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MOTTO 

Bekerjalah sebaik-baiknya karena Allah pasti akan membalasNya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. bapak dan ibuku 

2. istriku 

3. kakakku 

4. adikku  
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SARI 

 

Menurut kurikulum 2004 pendidikan seni rupa diberikan untuk menumbuhkan 
kepekaaan rasa keindahan (estetika) dan artistik sehingga membentuk sikap kreatif, 
apresiatif dan kritis. Pendidikan seni rupa yang masuk dalam mata pelajaran  
Kertangkes memiliki aspek kognitif, psikomotorik dan apresiatif. Namun, sebagian 
besar pelaksanaan pembelajarannya lebih banyak praktik dan mengabaikan apresiasi. 
Padahal, diharapkan harus melibatkan ketiga aspek tersebut secara integral. Akibatnya 
siswa tidak memiliki peningkatan kepekaan atau sensitivitas  yang diharapkan. 
Kondisi  seperti ini jelas bukan merupakan pertanda positif karena akan menghambat 
proses pembelajaran yang benar dan tidak tercapainya tujuan akhir. Masalah 
pembelajaran apresiasi tentunya merupakan persoalan yang perlu mendapatkan 
amatan secara khusus untuk tercapainya kompetensi menilai keunikan gagasan karya 
seni rupa.  Secara spesifik rumusan yang diketengahkan adalah bagaimana proses, 
hasil dan faktor pembelajaran apresiasi dalam  pendidikan seni rupa di Sekolah Dasar 
Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari.  

Dengan adanya kondisi  tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) 
proses pembelajaran apresiasi dalam  pendidikan seni rupa (2) hasil pembelajaran 
apresiasi dalam  pendidikan seni rupa dan (3) faktor penentu proses pembelajaran 
apresiasi di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis  data yang digunakan adalah 
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Lokasi penelitian di 
Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Wirosari. Sasarannya adalah  proses pembelajaran 
apresiasi pendidikan seni rupa  di kelas IV,V, dan VI.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran apresiasi 
di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari jarang dilakukan dan tidak 
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hasil pembelajaran apresiasi di Sekolah Dasar 
Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari belum bisa meningkatkan kompetensi siswa 
dalam hal menilai berbagai gagasan tentang objek, tema, dan simbol dalam karya 
seni. Penyebabnya adalah persepsi guru bahwa pendidikan seni rupa hanya praktik 
dan kurangtahuan  guru mengenai pembelajaran apresiasi yang benar. 

Atas dasar itulah maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah guru  di 
Sekolah Dasar  perlu memperhatikan pembelajaran apresiasi karena terintegrasi  
dengan pembelajaran kreatif dalam pendidikan  seni rupa. Perlu diadakan bimbingan 
dari pihak Departemen Pendidikan Nasional khususnya tingkat kecamatan mengenai 
pembelajaran  seni rupa di SD secara baik dan benar, khususnya pembelajaran 
apresiasi.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

   Upaya yang terus-menerus yang dilakukan  pemerintah dalam menyikapi 

era globalisasi, perkembangan jaman di masa ini, adalah dengan mencerdaskan 

kehidupan bangsa khususnya di bidang pendidikan dasar. Pendidikan dasar bertujuan 

memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan 

kehidupan sebagai pribadi anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat 

manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. 

Sebagaimana kita lihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  No. 20 

tahun 2003 tertera bahwa Sekolah Dasar merupakan penggal pertama dari pendidikan 

dasar sembilan  tahun. Sekolah Dasar sebagai penggal pertama diselenggarakan enam  

tahun dan selanjutnya  sebagai penggal kedua adalah Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) yang diselenggarakan selama tiga  tahun. 

 Kebijaksanaan baru ini mempengaruhi fungsi Sekolah Dasar,  Sekolah Dasar 

tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan memberikan keterampilan 

“baca, tulis, hitung” dan setumpuk pengetahuan yang telah dipelajarinya. Namun, 

diharapkan  agar  keseluruhan keterampilan ini harus bermakna bagi anak. 

Keterampilan tersebut dapat dijadikan alat untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan anak pada saat ini dan masa mendatang.  
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan, sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Program di sekolah dilaksanakan secara teratur dan sistematis, dengan 

sarana dan prasarana yang memadai serta peran guru sebagai pembimbing akan 

menghasilkan pemahaman yang cepat bagi siswa. Meskipun, dalam kenyataannya,  

banyak sarana dan prasarana yang masih kurang memadai terutama di Sekolah Dasar. 

Keberhasilan tentunya juga  sangat ditentukan oleh berbagai faktor salah satunya 

harus ada keterkaitan antar komponen pembelajaran yaitu: tujuan, metode, media, 

materi,  dan evaluasi pembelajaran.  

Dengan adanya pendidikan seni di Sekolah Dasar anak dapat mengembangkan 

keterampilan berkarya serta cita rasa keindahan dan kemampuan menghargai seni. 

