  

 Program gurit on the road-gurit on car free day ini dilakukan dengan 

model workshop. Tim memberikan informasi teknis, materi yang relevan dan 

melakukan aksi membaca geguritan. Kemudian tim mengundang para peserta 

untuk turut serta membaca dan berpartisipasi di area workshop. Tim melakukan 

pelatihan dan memberi contoh, lalu dipraktikkan langsung oleh peserta. Kegiatan 

berlangsung dari pagi hingga siang hari diikuti oleh sekitar 30-an peserta dari 

berbagai kalangan.  

 Setelah kegiatan pengabdian ini dilakukan beberapa hasil yang dicapai 

antara lain: 1) Peserta mengaku memperoleh banyak informasi baru terkait materi 

sastra, khusunya geguritan, 2) Peserta lebih memahami peran dan arti penting teks 

sastra sebagai salah satu sarana pembentukan dan penguatan karakter berbasis 

kearifan lokal dan budaya setempat. 3) Peserta merasa termotivasi dan dan 

antusias untuk mempelajari karya ssatra Jawa yang dapat diimplementasikan tidak 

hanya di dalam kelas, di panggung, gedung, tetapi langsung dalam tempat terbuka 

yang merakyat. 4) Terwujud kerjasama yang komunikatif dan kooperatif antara 

tim pelaksana sebagai pengabdi dengan masyarakat umum, seniman, sastrawan.  
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang telah disamapaikan di atas, simpulan dalam artikel 

ini adalah sebagai berikut.  

1) Masyarakat sesungguhnya sangat antusias mengikuti kegiatan 

pengelana karya sastra Jawa yang secara langsung menyapa 

masyarakat di lapangan/ jemput bola.  

2) Generasi muda khususnya remaja dan pelajar usia SD, SMP, SMA 

tampak lebih menikmati dan mudah menerima informasi dan 

pemahaman akan peran karya sastra Jawa di era kemajuan teknologi  

melalui kegiatan yang kami lakukan, berbeda dengan saat menerima 

materi  dari dalam kelas.  

 Saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut: 

1. Terus dilakukan pendampingan dan pelatihan berkala bagi para remaja 

agar tetap menjaga identitas dan jatidiri  bangsa salah satunya melalui 
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kegiatan-kegiatan pengabdian yang bertempat langsung  mendekati para 

generasi muda. 

2. Kegiatan sejenis perlu dilakukan bagi kesenian lainnya agar sastra Jawa 

semakin dekat dan merakyat, tidak hanya di dalam ajang lomba dan di 

panggung pertunjukan.  
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 Penulis menyadari bahwa proses pelaksanaan program hingga penyusunan 

artikel ini tentu tidak dapat terlepas dari keterlibatan banyak pihak dan tim. Untuk itu 

penulis dengan tulus menyampaikan terimakasih mendalam kepada semua yang terlibat 

selama dan hingga penyusunan artikel ini selesai, khususnya : 

1. Tim pelaksana dan anggota pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Bahasa 

dan Seni Universitas Negeri Semarang 

2. Para mahasiswa kami yang telah banyak membantu menjadi pendamping peserta 

dan secara teknis di lapangan mendukung sosialisasi program gurit on car free 

day 

3. Pimpinan lembaga di Universitas Negeri Semarang khususnya Dekan Fakultas 

Bahasa dan Seni yang telah memberikan izin sehingga program ini berjalan 

lancar.  
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Abstract: This study aims to examine the learning difficulties experienced by arts and culture 

teachers and efforts to overcome them. The research was conducted at the Classroom Action 

Research Training for art and culture teachers in Tegal Regency, Central Java. Data were collected 

using a questionnaire technique (google forms), participatory observation, interviews, and 

presented with descriptive statistics. The results showed that, not all art and culture teachers had 

the opportunity to attend classroom action research training. Before participating in training 

activities organized by the PkM Team in the Department of Drama, Dance and Music Education, 

Faculty of Language and Art, Semarang State University, most of the teachers were able to 

identify the learning problems they had experienced, and even tried to overcome them. 

Meanwhile, after participating in training activities, out of the 21 respondents who filled out 

Google forms, all were able to identify problems experienced in learning, were able to identify 

categories of learning problems, action plans, concepts and theories used, and research instruments 

used. 

Keywords: learning difficulties, class action research 

 

Ringkasan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kesulitan pembelajaran yang dialami 

para guru seni budaya dan upaya mengatasinya. Penelitian dilaksanakan pada kegiatan Pelatihan 

Penelitian Tindakan Kelas bagi para guru seni budaya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Data 

dikumpulkan dengan teknik angket (google forms), observasi partisipasi, wawancara, dan disajikan 

dengan statistik deskriptif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa, belum semua guru seni budaya 

mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan penelitian tindakan kelas. Sebelum mengikuti 

kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Tim PkM Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan 

Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, sebagian besar para guru dapat 

mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang dialami, bahkan telah mencoba berupaya 

mengatasinya. Sedangkan setelah mengikuti kegiatan pelatihan, dari 21 responden yang mengisi 

google forms, seluruhnya mampu mengidentifikasi permasalahan yang dialami dalam 

pembelajaran, mampu mengidentifikasi kategori permasalahan pembelajaran, perencanaan 

tindakan, konsep dan teori yang digunakan, dan  instrumen penelitian yang digunakan. 

 

Kata kunci: kesulitan pembelajaran, penelitian tindakan kelas 

 

PENDAHULUAN 
Pembelajaran seni budaya di sekolah di dalamnya mencakupi pembelajaran seni 

musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Sebagai mata pelajaran yang berbasis budaya, 

mata pelajaran ini memiliki karakteristik khas. Pembelajaran ini  berkontribusi dalam 

mencapai tujuan yang mencakupi pencapaian kompetensi siswa dalam: (1) memahami 

konsep dan pentingnya seni budaya; (2) menampilkan sikap apresiasi terhadap seni 

budaya; (3) menampilkan kreativitas melalui seni budaya; (4) meningkatkan peran serta 

dalam seni budaya baik pada tingkat lokal, regional, maupun global; dan (5) mengolah 

dan mengembangkan rasa humanistik.  

Dalam kurikulum 2013, pencapaian  kompetensi tersebut mencakupi keseluruhan 

ranah baik sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan ketrampilan (psikomotor). Ketiga 

ranah tersebut dalam pencapaiannya terangkum dalam proses pembelajaran yang 

memberikan pengalaman seni melalui kegiatan mengapresiasi, berekspresi, dan berkreasi 

dalam bidang seni drama, tari, rupa, dan musik. 
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Perubahan kurikulum dan pemberlakuan kurikulum baru tahun 2013 di sekolah pada 

saat ini tentu saja berimplikasi terhadap perubahan proses belajar mengajar dan sistem 

penilaiannya. Oleh karena itu, keberagaman kondisi sekolah beserta sumber daya yang 

ada akan menentukan kesiapannya dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. 

Terbukti, pada tahun ajaran 2015 yang lalu karena berbagai kendala yang ada masih 

banyak sekolah yang terpaksa harus menunda  penerapannya dan kembali menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).   

Keberhasilan pembelajaran seni budaya di sekolah, sangat ditentukan oleh 

kemampuan dan kreativitas guru dalam mengembangkan materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan pemanfaatan sumber serta 

media pembelajaran. Meskipun demikian, karena keberagaman kondisi sekolah, siswa, 

dan ketersediaan sarana pendukung seringkali pembelajaran yang berlangsung tidak 

selalu bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa guru sebagai pendidik 

merupakan tenaga profesional yang selain bertugas merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran juga diharapkan mampu melakukan penelitian untuk kepentingan perbaikan 

pembelajaran. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Profesi Guru (PLPG) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), para guru mendapatkan materi 

teknis tentang pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas. 

Berdasarkan pengalaman peneliti saat menjadi instruktur dalam penyelenggaraan 

Progran Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) dan Program Pendidikan Profesi 

Guru (PPG), masih banyak dijumpai para guru yang mengalami kesulitan dalam 

membuat rancangan dan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Sedangkan pada 

kenyataannya, jumlah guru seni budaya yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti 

pelatihan belum sebanding dengan jumlah guru seni budaya yang ada.  

Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian refleksi diri yang melibat sejumlah 

partisipan seperti guru, siswa, kepala sekolah dan lain-lain. Prosesnya berlangsung dalam 

situasi sosial (pembelajaran) yang bertujuan untuk mebuktikan kerasionalan dan keadilan 

terhadap: (1) praktik sosial dan pembelajaran yang dilakukan; (2) pemahaman terhadap 

praktik pembelajaran; serta (3) situasi dan institusi yang terlibat di dalamnya (Mulyasa, 

2011). 

Secara lebih spesifik khususnya dalam proses pembelajaran, penelitian tindakan 

kelas merupakan kegiatan untuk membenahi dan mengatasi berbagai masalah yang 

dihadapi guru. Persoalannya bisa ditinjau dari berbagai segi, seperti dari aspek siswa, 

strategi pembelajaran, model pembelajaran, kompetensi guru, dan sebagainya. Peran guru 

dalam mencetak peserta didik yang berkualitas melalui proses pembelajaran amatlah 

sentral dan strategis, Oleh karena itu, melalui penelitian tindakan kelas inilah 

pembenahan terhadap proses pembelajaran secara berkesinambungan dapat terus 

ditingkatkan (Rahdiyanta, 2012).  

Melengkapi pendapat tersebut Suharsimi dkk. (2018) menyatakan bahwa, selain 

untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas, kegiatan penelitian 

ini sekaligus digunakan untuk mencari jawaban ilmiah terhadap tindakan yang dilakukan. 

Bahkan dalam konteks pengembangan sumber daya, kegiatan penelitian ini dapat 

ditujukan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesionalnya 

(Arikunto et al., 2008).  

Lebih lanjut Ani Widayati menyatakan bahwa, pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap terjadinya peningkatan kualitas 

pembelajaran yang pada gilirannya akan memperbaiki pula kualitas pendidikan nasional. 

Sehingga penelitian tindakan kelas merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan 

oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan (Widayati, 2008). 



Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

353 
 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, luaran penelitian tindakan kelas menurut 

Suharsimi dkk secara rinci dapat berupa: (1) kinerja belajar siswa; (2) mutu proses 

pembelajaran; (3) kualitas penggunaan media, alat bantu belajar, dan sumber belajar; (4) 

kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil 

belajar siswa; (5) maslah pendidikan anak di sekolah; dan (6) kualitas penerapan 

kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah (Arikunto et al., 2008). 

Ada beberapa contoh praktik penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan oleh 

guru dalam berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran matematika 

untuk mengatasi kurangnya keaktifan siswa selama proses pembelajaran diantaranya 

dapat dilakukan dengan menerapkan metode jigsaw. Hasilnya menunjukan bahwa, 

metode jigsaw yang diterapkan dapat meningkatkan aktivitas, bahkan berdampak positif 

pula terhadap peningkatan prestasi belajar siswa (Ghozali, 2016).. 

Pemanfaatan media pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan 

kesesuaiannya dengan mata pelajaran tertentu dapat mengoptimalkan pembelajaran. 

Sebagai contoh, Seif dalam upaya meningkatkatkan semangat siswa dalam pembelajaran 

Aqidah Akhlak di MTs Muhammadiyah Blimbing Polokarto Sukoharjo digunakan media 

visual, media audio, dan media audio-visual (Albana, 2015). Dalam mata pelajaran IPA 

pada siswa sekolah dasar, Weni juga memanfaatkan media dalam mengatasi persoalan 

kurangnya motivasi belajar siswa. Hasilnya menunjukan bahwa,  penggunaan media 

pembelajaran (laptop, LCD dan CD interaktif) sangat tepat digunakan sebagai media 

dalam rangka meningkatkan motivasi belajar (Krissantono, 2013). Bukan hanya dalam 

pembelajaran IPA, dalam pembelajaran seni budaya pun, kemampuan guru dalam 

menggunakan metode  dan media pembelajaran yang tepat sangat diperlukan guna 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa (Arnita, 2017). 

Berdasarkan beberapa bukti hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa, melalui 

penelitian tindakan kelas, guru secara ilmiah dapat melakukan upaya perbaikan 

pembelajaran secara berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk kepentingan peningkatan 

pelaksanaan pendidikan di berbagai jenjang, pelaksanaan pelatihan penelitian tindakan 

kelas bagi guru masih sangat diperlukan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, artikel 

ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada saat penulis melakukan kegiatan 

pelatihan Penelitian Tindakan Kelas di Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah.  

 

METODE 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Tegal bersamaan dengan kegiatan Pelatihan 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat 

Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Data diperoleh dari 66 sampel yakni para guru seni budaya yang 

merupakan anggota kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni Budaya di 

Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket (google forms), observasi 

partisipasi, dan wawancara. Angket diberikan kepada para responden pada saat sebelum 

dan setelah kegiatan Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas berlangsung. Kegiatan 

observasi partisipasi dilakukan selama kegiatan pelatihan, sedangkan wawancara 

dilakukan pada saat sebelum, selama, dan setelah kegiatan pelatihan berlangsung.  Data 

hasil penelitian disajikan dalam bentuk statistik deskriptif (Sugiyono, 2012); dan (Deni 

Darmawan, 2013). 

 

ANALISIS DAN HASIL 

Keterbatasan Pengalaman Guru Seni Budaya dalam Mempelajari Penelitian 

Tindakan Kelas dan Kendala Pembelajaran yang Dialami 

Keterbatasan pengalaman guru seni budaya dalam pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas dialami oleh para guru seni budaya di Kota Tegal. Terbukti dari 44 guru seni 



Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

354 
 

budaya peserta pelatihan Penelitian Tindakan Kelas yang diselenggarakan, hanya terdapat 

24 orang (54.5 %) yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan, sedangkan yang 20 orang 

belum pernah mengikuti pelatihan. Meskipun demikian, dari 44 orang guru ternyata ada 

32 orang (72,7 %) yang pernah mempelajari secara mandiri. Sumber belajar yang mereka 

gunakan adalah proposal penelitian tindakan kelas sebanyak 27 orang (61,4 %), laporan 

penelitian tindakan kelas sebanyak 25 orang (56,8 %), buku sebanyak 26 orang (59 %), 

dan sumber belajar lainnya sebanyak 19 orang (43,2 %).  

Dalam pelaksanakan penelitian tindakan kelas, tentu saja dipersyaratkan adanya 

persoalan pembelajaran yang perlu diperbaiki. Persoalan tersebut misalnya, kurangnya 

minat siswa terhadap materi pembelajaran atau kurang optimalnya capaian pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Berkaiatan dengan kedua hal tersebut, berdasarkan data 

penelitian dijelaskan pada tabel berikut.  

Tabel 1. Kendala Pembelajaran yang Pernah Dialami Para Guru dalam Pembelajaran Seni Budaya 

 

Rendahnya Minat 

Siswa 

Upaya Mengatasi 

Kendala Minat 

Hasil Belajar Kurang 

Maksimal 
Upaya mengatasi Hasil 

Belajar 

Pernah 

Terjadi 

Sering 

Terjadi 

Pernah 

Dilakukan 

Belum 

Pernah 

Dilakukan 

Pernah 

Terjadi 

Sering 

Terjadi 

Pernah 

Dilakukan 

Belum 

Pernah 

Dilakukan 

42 2 41 3 42 2 38 6 

N=44 

Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa dari 44 peserta pelatuhan, 42 orang 

diantaranya pernah mengalami kendala pembelajaran baik dari aspek kurangnya minat 

siswa dalam pembelajaran maupun tidak optimalnya hasil belajar. Meskipun demikian, 

tidak semua guru yang mengalami persoalan tersebut berusaha mengatasinya. Hanya 41 

orang guru yang berusaha mengatasi persoalan kurangnya minat siswa terhadap 

pembelajaran seni budaya, dan 36 orang guru saja yang berupaya mengatasi kurang 

optimalnya hasil belajar siswa. Kondisi ini relevan dengan beberapa penelitian 

sebelumnya yang mengungkapkan bahwa, kendala yang dialami para guru seni budaya 

terjadi baik pada saat merancang perencanaan pembelajaran yang meliputi perumusan 

tujuan, penetapan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penentuan metode serta 

media yang tepat. Pada tahap pelaksanaan, masalah yang dialami para guru menyangkut  

tentang belum optimalnya pengelolaan kelas, pemberian motivasi, dan penguatan 

pembelajaran. Sedangkan pada saat melakukan penilaian, persoalan yang dialami para 

guru menyangkut tentang penentuan aspek penilaian (Tukirno, 2012); (Friani et al., 

2017); dan (Friani et al., 2017).  

 

Upaya Mengatasi Kendala Pembelajaran Seni Budaya dan Hasilnya 

Hasil pencermatan terhadap aneka masalah pembelajaran (learning problems) yang 

terungkap dalam frequently asked question (FAQ) pada website klinik pembelajaran 

terdiri atas:   (1) cara menangani kasus pada anak didik seperti rendahnya motivasi 

belajar, kesulitan membaca, daya serap rendah, dan keterbatasan lain); (2) kesulitan 

memilih metode mengajar secara efektif untuk bidang studi tertentu; dan (3) kesulitan 

memahami dan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) serta 

sertifikasi guru (Rohman, 2009). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini 

diperoleh informasi bahwa meskipun sebagian besar para guru peserta pelatihan belum 

pernah melaksanakan penelitian tindakan kelas, namun sudah berusaha mengatasi 

persoalan atau kendala pembelajaran yang dialaminya. Dalam mengatasi persoalan 

kurangnya minat siswa terhadap materi pembelajaran seni budaya, dari 41 orang guru 

yang melakukan upaya perbaikan, 34 orang guru telah berhasil. Sebaliknya tujuih orang 

guru lainnya merasa belum berhasil. Ada empat cara yang dilakukan untuk meningkatkan 
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minat siswa pada materi pembelajaran seni budaya, yakni: (1) merubah metode 

pembelajaran; (2) mengembangkan materi pembelajaran; (3) mengembangkan media 

pembelajaran; dan (4) mengembangkan variasi kegiatan pembelajaran. 

Dalam upaya memperbaiki persoalan hasil belajar siswa, dari 38 orang guru yang 

telah melakukan upaya perbaikan pembelajaran, hanya ada 1 orang guru yang merasa 

belum berhasil. Ada delapan cara yang dilakukan guru untuk meningkatkan capaian hasil 

belajar siswa, yakni: (1) merubah metode pembelajaran; (2) melakukan penilaian ulang;  

(3) merubah standar materi disesuaikan dengan kondisi siswa; (4) mengulang materi; (5) 

mengadakan pengayaan; (6) mengadakan remidi; (7) mencoba memperbaiki cara 

mengajar; dan (8) memotivasi siswa. Upaya guru dalam memgatasi kendala pembelajaran 

seni budaya dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Upaya Mengatasi Kendala Pembelajaran Seni Budaya dan Hasilnya 

 

Upaya Mengatasi 

Kendala Minat 

Hasil Upaya 

Perbaikan 
Upaya Mengatasi Hasil 

Belajar 

Hasil Upaya 

Perbaikan 

Berhasil Belum 

Berhasil 
Berhasil Belu

m 

Berha

sil 

1. Merubah metode 

pembelajaran 

2. Mengembangkan 

materi pembelajaran 

3. Mengembangkan 

media pembelajaran 

4. Mengembangkan 

kegiatan 

pembelajaran 

34 7 1. Merubah metode 

pembelajaran 

2. Melakukan penilaian ulang  

3. Standar materi disesuaikan 

dengan kondisi siswa 

4.  Mengulang materi 

5. Mengadakan pengayaan 

6. Mengadaka remidi 

7. Mencoba memperbaiki cara 

mengajar  

8. Memotivasi siswa 

37 1 

N=44 

Kemampuan Guru Seni Budaya dalam Mengidentifikasi Permasalahan dan 

Kategorinya 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang secara siklus terdiri atas tahap 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi, sangat memerlukan dukungan 

kemampuan guru yang meliputi: (1) kemampuan mengidentifikasi permasalahan 

pembelajaran yang dialami; (2) kemampuan mengklasifikasikan fokus persoalan 

pembelajaran yang dialami; (3) kemampuan menentukan jenis tindakan yang akan 

digunakan untuk mengatasi persoalan pembelajaran yang dialami; (4) kemampuan 

menetapkan konsep dan teori yang diperlukan dalam perencanaan penelitian yang 

rekevan dengan persoalan yang dialami; dan (5) kemampuan guru dalam menentuka jenis 

instrumen penelitian yang sesuai (Arikunto, Suharsimi, Suhardjono, 2008); dan (Mulyasa, 

2011).   

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

kemampuan guru dalam mengidentifikasi permasalahan yang dialami dalam 

pembelajaran dan kategori relevansinya sebagaimana terangkum dalam tabel berikut. 
Tabel 3. Kemampuan Guru Seni Budaya dalam Mengidentifikasi  

Permasalahan dan Kategorinya 

Keberadaan Permasalahan 

yang Perlu Diatasi  

Jenis Permasalahan yang Dialami Persoalan tentang Kualitas 

Pembelajaran 

Ada Tidak  

Ada 

Relevan Tidak Relevan Relevan Tidak Relevan 

21 (100%) 0 (0%) 20 (95,2 %) 1 (4,8%) 21 (100%) 0 (0%) 
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Berdasarkan tabel tersebut menunjukan bahwa, dari ketiga aspek yang ada 

seluruhnya telah dicapai dengan baik. Kemampuan guru dalam mengidentifikasi 

keberadaan permasalahan pembelajaran yang dialami pada saat ini mencapai hingga 

100%. Kemampuan guru dalam menentukan jenis permasalahan yang dialami mencapai 

95,2%, dan kemampuan guru dalam mengkategorisasikan permasahan ke dalam 

persoalan kualitas pembelajaran mencapai 100%. 