Dalam kurikulum 2004, pendidikan seni di Sekolah Dasar dilaksanakan melalui mata 

pelajaran Kerajinan Tangan dan Kesenian (Kertangkes) mempunyai tujuan: (1) 

mengembangkan kemampuan dan ketrampilan  siswa melalui penelaahan jenis, sifat, 

fungsi, alat, bahan, proses dan teknik dalam membuat berbagai produk teknologi serta 

seni yang berguna bagi kehidupan manusia, (2) mengembangkan kemampuan 

intelektual, imajinatif, ekspresi, kepekaan kreatif, keterampilan, dan mengapresiasi 

terhadap hasil karya seni dan keterampilan  dari berbagai wilayah Nusantara dan 

mancanegara, dan (3) menumbuhkembangkan sikap profesional, kooperatif, toleransi, 

kepemimpinan, kekaryaan, dan kewirausahaan. 

Pendidikan seni, sebagai bagian dari mata pelajaran yang harus dikuasai oleh 

siswa merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan untuk membentuk 

manusia berkualitas,  khususnya dalam menggambar merupakan pendekatan  yang 
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ideal dengan tujuan merangsang daya imajinasi dan kreativitas dalam berfikir serta 

membentuk jiwa melalui pengalaman emosi, imajinatif,  dan ungkapan kreatif. 

Seperti apa yang dikatakan John Dewey (dalam Salam, 2001:17) bahwa kegiatan seni 

rupa sebagai kegiatan pengalaman estetis mampu menimbulkan kegairahan dan 

menimbulkan kesadaran akan sesuatu pengalaman yang khas dalam kehidupan. Pada 

akhirnya akan  menjadikan  manusia  yang utuh, mandiri, dan bertanggung jawab.  

Pendidikan seni rupa yang terlaksana dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

pada dasarnya meliputi pembelajaran teori, apresiasi, dan keterampilan seni rupa 

(Salam, 2001:15). Pembelajaran  teori seni rupa berfokus pada pembinaan aspek 

kognitif (pengetahuan) kesenirupaan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada 

siswa tentang berbagai aspek dari seni rupa  meliputi pengertian dan jenis-jenis karya 

seni rupa; teknis penciptaan berbagai jenis karya seni rupa yang menyangkut 

pengetahuan tentang bahan, alat dan prosedur kerja; aspek kesejarahan  yang 

membahas mengenai perkembangan seni rupa dari masa ke masa termasuk corak 

karya, faktor yang mempengaruhi, dan riwayat hidup seniman. Tentunya, tingkatan 

pemahaman pengetahuan ini bersifat berjenjang dari Sekolah Dasar sampai Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas.  

Pembelajaran  keterampilan seni rupa  berfokus pada pembinaan praktik 

pengalaman studio atau aspek psikomotorik. Pembelajaran ini lebih diwarnai oleh 

latihan berolah seni rupa  baik dalam bentuk latihan dasar (pengenalan alat, bahan 

teknik) maupun latihan penciptaan. Untuk siswa Sekolah Dasar, dalam berkarya 

mempunyai tema yang bervariasi, mulai dari makhluk luar angkasa, binatang-
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binatang imajinatif. Pengenalan media dan teknik menggambar menjadikan pilihan 

anak untuk berkarya sesuai yang disukai. Dengan eksperimen, anak dapat mencoba 

berbagai kemungkinan-kemungkinan dalam menggunakan alat dan bahan untuk 

berkarya. Penggunaan bahan dan peralatan pembuatan karya menggambar tidak 

sebatas pada kertas, crayon, cat poster, pensil warna tapi dapat juga kita pakai sumba 

(pewarna makanan dan sebagainya ), kertas warna sebagai media pilihan.  

Tujuan pembelajaran keterampilan adalah memberikan kesempatan kepada 

anak anak menyalurkan ekspresinya secara bebas, sehingga imajinasi atau fantasi 

dapat tumbuh subur yang akhirnya akan mendorong perkembangan kreativitasnya. 

Sejalan dengan itu, juga dapat menjadi sarana untuk membebaskan tekanan-tekanan 

batin dan persoalan-persoalan pada diri anak.     

Pembelajaran apresiasi berfokus pada pengembangan pembinaan aspek afektif 

(sikap, kepekaan rasa). Pembelajaran ini diwarnai dengan kegiatan latihan 

pengamatan untuk merasakan nilai-nilai keindahan baik yang terdapat dalam gejala 

alam (seperti irama deburan ombak,  permukaan batang pohon) maupun pada karya 

seni rupa,  serta bagaimana cara menganalisis  dan memberikan penilaian  kualitas 

keindahan dari karya tersebut  merupakan aspek  yang penting dalam proses 

pembelajaran apresiasi seni rupa.  

Keberanian siswa dalam mengungkapkan ide dan gagasan dari pengalaman 

yang dialami setelah melihat gejala keindahan adalah kegiatan yang perlu 

ditanamkan. Mengajak siswa untuk memberikan tanggapan terhadap karya 

gambarnya menjadikan anak mampu berpikir kritis dan kreatif. Adanya komunikasi 
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dengan siswa menjadikan guru dapat memperhatikan karakteristik siswanya baik 

dilihat dari karakteristik pribadi dan lingkungan, karakteristik psikologi serta 

perkembangan siswa di sekolah.  

Namun, dalam praktiknya kegiatan di sekolah-sekolah banyak didominasi 

oleh pembelajaran kreasi sedangkan pembelajaran apresiasi terabaikan. Pembelajaran 

apresiasi kadangkala menjadi kegiatan yang tidak penting dan dianggap subordinasi. 

Pembelajarn seni rupa lebih mementingkan kreasi daripada apresiasi.  Bahkan 

kehadirannya kadang tidak pernah dilakukan dengan alasan kurangnya waktu (Salam, 

2001: 16).  

Rohidi (1998:1) menyatakan pandangannya bahwa pendidikan modern yang 

berlangsung di Indonesia telah mengabaikan aspek-aspek imaginasi, estetis, intuisi, 

kreatif, yang sesungguhnya potensial dalam diri manusia. Penyimpangan 

tersebut secara ironis pun berlaku pada pendidikan seni yang seharusnya 

bertindak seperti di atas menjadi tidak berdaya. Akibatnya, secara keseluruhan 

telah terjadi "rasionalisasi" pendidikan dengan kebenaran tunggal. Jarang 

menyentuh aspek sensibilitas. 

Hal ini diperkuat adanya bukti-bukti di lapangan, pendidikan seni rupa kita di 

sekolah selalu didominasi oleh kegiatan praktik seperti menggambar, melukis, cetak 

mencetak, dan berbagai bentuk desain tiga dimensional, akibatnya siswa terpatron 

pada pola "utama" (Salam, 2000:4). Bahkan Tabrani (2002:2) mengingatkan bahwa 

pendidikan seni di sekolah umum mencakupi (1) pengetahuan atau teori-teori seni 

(2)  praktik (keperluan praktis) (3) apresiasi. Apresiasi dikatakannya menempati 
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posisi yang terakhir dan paling menderita. Menurut bahasa Amri Yahya pendidikan  

seni kita telah kehilangan diksi estetis (Yahya, 2003) 

 Semua unsur tersebut harus hadir dan saling kait-mengkait untuk mencapai 

hasil yang optimal (Salam, 2001: 16). Tujuan yang diharapkan tidak hanya untuk 

menghasilkan manusia kreatif lewat psikomotorik. Kepekaan rasa ini juga sangat 

diperlukan dalam rangkaian menghadirkan keseimbangan manusia seutuhnya.  

Berdasarkan temuan awal penulis, baik bersumber dari data dari lapangan, 

siswa,  serta guru-guru dan kepala sekolah,  pembelajaran seni rupa dimungkinkan  

sebagian besar hanya kegiatan menggambar atau praktik tanpa adanya apresiasi. 

Namun, dalam kenyataannya di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan 

Wirosari juga ada indikasi adanya pembelajaran apresiasi meskipun itu tidak 

dilaksanakan secara khusus sebagaimana dapat terlihat dari beberapa karya siswa 

yang dipajang di kelas.  

Penyebabnya, mungkin pengetahuan yang masih minim mengenai konsep 

pembelajaran  seni rupa oleh guru SD tersebut. Hal inilah yang mendasari perlunya 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pembelajaran apresiasi yang ada di 

Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari Grobogan   sudah memenuhi 

kriteria pembelajaran apresiasi yang benar.  Padahal tanpa adanya pembelajaran 

apresiasi harapan pembelajaran seni rupa akan sangat sulit terealisasi mencapai  

sasaran yang efekif.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, masalah yang ingin peneliti 

angkat dalam penelitian ini,  dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran apresiasi dalam  pendidikan seni rupa di 

Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari? 

2. Bagaimana hasil pembelajaran apresiasi dalam  pendidikan seni rupa di 

Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari? 

3. Faktor apakah yang menjadi penentu proses pembelajaran apresiasi di 

Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini 

adalah untuk memperoleh informasi proses pembelajaran apresiasi dalam  pendidikan 

seni rupa di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari. Sehubungan 

dengan itu, tujuan penelitian secara khusus dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembelajaran apresiasi dalam  

pendidikan seni rupa di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan 

Wirosari. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hasil pembelajaran pembelajaran 

apresiasi dalam  pendidikan seni rupa di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo 

Kecamatan Wirosari.   
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3. Untuk mengetahui faktor penentu proses pembelajaran apresiasi dalam 

pembelajaran seni rupa di  Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan 

Wirosari. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Mengacu pada masalah dan tujuannya, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Untuk dunia pendidikan seni rupa, sebagai bahan masukan tentang proses 

pembelajaran apresiasi dalam  pendidikan seni rupa di Sekolah Dasar. 

2. Untuk memacu bagi  penelitian selanjutnya, khususnya yang tertarik pada 

masalah pendidikan seni rupa di Sekolah Dasar. 