 

 

Kemampuan Guru Seni Budaya dalam Mengidentifikasi Kategori Permasalahan 

Pembelajaran, Perencanaan Tindakan, Konsep dan Teori, dan Penentuan 

Instrumen Penelitian 

Selain kemampuan mengidentifikasi permasalahan pembelajaran dan kategorinya 

dalam konteks peningkatan kualitas pembelajaran, hasil penelitian menunjukan pula 

bahwa kemampuan guru dalam menkategorisasikan permasalahan pembelajaran pada 

persoalan hasil belajar, perencanaan jenis tindakan, penetuan konsep dan teori, dan 

penentuan instrumen penelitian yang sesuai, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut. 

 
Tabel 7. Kemampuan Guru Seni Budaya dalam Mengidentifikasi Kategori Permasalahan 

Pembelajaran, Perencanaan Tindakan, Konsep dan Teori, dan Penentuan Instrumen Penelitian 

 

Persoalan tentang Hasil 

Belajar 

Perencanaan Jenis 

Tindakan 

Penentuan Konsep dan 

Teori 

Penentuan Instrumen 

Penelitian 

Relevan Tidak 

Relevan 

Relevan Tidak 

Relevan 

Relevan Tidak 

Relevan 

Relevan Tidak 

Relevan 

 

21 (100 %) 

 

0 (0%) 

 

16 (76%) 

 

5 (24%) 

 

16 (76%) 

 

5 (24%) 

 

16 (76%) 

 

5 (24%) 

 

  

Berdasarkan data pada tabel tersebut menunjukan bahwa, keempat aspek yang ada 

sebagian besar juga telah dikuasai oleh para guru. Kemampuan guru dalam 

mengkategorisasian persoalan pembelajaran mencapai 100%. Sedangkan pada tiga aspek 

yang lain yakni aspek perencanaan jenis tindakan, penentuan konsep dan teori yang 

relevan dengan permaslahan yang dialami, dan aspek penentuan instrumen penelitian 

seluruhnya tercapai hingga 76%.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa para guru seni budaya belum 

seluruhnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan penelitian tindakan kelas 

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran, serta 

peningkatan karir profesi guru. Meskipun demikian, sebagian besar telah mempelajari 

secara mandiri melalui sumber-sumber belajar yang berupa proposal penelitian tindakan 

kelas, laporan penelitian tindakan kelas, buku, dan sumber belajar lainnya. Terbukti pada 

saat sebelum mengikuti kegiatan pelatihan penelitian tindakan kelas yang 

diselenggarakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Jurusan Pendidikan Seni 

Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, 

sebagian besar para guru telah dapat mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang 

dialaminya dan diantaranya telah mencoba berupaya mengatasinya.  

Setelah mengikuti kegiatan penelitian tindakan kelas dari Tim Pengabdian kepada 

Masyarakat Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang, data dari 21 responden yang mengisi google form 

seluruhnya mampu mengidentifikasi permasalahan yang dialaminya. Selain itu, sebagian 

besar responden mampu mengidentifikasi kategori permasalahan pembelajaran, 
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perencanaan tindakan, konsep dan teori yang digunakan, dan  instrumen penelitian yang 

digunakan. 
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PERAN TARI DALAM PENDIDIKAN 

Veronika Eny Iryanti 
 

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

veronika@mail.unnes.ac.id 

 

Ringkasan: Pendidikan tari memiliki peranan dalam pembentukan pribadi atau mental yang 

selaras. Tari memfokuskan pada kebutuhan perkembangan emosional dan kecerdasan sosial. 

Kecerdasan emosional dicapai dengan cara mengaktualisasikan diri melalui gerak untuk itu 

dibutuhkan apresiasi seni yang baik dan kompetensi dalam mengekspresikannya. Sedangkan 

kecerdasan sosial dapat dicapai dengan membina kerjasama baik dengan pelatih atau antar penari. 

Kedudukan tari sebagai proses dan produk budaya perlu dikaji dengan baik. Konsep tari dan tujuan 

tari bukan sekedar rangkaian gerak yang indah saja, tetapi labih dari itu tarian merupakan ciri khas 

dari manusia.  

Kata Kunci: Bentuk Tari, Filosofi Tari,  Pendidikan, Estetika Tari,  

 

Abstract: Dance education has a role in the formation of personal or mental harmony. Dance 

focuses on the needs of emotional development and social intelligence. Emotional intelligence is 

achieved by actualizing oneself through motion, so it takes appreciation of good art and 

competence in expressing it. Whereas social intelligence can be achieved by fostering 

collaboration with both trainers or between dancers. The position of dance as a process and 

cultural product needs to be well studied. The concept of dance and the purpose of dance are not 

just a series of beautiful movements, but more than that dance is a characteristic of humans. 

Keywords: Dance Form, Dance Philosophy, Education, Dance Aesthetics 

PENDAHULUAN 

Program gerakan dan tari dilaksanakan pada sebagian besar kurikulum-kurikulum 

sekolah. Gerakan dianggap satu hal yang alami sedangkan tari merupakan gerakan yang 

telah ditata sedemikian rupa, penataan tersebut berdasarkan pada pengalaman-

pengalaman yang didapatkan oleh manusia. 

Seorang ahli, Charles Fowler dalam bukunya tentang tari sebagai pendidikan, 

mendefinisikan hubungan antara gerakan dan tari. Jika kehidupan dianggap sebagai 

gerakan maka tari merupakan seni dari gerakan tersebut. Para pendidik, baik pada zaman 

sekarang atau pada masa lalu telah memahami arti penting dari terhadap pertumbuhan 

individu. Pergerakan tubuh yang dilakukan dalam tari mempunyai manfaat yang bagus 

terhadap keadaan fisik seseorang. Bagi seorang individu, tari merupakan sebuah 

perwujudan seni memberikan kesempatan untuk berkreatifitas dan menempatkan individu 

tersebut dalam sebuah aktifitas sosial. 

Salah satu pernyataan yang memperjelas dan mendukung peran tari dalam segi 

pendidikan berasal dari NDA, sebuah Asosiasi Tari Nasional. Dalam resolusinya 

disebutkan bahwa tari merupakan pendidikan kinestik estetik, integrasi kapasitas dan 

kemampuan manusia dalam bentuk gerakan dan tari juga merupakan ketrampilam 

gerakan yang mengedepankan potensi manusia dari segi artistik, kognitif dan 

psikomotorik. 

 

GERAKAN DAN TARI 

Pengertian tari dan gerakan sering digunakan bersama, seakan-akan tidak ada 

batasan yang jelas diantara keduanya. Namun demikian, para pembuat kurikulum 

hendaknya betul-betul memahami perbedaan di antara keduanya. 

Semua tari merupakan gerakan, tetapi tidak semua gerakan itu bisa dianggap 

sebagai tari. Gerakan kreatif juga disebut dengan gerakan fungsional. Gerakan fungsional 

mempunyai fungsi yang berbeda dengan gerakan ekpresif. Gerakan-gerakan ekspresif 

dalam tari difungsikan sebagai bentuk untuk menyampaikan imajinasi ide atau sebuah 

gagasan melalui gerakan. Lain halnya dengan gerakan fungsional gerakan ini berguna 
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untuk menunjukkan tugas fisik dari masing-masing anggota tubuh yang digunakan untuk 

melakukan gerakan dalam tari. Melihat fungsi gerakan dalam tari bisa dikatakan bahwa 

tari mempunyai kesamaan dengan drama dan mimik dalam fungsinya menyampaikan ide 

atau gagasan melalui aksi non-verbal. Lebih lanjut disebutkan bahwa tari adalah gerakan 

dengan gaya tertentu yang telah disusun dan dikarakterisasikan. 

 

BATASAN BENTUK-BENTUK TARI 

Tari menggunakan elemen-elemen kehidupan sehari-hari, seperti waktu dan ruang 

untuk mengabstrakkan sebuah realitas. Tubuh, sebagai alat tari untuk komunikasi, 

memerlukan penggunaan waktu dalam ritme, ukuran dan tempo, meliputi ruang umum 

dan personal dalam desain tari melalui penggunaan pola, karakteristik dan volume untuk 

menyampaikan gagasan dan perasaan. Seorang penari juga harus memahami konsep 

tentang energi atau dinamika. Semua elemen-elemen tersebut dipadukan dengan berbagai 

jenis cara untuk menghasilkan gaya-gaya tari tertentu. 

Karena program tari belum tentu bisa ditemui di setiap sekolah, berikut disajikan 

berbagai jenis definisi elemen-elemen pembentuk tari yang diharapkan berguna bagi para 

pengembang kurikulum, diantaranya, adalah: 

 

Creative  Gerakan individu atau kelompok dengan parameter 

yang tidak terbatas. 

Folk/Ethnic  Tari tradisional, rekreasional yang aslinya 

berhubungan dengan adat, kebiasaan, ritual dan 

pekerjaan orang yang membawakan tari tersebut. 

Country  Bentuk dari Folk biasanya berupa tarian-tarian 

lapangan, bundaran. 

Sosial  Bentuk populer dari tari rekreasional 

Ballet  Seni teater yang pertama kali diadakan dalam 

persidangan Louis XIV 

Modern/Contemporer  Sebuah seni teater yang dimulai sebagai bentuk 

penolakan terhadap bentuk ballet. 

Jazz  Bentuk Amerika yang unik dengan asli dari Afrika 

yang dicirikan dengan pergerakan oposisional dan 

ritme Sinkopasi. 

 

Selain bentuk-bentuk di atas, masih banyak lagi bentuk-bentuk lain yang 

memungkinkan untuk dimasukkan dalam program pendidikan. Akan tetapi para 

penyelenggara pendidikan hendaknya mengadakan seleksi terhadap bentuk-bentuk 

tersebut untuk disesuaikan dengan kebutuhan instansi pendidikannya. 

 

PENGAJARAN GERAKAN 

Tujuan dari pendidikan pergerakan adalah penemuan diri keefektivan dan 

perkembangan diri yang diintegrasikan dalam hubungan dengan ruang, waktu, dinamika 

dan masa. Pendidikan pergerakan membantu siswa untuk menemukan dan 

mengembangkan kekuatan kreatifitas individu melalui penyelesaian masalah dan 

komposisi yang menggunakan pergerakan. 

Dalam mengajarkan tentang gerakan, seorang guru hendaknya mengajarkan kepada 

siswa untuk menjadi kreatif untuk melakukan respon terhadap berbagai intruksi dalam 

melakukan gerakan jatuh ke lantai, siswa tersebut seharusnya menciptakan kreatifitas 

bentuk gerakan tersebut. Mereka tidak hanya jatuh begitu saja, tetapi mungkin dengan 

menciptakan gerakan jatuh ke lantai seperti jatuhnya daun dari pohon yang ditiup oleh 

angin. 
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Pengajaran gerakan perlu diberikan kepada siswa sebelum dia mempelajari dan 

membawakan tari karena pengajaran ini mempunyai banyak pengaruh positif diantaranya: 

1, Perkembangan penghargaan diri seseorang melalui penemuan personal dari 

gerakan individu. 

2. Interaksi sosial yang semakin bertambah melalui kelompok penyelesaian 

masalah 

3. Adanya integrasi emosional melalui ekspresi. Emosi manusia yang terarah 

4. Peningkatan skill fisik dan pertambahan kosakata tentang pergerakan melalui 

penggunaan gerakan ekspresif yang berkesinambungan 

5. Integrasi intelektual melalui interaksi sensorik dan motorik 

 

FILOSOFI TARI 
Meskipun para pengembang kurikulum kerap kali tidak begitu butuh untuk 

memperhatikan batasan antara pengajaran tari dan gerakan, pengkategorian berbagai 

komponen gerakan dan tari estetik tetap dianggap penting untuk memfokuskan tujuan 

siswa dan pengalaman belajar yang berkaitan. Agar efektif, pengajaran gerakan dan tari 

tidak hanya cukup dengan desain program yang bagus. Faktor-faktor yang lainpun sangat 

berperan seperti : guru yang berkualitas, jadwal waktu yang memadai dan keseimbangan 

antara kemajuan pengajaran dan penampilan. 

Banyak sekali filosofi terhadap kurikulum tari. Gerakan dan tari merupakan alat 

komunikasi, ekspresi nilai-nilai agama dan moral yang sangat berharga bagi semua orang. 

Semuanya mendorong ke arah disiplinitas fisik dan mental serta menyediakan cara 

alternatif dalam belajar. Secara fisik tari dapat meningkatkan kondisi tubuh menambah 

kebugaran, fleksibilitas, keseimbangan dan keanggunan. Tari juga merupakan aktivitas 

sosial yang memberikan kesegaran dan liburan. Berdasarkan filosofi-filosofi tersebutlah 

setiap komite pendidikan dapat menentukan tujuan-tujuan diadakannya pengajaran tari. 

 

TUJUAN DAN SARAN PENGAJARAN TARI 
Tujuan pengajaran tari dapat dibagi menjadi dua jenis tujuan secara umum dan 

tujuan secara spesifik. Banyak sekali versi yang menyebutkan tujuan umum dari 

pengajaran tari. Meskipun banyak versi pada dasarnya tujuan tari secara umum dapat 

dikatakan sejenis. Tujuan-tujuan umum tersebut antara lain : 

1. Untuk memberikan kesempatan bagi para siswa mempelajari skill bahasa utama dan 

konsep tari kreatif. 

2. Dimana mereka akan mengekspresikan pikiran, perasaan dan gagasan-gagasan 

mereka. 

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kreatif melalui penyelesaian 

masalah gerakan dan penyusunan berbagai material menjadi sebuah bentuk. 

4. Melibatkan para siswa dalam aktifitas yang memberikan layanan terhadap integritas 

fungsi pikiran, tubuh dan emosi 

5. Mendorong pelajaran-pelajaran di kelas dengan menjadikan pelajaran-pelajaran 

tersebut sebagai tema dalam pembelajaran dan penyusunan suatu bentuk tari (misalnya 

pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan, Bahasa Inggris dan Ilmu-Ilmu Sosial) 

6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam aktifitas pribadi dan 

kelompok yang akan menjadikan mereka menjadi lebih memahami terhadap keadaan 

mereka sendiri dan keadaan dunia atau lingkungan sekitar mereka. 

7. Untuk membuka kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

tentang bentuk-bentuk seni tari. 

8. Merupakan pengetahuan dan apresiasi terhadap tari dalam semua budaya-budaya masa 

lampu dan budaya masa sekarang 

9. Menjadikan tari dan gerakan sebagai waktu yang menyenangkan dan aktifitas yang 

bisa menghasilkan uang layaknya sebuah pekerjaan. 
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Dari tujuan-tujuan umum tersebut, masing-masing komite pendidikan hendaknya 

membuat sebuah perencanaan tentang tujuan-tujuan yang lebih spesifik yang ingin 

dicapai sesuai dengan keinginan dan kepentingan masing-masing komite atau institusi 

pendidikan tersebut. Sebagai contoh misalnya melalui pengajaran tari, diharapkan setiap 

anak akan : 

1. Mempunyai sebuah pengalaman yang berhasil dalam bidang tari 

2. Mempunyai berbagai jenis pengalaman tentang tari 

3. Mampu mengekspresikan gagasan-gagasan dan emosi melalui gerakan-gerakan tari 

4. Mampu mengembangkan pengetahuan tentang gerakan sebagai media artistik 

5. Dapat mengembangkan sebuah apresiasi tari sebagai satu bentuk seni 

6. Mengembangkan apresiasi terhadap budaya warisan yang berbentuk tari  

7. Memahami ilmu-ilmu yang diperlukan dalam training seseorang untuk menjadi 

seorang penari. 

8. Mendapatkan pengetahuan tentang kesempatan karir melalui tari 

9. Dapat menemukan hubungan antara diri pribadi dan kondisi tubuh 

10. Merealisasikan tari kreatif individu yang potensial 

11. Berpengalaman dan memahami berbagai gaya bentuk tari 

12. Dapat mempelajari tari secara kritis 

13. Memunculkan motivasi terhadap pengalaman-pengalaman gerakan dari berbagai 

jenis stimulus. 

Tujuan-tujuan spesifik di atas tidaklah mutlak masing-masing komite dapat 

membuat tujuan spesifik sendiri yang dianggap paling cocok dengan kebutuhan komite 

setempat. 

 

PENUTUP  

ada pelajaran seni tari, media yang efektif adalah dengan mempraktikkan langsung 

bentuk tarian. Peserta didik pun diharapkan mampu menampilkan bentuk tarian dengan 

baik dan benar. Dalam seni tari pada penerapan geraknya  berusaha mencapai 

keseimbangan lahir dan batin. Melalui tari, karakater dapat diajarkan melalui teknik luar 

atau jiwa. Begitu pula jika merujuk definisi tari yang terangkum dalam tiga konsep inti, 

yaitu wiraga, wirama, wirasa, maka wiraga dan wirama bersifat lahiriah, dan wirasa 

mengandung makna batiniah. Fungsi seni sebagai media pendidikan menjadikan seni 

memiliki potensi yang besar tidak hanya sebagai hiburan saja. Tapi penanaman karakter 

dapat diajarkan melalui salah satunya seni tari. Efektivitas seni sebagai penyampaian 

pesan dilakukan dengan sentuhan keindahan. Melalui seni seluruh bagian otak terlibat 

dalam pemrosesan pesan. 
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Abstract: The purpose of this study is to describe the value of education for students and students 

in the educational choreography at Sendratasik FBS Unesa. This study uses a qualitative approach, 

the formal object is art education, while the material object is choreographed. Data collection 

techniques using observation, interviews, data analysis using reduction, presentation of data and 

drawing conclusions. Results and discussion: Educational choreography is a subject which in turn 

involves school students as dancers. In the process of educational choreography students gain 

various experiences about the selection, and formation of motion into a dance, and planning the 

motion to achieve certain goals. In addition, student creativity will be honed by the process of 

creating dance, this will strengthen student professional competence. Pedagogic competence is 

also obtained when students prepare choreographic concepts for children which are based on 

student development. Students as dancers in educational choreography gain experience in body 

recognition, body formation, socialization, character building and cultural recognition early on. 

Conclusions Competencies of student educators can be honed through educational coregraphy 

 

Key Words: educational choreography, educational grades, elementary school children 

Ringkasan: Tujuan penelitian ini mendeskripsikan nilai pendidikan untuk Siswa dan mahasiswa 

dalam koreografi pendidikan di Sendratasik FBS Unesa. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, Objek formal adalah pendidikan seni, sedang objek materialnya koreografi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, analisis data menggunakan  reduksi, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan: Koreografi pendidikan adalah 

mata kuliah yang dalam pelaksanaan  melipatkan siswa sekolah sebagai penari.  Dalam proses 

koreografi pendidikan mahasiswa mendapatkan berbagai pengalaman tentang penyeleksian, dan 

pembentukan gerak ke dalam sebuah tarian, serta perencanaan gerak untuk mencapai tujuan 

tertentu. Selain itu  kreativitas mahasiswa akan terasah dengan proses penciptaan tarian hal ini 

akan memperkuat kompetensi profesional mahasiswa. Kompetensi pedagogik  juga didapatkan 

saat mahasiswa menyiapkan konsep koreografi untuk anak yang melandaskan pada perkembangan 

siswa. Siswa sebagai penari dalam koreografi pendidikan  mendapatkan pengalaman dalam 

pengenalan tubuh, pembentukan tubuh, sosialisasi, membentuk karakter serta pengenalan budaya 

sejak dini. Simpulan Kompetensi pendidik mahasiswa bisa terasah melalui koregrafi pendidikan  

 

Kata kunci: koreografi pendidikan, nilai pendidikan, anak SD 

 

PENDAHULUAN  

Visi  Jurusan Sendratasik adalah Menjadi Program Studi yang memiliki 

keunggulan akademis untuk menciptakan lulusan yang kompeten di bidang pendidikan 

seni drama tari dan musik, berbasis penelitian, adaptif dan memiliki daya saing global 

dalam rangka menghasilkan tenaga pendidik seni  pada tahun 2025. Untuk mencapai visi 

tersebut Program Studi Pendidikan Sendratasik memberikan kemampuan dan 

keterampilan kepada mahasiswa  untuk menjadi  tenaga pendidik seni tari yang bisa 

bersaing di era global. Salah satu mata kuliah yang mendukung itu adalah mata kuliah 

Koreografi Pendidikan. Model pembelajaran seni tari Pendidikan terbukti meningkatkan 

kecerdasan Kinestetik anak Usia Dini. Hal ini dibuktikan dengan uji efektifats dari pretes 

dan postes menunjukan sangat signifikan (Elindra, Yekti dan Indah Yuniasih: 2016). 