 

E. Sistematika Laporan Penelitian  

     Sistematika Laporan Penelitian terdiri tiga bagian : 

1. Bagian awal berisi : 

halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar gambar, sari 

2. Bagian isi berisi : 

BAB I :  Pendahuluan  

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika laporan penelitian 
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BAB II :  Landasan Teori 

 Pada bab ini diuraikan tentang konsep-konsep yang digunakan sebagai 

landasan teori mencakup konsep pembelajaran, pendidikan seni rupa, 

pembelajaran seni rupa dalam konteks kurikulum, apresiasi seni rupa, 

dan apresiasi seni rupa  sebagai pembelajaran di Sekolah Dasar 

BAB III :  Metode Penelitian 

 Pada bab ini dikemukakan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini, lokasi dan sasasaran penelitian,  teknik pengumpulan 

data, teknik dokumentasi,  dan analisis data 

BAB IV  :  Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian 

 Dalam bab ini dipaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

program pendidikan sekolah, proses pembelajaran apresiasi 

pendidikan seni rupa di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan 

Wirosari, hasil  pembelajaran apresiasi pendidikan seni rupa di 

Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari, faktor 

pembelajaran  apresiasi pendidikan seni rupa di Sekolah Dasar Negeri 

II Mojorebo Kecamatan Wirosari  

BAB V    : Penutup 

 Pada bab ini berisikan simpulan dan saran-saran 

3. Bagian Akhir berisi : 

Daftar pustaka, lampiran-lampiran   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

A. Pembelajaran Seni Rupa  

1. Konsep Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serentetan perbuatan 

guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Kegiatan pembelajaran dapatlah berjalan di sekolah apabila terjadi usaha 

menciptakan sistem kondisi dan lingkungan yang mampu memungkinkan tercapainya 

tujuan-tujuan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat sejumlah tujuan 

yang hendak dicapai. Pembelajaran dalam hal ini merupakan suatu kumpulan yang 

terdiri dari komponen-komponen pembelajaran yang saling berinteraksi, berintegrasi 

satu sama lainnya. Oleh karenanya  jika salah satu komponen tidak dapat terinteraksi, 

maka proses dalam pembelajaran akan menghadapi banyak kendala yang 

mengaburkan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Dengan demikian proses pembelajaran terjadi timbal-balik antara guru dan 

murid, guru memberi materi atau bahan sedangkan murid yang menerima. Bisa 

dikatakan dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara murid belajar dan guru 

mengajar. Sementara itu, Darsono (2000: 14) mengemukakan bahwa belajar diartikan 

sebagai perubahan tingkah laku pada individu berkat adanya interaksi antara individu 
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dengan yang lain, di antara individu dengan lingkungannya. Faktor lingkungan sangat 

mempengaruhi dalam proses belajar. Perubahan tingkah laku seseorang terjadi akibat 

interaksi dengan orang lain. Proses belajar pada anak sangat dipengaruhi dari pihak 

keluarga, pergaulan sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Baik dan 

buruknya tingkah laku yang terjadi di keluarga akan membawa dampak dalam 

tingkah laku pergaulan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Begitu pula sebaliknya, 

tingkah laku pergaulan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitarnya akan terbawa 

di kehidupan keluarganya. 

Menurut Sujana (1988: 21) belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau 

perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku 

yang baru berkat pengalaman dan latihan. 

Tingkah laku baru ini misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang 

tidak mengerti menjadi mengerti. Adanya perubahan baru dalam sikap, kebiasaan-

kebiasaan, keterampilan, kesungguhan menghargai, perkembangan sifat sosial, 

emosional dan pertumbuhan jasmani. Sifat ingin tahu seseorang sangat besar, 

sehingga mendorong untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Cara-cara 

mempelajari diawali dengan menirukan sesuatu yang dilakukan dengan kebiasaan 

atau cara lain yang berbeda-beda, tergantung pada hal-hal yang menguntungkan dan 

mampu dilakukan. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa belajar mampu 

membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya 

mengenai jumlah pengetahuan melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, 



 12

sikap pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri, pendeknya mengenai segala 

pribadi seseorang. Karena itu seseorang yang sedang belajar tidak sama lagi 

dibandingkan dengan saat sebelumnya karena lebih sanggup menghadapi kesulitan 

memecahkan masalah atau menyesuaikan diri dengan keadaan. Ia tidak hanya 

menambah pengetahuan saja, akan tetapi dapat menerapkan pengetahuannya itu 

dalam situasi hidupnya. 

Adapun  pengertian belajar seperti yang telah dikemukakan di atas, masih ada 

beberapa pendapat tentang pengertian belajar antara lain “Belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya 

dengan lingkungan” (Ibrahim dan Syaodih, 1996 :3).  

Seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, baik yang 

berupa pengetahuan, keterampilan motorik, atau penguasaan nilai-nilai (sikap). 

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar ialah perubahan yang dihasilkan dari 

pengalaman (interaksi dengan lingkungan), di mana proses mental dan emosional 

terjadi. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar dikelompokkan ke dalam tiga ranah, 

yaitu: pengetahuan (kognitif), keterampilan motorik (psikomotorik), dan penguasaan 

nilai-nilai atau sikap (afektif).  

Belajar merupakan proses pertumbuhan yang dihasilkan oleh perhubungan 

berkondisi antara stimulus dan respon. Belajar adalah menghubungkan sebuah respon 

tertentu kemudian diperketat ikatannya melalui berjenis-jenis cara yang berkondisi.  
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Hakikat belajar adalah penemuan hubungan tingkah laku dari yang tidak tahu, 

dari tidak biasa menjadi biasa tergantung dari proses yang ditempuh guna mendapat 

respon lebih cepat atau lambat dari hasil pembelajaran itu juga biasa diakibatkan oleh 

besar atau tidaknya motivasi yang dimiliki masing-masing individu. Motivasi yang 

sehat perlu ditumbuhkan secara integral, dengan bantuan dan pengarahan guru yang 

berpengalaman dengan menggunakan berbagai metode yang terprogram akan 

mencapai hasil yang maksimal.  

Bertolak dari berbagai pendapat itu penulis katakan pengertian belajar secara 

umum adalah suatu usaha dengan proses yang aktif untuk mendapat suatu 

pengetahuan atau pengalaman yang dapat mengubah tingkah laku pada waktu 

seseorang menghadapi situasi tertentu untuk dapat mengembangkan dirinya ke arah 

kemajuan yang lebih baik.  

Belajar dan mengajar adalah dua proses yang mempunyai hubungan sangat 

erat dalam dunia pengajaran. Belajar biasanya dikhususkan kepada siswa dan 

mengajar kepada guru. Keduanya baik guru maupun siswa biasa melakukan kedua 

hal itu, baik belajar maupun mengajar atau dalam perkataan saling belajar dan saling 

mengajar. Belajar dan mengajar terjadi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Di 

sekolah dalam arti formal, sedangkan di luar sekolah biasa berupa bimbingan lanjutan 

dari sekolah atau terlepas dari sekolah.  
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2. Pendidikan Seni Rupa 

Pendidikan seni rupa  adalah upaya untuk mengembangkan kepribadian 

seseorang dalam rangka mempersiapkan menjadi warga masyarakat  yang mandiri 

dan bertanggung jawab melalui kegiatan  yang bersangkut paut dengan pernyataan 

perasaan keindahan lewat media garis, warna, tekstur, bidang, volume,  dan ruang 

atau dengan perkataan lain  melalui kegiatan pembelajaran  dalam bidang 

lukis/gambar, seni cetak, seni patung, seni kerajinan desain dan seni bangunan/desain 

lingkungan (Salam, 2001: 15). 

Pendidikan seni rupa yang terlaksana dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

pada dasarnya meliputi pembelajaran teori, apresiasi, dan keterampilan seni rupa 

(Salam, 2001: 15). Pembelajaran  teori seni rupa berfokus pada pembinaan aspek 

kognitif (pengetahuan) kesenirupaan. Materi seni rupa ini berisi kajian seperti 

tinjauan seni rupa, sejarah seni, persoalan estetika dan cara untuk menilai sebuah 

karya seni baik secara konsep maupun komposisi. 

Pembelajaran  keterampilan seni rupa  berfokus pada pembinaan praktik 

pengalaman studio. Untuk melatih keterampilan berkarya, siswa didik diharapkan 

dapat menggali dari budaya dan alam  di sekitarnya sehingga secara tidak langsung 

mereka akan menjadi lebih inovatif untuk berkarya. Pada akhirnya tercipta siswa 

didik yang mampu mengoptimalkan berbagai sumber yang tersedia untuk menjadi 

produk karya seni yang berkualitas. Pada siswa Sekolah Dasar, jenis pembelajaran 

keterampilan banyak ragamnya mulai dari menggambar, melukis,  mematung, 

maupun juga  bisa diarahkan untuk membuat kerajinan. 
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Pembelajaran apresiasi bertujuan  pembinaan aspek afektif yaitu meliputi 

aspek rasa yang implementasinya dalam bentuk sikap.  Pendidikan seni rupa agar 

dapat berhasil  secara baik maka pembelajaran apresiasi ini seharusnya cukup 

mendapatkan porsi yang cukup. Dalam apresiasi siswa didik diharapkan agar mampu 

menggunakan rasa estetika dalam mempersepsi, memahami, menanggapi, merefleksi 

menganalisis, dan mengevaluasi karya seni rupa.  

Namun, dalam pelaksanaanya setiap materi dalam aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif adalah materi yang bertingkat sehingga perlu disesuaikan 

dengan kondisi siswa didik. 

 

3. Pembelajaran Seni Rupa dalam Konteks Kurikulum 

Dalam kurikulum 2004, pendidikan seni rupa  di Sekolah Dasar dilaksanakan 

melalui mata pelajaran Kerajinan Tangan dan Kesenian (Kertangkes). Kertangkes 

pada Sekolah Dasar meliputi : seni rupa, seni musik, seni tari. Kerajinan Tangan dan 

Kesenian bertujuan untuk menumbuhkan kepekaan rasa keindahan (estetika) dan 

artistik sehingga membentuk sikap kreatif, apresiatif  dan kritis. Muara dari tujuan 

tersebut adalah  usaha ke arah pengembangan budaya bangsa.  

 Pendidikan seni rupa pada Sekolah Dasar lebih diutamakan pada 

pembentukan kesadaran estetis terhadap diri dan lingkungannya melalui kegiatan seni 

yang ekspresif kreatif.  