Selain itu dari hasil penelitian Zajuli (2017) dengan  judul Model Tari Pendidikan pada 

Siswa SD di Semarang, dikatakan bahwa dalam  model tari pendidikan  ada aspek 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk bepartisipasi 

mailto:warihhandayaningrum@unesa.ac.id
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aktif serta memberikan ruang pada anak untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai bakat , minat dan perkembangan siswa. 

Koreografi pendidikan adalah salah satu mata kuliah yang ada di Prodi 

Pendidikan Sendratasik FBS Unesa.  Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali 

mahasiswa membuat tarian untuk  pendidian anak.  Mahasiswa dilatih untuk melakukan 

perencanaan, penyeleksian sampai pada pembentukan gerak tari dengan maksud dan 

tujuan mendidik anak hal demikian sesuai dengan pengertian koreografi yang 

disampaikan oleh  Hadi  (2017: 1). Lebih kompleks lagi yang digarab oleh mahasiswa 

meliputi aspek pertunjukan tari lainya yaitu musik iringan, rias, kostum dan aspek 

perlengkapan tempat pertunjukan.  

 Proses koreografi ini melibatkan siswa sekolah mulai dari siswa SD, SMP, SMA, 

untuk dijadikan sebagai peraga (penari) dari karya seni yang dibuat mahasiswa. Dengan 

demikian pengalaman yang didapat oleh siswa dan mahasiswa lebih kompleks. Bagi 

siswa sekolah yang  jadi peraga hal ini memberikan pengalaman baik apresiasi maupun 

kreasi/rekreasi. Pengalaman apresiasi yang bisa di dapat mengenal berbagai tarian yang 

ada di Indonesia,  mengembangkan bakat yang ada pada anak, mengenal nilai-nilai yang 

ada dalam tarian. Sedang pengalaman kreasi/rekreasi yang didapat siswa yaitu melakukan 

teknik-teknik gerak dari koreografer, melakukan bergerak dengan irama, melakukan 

penjiwaan tentang gerak (Pamadhi, 2014). Lebih jauh Hidayat ( 2019: 27)  mengatakan 

bahwa fungsi pendidikan tari bagi anak adalah pengenalan tubuh, pembentukan tubuh, 

sosialisasi diri, pengenalan prinsip ilmu alam , membentuk karakter dan kopmunikasi.  

Sedang pengalaman yang didapat oleh mahasiswa dalam pelibatan siswa di saat proses 

koreografi adalah  mengenal dunia anak, membuat koreografi dengan kajian yang 

bermanfaat bagi anak, transfer knowlege dan tranfer psikomotorik, serta pengalaman 

langsung mendidik anak.   

 Pendidikan seni berperan mengembangkan berbagai kemampuan dasar dalam diri 

anak seperti kemampuan fisik, perseptuial, pikir/intelektual, emosional, kreativitas, sosial 

dan estetik (Pekerti, 2008). Pokok pokok inilah  yang mendasari pentinya seni dalam 

pendidikan. Struktur Pendidikan seni dapat dibagi dalam 3 aliran pedagogi yaitu (1) 

kajian hasil karya, (2) pengenalan  pengalaman langsung dengan hasil karya artistik 

(konser, paperan, pertunjukan, buku film dan dan lain-lain), (3) keterlibatan dalam proses 

kerja atau kegiatan seni (Rohidi, 2016).  Keterlibatan peserta ddik dalam pendidikan seni, 

pertama peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui interaksi dengan 

objek seni atau pertunjukan seni, dengan artis atau guru. Kedua peserta didik memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman melalui keterlibatan dalam proses kerja artistik. Ketiga 

peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui kajia  tentang bentuk 

kesenian, keterkaitan seni dengan ruang dan waktu. Pelibatan siswa dalam koregrafi 

pemndidikan akan memberikan pengalaman pada siswa untuk berinteraksi dengan objek 

seni bersama guru, juga siswa terlibat dalam proses kerja artistik. Selain itu dalam 

pendidikan seni siswa juga didik untuk mengenal keragaman, kesenian Indonesia yang 

multi kultur ( Cayler, 2017).  

 Dari latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini:  Mendeskripsikan 

pengalaman proses koreografi pendidikan yang didapat siswa dan mahasiswa. Hal ini 

akan bermanfaat (1)  Bagi Mahasiswa, mendapat pengalaman mengajar siswa secara 

langsung, hal ini akan  melatih kompetensi pedagogik (2)  Bagi siswa mendapat 

pengalaman belajar seni melalui praktek, hal ini akan melatih daya kreasi dan 

rekreasinya. Selain itu dengan pementasan akan menambah kepercayaan diri anak, (3)  

Bagi Jurusan Sendratasik bermanfaat menjadi tempat masyarakat belajar seni. 

 

METODE PENELITIAN  

       Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena mengungkapkan suatu 

realitas dalam masyarakat, peneliti dipandang mampu mempelajari obyek tanpa 

mempengaruhi atau dipengaruhi (Denzin dan Yvonna Lincoln, 2009) . Kenyataan empiris  
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berkaitan dengan pendidikan seni.   Objek formal adalah pendidikan seni, sedang objek 

materialnya koreografi (Soewarlan, 2015). Teknik Pengumpulan Data menggunakan 

observasi, wawancara, perekaman. Menurut Miles dan Huberman dalam Rohidi, 2011: 

222) ada tiga aliran utama dalam analisis yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memilah serta menyederhanakan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar  sesuai dengan topik penelitian. Reduksi 

dilakukan tertus menerus selama penelitian berlangsung. Penyajian data dilakukan 

dengan membuat naratif, menggambungkan informasi dan menyusunnya menjadi suatu 

bentuk yang terpadu dan mudah dipahami. Menarik kesimpulan pada intinya merupakan 

sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, hal ini dilakukan secara terus 

menerus  merupakan siklus dari kegiatan analis. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

 Koreografi Pendidikan adalah mata kuliah yang  ada di kurikulum Sendratasik 

FBS Unesa. Dosen sudah mempunyai pola untuk mencapai tujuan matakuliah ini, salah 

satu metodenya adalah pelipatkan siswa sekolah sebagai penari dalam koreografi 

pendidikan. Mahasiswa yang menempuh mata kuliah Koreografi Pendidikan adalah 

mahasiswa semester 5 yang telah mendapatkan mata kuliah Dasar-dasar Komposisi, Tari 

Dasar untuk Anak SD dan TK. Bekal mata kuliah yang ditempuh sebelumnya 

memudahkan mahasiswa untuk menyusun koreografi pendidikan. Pada tahap awal 

mahasiswa diminta untuk menyusun konsep garapan untuk tari anak SD. Hal ini dilandasi 

bahwa pendidikan Seni di SD biasanya  jarang terlaksana karena guru SD adalah guru 

kelas yang merasa sulit jika harus mengajar praktik menari. Adapun konsep koreografi 

yang dibuat  oleh mahasiswa meliputi:  

1. Tema garapan, macam-macam tema yang bisa dipilih: transportasi, binatang, , alam, 

profesi dan lainya 

2. Sumber garapan , hal ini menacu pada pijakan garap  “gerak” itu sendiri, yang banyak 

berfungsi sebagai rangsang kinestetis. 

3. Konsep garapan, yang mendasari  terciptanya karya tari, antara lain berupa penetapan 

jenis tari serta cara penyajiannya. 

4. Tata dan teknis pentas, unsur-unsur penunjangnya  sebagai berikut: properti, tata Rias, 

tata Busana, jumlah penari, arena pentas 

5. Proses garap: Tahap Eksplorasi, Tahap Improvisasi, Tahap Komposisi 

6. Proses latihan: tahap latihan sendiri, tahap latihan bersama siswa, tahap latihan iringan 

(karawitan/ musik), tahap atihan bersama enari dan pengrawit atau Pemusik 

(Widaryanto 2009:21-27) 

Setelah konsep koreografi matang, mahasiswa melakukan proses menggarap 

yaitu melakukan eksplorasi, improvisasi sesuai dengan konsepnya. Proses eksplorasi 

mahasiswa dapat dilakukan di kampus, atau di lingkungan baik secara perorangan 

maupun secara kelompok, sampai menemukan pola garapan yang diinginkan.  Langkah 

selanjutnya maka mahasiswa diminta untuk mencari penari dengan melibatkan siswa 

sekolah dasar. Pada tahap ini mahasiswa akan melakukan tahap latihan bersama siswa. 

Latihan bisa dilaksanakan di kampus dan bisa dilaksanakan sekolah. Bila latihan 

dilaksanakan di sekolah biasanya menggunakan waktu setelah jam sekolah selesai. 

Transfer gerakan dari mahasiswa sebagai koreografer dan siswa sebagai peraga 

memberikan pengalaman yang luar biasa pada siswa maupun mahasiswa. Seni tari 

sebagao media atau sarana pendidikan merupakan instrumen material berbentuk kegiatan 

seni yang menyalurkan nilai-nilai tertentu pada siswa. Proses tersebut sebagai upaya 

transformasi agar mencapai sejumlah tujuan pendidikan yang diharapkan menurut 

Hidayat (2019: 18)  yaitu: (1) penegenalan tubuh,, dengan diajak bergerak siswa paham 

akan mekanisme tubuh (kesadaran tubuh0 sehingga siswa tidak asing  terhadap anggota 

tubuhnya seperti kaki, tangan, kepala, dan fungsi persedianya lainya. (2) pembentukan 

tubuh seni tari sebagai pembentukan tubuh(forming body) memberi kemungkinan pada 
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anak daat tumbuh dengan wajar. Anak yang mempunyai kebiasan buruk  jalan tidak 

tegak, punggung cenderung melengkung akan dapat dikontrol dengan teknik tari tari. (3) 

Sosialisasi diri, kebersamaan merka dalam menari akan menumbuhkan sikap tenggang 

rasa, serta memupuk rasa tanggung jawabnya. Sehingga anak dapat membawakan diri 

saat bersama orang lain, tidak minder, mereka menyadari keterlibatanya dalam kelompok. 

(4) pengenalan ruang, waktu dan tenaga, hal ini sebagai bagian dari ilmu pengetahuan 

alam, lewat tarian anak mengenal ruang dalam tubuhnya, lewat pola lantai anak mengenal 

ruang dimana penari berada, lewat musik anak mengenal tempo (waktu) cepat dan 

lambat. (5) membentuk karakter nilai-nilai kedisiplinan, kerapian, adaptasi, keberanian, 

tanggung jawab, penghayatan, keuletan akan di dapat saat belajar menari (6) pengenalan 

budaya, seni tari dengan berbagai desain gerak akan memberikan pengenalan budaya 

pada anak, misalnya gerak sembahan, cara duduk, cara berdiri, menghormati orang lain 

hal ini dapat dijumpai dalam belajar seni tari.  

Menurut Ki Hadjar Dewantara (Hadisukatno, 1981:55) anak perlu didekatkan 

dengan  kesenian sendiri, kesenian sebagai ciptaan manusia erat hubungannya dengan 

“rasa indah” menggetarkan di dalam sanubari. Dengan kesenian yang didekatkan atau 

dimasukkan ke dalam pendidikan,  diharapkan terbentuknya suasana lahir batin dan 

manusia yang beradab dapat tercapai (Dewantara, 2004:342). Sedang menurut Mochtar 

Buchori (2007) (dalam www.tempointeraktif.com/hg/kolom/.../kol, 20110201-

315.id.html) pendidikan karakter membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara 

kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengalaman nilai secara nyata. 

 Dalam proses koreografi pendidikan mahasiswa mendapatkan berbagai 

pengalaman. Proses koreografi adalah penyeleksian, dan pembentukan gerak ke dalam 

sebuah tarian, serta perencanaan gerak untuk mencapai tujuan tertentu (Hadi, 2017:19) 

mahasiswa banyak mendapakan pengalaman. Pengalaman yang utama adalah melakukan 

penyusunan dan pengembangan garapan karya seni. Proses ini mengasah profesionalisme 

mahasiswa untuk memecahkan permasalahan dalam menghasilkan perbendaharaan tarian 

yang sesuai dengan perkembangan anak.  Selain itu juga mengasah dan mengembangkan 

daya kreativitas mahasiswa . Dalam menyusun konsep garapan untuk siswa, tentu 

mahasiswa akan belajar bagaimana membuat tarian anak sesuai dengan perkembangan 

usia anak SD. Pada usia perkembangan anak SD mulai 6 tahun perkembangan 

visiomotoriknya yaitu koordinasi antara mata, tangan, kaki telah berkembang dengan 

baik. Anak sangat dinamis dan sangat aktif secra fisik. Dengan karakter ini anak sudah 

dapat menarikan tarian yang sederhana yang dinamis ( Pamadhi, 2014. 3.27) . Hal ini 

tentu menjadi pemikiran mahasiswa yang akan membuat koreografi pendidikan.  

Mengajar seni pada hakekatnya adalah memfasilitasi peserta didik agar 

berkegiatan seni dan mengapresiasi seni serta menstrukturkan obyek secara sistemik. 

Dalam proses koreografi yang melibatkan siswa, maka mahasiswa  mendapatkan 

pengalaman tentang pendekatan pembelajaran, strategi yang tepat untuk penyampaian 

materi tari.  Hal ini akan memperkuat kompetensi pedagogik mahasiswa . Proses kreatif 

dalam koreografi pendidikan memiliki tujuan dan sasaran salah satunya adalah nilai 

kependidikan, yaitu nilai yang mempunyai kulualitas estetik  dalam rangkaian bentuk-

bentuk gerak dan tata hubungan elemen koreografi yaitu refleksi aspek ketauladanan, 

moralitas dan aktualisasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Mahasiswa mengalami dan 

mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam proses ini ( Hidayat, 2019: 115). 

Mahasiswa memikirkan berbagai hal baik busana, rias, tata pentasnya serta siapa 

yang akan menonton karyanya, bila karya koreografinya akan dipentaskan  Hal ini akan 

memberikan pengalaman tentang tugas dan fungsi manajemen seni pertunjukan, yaitu 

merencanakan, mengorganisir, melaksanakan pementasan serta melakukan pengontrolan 

untuk menghadirkan pementasan yang layak  Mahasiswa akan terampil mengelola 

pementasan karya tarinya ( Handayaningrum, 2018) 
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SIMPULAN  

 Dalam proses koreografi pendidikan mahasiswa mendapatkan berbagai 

pengalaman tentang penyeleksian, dan pembentukan gerak ke dalam sebuah tarian, serta 

perencanaan gerak untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu  kreativitas mahasiswa akan 

terasah dengan proses penciptaan tarian hal ini akan memperkuat kompetensi profesional 

mahasiswa. Kompetensi pedagogik  juga didapatkan saat mahasiswa menyiapkan konsep 

koreografi untuk anak yang melandaskan pada perkembangan siswa. Siswa sebagai 

penari dalam koreografi pendidikan  mendapatkan pengalaman dalam pengenalan tubuh, 

pembentukan tubuh, sosialisasi, membentuk karakter serta pengenalan budaya sejak dini. 

Simpulan Kompetensi pendidik mahasiswa bisa terasah melalui koregrafi pendidikan  
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PENDIDIKAN SENI BUDAYA SEBAGAI WADAH IMPLEMENTASI  

NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL 
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Abstract: This paper is the result of thinking based on the phenomenon of art education in 

Indonesia, as well as its relation to local cultural values  that require serious attention and thought. 

Cultural arts education which is the spearhead of the formation of the character of the youger 

generationis very important to cultivate, understand and apply the local cultural values of the 

Indonesian nation in learning at school. Education as a conscious effort, mustreally design in such 

a way as to able to local wisdom that contains good cultural values into practices in schools.  

 

Key Words: Education of art and culture, Value of local culture, best practice 

 

Ringkasan: Tulisan ini merupakan hasil pemikiran berdasarkan fenomena pendidikan seni yang 

ada di Indonesia, sekaligus kaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal yang sangat memerlukan 

perhatian dan pemikiran secara serius. Pendidikan seni budaya yang menjadi ujung tombak 

pembentukan karakter generasi muda sangat penting untuk mengolah, memahami dan 

mengaplikasikan nilai-nilai budaya lokal bangsa Indonesia  dalam  pembelajaran di sekolah.  

Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar, harus benar-benar merancang sedemikian  rupa untuk 

dapat menggali kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya yang baik ke dalam praktik-

praktik di sekolah.  

 

Kata kunci: Pendidikan seni budaya, Nilai-nilai budaya lokal, praktik baik. 

 

PENDAHULUAN 

Keberadaan budaya lokal di era millennial perlu mendapat perhatian yang 

serius dari beberapa pihak yang terkait. Budaya lokal istilah asing disebut sebagai 

local wisdom merupakan perilaku atau sikap seseorang yang berhubungan dengan alam 

dan lingkungan sekitarnya, juga masyarakat sekitar. Umumnya, budaya lokal berpondasi 

pada nilai-nilai agama, adat istiadat, atau nasehat-nasehat dari leluhur yang terbentuk 

secara alami dalam masyarakat. Fungsi dari budaya lokal ini adalah untuk membantu 

manusia beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ada banyak hal yang tergolong ke dalam 

budaya lokal di antaranya: 1) Pakaian adat, 2) Kesenian daerah, 3) Alat musik tradisional, 

4) Upacara adat, 5). Konsep/ajaran yang berdasarkan aturan tertentu. 

Unesco dalam Pranata (2017) menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di negara 

berkembang tidak sebagaimana yang diharapkan. Pada umumnya, di Negara-negara 

berkembang pendidikan hanya berfokus pada belajar hafalan. Selain itu sistem 

pendidikan tidak secara aktif mendorong siswa untuk berfikir secara mandiri. Sistem 

pendidikan masih mengabaikan pentingnya mengembangkan pola piker kreatif. Sistem 

seperti ini jelas tidak sejalan dengan fungsi pendidikan sebagai alat untuk pribadi. Secara 

umum, jika ditinjau dari rendahnya angka indeks pembangunan manusia (human 

development index) serta tingginya angka pengangguran, dapat diketahui bahwa 

pendidikan di Indonesia belum berlangsung secara berkualitas sebagaimana yang 

diharapkan. Belajar tidak hanya berhenti sampai pada tahap memahami, tahapan harus 

dilanjutkan ke proses menghasilkan. Siswa harusnya terlatih untuk memfungsikan 

pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki untuk dapat menghasilkan ciptaan yang 

bernilai. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dieksplorasi cara-cara yang memungkinkan 

para siswa dapat memperoleh kompetensi yang terkait dengan kemampuan menghasilkan 

gagasan dan produk yang kreatif, inovatif, dan bernilai tambah yang dapat dihargai dan 

diterima oleh orang lain …. (Bolton & Thomson, 2005; Swedberg, 2006). 
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Indonesia yang kaya akan pluralisme budaya lokal sangat penting untuk 

ditanamkan kepada para siswa. Pendidikan seni budaya di sekolah sangat diharapkan 

menjadi wadah media implementasi nilai-nilai dalam kearifan lokal yang ada di 

masyarakat. Pluralitas nilai-nilai budaya lokal itu perlu dikawal secara bijak agar tidak 

terjadi penyimpangan, kecurangan dan pengorbanan antar sesama warga Negara.  

Pendidikan seni adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan kreatif 

ekspresif anak didik dalam mewujudkan kegiatan artistiknya berdasrkan aturan-aturan 

estetika tertentu. Pendidikan seni budaya dimaknai dengan segala usaha untuk 

meningkatkan kemampuan kreatif berdasarkan aturan estetitis tertentu berbasis budaya. 

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. 

Menurut Edi Suardi dalam Widaningsih disebutkan bahwa ciri ciri belajar 

mengajar sebagai suatu proses pengaturan kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari 

ciri-ciri tertentu sebagai berikut: 1) belajar mengajar memiliki tujuan yakni membentuk 

anak didik dalam suatu perkembangan tertentu, 2) ada suatu prosedur (jalannya interaksi) 

yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan tertentu, 3) ditandai dengan satu 

penggarapan materi yang khusus, 6) dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan 

disiplin, disiplin dalam kegiatan belajar mengajar diartikan sebagai suatu pola tingkah 

laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati, 7) ada batas 

waktu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu batas waktu menjadi salah satu yang 

tidak bisa ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu kapan tujuan itu sudah 

kegiatan diatas masalah evaluasi bagian yang tidak bisa diabaikan setelah melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya 

tujuan pengajaran yang telah ditentukan. 

Pendidikan Seni dan Budaya dan Keterampilan memiliki sifat multilingual 

multidimensional,dan multipengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara 

kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan 

berbagai perpaduannya. Multidimensional bermakna perkembangan beragam kompetensi 

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

dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. 

Sifat multikultur 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, logikamatematika, naturalis serta kecerdasan 

adversitas, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan 

emosional. 

 

METODE 
 Artikel ini merupakan hasil gagasan pemikiran berdasarkan fenomena yang ada 

didukung sumber-sumber pustaka yang terkait. Selain itu juga berdasarkan hasil kajian 

beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

Berbicara tentang pendidikan seni budaya tentu tidak lepas dari pelaksanaan 

proses belajar mengajar di sekolah, yang melibatkan guru dan siswa. Sebelum mengajar, 

guru menyiapkan rencana pembelajaran yang meliputi beberapa komponen dan berdasar 
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pada kurikulum yang berlaku. Apabila disimak rencana pembelajaran yang ada terdapat 

komponen Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), seperti contoh berikut ini. 