Dalam kurikulum 2004, pendidikan seni rupa memiliki kompetensi standar 

sebagai berikut: 
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1. siswa mampu menggunakan kepekaan inderawi dan intelektual dalam 

memahami, mempresentasi tentang keragaman gagasan, teknik, materi dan 

keahlian berkarya seni rupa dua dimensi (berukuran bidang) dan tiga dimensi 

(berukuran ruang/isi) baik karya seni Nusantara maupun mancanegara. 

2. siswa mampu menggunakan rasa estetika dalam mempersepsi, memahami, 

menanggapi, merefleksi, menganalisis, dan mengevaluasi karya seni rupa 

Nusantara dan mancanegara sesuai dengan konteks sosial dan budaya. 

3. siswa mampu berekspresi karya seni rupa  dengan beragam teknik dan media 

seni rupa Nusantara dan mancanegara. 

4. siswa mampu mengkomunikasikan gagasan, teknik, materi, dan keahlian 

berkarya  seni rupa Nusantara dan mancanegara  melalui kegiatan pameran 

dan pagelaran. 

Dalam pelaksanaannya kurikulum pendidikan seni rupa masih adanya 

keterbatasan-keterbatasan dalam pelaksanaannya, baik menyangkut kemampuan guru 

maupun kebijaksanaan sekolah dalam melaksanakan mata pelajaran KTK. Meskipun 

secara jelas dinyatakan bahwa pembelajaran seni rupa menyangkut tiga aspek namun 

dalam pelaksanaannya sangat menekankan kepada aspek psikomotorik yaitu dengan 

lebih banyak kompetensi berkarya. Akibatnya, kompetensi  mengapresiasi menjadi 

subordinasi.  
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B. Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa  

1. Apresiasi Seni Rupa 

Secara umum apresiasi adalah kesadaran terhadap nilai-nilai seni dan budaya 

sehingga dapat mengadakan penilaian atau penghargaan terhadapnya. Didalam 

mengapresiasi kurang lebih berarti: mengerti serta menyadari sepenuhnya sehingga 

mampu menilai semestinya; sedang dalam hubungannya dengan seni menjadi: 

mengerti  dan menyadari sepenuhnya seluk-beluk sesuatu hasil seni  serta menjadi 

sensitif terhadap segi-segi estetiknya, sehingga mampu menikmati dan menilai karya 

tersebut dengan semestinya  (Soedarso, 2006: 162).  

Pada dasarnya kegiatan apresiasi pada seni adalah suatu proses penghayatan 

pada seni, kemudian diikuti  dengan penghargaan pada seni itu serta pada senimannya. 

Proses penghayatan melalui tahapan: pengamatan-pemahaman-tanggapan-evaluasi-

penghayatan. Sampai pada tahap penghayatan ini pengamat mencapai kenikmatan 

pesona kemudian diiringi dengan penghargaan (Soedarso, tt). 

Apresiasi yang diartikan sebagai penghargaan itu sebenarnya menunjukkan 

satu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sadar dan tanpa 

prasangka. Selama proses kegiatan berapresiasi berlangsung maka terjadilah 

wawancara antara pencipta dan pengamat melalui hasil karyanya. 

Karya seni rupa dapat berbicara banyak tentang isi dan bentuknya sesuai 

dengan maksud  penciptanya. Namun demikian wawancara antara pencipta dan 

pengamat tidak selalu berjalan dengan lancar, bahkan mungkin terjadi bentrok atau 

penolakan. Kegiatan berapresiasi akan mencapai puncak pesona jika terjadi 
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kesesuaian penghayatan antara pencipta dan pengamat, dan pada saat itulah pengamat 

memperoleh pengalaman estetis. Hal itu dapat dicapai apabila pengamat telah 

memiliki kemampuan mengapresiasi dengan benar. Pada saat berapresiasi yang 

berlangsung adalah proses penghayatan untuk perasaan yang tergetar sebagai dampak 

terhadap karya.  

Oleh karena itu persyaratan yang harus dikuasai adalah tidak hanya melihat 

obyeknya saja, tetapi diperlukan pemusatan perhatian, perasaan yang cukup tajam, 

daya fantasi yang cukup tinggi, peka menggapai obyek seni serta mampu menilainya. 

Pengamat setelah mampu menyerap muatan nilai pada seni maka ia akan mampu 

menghargainya.  

 

2. Apresiasi Seni Rupa sebagai Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Pembelajaran apresiasi merupakan aspek  penting dalam proses pembelajaran 

pendidikan seni rupa secara keseluruhan. Aspek pembelajaran apresiasi merupakan 

aspek  dari sistem pembelajaran seni rupa yang saling berkaitan dengan  aspek 

kognitif dan psikomotorik.  

Meskipun pembelajaran seni rupa di Sekolah Dasar didominasi oleh praktik 

atau pengalaman studio  yang secara khusus membina keterampilan anak dalam 

penciptaan karya seni rupa, tidaklah berarti bahwa pengetahuan teori serta 

kemampuan apresiasi seni rupa anak terabaikan. Dalam kegiatan penciptaan, 

pengetahuan anak khususnya  yang berkitan dengan alat, bahan, dan teknik berkarya 

akan turut terbina demikian pula dengan kepekaan rasa keindahan murid akan secara 
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otomatis  terbina melalui kegiatan penciptaan oleh karena  dalam mencipta karya seni 

rupa anak senantiasa diperhadapkan dengan keputusan–keputusan yang menuntut 

kepekaan rasa seperti dalam memilih warna, tekstur, atau dalam menyusun komposisi 

(Salam, 2001: 16).  

Berdasarkan pendapat tersebut, pembelajaran apresiasi memiliki dua proses 

kegiatan yang berbeda. Pertama, kegiatan yang kehadirannya dilakukan secara 

bersama dengan kegiatan  kreatif. Meskipun kehadirannya merupakan subordinasi 

karena hanya sebagai pendukung tetapi mampu mempengaruhi kualitas sebuah karya. 

Kedua adalah kegiatan pembelajaran apresiasi yang berdiri sendiri.   Dengan 

demikian, pembelajaran apresiasi dapat dibedakan menjadi  tiga kategori, yaitu: (1) 

saat melakukan proses penciptaan terhadap karya, (2) mengapresiasi karya setelah 

karya itu tercipta, dan (3) secara simultan atau gabungan yaitu pada saat melakukan 

proses kreatif dan hasil karya.  

Namun secara jelas Syafii  (1989: 7)  menegaskan bahwa pembelajaran 

dengan mengutamakan aspek afektif adalah lebih menekankan  kepada bentuk 

penghargaan siswa terhadap karya Kertangkes. Penghargaaan atau penilaian terhadap 

karya yang sering diistilahkan  dengan apresiasi adalah proses yang diawali dengan 

pengamatan dan penghayatan. Pada aspek ini sesungguhnya merupakan aspek 

pemberian pengalaman yang bersifat kultural kepada siswa. Pengalaman  karya-karya 

masa lalu maupun kini dapat membentuk perspektif siswa atas sebuah karya. Dalam 

pembelajaran apresiatif  ini dapat dilakukan dengan memberikan stimulus  berupa 
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karya melalui penunjukkan  karya nyata, pemutaran slide atau film,  pajangan karya, 

atau pameran. 

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa komponen-komponen dalam proses 

pembelajaran meliputi (1) tujuan, (2) bahan pelajaran, (3) metode,  (4) media, (5) 

evaluasi. Berikut ini dikembangkan masing-masing komponen tersebut: 

 

a. Tujuan Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa 

      Darsono (2000: 26) mengatakan pembelajaran adalah suatu kegiatan 

dilakukan secara sadar dan sengaja. Sedangkan tujuan pembelajaran membantu siswa 

agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku 

siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku yang dimaksud yaitu 

meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai 

pengendali sikap dan tingkah laku siswa.  

Tujuan pembelajaran akan membantu guru dalam memilih metode yang 

tepat, sehingga proses belajar mengajar akan benar-benar mengarah pada tercapainya 

tujuan yang ditetapkan. Sedangkan bagi siswa tujuan yang jelas akan dapat 

membantu memilih bahan pelajaran dan cara belajarnya. Tujuan pembelajaran 

merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku (performance) siswa yang 

diharapkan setelah mereka mengikuti kegiatan pembelajaran terjadi perubahan 

tingkah laku ke arah yang lebih baik.  

Adapun tujuan pembelajaran dalam hal ini diharapkan mengacu pada 

rumusan tujuan Pendidikan Nasional yang dikutip dari pasal 4 Undang-Undang 
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nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan Nasional 

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 tanggung jawab.  

Di pihak lain tujuan pembelajaran menggambarkan apa yang biasa dilihat dari 

seorang pendidik (pengamat) pada diri murid dalam proses belajar yang dapat 

dijadikan pegangan untuk menilai keberhasilan pembelajaran  dengan baik. Seperti 

kita ketahui bahwa dalam pendidikan seni rupa ada tiga ranah yang harus dikuasai 

yaitu: pembelajaran  teori seni rupa, pembelajaran  keterampilan seni rupa yang  

berfokus pada pembinaan praktik, dan  pembelajaran apresiasi yang berfokus pada 

pengembangan pembinaan aspek afektif (sikap, kepekaan rasa).  

Tujuan pembelajaran apresiasi seni rupa di Sekolah Dasar untuk 

mengembangkan kemampuan anak memiliki kepekaan terhadap segala unsur seni 

rupa dan pada akhirnya akan memahami tentang kesadaran dalam dunia sehingga 

akan diperoleh manusia yang utuh dan menyatu.  

 

b. Materi Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa  

       Materi sepenuhnya mengacu pada tujuan yang dirumuskan. Pada 

prinsipnya materi pelajaran dapat berupa pengetahuan teori atau praktik. Untuk tiap-

tiap jenjang dan jenis pendidikan, pengetahuan materi yang diberikan tentu saja tidak 
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sama. Bahan pelajaran pada hakikatnya adalah isi dari mata pelajaran atau bidang 

studi yang diberikan pada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 

Menurut Sudjana (1988: 67) ada beberapa sifat yang perlu diperhatikan 

dalam menetapkan materi atau bahan pelajaran yaitu: fakta, konsep, dan 

keterampilan. Menetapkan bahan pelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya 

tujuan instruksional. Setelah bahan yang ditetapkan kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan belajar mengajar artinya bagaimana bahan itu dipelajari oleh siswa.  