KI 1 : menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 

KI 3 : Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilakuanak beriman dan beraklak mulia. 

 Jika mengacu pada pengertian kearifan lokal atau budaya lokal yang 

menyebutkan bahwa kearifan lokal merupakan perilaku atau sikap seseorang yang 

berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, juga masyarakat sekitar, maka KI 

1, KI2, dan KI3 sudah mencerminkan implementasi  nilai-nilai yang ada dalam konsep 

budaya lokal. Siswa yang berperilaku sesuai ajaran agama yang dianut sudah 

mengimplementasi nilai-nilai itu dalam pendidikan seni budaya. Wujud implementasinya 

dalam bentuk praktik-praktik baik yang dilaksanakan dalam pembelajaran maupun dalam 

keseharian/kebiasaan-kebiasaan yang dilaknakan di sekolah. 

Sementara itu kehidupan dan keberlanjutan kesenian tradisi menjadi keprihatinan 

tersendiri dan menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji sekaligus disentuh untuk 

dilestarikan dan dikembangkan. Termasuk di dalamnya kesenian Wayang Topeng Jati 

Duwur.  Dalam sidang penetapan warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia, pada  

hari Jumat 3 Agustus 2018 ditetapkan,Delapan Karya Budaya asal Jawa Timur  yaitu : 

Janger Banyuwangi, Clurit (Arek”) Madura, Rawon Nguling Probolinggo, Upacara Adat 

manten Kucing Tulungagung, Reog Cemandi Sidoarjo, Sandur Bojonegoro Tuban, 

Wayang Thengul Bojonegoro dan Wayang Topeng Jatiduwur Jombang (Brang 

Wetan.com/2018/08/03/delapan-warisan-budaya-Jatim-diakui-nasional).  

Laura Andri RM, dalam artikelnya “Seni pertunjukan tradisional di persimpangan 

zaman: Studi kasus kesenian menak koncer Sumowono Semarang, pada jurnal Humanika 

Vol.23 No.2 (2016) ISSN 1412-9418:“Penciptaan kesenian tradisional selalu berdasarkan 

pada filosofi sebuah aktivitas dalam suatu budaya, bisa berupa aktivitas religious maupun 

seremonial/istana sentris. Ia muncul sebagai bagian dari gagasan atau ide sekelompok 

masyarakat yang dikemas secara artistik dan mengandung nilai-nilai yang berkembang 

dalam masyarakat tersebut”. Juwariyah (2018) dalam Jurnal Harmonia menyatakan: 

“Langen Tayub has Symbolic meaning (Based on the concept of Clifford Geertz, Tayub 

dance for clean village ceremonies is to have a meaning of fertility, safety, and 

community solidarity or harmony”. 

Menurut Permendikbud  No.24 tahun 2016, mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya mencakup , materi seni tari, seni musik, seni rupa seni drama dan ketrampilan. 

Sifat-sifat mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya : 

a. Multilingual 

Multilingual maksudnya mata pelajaran seni budaya seni yang diajarkan memiliki 

tujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam mengekspresikan diri dalam 

berbagai cara seperti seni rupa, gerak, musik atau perpaduan diantaranya. 

b. Multidimensional 

Multidimensional yaiatu seni diajarkan untuk mengembangkan kemampuan dasar 

yang mencakup persepsi, pengetahuan, analisis, evaluasi, dan produktivitas serta 

menyeimbangkan kemampuan otak kanan dan otak kiri dengan memadukan logika, 

etika dan estetika menjadi sebuah karya yang tidak lepas dari norma dan budaya 

yang ada. 

c. Multikultural 

Multikultural maksudnya mengenalkan budaya-budaya Indonesia dan budaya global 
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untuk mengembangkan sikap menghargai, demokratis, beradab toleran dan hidup 

rukun dengan budaya-budaya yang ada. 

Pendidikan Seni Budaya merupakan kelompok pelajaran estetika. Mata pelajaran 

ini diberikan di semua tingkatan, mulai SD, SMP dan SMA. Seni merupakan suatu 

ekspresi dari hati yang diungkapkan dalam bentuk suatu karya, sedangkan budaya adalah 

hal yang melekat pada manusia karena memiliki beberapa aspek, yang meliputi 

kemampuan berpikir, bertindak dan berperilaku yang diwariskan secara turun temurun, 

Jika mengkaji pengertian tersebut, maka jelas bahwa pendidikan seni budaya 

memang menjadi wadah untuk implementasi nilai-nilai yang melekat dalam suatu 

kearifan lokal, suatu local genius dari suatu masyarakat. Kemampuan siswa untuk 

memahami cara pikir masyarakat, cara bertindak sangat penting untuk dipelajari dalam 

kehidupan mereka sehari-hari maupun di ruang kelas. Jika di rumah tugas orang tua untuk 

memberikan penanaman nilai-nilai budaya, ketika di sekolah maka gurulah yang 

bertanggung jawab untuk mengenalkan, membelajarkan, membiasakan dalam praktik-

praktik baik.   

Senang dan bangga ketika mendengar, dan melihat langsung sekolah-sekolah  di 

Jawa mulai menerapkan dan sepertinya memang ada gerakan untuk mewajibkan siswanya 

mengenakan busana kebayak dan kain/jarit pada hari-hari tertentu, misalnya setiap 

tanggal 1, atau setiap peringatan hari-hari nasional. Dengan demikian, para siswa diminta 

untuk mengalami secara  langsung, bagaimana menjadi orang Jawa dengan  busana khas 

orang Jawa. Akan lebih baik lagi jika guru di sekolah menjelaskan kepada para siswa 

makna dari kain batik yang dikenakan. Jika dalam satu kelas ada 15 siswa putri yang 

mengenakan kebayak dan kain yang berbeda-beda, berarti siswa sudah dikenalkan dengan 

jenis kain yang bermacam-macam, meskipun adakalanya kebayak atau kain yang 

dikenakan bermotif sama. Ketika para siswa diharuskan mengenakan batik khas 

daerahnya, ini juga merupakan praktik yang baik dari sekolah untuk menanamkan nilai-

niai budaya lokal yang ada dibalik kain batik tersebut. Misalnya batik gedog dari Tuban.  

Batik gedog merupakan batik kuno yang hanya dibuat di daerah pedalaman 

kota Tuban, Jawa Timur. Prosesnya dibuat dari bunga kapas yang dipintal menjadi 

benang, dan dianyam menjadi kain menggunakan alat manual yang mengeluarkan bunyi 

“dog…dog..” sehingga disebut kain Gedog. Kain Gedog yang bertekstur kasar itupun 

dibatik dengan tangan sehingga tercipta suatu karya yang sangat cantik yaitu Batik Tulis 

Gedog. Saat ini hanya pengrajin-pengrajin tua lah yang bisa membuat batik gedog. Jika 

dilihat motifnya, motif pada batik Tuban ini dipengaruhi oleh nilai nilai kebudayaan 

Islam, Jawa, dan Tiongkok. Misalnya gambar burung pada batik gedog merupakan 

pengaruh dari kebudayaan Tiongkok. Motif burung yang ada di Batik Gedog Tuban ini 

merupakan burung Hong yang tidak ada di Tuban. Motif bunga pada batik ini berasal dari 

motif tradisional yang juga ada di seluruh batik di Jawa. Sedangkan pengaruh Islam pada 

batik gedog Tuban ada pada motif yang diberi nama Kijing Miring. 

Dulu, batik tulis ini dipergunakan untuk upacara tradisional, upacara pernikahan, 

pemakaman, sedekah bumi dan acara sakral lainnya. Namun seiring perkembangan 

jaman, batik ini diproduksi untuk berbagai keperluan, mulai dari fashion, dekorasi, dan 

aksesoris. 

 

Gambar 1: Batik Gedog Tuban 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1: Batik Gedog Tuban (Sumber : Indonesia tattler.com) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban
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 Dengan demikian pembiasaan yang baik dari sekolah siswa dapat mempelajari 

kekayaan budaya lokal Indonesia dengan baik, artinya secara konsep, perencanaan 

implementasi nilai-nilai budaya lokal disiapkan beserta pelaksanaannya dapat dipantau 

secara sistematis. Konsep mengenal dan memahami bentuk, fungsi dan makna suatu 

budaya lokal dapat benar-benar  meresap dalam jiwa setiap siswa. Hauser (1982) 

menyatakan bahwa seni produk masyarakat. Sebagaimana batik gedog Tuban merupakan 

produk masyarakat Tuban sebagai hasil pemikiran, kristalisasi nilai-nilai yang ada di 

masyarakat tersebut. Masyarakat nelayan dengan pola hidup, pandangan hidup yang 

dimilikinya serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan menghasilkan produk-produk seni 

yang mencerminkan budaya lokal yang dimilikinya.

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekayaan budaya lokal 

Indonesia beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan 

dalam proses belajar mengajar di sekolah, khususnya pendidikan seni budaya. Produk-

produk budaya dalam bentuk tari, musik, batik, patung, lukisan, dan teater menjadi media 

yang baik untuk itu. Masyarakat dengan konsep, nilai, falsafah hidup yang dimiliki 

menghasilkan produk-produk budaya yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. 
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PENDIDIKAN KARAKTER PERMAINAN CUK CUK BIMBI MELALUI 
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Abstract: This research is based on the phenomenon on the edge of a river in Banjarmasin about 

traditional cuk cuk bimbi games for children who spend their free time in character education. 

Traditional games are still performed by children in the river banks in Banjarmasin. This study 

aims to describe the process of implementation and the results of implimentation through the 

traditional play of cuk cuk bimbi children on the river banks in Banjarmasin. The approach used is 

a qualitative descriptive approach, with data collection techniques of observation, interviews, and 

documentation. 

The results of this study show that the implementation of catechacteric education can be grown in 

a traditional game of cuk cuk bimbi which emphasizes togetherness, cooperation, and trust in 

others. Traditional games that can form the character of children to need each other and care and 

trust one another. The implementation of the cuk cuk bimbi game is realized in the form of a work 

of art that will be better known and studied by children today. The influence of the development of 

existing technology children begin not to recognize the traditional game of cuk-cuk bimbi, but with 

the implementation into a work of dance it can be recognized by children and more loving 

traditional games. 

 

Keywords. Cuk cuk bimbi game, Character Education. 

 

Ringkasan: Penelitian ini berbijak pada fenomena di pinggiran sungai di Banjarmasin tentang 

permainan tradisional cuk cuk bimbi anak-anak yang mengisi waktu luang dalam pendidikan 

karakter. Permainan tradisional yang masih dilakukan oleh anak-anak di daerah pinggiran sungai 

di Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan proses implementasi dan hasil 

implimentasi melalui permainan tradisional anak cuk cuk bimbi di pinggiran sungai di 

Banjarmasin. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan diskriptif kualitatif, dengan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implimentasi pendidikan katakter dapat 

ditumbuhkan pada sebuah permainan tradisional cuk cuk bimbi yang menonjolkan kebersamaan, 

kerjasama, dan kepercayaan kepada orang lain. Permainan tradisional yang dapat membentuk 

karakter anak untuk saling membutuhkan dan peduli serta saling percaya antara satu dengan yang 

lainnya. Implementasi dari permainan cuk cuk bimbi yang diwujudkan dalam bentuk sebuah karya 

seni yang akan lebih dikenal dan dipelajari oleh anak-anak sekarang ini. Pengaruh perkembangan 

teknologi yang ada anak-anak mulai tidak mengenal permaian tradisional cuk-cuk bimbi, tetapi 

dengan adanya implementasi kedalam sebuah karya seni tari maka dapat dikenal oleh anak dan 

lebih mencintai permaianan tradisional.  

 

Kata kunci. Permainan cuk cuk bimbi, Pendidikan Karakter. 

PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan media yang sangat berperan dalam menciptakan manusia 

yang berkualitas dan berpotensi dalam diri yang seluas-luasnya. Melalui pendidikan akan 

terjadi proses pendewasaan diri sehingga di dalam proses pengambilan keputusan 

terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai dengan rasa tanggung jawab yang 

besar. Mengingat peran pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat 

Indonesia yang berkualitas. 

Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta 

didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi 

kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Tugas pendidik 
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hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan, jika pendidik memiliki 

gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Manusia memiliki ciri khas 

yang secara prisipiil berbeda dari hewan. Ciri khas manusia yang membedakannya dari 

hewan terbentuk dari kumpulan terpadu (integrated) dari apa yang disebut sifat hakiki 

manusia. Disebut sifat hakiki manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki 

oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Pemahaman pendidik terhadap sifat hakikat 

manusia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia. Peta ini akan menjadi 

landasan serta memberikan acuan baginya dalam bersikap, menyusun strategi, metode, 

dan teknik, serta memilih pendekatan dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan 

komunikasi transaksional di dalam interaksi edukatif. ( Umar Tirta,dkk. Hal.1. 2008). 

Membangun keberadaban bangsa yang berkarakter Indonesia adalah conditiozine 

qua non bagi Bangsa Indonesia dewasa ini. Hal ini dapat diwujudkan jika individu-

individu manusia Indonesia sebagai pendukung utama peradaban bangsa Indonesia 

memiliki karakter bangsa yang luhur dalam rangka membangun keberadaban bangsa. 

Karakter sebagai faktor kepribadian tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya, maka 

manusia Indonesia yang berkarakter juga sesungguhnya tidaklah dapat dilepaskan dari 

karakter budaya nasional Indonesia. Di sini budaya nasional Indonesia adalah yang 

bertumpu pada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yakni 

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI (Pemerintah Republik 

Indonesia, 20 10:9-11). Di samping itu, tidak dapat dipungkiri pula bahwa budaya 

nasional juga berbasis pada kearifan budaya lokal yang hidup dalam kehidupan 

masyarakat bangsa Indonesia yang multikultur dalam bentuk modal sosial yang tumbuh 

dan berkembang menjadi pelangi kekayaan kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah 

atau budaya lokal orang Banjar seperti sebuah permainan cuk cuk bimbi, yang telah 

memiliki syair akan makna pendidikan karakter didalamnya. Dengan budaya lokal 

permainan cuk cuk bimbi inilah orang Banjar masih mempergunakan dalam 

pengembangan-pengembangan pendidikan karakter sekarang ini menuju ke budaya lokal 

yang ada. Sehingga hal tersebut memberikan ide gagasan serta mengkontribusi 

pengembangan kekayaan kebudayaan nasional dan pengembangan karakter bangsa 

Indonesia.  (Mohammad Nuh, dalam Asah Asuh Membangun Karakter & Budaya 

Bangsa, Edisi 6/Th II, Juni 2011). 

Menggali khazanah budaya adiluhung yang telah diwariskan oleh para leluhur agar 

budaya itu tidak hilang serta melestarikan peninggalan nenek moyang ini sangatlah 

penting agar bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Mendikbud, Bapak 

Mohammad Nuh (2011) bahwa kebudayaan dipercaya sebagai media yang paling efektif 

membangun masyarakat dunia yang damai dan harmonis, membangun karakter bangsa 

serta berperan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Idehem,dkk (2005) kebudayaan 

Banjar khususnya kesenian dan permainan daerah sesungguhnya menjungjung tinggi 

nilai-nilai, diantaranya nilai solidaritas, nilai kebersamaan, dan nilai estetika. Hal ini 

tercermin dalam permainan cuk cuk bimbi yang dimainkan lebih dari 4 orang, dan salah 

satu diantaranya yang harus menebak salah satu temannya yang membawa suatu benda. 

Permainan cuk cuk bimbi adalah satu permaian daerah Banjar yang merupakan budaya 

ekspresif yang termanifestasi secara konfiguratif mencakup nilai-nilai dasar yang 

dominan.(idehem, 2005:129). 

 

METODE 
Penelitian ini berpendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pendekatan 

kualitatif ini digunakan dengan alasan, yaitu: (1) penelitian ini memiliki data langsung 

yang bersifat alami, yaitu permainan cuk cuk bimbi yang ada di masyarakat ; (2) 

instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri secara langsung mengadakan 

pengamatan, wawancara, dan pencatatan di lapangan; (3) data yang dikumpulkan bersifat 

deskriptif maksudnya menggunakan kata-kata (naratif), tidak menggunakan angka-angka 

atau statistik, (4) lebih mengutamakan proses daripada hasil. Penelitian ini menggunakan 
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rancangan studi kasus dengan alasan karena sangat memungkinkan bagi peneliti untuk 

mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peritiwa kehidupan 

nyata yang diamati.  

Pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung di daerah-

daerah penelitian untuk dapat mengamati langsung proses internalisasi pendidikan 

karakter melalui permainan cuk cuk bimbi sehingga pengamatan langsung ini dapat 

memberikan pengalaman detail terhadap bentuk syair permaian cuk cuk bimbi yang 

sedang diteliti. Mengumpulkan data lapangan dengan mencatat dan merekam berbagai 

data dari obyek berupa rekaman bentuk syair dan  permainan cuk cuk bimbi.Analisis data  

merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah terhimpun untuk memperoleh pengetahuan 

mengenai data tersebut dan mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan (Bogdan dan 

Biklen, 1982: 239). Oleh karena data pada penelitian ini berwujud kata-kata, kalimat-

kalimat, paragrap-paragrap yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif, 

maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif melalui tiga jalur kegiatan 

yang merupakan satu kesatuan (saling berkait) yaitu: (1) reduksi data, yaitu suatu proses 

memilah, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh dari 

lapangan; (2) penyajian data, dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna 

serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; 

(3) Verifikasi.  
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Gambar 3.1  Hubungan Interaktif  Alur Analisis Data Penelitian Kualitatif 

Diadaptasi dari Milles dan Huberman (1984) 

 

ANALISIS DAN HASIL 

Berbicara masalah pelajaran gerak dasar tari bagi siswa, sewajarnyalah apabila 

tuntutan pelajaran tersebut diselaraskan dengan kemampuan anak, tahap perkembangan 

jiwa anak, serta lingkungan hidup mereka sehari-hari. Hal ini disebabkan karena jika kita 

menyusun bahan pelajaran gerak dasar tari tanpa menghiraukan aspek-aspek yang 

menjadi ciri utama keadaan jasmani dan rohani anak, kemungkinan besar yang menjadi 

sasaran pokok  pelajaran Pendidikan Seni Tari tidak akan tercapai. Begitu pula target 

yang hendak kita capai dari pelajaran praktik gerak dasar tari itu sendiri akan terhambat. 

Hambatan-hambatan yang akan dialami oleh anak-anak itu antara lain, mereka sulit 

memperagakan atau melakukan gerak dasar tari itu, sehingga antusias belajar dan 

semangatnya semakin berkurang, tidak percaya diri, serta kebebasan anak di dalam 

mengungkapkan angan-angan kreatifnya akan terkekang atau terhambat, dan sebagainya. 

GERAK PENGUASAAN 



Seminar Nasional Pendidikan 2020 

Pendidikan Seni Alternatif di Era Millenial Berbasis Nilai-Nilai Luhur Nusantara 

 

376 
 

A. Latihan Penguasaan Gerak Kaki 

a.1 Latihan penguasaan gerak kaki terdiri atas: 

1. Berjalan di tempat 

2. Berjalan di tempat dengan beberapa arah hadap 

3. Berjalan berpindah tempat atau beralih tempat dengan beberapa arah gerak 

4. Berlari-lari kecil di tempat 

5. Berlari-lari kecil di tempat dengan beberapa hadap 

6. Berlari-lari kecil berpindah tempat dengan beberapa arah gerak 

7. Berlari-lari kecil ke beberapa arah gerak yang diakhiri dengan jongkok 

8. Berjalan di tempat dengan beberapa arah hadap yang diakhiri dengan loncatan di 

    tempat 

9. Berjalan berpindah tempat ke beberapa arah yang diakhiri dengan loncatan di tempat 

10. Berjalan berpindah tempat kebeberapa arah gerak yang diakhiri dengan loncatan di 

      tempat 

11. Berjalan di jalan yang becek, berjalan di lumpur sawah, menendang kebeberapa 

      arah, berjalan menyeberangi sebatang bambu, dan sebagainya 

12. Berjalan biasa yang dilanjutkan dengan lari-lari kecil dan diakhiri dengan meloncat 

ke beberapa arah; berjalan dengan satu kaki yang diakhiri dengan meloncat di 

tempat atau berpindah tempat; berjalan dengan kedua kaki dijinjitkan yang 

dilanjutkan dengan berlari dan diakhiri dengan loncatan pendek, dan sebagainya. 

a.2 Latihan Penguasaan Gerak cuk cuk bimbi Badan 

1. Membusungkan dada 

2. Memiringkan  badan kesamping kanan dan ke samping kiri 

3. Menggerakkan badan ke muka dan ke belakang 

4. Menggerakkan badan kemuka dan ke belakang 

5. Menggerakkan badan sehingga menghadap ke samping kiri dan ke samping kanan 

6. Memutarkan pinggul searah jarum jam dan sebaliknya 

7. Menggerakkan dada dan perut seperti orang kecapaian, atau menggeliat-geliat dan 

    sebagainya. 

a.3 Latihan Penguasaan Gerak cuk cuk bimbi Lengan dan Tangan 

1. Melambaikan tangan kanan sebagai tanda perpisahan  

2. Bertepuk didepan dada, di samping kanan dan kiri kepala,di atas kepala, di belakang 

pinggul; bertepuk dengan kedua lengan tangan diluruskan kemuka atau ke sudut dan 

ke samping, dan sebagainya. 

3. Menepuk bahu kanan, bahu kiri, lutut kanan dan lutut kiri, pinggul kanan dan pinggul 

kiri secara bergiliran 

4. Menggabungkan beberapa macam bertepuk 

5. Bertepuk secara bergiliran dengan pasangannya (kiri, kanan, atau    keduanya) dengan 

saling berhadapan atau berpasangan-pasangan 

6. Mengibarkan bendera, memainkan sapu tangan, menepuk gendang, mencangkul, 

menarik layang-layang, menyapu, menimba air, menarik-narik kendali seperti naik 

kuda atau kusir delman, berenang, dan sebagainya. 

 

a.4 Latihan Penguasaan Gerak cuk cuk bimbi Kepala 

1. Menunduk dan menengadah 

2. Menoleh ke sudut kanan depan dan ke sudut kiri depan, menoleh ke samping 

    kiri dan ke samping kanan 

3. Memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan 

4. Memutarkan otot-otot leher searah jarum jam dan sebaliknya 

5. Menolak dengan isyarat kepala, seperti kakek-kakek batuk, dan sebagainya. 

6. Menggerakkan kepala ular, atau burung bangau menyelam, burung elang 

    mencari mangsa, dan sebagainya. 

7. Menggerakkan kepala atau dagu dengan membuat huruf atau angka-angka 
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    tertentu. 

 

B.Latihan Penguasaan Gerak cuk cuk bimbi Gabungan 

Latihan penguasaan gabungan dari beberapa bagian anggota tubuh sampai seluruh tubuh 

terdiri dari: 

1. Menggabungkan gerak kaki dengan badan dengan kedua tangan dipinggang, seperti 

berjalan ditempat kebeberapa arah hadap atau berjalan bepindah tempat sambil 

memiringkan badan ke kanan dan ke kiri, berjalan seperti raksasa atau seperti orang 

yang sombong, dan sebagainya. 

2. Berjalan seperti kakek-kakek kedua tangan dirapatkan/merapat ke punggung, berjalan 

melewati lorong-lorong, dan sebagainya. 

3. Seperti banteng atau domba akan menubruk musuh, pohon tertiup angin, layang-

layang diangkasa atau seperti pesawat terbang, seperti harimau akan menerkam 

mangsanya, dan sebagainya. 

4. Menonjolkan gerak tangan disertai gerak kaki dan badan, seperti berjalan ditempat 

atau berpindah tempat ke berbagai arah sambil memiringkan badan kekanan dan 

kekiri dan bertepuk, berjalan dengan ayunan kedua tangan, seperti tentara berbaris, 

orang bermain tarik tambang, kupu-kupu terbang, orang menyapu, orang memetik 

bunga di taman, orang menarik layang-layang, dan sebagainya. 

5. Menonjolkan gerak kepala yang disertai sikap dan gerak bagian tubuh lainya, seperti 

ayam mencari dan mematuk makanan, orang yang kehausan, orang mendengar bunyi-

bunyian yang mengejutkan dari berbagai arah, dan sebagainya. 

6. Menonjolkan gerak kaki disertai sikap dan gerak bagian tubuh lainnya, seperti orang 

bermain bola kaki, orang menyeberangi jembatan sebatang bambu, orang berjalan di 

air, kuda berlari, kuda melompati parit, kuda melompati gawang, dan sebagainya. 

7. Gerak yang menggunakan alat, seperti orang berjalan sambil mengibar-kibarkan 

bendera, berjalan atau lari-lari kecil sambil melambai-lambaikan sapu tangan, 

memainkan tongkat, memainkan selendang, memainkan tali disertai beberapa gerakan 

dari bagian-bagian tubuh lainnya. 

8. Menggerakkan seluruh tubuh, seperti pohon tertiup angin sampai tumbang, layang-

layang putus sampai jatuh ketanah, layang-layang putus terbawa angin sampai 

melayang-layang di angkasa raya, orang membawa benda yang berat, dan sebagainya. 

9. Secara selektif, tentukan beberapa permainan anak-anak yang hidup di daerah kita 

sendiri. 

Sebelum menginjak pada tahap latihan atau kegiatan-kegiatan pelajaran praktik 

gerak dasar tari berikutnya, terlebih dahulu janganlah melupakan beberapa hal yang 

penting untuk diterapkan didalam melaksanakan kegiatan praktik penguasaan gerak 

tersebut. Hal-hal yang penting tersebut, yaitu di samping setiap materi pelajaran 

penguasaan gerak dilakukan oleh anak secara bergiliran oleh sekelompok kecil yang 

terdiri dari beberapa anak, sepasang atau dua pasang anak, dan sekali-sekali dapat pula 

dilakukann oleh seorang anak. Bagi mereka yang pada saat itu tidak tampil ajaklah untuk 

turut memperhatikan teman-temannya secara serius. Cara latihan dengan menumbuhkan 

dan memupuk keberanian anak yang tampil dengan berpegang kepada prinsip-prinsip 

yang dapat mengarah kesasaran yang positif. Artinya, petunjuk dan penilaian yang benar-

benar dapat meningkatkan semangat dan gairah belajar anak serta memperkokoh 

kepercayaan terhadap dirinya masing- masing. 

 

C.Penguasaan Pengaturan Gerak Berirama 

Setelah dirasa dapat memperhitungkan bahwa pelajaran pendidikan penguasaan 

gerak dianggap memadai hasilnya, tahap selanjutnya di dalam mempelajari gerak dasar 

tari cuk cuk bimbi adalah bagaimana agar anak belajar mengatur serta mengungkapkan 

gerak-gerak berirama. Dengan kata lain, aktivitas seperti apakah yang dapat melatih rasa 

irama atau kepekaan anak terhadap irama yang tetap bersinambung dengan hasil 
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belajarnya terdahulu. Untuk keperluan ini, tak salah lagi apabila mencoba memadukan 

berbagai irama yang teratur, mudah dan cocok dengan seluruh jenis perbendaharaan 

gerak yang telah dipelajari oleh anak. 

Kaitannya dengan permasalahan belajar mengatur gerak yang berirama ini, 

sebenarnya terdapat beberapa hal yang sudah dimiliki dan dialami oleh anak. Hal tersebut 

antara lain, jika kita mengamati kondisi anak. Hal tersebut antara lain, jika kita 

mengamati kondisi anak secara cermat, pada diri mereka sudah tertanam rasa irama, baik 

secara cermat, pada diri mereka sudah tertanam rasa irama, baik secara langsung 

diperoleh dari pelajaran menyanyi, menari-nari secara spontan yang disebabkan oleh 

luapan-luapan kegembiraannya, maupun dari ritme-ritme alam dan ritme-ritme 

kehidupan yang mereka alami sehari-hari, dan sebagainya. Kemudian apabila kita telaah 

kembali ternyata pengalaman-pengalaman belajar mengungkapkan gerak secara teratur 

itu. Kendatipun belum diatur secara resmi atau belum dijadikan pokok bahasan dan 

sasaran belajar, dengan diungkapkannya setiap gerakan secara berulang-ulang akan 

senantiasa terpadu dengan pengendalian dan pengaturan waktunya. 

Yang dimaksudkan dengan gerak berirama adalah pengungkapan gerak dalam 

ruang yang terkendali pengaturan waktunya atau pengungkapan gerak yang teratur 

ukuran-ukuran waktunya seperti gerak cepat, agak cepat, cepat sekali, dan gerakan yang 

lambat, agak lambat, dan lambat sekali. Istilah lain dari gerak berirama adalah gerak 

ritmis. 

Dalam merencanakan penetapan bahan pelajaran gerak berirama, seyogianya kita 

berupaya memilih pola-pola irama yang paling mendasar dan mudah bagi siswa di dalam 

mengatur gerak yang telah dikuasainya. Sebagai titik pijak yang paling baik, sudah 

barang tentu harus berorientasi pada pola irama yang terdapat dalam wujud penyajian 

tari-tarian daerah kita sendiri. Bukankah pelajaran gerak dasar tari cuk cuk bimbi ini 

diperuntukkan sebagai dasar untuk memudahkan dalam mempelajari tari-tarian daerah di 

kemudian hari? Dengan demikian, tentu saja Anda dituntut untuk memilih secara selektif 

berbagai pola irama tari-tarian milik daerah sendiri sehingga Anda dapat menemukan 

pola-pola irama yang mendasar, mudah, dan selaras dengan perbendaharaan gerak yang 

telah dikuasai siswa. 

Pada pola irama 4/8 yaitu pada hitungan empat sampai delapan gerakan masih 

sama, yaitu sebelah kiri 4 hitungan sebelah kanan empat hitungan.Variasi dari pola irama 

ini, antara lain, ada yang dilakukan dengan tempo cepat, sedang, dan lambat disesuaikan 

dengan irama yang dipakai. Untuk irama yang dinamis yaitu 1 ketukan, menimbulkan 

rasa enerjik, semangat dan gembira. Pemilihan lagu dan lirik juga perlu diperhatikan. 

Seperti telah diutarakan di atas, materi gerak yang dijadikan bahan adalah gerak-

gerak yang sudah dipelajari. Namun, secara bertahap sebaiknya mulai membetulkan jika 

ada yang mengungkapkan geraknya kurang serasi. Misalnya, loncatan-loncatan terlalu 

tinggi, koordinasi antara kaki dan gerak tangannya kurang seimbang, tekukan-tekukan 

kakinya terlalu rendah atau belum tampak jelas menekuk, dan sebagainya. Jadi, 

disamping titik berat kegiatan belajar gerak dasar tari gerak cuk cuk bimbi dengan pola 

irama tertentu, sekaligus mengoreksi desain-desain gerak mereka. 

Sebelum melaksanakan kegiatan pelajaran gerak berirama ini, cobalah terlebih 

dahulu memeriksa bahan latihan yang tersusun bertahap itu seteliti mungkin. Apakah 

gerak-geraknya yang sudah ditentukan itu sesuai dengan perkembangan motoriknya, 

sudah selaraskah antara gerak dan pola iramanya, serta dapatkah dilakukan oleh mereka 

secara bersama-sama, berpasangan, dan secara individual? Jika benar-benar sudah cukup 

memadai dalam mengkajinya, penyampaian setiap materi pelajaran seyogianya diawali 

dengtan menerangkan secara singkat dan jelas serta mendemonstrasikan suatu gerakan 

ritmis dengan pola irama yang sudah ditentukan itu. Kemudian, ajaklah mereka bersama-

sama untuk menirukan. Setelah itu, barulah mengoreksi mereka dengan tidak henti-

hentinya memberikan tuntunan, arahan, dan dorongan untuk meningkatkan gairah 

belajarnya. Hal penting yang patut pula dikemukakan di sini adalah karena materi gerak 
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yang dijadikan bahan utama adalah hasil yang telah dicapai sewaktu belajar penguasaan 

gerak, pengajar atau pelatih dituntut untuk menguasai dengan baik materi gerak cuk cuk 

bimbi tersebut. Untuk penahapan bahan yang hendak kita sajikan sebaiknya tetap 

dilakukan mulai dari praktik gerak berirama berdasarkan gabungan dari beberapa 

anggota tubuh sampai seluruh tubuh. 
 

KESIMPULAN 

Tujuan mengenal gerak dasar cuk cuk bimbi di sekolah untuk memberikan 

pengenalan bentuk gerak dasar tari, memperdengarkan musik/iringan dan lagu-lagu 

dinamik serta ritmis, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kegembiraan dalam 

bergerak. Selain itu, memperkenalkan juga pengalaman nilai-nilai keindahan kepada 

anak, sehingga mereka dapat dibentuk menjadi manusia-manusia yang utuh dan memiliki 

kemampuan dalam mengenal suara dan gerak-gerak dengan benar dan harmonis. 

 Pengenalan nilai-nilai seni dari sejak awal masa hidup anak, sudah pasti akan 

mempunyai arti yang positif dalam kehidupannya. Para anak didik di sekolah diharapkan 

dapat menyukai, menirukan, dan mencintai atau mempunyai apresiasi tentang karya-

karya seni daerahnya dan nasional. Apresiasi terhadap karya seni senantiasa harus 

ditumbuhkan dan digalakkan sejak masa kanak-kanak sesuai dengan harkat 

kemanusiaannya, yaitu memiliki rasa, cipta, dan karsa. Seni sebagai salah satu media 

untuk membentuk kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Pendidikan kesenian juga 

akan meningkatkan kegembiraan dan kesenangan dalam belajar di sekolah. 

 Adanya pengenalan gerak dasar menari di sekolah sesungguhnya merupakan  

suatu aktivitas yang tepat. Apabila tidak ada pengenalan lebih dini, pemberian materi 

gerak dasar cuk cuk bimbi menari pada siswa khususnya tidak akan terkontrol dan 

semaunya saja. Hal ini berakibat perubahan sikap atau perilaku pada anak kedepannya. 

Akhirnya juga tidak ada pengenalan materi menari warisan budaya tari yang sangat kaya 

di bumi nusantara ini tak akan dikenal, dikagumi, dan dicintai oleh siswa di sekolah. 

Pelajaran seni tari tidaklah sekadar merupakan media kegembiraan bagi siswa, tetapi 

dapat pula menjadi alat ekspresi dan laku estetis. Karena itu, kebiasaan dalam lingkungan 

hidupnya sebagai “manusia bermain”, kesenangan akan binatang dan alam sekitar, serta 

kebiasaan-kebiasaan lainnya yang khas dialami oleh siswa akan tersalurkan lewat 

ekspresinya yang mewujud menjadi gerak-gerak cuk cuk bimbi ritmis yang indah. 
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Ringkasan: Beberapa sekolah di Malang tergabung dalam Paguyuban Pemberdayaan dan 

Pengembangan Seni Tradisi (PPST). Paguyuban ini berhasil mencetak banyak prestasi dalam 

perlombaan seni dari tingkat regional, nasional, hinggan internasional. Hal tersebut memicu 

pertanyaan strategi apakah yang digunakan oleh guru seni tari di sekolah yang tergabung dalam 

PPST. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengorganisasian, penyampaian, dan 

pengelolaan pembelajaran seni tari. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data valid dikonfirmasi pada teori strategi pembelajaran. 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa guru tidak menggunakan RPP dalam pengorganisasian, 

penyampaian pembelajaran terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup, pengelolaan pembelajaran 

meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan siswa. Sehingga dapat dikatakan guru hanya perlu 

berfokus pada penyampaian dan pengelolaan saja dalam strategi pembelajaran seni tari kelas 

PPST.  

 

Kata kunci : strategi pembelajaran, seni tari, kelas PPST 

 

PENDAHULUAN   

Pendidikan berasal dari kata “didik” atau “mendidik” yang artinya memelihara 

dan memberi latihan. Sedangkan “pendidikan” adalah tahapan kegiatan untuk mengubah 

sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan (Sumanto, 2011). Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya dalam 

meningkatkan harkat dan martabat manusia yang dilaksanakan di berbagai jenjang 

pendidikan (Jenilan, 2018). Salah satunya adalah jenjang pendidikan formal dengan 

strategi pembelajaran tertentu (Sedova et al., 2019), sehingga siswa dapat memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan (Zandra, 

2014). 

Pendidikan merupakan cara untuk menyiapkan generasi masa kini dan masa 

depan, dalam pendidikan terdapat suatu proses pembelajaran (D’Angelo, Furia, Crociata, 

& Castagna, 2010). Pembelajaran merupakan suatu cara pembimbingan peserta didik 

yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan materi serta membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya (Arslan, 2014). Hal ini sesuai 

dengan apa yang dikemukakan (Majid, 2013) bahwa “Pembelajaran merupakan suatu 

upaya untuk membelajarkan peserta didik dengan berbagai upaya, strategi, metode, dan 

pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan”. 

Terlepas mempelajari pelajaran umum, kebudayaan juga menjadi salah satu 

pelajaran pokok yang ada di semua jenjang pendidikan (Rahmawati, Pratamawati, & 

Zandra, 2017), salah satunya SMP (Zandra, 2011). Dengan mempelajari seni tari tradisi 

sama dengan memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia kepada 

generasi muda (Khusairi, Zandra, & Harini, 2019). Beberapa sekolah di Malang 

tergabung dalam Paguyuban Pemberdayaan dan Pengembangan Seni Tradisi (PPST). 

SMP Negeri 4 Malang merupakan salah satu sekolah yang tergabung dalam PPST. SMP 

Negeri 4 Malang merupakan sekolah yang memiliki kelas khusus seni yang dijadikan 

menjadi intrakulikuler. Kelas PPST (paguyuban pemberdayaan dan pengembangan seni 
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tradisi) yang dibuat dengan tujuan mendidik, membina dan melatih siswa dalam seni 

tradisi melalui pembelajaran intrakulikuler (Sayekti, 2019).  Awal terbentuknya PPST 

pada tahun 2005 dengan mengajuan proposal oleh SMP Negeri 4 Malang menjadi 

anggota PPST Jawa Timur kepada PLS Dinas Pendidikan kota Malang ke UPT 

Pengembangan kesenian sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. kkini berubah 

menjasi Paguyuban Pemberdayaan dan Pengembangan Seni Tradisi dibawah Dinas 

Pariwisata. 

 Pada tahun 2005/2006 anggota PPST diambil dari siswa ektrakulikuler seni tari 

dan musik. Hingaa muncul kelas seni yang membantu siswa mempelajari seni tradisi 

secara mendalam. Lalu 2007/2008 sampai 2013/2014 ekstrakulikuler dihapus, menjadi 

intrakulikuler seni bagi kelas seni. Sebelumnya kelas regular berjumlah 9 kelas, namun 

berubah menjadi 8 kelas regular dan 1 kelas seni PPST. Sejak tahun 2014 sampai 

sekarang jumlah kelas regular menjadi 7 kelas dan 2 kelas seni yaitu kelas VII-H dan VII-

I. Dalam perekrutannya kelas seni PPST melakukan seleksi sesuai dengan minat dan 

bakat masing-masing.  

 Kelas seni PPST memliki 3 macam konsentrasi pembelajaran pada seni tradisi 

seperti teater, tari dan musik (Zandra, 2019), yang dikelolah oleh pengelolah PPST SMP 

Negeri 4 Malang. Pembelajaran kelas seni dan kelas regular memiliki jumlah jam mata 

pelajaran seni budaya setiap minggunya. Kelas regular memiliki 4 jam pelajaran seni 

budaya sedangkan seni PPST memiliki 8 jam pembelajaran seni sesuai konsentrasinya 

masing-masing dan di tambah jam tambahan disore hari. 

Dalam proses pembelajaran kelas seni mengacu pada kurikulum 2013 namun di jam 

tambahan PPST guru tidak memilki kurikulum khusus karena pemberian materi kepada 

siswa hanya berdasarkan kebutuhan kelas seni. Disamping itu, ternyata guru seni tari 

PPST Tri Idha Rochana merupakan lulusan pertamina Universitas islam Malang. Kelas 

seni tari dibawah bimbingan Tri Idha telah mengukir prestasi di berbagai perlombaan 

kota hingga provinsi. Paguyuban ini berhasil mencetak banyak prestasi dalam perlombaan 

seni dari tingkat regional, nasional, hinggan internasional. Prestasi-prestasi tersebut dapat 

dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Prestasi kelas seni PPST konsentrasi tari 

No Tahun  Prestasi 

1 2018  Juara 1 Tari kreasi UM Tingkat Provinsi 

   Juara 1 Tari Kreasi SMA 1 Blitar Tingkat Provinsi 

   Juara 1 FLS2N Tari Kota Malang 

2 2019  Juara 1 Pekan Seni Pelajar tingkat Kota Malang 

   Juara 3 Pekan Seni Pelajar Prop. Jawa Timur Tari Tradisi Kreasi Tingkat Jawa Timur 

   Penyaji Terbaik Duta Seni Pelajar Nusantara se jawa-bali 

 

Merunjuk pada penjelasan diatas peneliti memiliki keingintahuan yang besar 

tentang strategi pembelajaran seperti apa yang digunakan oleh guru seni tari kelas seni 

PPST. Dikarenakan penggorganisasian kelas yang dilakukan tidak sepenuhnya 

menggunakan RPP, sehingga berdampak pada proses pembelajaran. Dibalik itu banyak 

prestasi yang telah di capai oleh kelas PPST, kenyataannya bahwa sebagian besar anggota 

pemenang setiap lomba adalah siswa kelas VII dan guru kelas seni berlatar belakang 

pendidikan namun bukan dalam bidangnya. Hal tersebut memicu pertanyaan strategi 

apakah yang digunakan oleh guru seni tari di sekolah yang tergabung dalam PPST.  

Penelitian ini ingin mengetahui metode-metode yang dapat diterima dengan 

mudah oleh siswa, maka dapat disimpulkan keterampilan khusus dan strategi sangat 
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berdampak dalam meningkatkan keterampilan. Alasan tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengetahui Strategi guru dalam mengajar pada kelas seni, khususnya seni tari. Sehingga 

peneliti memilih judul “Strategi Pembelajaran Seni Tari Paguyuban Pemberdayaan dan 

pengembangan Seni Tradisi Di SMP Negeri 4 Malang” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengorganisasian, 

penyampaian, dan pengelolaan pembelajaran seni tari. 

METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara 

ditujukan kepada kepala sekolah, guru, waka kurikulum, dan koordinator kelas. Observasi 

dilakukan untuk mengetahui pembelajaran dikelas. Dokumentasi didapatkan dari struktur 

kelas. Seluruh data valid dikonfirmasi pada teori strategi pembelajaran.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengorganisasian Pembelajaran Seni Tari PPST di SMP Negeri 4 Malang 

Pengorganisasian pembelajaran menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. 

Maka dari itu, sebuah pembelajaran akan menjadi lebih signifikan dan terstruktur dengan 

baik saat memiliki pengorganisasian yang baik pula. SMP Negeri 4 Malang memiliki 

struktur pengorganisasian pembelajaran yang cukup baik dengan segala pengaturan pada 

detail perangkatnya.  

Namun, hal yang perlu disoroti pada pengorganisasian kelas seni PPST di SMP 

Negeri 4 adalah tentang bagaimana pembelajaran pada saat intrakulikuler dimulai dengan 

rencana pembelajaran sedangan teamwork tidak dimulai dengan sebuah rencana 

pembelajaran yang spesifik.Walaupun menurut (Uno & Mohamad, 2011) dalam 

pengorganisasian pembelajaran terdapat perencanaan sebagai awal dari pembelajaran 

sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Tidak adanya acuan pembelajaran berupa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) di 

teamwork/ jam tambhan tidak membuat kelas seni berjalan tertatih dalam melaksanakan 

kegiatannya. Guru dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan pokok kelas seni 

itu sendiri yaitu, menciptakan generasi dengan kemampuan berkesenian serta terus 

berprestasi 

Secara garis besar, pada kelas seni SMP Negeri 4 Malang, konsep tujuan 

pembelajaran dikemas dengan cara yang memfokuskan kegiatan pada praktek yang 

memberikan wawasan secara langsung kepada siswa dan menciptakan suasana belajar 

yang sangat menyenangkan untuk belajar berproses tari bersama teman seusia. Seperti 

dikemukakan oleh (Mulyasa, 2008), bahwa dengan demikian guru dan siswa dapat 

bersama-sama belajar menggali kompetensinya secara optimal. Maka, untuk kepentingan 

tersebut diperlukan konsep pembelajaran yang langsung menerjunkan siswa pada hal 

yang menjadi tujuan pokok pembelajaran itu sendiri. 

Tujuan 

Tujuan dasar dari pembelajaran seni tari PPST di SMP Negeri 4 Malang adalah 

tentang bagaimana sekolah memberikan wadah untuk siswa dalam mengembangkan 

pengembangan daya cipta dan kreativitas yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan 

bidangnya, serta membina,melestarikan seni budaya, khususnya dalam bidang seni tradisi 

dan terus berprestasi sesuai potensi yang dimiliki oleh siswa. Hal tersebut menjadi salah 

satu indikator-indikator yang secara tidak langsung menjadi tolak ukur pembelajaran seni 

tari PPST di SMP Negeri 4 Malang. Seperti menurut (Meager, 1962) tujuan pembelajaran 

dianggap sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka 

mempelajari bahasan tertentu dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari 

bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. 
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Materi 

Memilih materi yang tepat merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan oleh 

guru. Penyampaian materi yang jelas, menarik serta menyenangkan akan sangat berperan 

dalam proses pembelajaran, dimana materi merupakan isi pengajaran yang dibawakan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses analisa kebutuhan juga menjadi salah satu 

hal yang perlu dilakukan sebelum memilih materi sehingga kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran. Secara spesifik, PPST seni tari di SMP Negeri 4 Malang memilih materi 

berdasarkan tingkatan kelas, materi  untuk kelas VII diberikan materi tari remo, 

sedangkan pada  kelas VIII diberikan materi tari beskalan. Jam tambahan/ teamwork yang 

ada di SMP Negeri 4 malang tidak ada materi khusus, jadi menyesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah/ PPST. 

Seperti disampaikan oleh Djamarah and Zain 2006 materi pembelajaran adalah 

substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, segala 

substansi seharsusnya dipilih dan dipilah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa 

tersebut. Secara spesifik materi yang diajarkan pada teamwork PPST seni tari di SMP 

Negeri 4 Malang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, sehingga guru tidak memiliki 

patokan khusus ketika proses pembelajaran. Kebutuhan pembelajaran tersebut apakah 

kebutuhan untuk kegiatan perlombaan atau kegiatan sekolah, hal itu yang menjadi acuan 

guru untuk proses penyampaian materi. Tidak lupa, kemampuan siswa juga menjadi salah 

satu indikator guru untuk merancang sebuah materi. 

 

Media Pembelajaran  

 Kehadiran media dalam pembelajaran pada kelas seni tari menjadi sangat penting 

sebagai jembatan penghubung guru kepada siswa untuk memahami materi serta memberi 

motivasi. Media yang digunakan pada pembelajaran seni tari PPST di SMP Negeri 4 

Malang adalah Tape recorder, video dan hangout. Djamarah and Zain 2010 

mengemukakan bahwa media adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar serta merangsang siswa 

untuk mendorong terjadinya proses belajar.  

Fungsi dan manfaat penggunaan media adalah menambah gairah dan motivasi 

siswa dalam belajar (Sanjaya, 2006). Maka, media yang bervariasi seperti video, hangout 

dan tape recorder yang dapat mendukung pembelajaran seni tari seharusnya dapat 

menjadi konsiderasi tersendiri bagi proses pembelajaran tersebut. Hal tersebut sesuai 

dengan apa yang disampaikan oleh (Punaji setyosari & Sihkabuden, 2005) keberadaan 

media merupakan suatu alat atau sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara 

atau saluran atau jembatan dalam kegiatan komunikasi (penyampaian dan penerimaan 

pesan) antara komunikator (penyampai pesan) dan komunikan (penerima pesan). 

 

Metode  

Metode pembelajaran yang tepat akan berdampak pada keberhasilan tujuan 

pembelajaran. Dalam penerapannya, guru seni tari PPST SMP Negeri 4 Malang 

menggunakan tiga macam metode pembelajaran yang diaplikasikan secara bertahap 

dengan tujuan pencapaian pemahaman yang setara kepada materi yang diberikan. Hal 

tersebut sesuai dengan Sanjaya, 2011 bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan 

yang telah disusun tercapai secara optimal.  

Metode ceramah sebagai metode awal bagi siswa untuk menerima penjelasan 

tentang materi – materi yang akan dipelajari. Hal ini merupakan langkah yang baik untuk 

memulai suatu pembelajaran karena informasi penting mengenai petunjuk pembelajaran 

dan tambahan motivasi bagi siswa seharusnya disampaikan di awal. Akan lebih baik jika 

metode ini tidak digunakan dalam waktu yang terlalu lama dikarenakan tujuan 

pembelajaran yang sebenarnya dalam pengembangan psikomotorik siswa melalui 

praktek. 
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Metode kedua yang digunakan dalam pembelajaran seni tari PPST di SMP Negeri 

4 Malang adalah Metode Demontrasi. (Hasibuan & Moedjiono, 2010) menjelaskan 

bahwa metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang sangat efektif untuk 

menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: bagaimana cara 

mempraktekan tari, terdiri dari ragam apa saja, bagaimana detail gerak tari, bagaimana 

proses bekerjanya. Dengan adanya demonstasi diberikan oleh guru, siswa mendapatkan 

contoh tentang materi yang sedang diberikan. Dikemukakan oleh Sanjaya, 2011 bahwa 

dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung 

keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inkuiri. Maka dari itu, pengunaan 

metode demonstrasi terbilang sangat membantu dalam pembelajaran PPST seni tari di 

SMP Negeri 4 Malang. 

Metode drill sebagai metode ketiga menjadi metode penguat keterampilan siswa 

dalam menari. Siswa diajarkan untuk mempraktekkan secara berulang-ulang guna bisa 

mendapatkan detail gerak tari. Saling mendengarkan serta mendengarkan intruksi dari 

guru kepada siswa agar menjadi salah satu hal yang dapat digunakkan untuk menguji 

kepekaan kemampuan psikomotorik sekaligus kepekaan terhadap kelompoknya. Latihan 

atau berlatih merupakan proses belajar dan membiasakan diri agar mampu melakukan 

sesuatu(Supriadie & Darmawan, 2012). Oleh sebab itu, metode drill menjadi metode 

andalan pada pembelajaran seni tari demi mencapai kesuksesan siswa dalam melakukan 

ragam gerak tari. 

 

Penilaian  

Pada kelas seni tari SMP Negeri 4 Malang, penilaian dilakukan secara individu 

dan kelompok. Secara individu dilakukan dalam peranan siswa di kelas saat 

mempelajarinya sendiri, mencoba melakukan gerak tari yang diajarkan. Sedangkan secara 

kelompok, dilakukan saat siswa praktek menarikan secara bersama – sama menggunakan 

pola lantai.  

Penilaian yang digunakan guru terkandung ketiga aspek kurikulum 2013 yang 

dituliskan secara tersirat. Kemendikbud tahun 2014 menerangkan tentang Panduan 

Penilaian Pencapaian Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Pertama, dengan ranah 

penilaian terdiri dari tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, 

kognitif dan psikomotorik). Sedangkan parameter yang digunakan dalam sistem penilaian 

kelas seni SMP Negeri 4 Malang sedikit berbeda dengan penilaian pada umumnya yang 

mengikuti standar kurikulum 2013.  

Kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian, ketiga aspek tersebut diubah menjadi 

beberapa parameter yang berbeda, yaitu aspek keaktifan siswa yang mewakili aspek 

afektif. Dalam hal ini, aspek afektif dilihat dari sejauh mana siswa aktif mengikuti proses 

pembelajaran, baik dari bertanya, menjawab pertanyaan, dan bagaimana siswa bersikap 

dengan baik selama mengikuti pelajaran. Sedangkan, kemampuan siswa yang mewakili 

aspek kognitif beserta psikomotorik sejauh mana siswa dapat menangkap materi pelajaran 

yang kemudian dipraktekkan pada materi yang diberikan oleh guru. Pada dasarnya, guru 

dapat menggunakan bentuk penilaian apapun selama dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa secara keseluruhan dengan baik. Sebagai acuannya, sesuai dengan 

pendapat (Sudjana & Ibrahim, 2009) bahwa penilaian merupakan bagian integral dari 

kegiatan pembelajaran. Penilaian adalah proses upaya memberi nilai terhadap kegiatan 

belajar-mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan 

pengajaran. 

 

Penyampaian  Pembelajaran Seni Tari PPST Di SMP Negeri 4 Malang 

Penyampaian pembelajaran merupakan metode untuk menyampaikan pengajaran 

kepada siswa. Menurut Supriadie & Darmawan, 2012 ,penyampaian pembelajaran terbagi 

menjadi tiga tahap  berupa kemampuan mengembangkan keterampilan dasar mengajar 
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yang dilakukan dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti, hingga kegiatan menutup 

pelajaran.   

 

Kegiatan Awal 

 Kegiatan awal, guru menciptakan suasana agar tercipta suasana yang kondusif. 

Guru mempersiapkan mental siswa, Setelah siswa dirasa siap menerima pelajaran, guru 

memulai pelajaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan(Supriadie & Darmawan, 2012) 

bahwa kegiatan awal adalah usaha yang dilakukan guru pada saat mengawali 

pembelajaran dalam rangka menciptakan kondisi bagi siswa agar fisik, mental, perhatian, 

dan motivasi menjadi terpusat dan bangkit untuk melakukan aktifitas pembelajaran. Maka 

dari itu, kegiatan awal dimaksudkan untuk menata mental dan kesiapan siswa untuk 

menerima pelajaran dan dimaksudkan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif 

sebelum memulai pembelajaran. Penciptaan suasana yang baik untuk sebuah 

pembelajaran sangatlah penting dilakukan diawal kegiatan agar siswa mendapatkan 

antusiasme yang tinggi sebelum memulai pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti  

 Kegiatan inti pembelajaran, guru mengorganisir lingkungan pembelajaran agar 

mudah melakukan kegiatan belajar dan mencapai tujuan. Pada kegiatan inti, guru sudah 

mengelola kelas dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kegiatan inti 

yang dilakukan seni tari PPST di SMP Negeri 4 Malang disusun berdasarkan kebutuhan 

kelas.  Guru mengaktualisasikan pembelajaran sesuai langkah-langkah kegiatan dengan 

mengembangkan variasi pola interaksi dan prinsip-prinsip mengajar serta keterampilan 

mengajar (Supriadie & Darmawan, 2012). 

kegiatan inti yang dilakukan di kelas seni SMP Negeri 4 Malang disusun 

berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Metode ceramah berada pada awal 

kegiatan inti menyampaikan nama tari yang akan menjadi materi, serta dilanjutkan 

dengan pemberian teknik tari. guru meminta siswa untuk menirukan secara berulang-

ulang sampai siswa bisa dan hafal sesuai dengan apa yang dicontohkan serta guru 

memberikan intruksi kepada siswa. Hal tersebut sesuai dengan teori Supriadie & 

Darmawan, 2012 bahwa banyak hal yang dapat dilakukan guru berdasarkan keterampilan 

dasar mengajar, berupa keterampilan membemberi penguatan, mengadakan variasi, 

menjelaskan, bertanya, mengelola diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. 

 

Kegiatan Penutup  

Beberapa hal yang dilakukan guru dalam menutup pembelajaran menurut 

(Supriadie & Darmawan, 2012) adalah: melakukan validasi/merangkum, membuat 

simpulan, melakukan post test, memberikan kegiatan tindak lanjut (bisa berupa tugas). 

Sesuai hal tersebut guru memberikan evaluasi dengan menyampaikan letak kekurangan 

pada saat pembelajaran PPST seni tari berlangsung. Pembelajaran diakhiri dengan banyak 

motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kekurangan masing-masing. 

Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan evaluasi dari tiap 

pertemuan dengan tujuan agar siswa juga memiliki rasa tanggung jawab tentang 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan  

Dengan tatanan kegiatan penutup terebut, kepedualian guru terhadap pemahaman 

siswa merupakan hal yang baik untuk dilakukan di setiap pembelajarn. Hal ini bertujuan 

agar siswa juga memiliki tanggung jawab tentang pembelajaran kedepan serta tidak 

merasa diabaikan. 

 

Pengelolaan Seni Tari PPST Di SMP Negeri 4 Malang  

Pengelolaan pembelajaran bukanlah hal yang mudah. Faktor pendukung yag dapat 

menjadi daya tarik bagi proses pembelajaran adalah suasana kelas yang kondusif dan 
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nyaman. Pengelolaan pembelajaran adalah salah satu tugas guru untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif. Pengelolaan pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu 

pengelolaan ruang dan pengelolaan siswa. 

 

Pengelolaan Ruang 

Berkenaan dengan Pengelolaan ruang berkatian dengan pengaturan kelas yang 

bersifat fisik seperti keindahan kelas, kebersihan kelas, fasilitas pendukung dan lainnya. 

Terkait dengan hal tersebut kondisi fisik yang digunakan pada pembelajaran seni tari 

PPST di SMPN 4 Malang termasuk nyaman dan cukup baik untuk kegiatan pembelajaran. 

Ruangan yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu ruang laboratorium PPST dan aula, 

namun ruangan yang sering digunakan adalah labolatorium PPST berukuran 13 x 9 meter, 

dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Ruangan tersebut terdapat fasilitas seperti 

gamelan (untuk karawitan), tipe recorder, kaca dinding untuk menunjang fasilitas belajar. 

Sesuai dengan (Majid, 2013) menyatakan bahwa agar tercipta suasana yang 

menggairahkan, perlu diperhatikan pengaturan / penataan ruang kelas. 

Hasil dari data dan teori tersebut, maka dapat dikatakan kondisi ruang pada 

pembelajaran PPST seni tari di SMP Negeri 4 Malang sudah baik. Sekolah cukup baik 

dalam memberikan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sudah diberikan. Seluruh 

siswa seni tari juga menjaga fasilitas yang diberikan dengan sangat baik, mulai 

membersihkan ruangan sebelum dan sesudah digunakan, menata ruangan dengan rapi, 

dan menjaga ketertiban saat pelajaran berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan teori 

(Majid, 2013) bahwa lingkungan fisik pembelajaran yang baik meliputi: (1) ruang 

pembelajaran yang nmemungkinkan siswa untuk bergerak bebas, (2) pengaturan tempat 

duduk yang memungkinkan guru muda bertatap muka dengan siswa, (3) ventilasi dan 

pengaturan cahaya, dan (4) penyimpanan barang-barang pada tempat khusus sehingga 

mudah dicapai bila diperlukan. 

 

Pengelolaan Siswa 

Saat pembelajaran berlangsung, kondisi kelas dapat dikatakan cukup kondusif. 

Siswa memiliki tingkah laku yang baik walaupun kadang memerlukan sedikit percakapan 

dan candaan. Guru dapat mengatur siswa berdasarkan situasi yang ada ketika proses 

belajar mengajar berlangsung. Ada dua kategori pokok tentang masalah pengelolaan 

siswa dalam proses belajar mengajar, yaitu masalah individual dan masalah kelompok 

(Majid, 2013). Dalam masalah individual, guru langsung mendekati siswa dan memberi 

peringatan.  

Masalah kelompok, guru lebih membebaskan siswa untuk bertanya kepada teman-

temannya ketika mereka mengalami kesulitan. Guru menyadari bahwa tidak semua siswa 

bisa leluasa bertanya kepada guru, karena rasa canggung atau takut bertanya kepada guru. 

Maka dari itu, di sela-sela pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk saling berdiskusi mengenai materi yang diajarkan. Siswa yang kurang paham bisa 

bertanya kepada temannya yang lebih pandai, begitu juga sebaliknya siswa yang pandai 

mengajari temannya yang bertanya.  

Data dan teori tersebut, bahwa guru seni tari sudah melakukan pendekatan-pendekatan, 

yaitu pendekatan individual dan pendekatan kelompok untuk menangani siswa yang 

bermasalah di kelas dan kurang displin. Hal tersebut juga sesuai dengan teori (Majid, 

2013) bahwa siswa dalam suatu kelas biasanya memiliki kemampuan yang beragam: 

pandai, sedang, dan kurang. Karenanya, guru perlu mengatur kapan siswa bekerja 

perorangan, berpasangan, berkelompok, atau klasikal. Jika berkelompok, kapan siswa 

dikelompokkan berdasarkan kemampuan sehingga ia dapat berkonsentrasi membantu 

yang kurang, dan kapan siswa dikelompokkan secara campuran sebagai kemampuan 

sehingga terjadi tutor sebaya. 
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SIMPULAN  

Hasil penelitian ini menujukan bahwa guru tidak sepenuhnya menggunakan RPP 

dalam pengorganisasian, penyampaian pembelajaran terdiri atas pendahuluan, inti, dan 

penutup, pengelolaan pembelajaran meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan siswa. 

Sehingga dapat dikatakan guru hanya perlu berfokus pada penyampaian dan pengelolaan 

saja dalam strategi pembelajaran seni tari kelas PPST. 
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PENINGKATAN MUSIKALISASI SISWA MIS (MANADO INTERNASIONAL 

SCHOOL) DALAM STRATEGI PEMBELAJARAN MELALUI MUSIK 

TRADISIONAL KOLINTANG KAYU DI MANADO 

 
Meyny S.C Kaunang 
 

(Program Studi Sendratasik)-Universitas Negeri Manado 

Email:kaunangmeyny@yahoo.com. 
 
Abstract: This research is at the MIS school (Manado International School), which has several 

different ethnicities, as well as different countries and regions. This research method used is the 

Classroom Action Research (CAR) method, which aims to improve learning outcomes and 

through traditional music from Indonesia, namely Kolintang Kayu to be better. The results of this 

study with the musical learning model of students become more innovative and more creative. 

Key Words: Manado Internasional School, Musikalisasi, Kolintang Kayu 

 

Ringkasan: Penelitian ini pada sekolah MIS (Manado Internasional School),yang memiliki 

beberapa etnis yang berbeda, serta negara dan daerah yang berbeda. Metode penelitian ini yang 

digunakan adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang bertujuan meningkatkan hasil 

belajar dan melalui musik tradisional dari indonesia yaitu Kolintang Kayu agar menjadi lebih baik. 

Hasil Penelitian ini dengan model pembelajaran musikalisasi siswa MIS menjadi lebih inovatif dan 

lebih kreatif. 

Kata kunci:Peningkatan Pembelajaran, Musikalisasi,Kolintang Kayu. 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan media yang sangat berperan dalam menciptakan manusia 

berkualitas dan berpotensi dalam diri yang seluas-luasnya. Melalui pendidikan akan 

terjadi proses pendewasaan diri sehingga di dalam proses pengambilan keputusan 

terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai dengan rasa tanggungjawab yang 

besar. Mengingat peran pendidikan tersebut maka sudah seyogyanya aspek ini menjadi 

perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat Indonesia 

yang berkualitas. (Nasrul.2010: 3) 

Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan 

Kebudayaan. Kebudayaan yang bisa terjadi pada lingkungan pendidikan salah satunya 

dapat menjadikan perhatian dari masyarakat seluruh Indonesia. Dalam memajukan 

sebuah Kebudayaan dapat melalui berbagai bidang, dan mememiliki tujuan yang sama 

yaitu untuk meletarikan budaya khususnya kebudayaan di Indonesia. (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017nomor (1) 4). 

Musik Tradisional Kolintang sebagai salah satu hasil kebudayaan bangsa 

Indonesia sesungguhnya masih sangat digemari dan diminati oleh masyarakat kalangan 

anak-anak, baik remaja maupun dewasa, mereka sangat antusias dan berminat 

mempelajari agar dapat memainkanya. Tetapi pengalaman peneliti menunjukkan adanya 

kendala yang dialami oleh para siswa MIS (Manado Internasional School) dalam 

mempelajari kolintang kayu, terutama yang tidak memiliki naluri kord, dan metode 

pembelajaran yang bersifat manual dikarenakan siswa MIS yang berasal dari berbagai 

negara dengan budaya yang sangat berbeda. 

Pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009. Yang mengatakan salah satunya, 

ialah Peningkatan Sumber Daya Manusia, atau masyarakat Manado dalam memajukan 

budaya daerah dan kesenian daerah, guna menjadikan kota Manado lebih meningkat dan 

maju. 

Pembelajaran akan budaya daerah meningkatakan rasa cinta terhadap seni dan 

budaya, dilingkungan pecinta musik yang berada dalam lingkup Gereja dan masyarakat 

yang akan menjadi peserta sesuai dengan kriteria dan latarbelakang akan musikalitas 
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musiknya, seperti : LPPD Kecamatan se-Kabupaten Minahasa Tenggara, Guru-guru SD 

dan SMP pecinta dan pelaku seni budaya, dan Utusan komisi Musik Gerejawi di Kota 

Manado. 

Berdasarkan hasil observasi pada siswa MIS pada pembelajaran Musikalisasi 

khusnya, siswa terlihat kurang semangat, kurang cepat hafal, dan kurang perhatian, 

kolaborasi akan siswa yang pandai dengan siswa yang pandai, dan yang kurang terlihat 

pasif dan pasrah saja tanpa ada usaha untuk bertanya kepada guru atau pelatih maupun 

teman untuk bisa menguasai materi yang sedang dipelajari yaitu Musik Kolintang dari 

Kayu. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode tindakan kelas/ Classroom Action Research 

(CAR). Arikunto, (2011:16) menyebutkan batas pengertian Penelitian berupa Tindakan 

Kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan mengikuti langkah-

langkah yang dikemukaan oleh Arikunto (2011:16) yaitu : terdapat Perencanaan dengan 

Pelaksanaan yang dilakukan dengan Pengamatan lalu terjadi sebuah Refleksi dalam 

setiap Siklus. Dan semua itu terdiri dari dua siklus secara berurutan dilakukan hingga 

mendapatkan peningkatan yang signifikan. 

 

ANALISIS DAN HASIL 
Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam proses belajar agar dapat 

mencapai pembelajaran dengan lebih efektif dan mudah. Menurut Kemp (dalam 

Hamruni,2012) strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Strategi pembelajaran Musik Kolintang kayu pada siswa MIS, menurut Dick and 

Carey (dalam Hamzah,2008) memiliki 5 komponen yang terdapat didalamnya beberapa 

komponen yang mendasar diantaranya kegiatan Pendahuluan, penyampaian informasi, 

partisipasi, tes dan kegiatan lanjutan. 

a. Kegiatan pedahuluan 

Kegiatan pendahuluan pada pembelajaran musikalisasi kolintang kayu ini 

pada siswa MIS dengan diawali berbincang-bincang dan sedikit mendengarkan 

seberapa jauh pengetahuan akan memainkan musik kolintang kayu tersebut. Dengan 

keakraban tersebut mempermudah pelatih atau guru lebih memahami mereka dan 

dengan gampang memberikan beberapa arahan untuk pembelajaran. Pelatih atau 

guru pun dapat  mengenal karekteristik dari setiap para siswa yang berbeda enis dan 

budaya serta negara. 

b. Penyampaian Informasi 

Dalam pemnyampaian informasi di pembelajaran musikalisasi siswa MIS 

menggunakan beberapa metode mengajar dengan memberikan kegiatan latihan 

ketrampilan secara berulang kepada peserta didik agar siswa memiliki ketrampilan 

dalam memainkan musik kolintang kayu. 

c. Partisipasi Peserta didik 

Peserta didik atai siswa MIS yaitu anak-anak dari berbagai negara yang 

sudah ditentukan masing-masing dari sebelumnya. Dalam bermain musik kolintang 

kayu ini, sudah ditentukan sesuai kemampuan dan pemahamannya masing-masing. 

Dalam pembagian pemain alat musik ini sudah ditetapkan dan tidak akan ditukar-

tukar lagi penempatannya. Jika sebelumnya pemain bass maka peserta tersebut akan 

tetap memainkan bass, tetapi terkadang terdapat penambahan pemain pembantu 

sesuai materi lagu. 

d. Tes 

Tes ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan  dari 
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pembelajaran tersebut sudah tercapai. Dalam pembelajaran kolintang kayu di siswa 

MIS ini dilakukan dengan tes praktek, dan untuk pemahaman atau hafalan letak dan 

nada diberikan tes tertulis. Kemudian tes ini dilakukan dengan menghafal 

memahami notasi atau nada disetiap pola yang diajarkan dulu dan langsung 

mempraktekkanmateri secara langsung.  

e. Kegiatan lanjutan 

Kegiatan lanjutan dimaksudkan untuk memperdalam apa saja yang telah dimengerti 

oleh siswa MIS atau peserta didik dari pertama dilakukan kegiatan pembelajaran 

sampai mengaplikasikan yang telah dipelajari kedalam kehidupan sehari-hari. 

Dari temuan kegiatan belajar mengajar musikalisasi yang dilaksanakan dalam 2 

siklus, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Aktivitas Siswa  

Aktivitas siswa MIS pada siklus I dan II dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini : 

Tabel 11 : Perbandingan Musikalisasi Peningkatan Aktivitas Siswa MIS Siklus I 

dan II 

Siklus  Rata- rata Kriteria 

I (Satu) 83,66 Sangat Aktif/ 1 lagu 

II (Dua) 100 Sangat Aktif/2 lebih 

lagu 

Peningkatan  16, 34  

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata aktivitas siswa pada siklus I memperolah 

presentase 83, 66 dan pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 16,34 % sehingga 

menjadi 100% dengan kriteria ke dua siklus sangat aktif. 

2. Aktivitas Guru 

Hasil observasi aktivitas guru dari siklus I dan II dapat dilihat pada tabel 12 

berikut ini : 

Tabel.12 Perbandingan Musikalisasi Peningkatan Aktivitas Guru Siklus I dan II 

Siklus Rata-rata Kriteria 

I (Satu) 88,88 Sangat Aktif/ 1 lagu 

II (Dua) 97,1 Sangat Aktif/ 2 lebih lagu 

Peningkatan 8,33  

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata aktivitas guru atau pelatih pada siklus I 

memperoleh presentase 88,88 % dan pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 8,33 % 

sehingga menjadi 100% dengan kriteria ke dua siklus sangat aktif. 

3. Hasil Belajar 

  Dari segi hasil belajar ditemukan terjadinya peningkatan baik dari siklus I dan II. 

Adapun hasil bealajar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 13. Perbandingan Musikalisasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa MIS siklus I 

dan II 

Siklus Pertemuan Keterangan Nilai Rata-rata 

I 

 

(Satu) 

1 (Pertama) Tes akhir pembelajaran 62,8 

2 ( Ke dua) Tes akhir Pembelajaran 72,8 

3 (Ke tiga) Tes Formatif 75,7 

II 

 

(Dua) 

1 (Pertama) Tes akhir pembelajaran 78,5 

2 ( Ke dua) Tes akhir pembelajaran 88,5 

3 (Ke tiga) Tes Formatif 90 
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Dari tabel 13 tentang perbandingan Musikalisasi peningkatan hasil belajar siswa 

MIS dapat disimpulkan bahwa : pada siklus I rata-rata tes formatif siswa MIS 

memperoleh nilai 75,7 sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 14,3 poin 

menjadi 90.  

Dari temuan di atas maka peneliti berpendapat bahwa pada pembelajaran 

Musikalisasi khususnya pada alat Musik Kolintang Kayu pada siswa MIS (Manado 

Internasional School berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas siswa MIS itu sendiri dalam ketrampilan memainkan kolintang kayu. 

Peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa MIS ini terjadi karena beberapa 

faktor diantaranya karena persiapan disusun dengan matang oleh guru sehingga tahapan-

tahapan dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efektif, contohnya guru dapat 

menjelaskan materi dengan memberikan contoh teknik secara langsung sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa MIS, bahasa yang digunakan mudah dimengerti, suasana 

komunikatif dan membimbing siswa dengan penjelasan dan contoh yang rinci dan tepat, 

selain itu guru atau pelatih berpedoman pada teori-teori belajar para ahli seperti teori 

musik pukul dasar, teori pembelajaran musik daerah, maupun teori belajar notasi musik 

dasar. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa MIS ( Manado 

Internasional School) di Kota Manado, yang digunakan dalam pembelajaran tersebut 

adalah strategi pembelajaran terbuka dilihat dari struktur peristiwa belajar mengajarnya 

karena pengajar membuat strategi secara tersusun dan langsung. Pada materi musikalisasi 

kolintang kayu dengan menggunakan ketrampilan bermain musik diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa memperoleh nilai rata-rata 90 dengan ketuntasan klasikal 

100% 

2. Aktivitas Siswa MIS (Manado Internsioanal School)  memperoleh presentase 

100% dengan kriteria  sangat aktif. 

 

Hal ini berarti pembelajaran Musikalisasi Kolintang kayu dapat meningkatkan 

hasil belajar dan aktivitas siswa MIS (Manado Internasioanal School) terutama pada 

materi musik kolintang kayu. 
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PENERAPAN METODE COOPERATIVE LEARNING PADA MATA 

PELAJARAN SENI BUDAYA DI SMP KOTA PADANG 
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Email: syeilendrasendratasik@gmail.com 

 
Ringkasan: Tujuan penelitian  untuk mendeskripsikan penerapan metode cooperative learning 

pada mata pelajaran seni budaya  di tingkat SMP kota Padang. Jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif analisis. Data utama peserta didik setelah dibelajarkan menggunakan metode 

cooperative learning. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, observasi, dan 

wawancara.  Penerapan metode cooperative learning dengan cara: pertemuan pertama guru 

menjelaskan tentang materi musik tradisional, serta pembagian kelompok. Pertemuan kedua guru 

membagikan sub materi yang akan didiskusikan oleh setiap kelompok. Pertemuan ketiga setiap 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Pertemuan keempat guru memberikan ujian harian 

untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dan hasil 

pembelajaran seni budaya dengan materi  musik tradisional yang dilaksanakan pada kelas VIII 

dengan metode cooperative learning, sangat membantu dalam meningkatkan hasil pembelajaran, 

kerjasama antar peserta didik dan kelompok belajar. Perencanaan pembelajaran yang terstruktur 

dapat memotivasi peserta didik, sehingga tidak bosan dengan bahan ajar. Memberi fasilitas  belajar 

kepada peserta didik dan kelompok, memberikan reward dan penilaian kepada individu dan 

kelompok, pada tahap evaluasi, dapat meransang agar cepat memahami pembelajaran, serta 

mampu memberi dorongan semangat dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 
Kata kunci: Penerapan, Cooperative Learning, Musik Tradisional. 
 
LATAR BELAKANG 

Pembelajaran seni budaya memiliki peranan penting dalam pendidikan di tingkat 

sekolah menengah, karena pendidikan seni budaya mengarahkan peserta didik untuk 

memahami tentang konsep seni budaya, menampilkan sikap apresiatif terhadap seni 

budaya, dan mampu menampilkan kreativitas. Salam (2009:93) menyatakan bahwa 

pendidikan seni budaya dan keterampilan diberikan di sekolah karena keunikan, 

kebermaknaan dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, 

yang terletak pada pemberian pengalaman langsung dan pengalaman estetik dalam bentuk 

kegiatan berapresiasi, berekspresi atau berkreasi melalui pendekatan: "belajar dengan 

seni", "belajar melalui seni", dan "belajar tentang seni". 

Pada umumnya di SMP kota Padang hasil observasi tahun 2019 menemukan hasil 

pembelajaran seni budaya (musik tradisional) yang berada di bawah KKM, hasil belajar 

peserta didik lebih dari 50% yang belum tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Khususnya pembelajaran seni musik (musik tradisi), disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti penggunaan metode pembelajaran, medya pembelajaran, sarana dan prasarana 

sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. 

Pemilihan metode dalam pembelajaran menjadi hal yang sangat penting untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, apalagi digunakan pada kelas yang tidak mencapai KKM. 

Pupuh (2014:1) mengatakan bahwa “Metode secara harfiah berarti ‘cara’. Dalam 

pemaknaan yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai 

untuk mencapai tujuan tertentu”. Kemudian menurut Nana Sudjana (2005:76) “Metode 

pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan 

peserta didik pada saat berlangsungnya pengajaran”. Sebab pembelajaran kesenian 

berfungsi sebagai penunjang atau pembantu dalam mendidik peserta didik menjadi 

manusia seutuhnya, agar tujuan itu tercapai, guru memiliki peranan yang besar dalam 

mendidik, guru juga dituntut bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta 

didik yang dididik secara optimal, karena pendidikan seni dapat meningkatkan kreatifitas 

mailto:syeilendrasendratasik@gmail.com
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peserta didik. Peningkatan tersebut berjalan dengan baik jika seorang guru memiliki 

kompetensi dan penggunaan metode yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran seni budaya,  di SMP kota Padang di samping nilai di 

bawah KKM, juga ketidaksesuaian penggunaan  metode pembelajaran yang tidak tepat, 

pada penyampaian materi guru hanya melakukan komunikasi satu arah, guru berperan 

pasif, siswa hanya mendengarkan saja dalam bentuk ceramah, sehingga pembelajaran 

terasa monoton dan membuat peserta didik cepat bosan. Maka peneliti mencoba 

menggunakan metode cooperative learning agar proses pelaksanaan pembelajaran bisa 

diatasi secara maksimal. Menurut Slavin (2013:12) menyatakan,“cooperative learning 

adalah suatu model pembelajaran dimana peserta didik dan bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur 

kelompok heterogen”. Tujuan dalam penerapan agar dapat membantu dalam 

meningkatkan hasil belajar, dan mampu membuat peserta didik lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Cooperative Learning biasa diterjemahkan dengan belajar dalam prinsip yang 

koperatif. Metode ini paling sering digunakan untuk melakukan pembelajaran. Selain 

mudah diterapkan, metode ini juga dapat menyenangkan peserta didik karena dilakukan 

secara bersama-sama. Metode Cooperative Learning adalah salah satu cara mengajar 

dengan jalan melatih siswa menghadapi masalah. Peserta didik dilatih memecahkan 

masalahnya, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Langkah yang digunakan, 

biasanya dengan cara mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam 

bentuk pikiran, kemauan, perasaan serta semangat untuk mengetahui pemecahannya 

sampai pada suatu kesimpulan yang diharapkan. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dikatakan penelitian kualitatif 

karena semua data yang terdapat di dalam penelitian ini diuraikan sesuai dengan 

kenyataan yang ada di lapangan, sehingga tujuan yang dikemukakan dalam penelitian ini 

dapat tercapai, penelitian ini juga bermaksud utuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, secara holistik, dengan 

cara mendeskripsikan kedalam bentuk kata-kata. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analisis, yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan kerja kelompok siswa dalam belajar. Data utama yaitu nilai 

peserta didik setelah diberikan metode cooperative learning. Jumlah peserta didik 34 

orang. Kelas sampel dipilih yang hasil belajarnya lebih dari 50% yang belum tuntas 

dalam pembelajaran seni budaya dengan bahan ajar pengetahuan musik tradisional 

Minangkabau. 

 

HASIL PENELITIAN 

Sebelum menerapkan metode cooperative learning di kelas sampel, guru seni 

budaya menggunakan metode konvensional, dengan metoda ceramah menerangkan 

materi ajar dan sedikit diselinggi dengan memberikan pertanyaan terhadap materi ajar. 

Kemudian memberikan tugas yang tidak terkait dengan materi ajar, yang berakibat 

pelajaran seni budaya membosankan dan mengantuk di dalam kelas. 

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat mencapai tujuan dan hasil 

belajar yang maksimal, begitu juga dengan perangkat pembelajaran yang harus disiapkan 

dan disusun secara teratur dan diterapkan dengan lebih efektif, dalam hal ini guru yang 

profesional harus menyiapkan semua kebutuhan mengajar sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran, seperti kurikulum, rencana pelaksanaan pembelajaran, materi ajar, medya 

pembelajaran, LKS dan lainnya. Dengan adanya perangkat pembelajaran sebagai acuan 

untuk mengembangkan pembelajaran sangat membantu guru dalam proses pembelajaran, 

maka pembelajaran menjadi terorganisir dan terstruktur.  
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Langkah-langkah penerapan metode Cooperative Learning diawali dengan: 

1. Persiapan, sebelum pembelajaran dimulai  

2. Kegiatan penjelajahan pada saat pembelajaran di kelas  

3. Pertanyaan siswa diarahkan guru sekitar materi ajar 

4. Penyelidikan, guru dan siswa memilih pertanyaan untuk dieksplorasi lebih jauh.  

5. Refleksi, pada pertemuan berikutnya. 

 Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran dan 

medya pembelajaran, sebab pembelajaran harus dilakukan secara terencana dan 

terstruktur agar tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal.  Tahapan yang dilakukan 

dalam proses penelitian adalah: 

a. Guru memberikan materi ajar dalam proses belajar dan mengajar berlangsung dengan 

cara menjelaskan dan mendemonstrasikan materi ajar tersebut. 

b. Guru membagi beberapa peserta didik menjadi kelompok-kelompok, yang terdiri dari 

peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dan kemampuan yang menengah. 

c. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas secara berkelompok 

dalam menyelesaikan materi-materi yang sudah diberikan, didampingi oleh guru 

sebagai pembimbing. 

d. Guru memberikan tes serta penilaian setelah proses belajar mengajar selesai 

dilaksanakan. 

 

Perencanaan  

1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Awal 

Pertemuan pertama dilaksanakan 03-04-2019, dengan alokasi waktu 2x40 menit 

(2 jam pelajaran). 

1) Menyiapkan peserta didik dengan tertib. 

2) Mengabsensi peserta didik secara perorangan. 

3) Mengulas pembelajaran yang telah dipelajari  pada minggu yang lalu. 

b. Kegiatan Inti. 

1) Guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari beserta tujuannya. 

2) Guru menyampaikan pengertian tentang seni musik tradisional. 

3) Mendengarkan lagu-lagu tradisional Sumatera Barat melalui pemutaran musik 

lewat media Audio Visual. 

4) Melakukan tanya jawab tentang lagu yang sudah diperdengarkan. 

5) Menata ruang kelas untuk pembelajaran cooperative learning. 

6) Membagi kelompok peserta didik. 

c. Kegiatan Penutup. 

1) Memberi tugas masing-masing kelompok. 

2) Menyampaikan rencana yang akan dilaksanakan untuk pertemuan yang akan 

datang. 

3) Guru menutup dengan membaca hamdallah. 

2. Pertemuan Kedua  

a. Kegiatan Awal 

1) Menyiapkan peserta didik 

2) Memotifasi peserta didik 

3) Appersepsi 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menjelaskan kembali tujuan pembelajaran. 

2) Guru kembali mengatur peserta didik duduk membuat kelompok yang sudah dibagi 

pada minggu lalu.  

3) Guru membagikan sub materi yang akan didiskusikan oleh masing-masing 

kelompok. 
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Materi yang akan dibagikan kepada tiap-tiap kelompok adalah 6 fungsi seni musik 

tradisional 

a) Sebagai alat komunikasi. 

b) Sebagai sarana hiburan. 

c) Sebagai alat pengiring tarian. 

d) Sebagai sarana adat budaya (ritual). 

e) Sebagai sarana ekonomi. 

f) Sebagai sarana pengembangan diri. 

Setelah guru menuliskan materi yang akan diulas dan dikembangkan oleh masing-

masing kelompok, selanjutnya guru membuat no 1 sampai 6 pada kertas yang sudah 

dibagi menjadi 6 bagian kecil. Setelah itu ketua kelompok maju untuk mencabut loting 

nomor yang sudah disiapkan. 

4) Guru membimbing setiap kelompok. Guru mengawasi setiap kelompok, dan 

menjadi nara sumber bagi kelompok yang kurang memahami tentang sub materi 

yang mereka miliki. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Memberikan mengumpulkan tugas masing-masing kelompok yang diberikan pada 

pertemuan minggu lalu. 

2) Guru menjelaskan tentang pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan 

berikutnya. 

3) Guru menutup pembelajaran dengan menyuruh peserta didik membaca hamdallah. 

3. Pertemuan Ketiga 

a. Kegiatan Pembuka 

Guru memotivasi dan menyiapkan peserta didik. 

b. Kegiatan Inti 

Peserta didik duduk secara berkelompok. 

Pada pertemuan ketiga ini guru memberi arahan kepada peserta didik untuk 

kembali membuat posisi duduk secara berkelompok, setelah peserta didik duduk 

berkelompok, guru menyuruh masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil 

diskusi kelompok kepada kelompok lain, dengan menyampaikan secara bergantian di 

tempat kelompok masing-masing. Guru mengamati dan menjadi penengah serta 

mengarahkan diskusi yang sedang berlangsung. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru memberi apresiasi kepada masing-masing kelompok.  

2) Guru menyampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya akan diadakan ujian 

harian. 

3) Guru menutup pembelajaran dengan bersama-sama membaca hamdallah. 

4. Pertemuan Keempat 

Guru memberikan soal ujian dalam bentuk soal tertulis, peserta didik mengerjakan 

soal yang diberikan alokasi waktu satu jam mata pelajaran, peserta didik mengerjakan 

ujian dengan tenang. 

Dari hasil evaluasi yang sudah peneliti lakukan, bisa kita perhatikan setelah guru 

menggunakan metode cooperative learning adanya peningkatan yang signifikan, serta 

menghasilkan nilai-nilai yang sangat berbeda daripada pembelajaran yang guru berikan 

sebelum menggunakan metode cooperative learning. Ditinjau dari kemampuan peserta 

didik dalam menguasai konsep dan materi pembelajaran, peserta didik mampu 

memperlihatkan hasil yang sangat baik setelah menggunakan metode cooperative 

learning. 

Peneliti juga meninjau dari nilai rata-rata peserta didik, yang sebelum 

menggunakan metode cooperative learning mendapatkan nilai rata-rata 74, namun nilai 

tersebut meningkat dengan diterapkannya metode cooperative learning oleh guru dengan 

nilai rata-rata 85, kenaikan nilai tersebut juga ditunjang oleh kerjasama yang tercipta 
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dalam sebuah kelompok belajar, dalam pembelajaran cooperative learning peserta didik 

berinteraksi dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. 

Perkembangan yang baik dengan menerapkan metode cooperative learning juga 

terlihat dalam pencapaian keberhasilan yang diwujudkan secara bersama-sama, peserta 

didik yang memiliki kelebihan dapat membimbing peserta didik lain yang kurang mampu 

dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dilihat dari proses dan hasil pembelajaran seni musik tradisional yang 

dilaksanakan di SMP kota Padang dengan menerapkan metode cooperative learning, 

sangat membantu dalam meningkatkan hasil pembelajaran, kerjasama antar peserta didik 

dan kelompok. 

Perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan mengunakan medya pembelajaran 

dapat memotivasi peserta didik, sehingga peserta didik tidak bosan dengan pembelajaran 

yang dibelajarkan guru. Membagi peserta didik dalam kelompok, memberikan materi 

tentang seni musik tradisional, mencontohkan dan memperagakan/demontrasi kepada 

peserta didik. 

Memberi fasilitas  belajar kepada peserta didik dan kelompok, memberikan reward 

dan penilaian kepada individu dan kelompok, pada tahap evaluasi ini dapat merangsang 

peserta didik agar cepat memahami pembelajaran seni musik tradisional, serta mampu 

memberi dorongan semangat kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran 

secara bersama-sama. 

Maka maka disarankan kepada guru seni budaya: 1) Untuk semua guru seni budaya 

di daerah setempat, agar lebih memperhatikan cara dan metode yang digunakan dalam 

proses belajar dan mengajar, perbedaan setiap individu peserta didik dapat menjadi acuan 

guru dalam memilih metode mana yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, 2) Dari 

hasil penelitian ini  dapat menjadi acuan bagi penggunaan strategi pembelajaran dan 

metode dalam proses pembelajaran, 3) Memotivasi dan mendorong peserta didik lebih 

aktif dalam proses belajar dan mengajar, serta tujuan pembelajaran yang telah ditentukan 

tercapai dengan maksimal. 
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WAYANG TENGUL SEBAGAI WAYANG PENDOBRAK KEMAPANAN 

 

Tutung Nurdiyana 

Dosen Pendidikan Seni Pertunjukan, Universitas Lambung Mangkurat  

Email: tutung.nurdiyana@ulm.ac.id 

Ringkasan: Pertunjukan seni Wayang biasanya dimainkan dengan mengikuti pakem-pakem 

tertentu yang sudah disepakati secara tidak langsung oleh para dalang dan juga para penikmat 

wayang. Namun, bebeda dengan kebanyak pertunjukan wayang, wayang tengul dimainkan dengan 

tidak ada keharusan untuk sesuai dengan pakem-pakem yanga sudah baku.   Kajian ini bertujuan 

untuk menggambarkan sejarah seni pertunjukan wayang tengul serta berbagai berbagai alasan 

kenapa bentuk permainan dalam pementasan wayang tengul menjadi  seni pertunjukan  yang 

dimainkan dengan gaya sendiri dan tidak menggunakan pakem-pakem yang sudah establish dalam 

dunia perwayangan.  Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Metode penelitian 

kualitatif.  Penelitian ini menemukan bahwa sejarah wayang tengul lahir dari masyarakat Jawa sub 

kultur Bojonegoro yang egaliter dan tumbuh dan berkembang dari masyarakat pinggiran Jawa 

yang kritis terhadap berbagai gejala sosial yang menunjukkan ketidak adilan.  Adanya berbagai 

bentuk permainan dalam seni pertunjukan wayang yang tidak berpedoman pada pakem-pakem 

yang lazim dalam dunia perwayangan adalah sebagai wujud perlawanan terhadap kebudayaan 

yang dominan yang dianggap hanya menguntungkan sekelompok elit dalam masyarakat. Wayang 

tengul memberikan pesan pentingnya egalitarianisme dalam kehidupan sosial serta selalu kritis 

terhadap berbagai kemapanan yang seringkali melenakan dan menindas masyarakat kecil.  

 

Kata Kunci: Seni Pertunjukan, Wayang Tengul, Pendobrak Kemapanan 

 

PENDAHULUAN 

Wayang tengul merupakan salah satu jenis wayang yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kesenian wayang 

tengul ini keberadaannya sampai saat ini masih tetap dilestarikan di Kecamatan 

Bojonegoro  Kabupaten Bojonegoro yang menjadi lokasi penelitian ini.  Bukti Wayang 

Tengul masih eksis adalah masih sering ditampilkannya kesenian tradisional ini pada 

acara life cicle masyarakat Bojonegoro seperti hajatan pernikahan, sunatan, hari jadi, 

bersih desa, ritual sedekah bumi, dan hajatan di kantor-kantor Dinas Kabupaten 

Bojonegoro.    

Wayang Tengul terbuat dari kayu berbentuk tiga dimensi. Kepala boneka wayang 

terlepas dari badannya. Ia dihubungkan dengan sebuah tangkai yang menembus rongga 

tubuh dan tangkai ini dijadikan sebagai pegangan dalang untuk menggerakkan boneka 

wayang. Wayang Tengul di wilayah lain di Jawa disebut sebagai wayang golek.  Seperti 

di Yogyakarta dan Surakarta, wayang yang terbuat dari kayu seperti Wayang Tengul 

disebut dengan  Wayang Golek Menak.  Di Cirebon, Jawa Barat, kesenian yang sama 

disebut Wayang Cepak atau Wayang Golek Purwa, dan di Bandung pada tahun 1960 

terdapat Wayang Golek Modern yang disebut dengan Wayang Pakuan (Haryanto, 1988: 

60-61).   

Asal mula kata ‘tengul’ berasal dari kata tengal-tengul (geleng-geleng ke 

berbagai arah).  Bentuk boneka Wayang Tengul bisa digerakkan kepalanya dan terlepas 

dari badannya.  Kepala boneka wayang bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, naik turun, 

bahkan bisa digerakkan berputar.  Pada saat kepala boneka wayang digerakkan, 

gerakannya tengal-tengul (geleng-geleng ke berbagai arah), sehingga disebut Wayang 

Tengul. 

Lakon atau cerita yang dimainkan wayang tengul adalah cerita mengenai sejarah 

ke-Islaman yang berasal dari Serat Menak, Babad Tanah Jawi, dan Mojopahit. Menurut 

Kanti Waluyo wayang tengul mempunyai perbedaan dengan Wayang Golek Sunda. 

Wayang Golek Sunda membawakan dan menyajikan lako dari Ramayana dan Mahabrata, 

sedangkan Wayang Tengul banyak menyajikan cerita-cerita ajaran ke-Islaman (2000: 10). 
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Wayang Tengul sebagai kesenian tradisional yang masih digemari masyarakat 

Bojonegoro, mempunyai fungsi salah satunya sebagai media kritik sosial masyarakat.  

Fakta di lapangaan berdasarkan pengamatan pada setiap pertunjukan Wayang Tengul, 

terdapat kisah-kisah kehidupan yang terkait dengan religi yang sarat dengan muatan 

pendidikan serta kritik sosial.  Pertunjukan Wayang Tengul, melalui dialog-dialog dalang 

menunjukkan adanya ajaran-ajaran agama dan kehidupan yang ingin disampaikan oleh 

penonton.  Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan memaparkan tentang wayang tengul 

sebagai pendobrak kemapanan pakem sejak dari awal kemunculan wayang ini.  Oleh 

sebab itu penelitian ini mengambil tema tentang Wayang Tengul sebagai wayang 

pendobrak kemapanan dalam dunia pewayangan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Kajian tentang wayang sudah dilakukan oleh beberapa ilmuan yang mempunyai 

konsentrasi pada pengkajian seni.  Mereka mengkaji wayang dalam berbagai aspek 

diantaranya kajian-kajian yang memfokuskan pada fungsi wayang  (Wulansari, 2016; 

Sabunga dkk, 2016;  Ni’mah, 2018; Astawan, 2018; Sunardi, 2018), visualisasi wayang 

(Pradhiska dan Tjintariani 2014; Nurmayanti dan Marsudi, 2016), komunikasi wayang  

(Walujo, 2007) dan kepercayaan yang mengiringi wayang (Dewi dan Hilman, 2018; 

Seramasara, 2019) 

Dari beberapa kajian di atas terlihat bahwa kajian wayang banyak diarahkan pada 

fungsi wayang terutama untuk menerapkan nilai-nilai sosial bagi para pendukungnya 

serta kajian tentang visualisasi wayang serta berbagai keyakinan yang mengiri pagelaran 

wayang.  Kajian ini berbeda dengan kajian di atas, terutama wayang sebagai alat untuk 

mengukuhkan nilai-nilai sosial sebagai kesepakatan bersama yang dijadikan sebagai 

pegangan semua khalayak masyarakat.  Kajian ini difokuskan pada  wayang sebagai 

sebagai kritik sosial dan pendobrak kemapanan.  

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 

kualitatif.  Metode kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang 

mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subyek kajiannya.  Hal ini 

berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks 

alaminya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi 

makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya ( Denzin dan Lincoln, 2009: 2). 

 Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan tentang wayang tengul sebagai 

wayang pendobrak kemapanan dalam pakem.  Oleh sebab itu untuk memperoleh 

pemahaman dan data yang mendalam terkait tema digunakan metode kualitatif. 

 Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten 

Bojonegoro, Jawa Timur.  Alasan dipilihnya lokasi penelitian di Kecamatan Bojonegoro 

karena pertunjukan kesenian tradisional Wayang Tengul keberadaannya masih 

dilestarikan oleh masyarakat Bojonegoro dengan dukungan pemerintah kabupaten 

setempat.  Selain itu, pertunjukan kesenian tradisional Wayang Tengul masih sering 

digelar pada berbagai event di Kecamatan Bojonegoro. 

 

TEMUAN PENELITIAN 

a. Sejarah Wayang Tengul 

Dalam upaya menghimpun data mengenai sejarah wayang tengul, agak sulit karena 

tidak adanya bukti tertulis tentang asal mula wayang tengul. Peneliti akhirnya 

mendapatkan data tentang sejarah asal-usul wayang tengul berdasarkan cerita rakyat yang 

dianggap benar-benar merupakan sejarah asal mula wayang tengul oleh masyarakat di 

Kecamatan Bojonegoro. 
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Zaman dahulu, wayang tengul pada mulanya adalah sebuah permainan anak-anak 

desa sehabis menggembala hewan ternak dan sepulang dari pekerjaan di sawah. 

Permainan ini berupa permainan boneka-boneka kayu yang mereka buat sendiri dan 

mereka mainkan di atas meja.  Bentuk dari boneka asal-asalan dan ceritanya terserah pada 

yang memainkan boneka. Musik  yang dimainkan dari benda-benda di sekitarnya yang 

dipukul begitu saja. Lama-kelamaan permainan boneka ini dianggap menarik dan dapat 

menghibur orang yang melihatnya, sehingga oleh masyarakat dikembangkan menjadi 

suatu pertunjukan kesenian wayang tengul.  Dari bentuk boneka, cerita atau lakon, 

panggung pertunjukan, dan gamelan dibuat sedemikian rupa menjadi milik masyarakat 

Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. 

Cerita mengenai wayang tengul dapat dikategorikan sebagai cerita rakyat (milik 

masyarakat.  Cerita rakyat seperti yang dipaparkan oleh Kayam (1998: 39) bahwa 

masyarakat adalah satu perserikatan manusia dan apa yang disebut sebagai kreatifitas 

masyarakat berasal dari manusia-manusia yang mendukungnya, serta apa yang disebut 

seni rakyat, lagu rakyat, dan tarian rakyat yang tidak pernah dikenal penciptanya 

(meskipun mulanya dimulai oleh seorang pencipta anggota masyarakat tersebut) akan 

diklaim masyarakat yang bersangkutan sebagai miliknya. 

Masyarakat Kecamatan Bojonegoro tidak pernah mengenal siapa yang menciptakan 

atau memulai kesenian wayang tengul secara pasti. Pengetahuan masyarakat ini tentang 

wayang tengul didapat berdasarkan cerita rakyat atau folklor yang berkembang dari mulut 

ke mulut dan dari generasi ke generasi, sehingga wayang tengul dikenal sebagai kesenian 

tradisional masyarakat  Bojonegoro yang menurut Harsojo  (1988: 233) bahwa cirri-ciri 

kesenian rakyat adalah nilai yang terjalin dalam kesenian rakyat itu merupakn refleksi 

dari cara hidup sehari-hari masyarakat yang bersangkutan atau bersumberv pada mitos 

yang berkembang pada masyarakat. 

Lakon atau cerita yang dimainkan wayang tengul adalah cerita mengenai sejarah ke-

Islaman yang berasal dari Serat Menak, Babad Tanah Jawi, dan Mojopahit yang 

mengacu pada lakon pedalangan Jawa Timuran. Menurut Kanti Waluyo (2000: 25) 

wayang tengul mempunyai perbedaan dengan wayang golek sunda. Wayang golek sunda 

membawakan dan menyajikan lakon dari Ramayana dan Mahabrata, sedangkan wayang 

tengul banyak menyajikan cerita-cerita ajaran ke-Islaman. 

 

b. Wayang Tengul sebagai  Wayang Pendobrak Kemapan 

 Wayang adalah suatu seni pertunjukan yang menampilkan boneka dari kulit 

ataupun kayu yang dibuat menyerupai manusia. Wayang yang merupakan benda mati dan 

bisu itu akan hidup dan berbicara kalau sudah dilibatkan dalam jalinan lakon yang 

digerakkan oleh sang dalang.  Dengan demikian, dalanglah yang sebenarnya 

membeberkan wewayanganing ngaurip atau cermin kehidupan yang memberikan suri 

tauladan kepada manusia. Dalam pakem pedalangan setelah adegan jejer adalah adegan 

kedaton, kemudian paseban luar dilanjutkan dodolan.  Tidak demikian pada pertunjukan 

wayang tengul, wayang ini setiap adegan pertunjukan tidak terstruktur menurut pakem 

karena memang wayang tengul ini tidak mempunyai pakem.  Urut-urutan cerita terserah 

pada dalang tetapi ada jejer sebagai pedoman dalang dengan iringan gamelan laras 

slendro.     

Lakon dalam wayang tengul lebih banyak berupa carangan yang dibuat oleh dalang 

yang kadangkala bersumber pada cerita rakyat.  Lakon yang muncul biasanya bersifat 

ringan, artinya tidak banyak memuat cerita-cerita yang mendalam seperti sejarah, silsilah 

tentang wayang. Lebih banyak unsur humornya karena bermaksud untuk menarik dan 

menggugah minat penonton.  Biasanya waktu menyampaikan ajaran ke-Islaman pada saat 

muncul tokoh-tokoh Umar dan Amir (sejarah menak). Ajaran agama Islam ini 

disampaikan sebagai pelengkap lakon yang ada yang dihubungkan dengan kejadian 

sekarang, oleh karena itu adegannya lebih terfokus pada muatan agamanya. 
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  Menariknya lagi pada pertunjukan wayang tengul, nayogo (penabuh gamelan) 

dan sinden (penyanyi) turut dalam dialog dalang, bersahut-sahutan, sehingga komentar-

komentar yang menggelitik bisa muncul dalam pertunjukan wayang tengul yang 

berdurasi kurang lebih 8 jam.  Dialog yang bersahut-sahutan ini membuat penonton tidak 

jenuh melihat pertunjukan. Dari penonton pun kadang-kadang muncul komentar-

komentar yang cukup menggelitik, yang akhirnya dipakai dalang untuk bahan guyonan.  

Oleh sebab itu penonton  lebih senang dengan dalang yang pandai dalam hal antawacana 

atau percakapan, sabetan atau teknik memainkan wayang, dan mbanyol atau melawak. 

Jauh sebelum ada dalang dalam dunia pewayangan saat ini yang semakin menunjukkan 

kreatifitasnya yang tinggi seperti dalang ikut berjoget, pemain wayangnya tidak hanya 

boneka tetapi ada bintang tamunya, penonton ikut bersaut-sautan dalam dialog 

pewayangan dan lain-lain, wayang tengul dari awal kemunculannya sudah melakukan 

beberapa dari semua itu.  Wayang tengul tidak mempunyai pakem, dan wayang ini 

dialognya bebas dalam arti penonton, penabuh gamelan dan sinden bersaut-sautan dalam 

dialog pewayangan.  Namun di balik itu, wayang tengul sarat dengan muatan ajaran Islam 

yang muncul di sela-sela adegan yang memang sudah disiapkan. 

Wayang tengul mempunyai kekhasan tersendiri yaitu memakai dialek khas 

Bojonegoro yang disebut bahasa Jawa ngukuh. Tujuan dalang wayang tengul 

menggunakan dialek khas daerah adalah agar kesenian wayang tengul ini berkesan dan 

bernuansa pertunjukan asli dari masyarakat Bojonegoro dan juga menggugah penonton 

dalam setiap pertunjukannya untuk tidak selalu bosan mendengarkan bahasa Jawa Kromo 

Inggil yang baku.  

 Dalam dunia pewayangan selalu ada pakem, tetapi tidak demikian dengan wayang 

tengul.  Perlawanan terhadap pakem untuk memunculkan kreatifitas dalang sudah 

dimunculkan lama sejak kemunculan wayang tengul. Keunikan dan kekhasan yang 

dimiliki wayang tengul tetap menunjukkan kesederhanaan pertunjukan sebagai tontonan 

yang menghibur masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

 Wayang tengul sebagaisalah satu bentuk  seni pertunjukkan senantiasa 

memberikan suguhan yang menarik untuk dinikmati oleh para penggemarnya.  

Pertunjukkan wayang dapat membuat penonton serius menyimak dan seringkali diringi 

dengan gelak tawa yang sebenarnya mentertawakan diri sendiri melalui seringkaian 

percakapan para tokoh wayang yang dimainkan.  Cerita wayang merupakan  cerita yang 

sebenanrnya sudah dipahami oleh para penonton, namun karena kelihaian dalang 

menjadikan berbagai cerita yang dibuat menjadi segar dan menarik untuk disimak oleh 

para penonton pertunjukan. 

Kebanyakan cerita wayang biasanya dimainkan dengan aturan-aturan yang 

dipegang oleh para dalang serta melalui jejer kisah yang sudah ditentukan.  Berbeda 

dengan kebanyakan wayang di Indonesia, wayang ini dimainkan dengan menabrak pakem 

yang sudah ada sehingga pertunjukan wayang tengul sarat dengan makna pendobrakan 

terhadap kemapanan dan menyiratkan pentingnya kebenanran alternatif yang tidak 

populer bahkan anti mainstream. Pertunjukkan Wayang ini juga seringkali menunjukkan 

bahwa kebenaaran tidak selalu didapatkan dari yang mainstream tapi juga pada beberapa 

pandangan yang tidak populer namun  sarat makna. Pertunjukan ini juga pada akhirnya 

senantiasa mengkritiisi berbagai kehidupan sosial termasuk kehidupan sehari-hari yang 

dekat dengan para penonton. 
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