Bahan pelajaran pendidikan apresiasi seni rupa dapat dilakukan dengan cara 

siswa diminta  untuk menyatakan pendapat dan gagasannya terhadap hasil karya seni 

rupa pada  karya seni di museum, galeri atau  hasil gambar siswa untuk diapresiasi.  

Dalam pembelajaran apresiatif  ini dapat dilakukan dengan memberikan 

sitimulus  berupa karya melalui penunjukkan  karya nyata, pemutaran slide atau film,  

pajangan karya atau pameran. 

 

c. Metode Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa 

     Ada banyak metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, namun 

metode yang diterapkan, tergantung dari pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan 

dengan setiap standar kompetensi. Menurut Sudjana (1989:76) metode pengajaran 

adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada 

saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu peranan metode pengajaran sebagai 

alat untuk menciptakan proses belajar mengajar. 
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Metode mengajar itu sendiri diharapkan tumbuh pada kegiatan belajar siswa 

sehubungan dengan kegiatan mengajar yang dilakukan guru. Untuk melaksanakan 

pembelajaran yang efektif, di samping kesiapan dan persiapan siswa dalam belajar, 

juga dipengaruhi oleh kesiapan dan persiapan guru dalam mengajar. Dalam 

melaksanakan pembelajaran seni rupa, diperlukan ketepatan dan dipilih metode yang 

berhubungan dengan materi yang disampaikan karena pemilihan metode 

pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pembelajaran. Dalam 

kaitannya dengan pendidikan seni, menurut Sakri (1990:10) metode pembelajaran 

pendidikan seni dapat menumbuhkan daya cipta anak (menumbuhkan kemampuan 

anak untuk menciptakan hasil karya yang artistik), sedangkan pengungkapan dan 

daya kreativitasnya (menciptakan sesuatu yang inovatif) dapat diwujudkan melalui 

penggunaan teknik dan media (pemanfaatan bahan dan alat untuk berkarya).  

 

d. Evaluasi Pembelajaran Seni Rupa 

   Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisas, 

menafsirkan data tentang proses hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

mengambil keputusan.  

Evaluasi digunakan untuk menentukan sampai di mana atau seberapa jauh 

kemampuan yang didapat oleh siswa dalam proses pembelajaran. Dalam evaluasi 

terdapat dua konsep aktivitas yaitu konsep mengukur dan konsep menilai, konsep 
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mengukur hasilnya berupa bilangan sedangkan konsep menilai hasilnya berupa 

ungkapan verbal. 

Tentang evaluasi Darsono (2000:106) mengatakan bahwa untuk 

pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan evaluasi secara sistematis kegiatan 

evaluasi harus dilakukan tahap demi tahap yaitu pertama adalah pengukuran dan 

tahap berikutnya  penilaian, dan akhirnya pengambilan keputusan. 

Secara operasional, hasil evaluasi belajar dan pembelajaran dapat 

difungsikan sebagai: 

a. Alat bagi guru untuk mengetahui sejauhmanakah tujuan pendidikan tercapai. 

Pencapaian tujuan pendidikan itu meliputi pencapaian tujuan kognitif, afektif,  

dan psikomotorik  

b. Dasar untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan belajar siswa biasanya 

diwujudkan dalam angka, huruf atau kualifikasi yang lain.  

c. Motivasi belajar siswa, evaluasi dapat mendorong siswa belajar. 

d. Alat diagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa, sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai masukan dalam pengajaran remedial. 

e. Balikan bagi guru dan sekolah dalam mengembangkan kurikulum ke dalam 

proses belajar mengajar. 

Jika suatu bahan pengajaran telah diberikan kepada anak tentu saja akan 

dievaluasi. Dalam mengevaluasi yang menjadi pusat perhatian yaitu anak itu sendiri. 

Meskipun demikian,  dapat juga ditinjau dari kegiatan evaluasi dalam bidang itu 

sendiri. 
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Pelaksanaan evaluasi pembelajaran Kerajinan Tangan dan Kesenian 

khususnya dalam bidang seni rupa meliputi tiga aspek yaitu : (1) aspek kognitif, (2) 

aspek afektif, dan (3) aspek psikomotorik (Syafii, 1989: 2).   Aspek kognitif berkaitan 

dengan pengetahuan atau pemahaman siswa tentang tentang berbagai hal yang 

berkaitan kesenian. Aspek ini dapat berkaitan dengan bahasan teoritis dengan 

substansi materi, pengenalan alat, bahan, maupun prosedur. Penilaian pembelajaran 

kerajinan tangan dan kesenian meliputi penilaian proses dan hasil pembelajaran serta 

menjadi dasar pengembangan kemampuan selanjutnya. 

Obyek evaluasi pembelajaran apresiasi adalah aspek afektif. Aspek afektif 

adalah hal yang berkaitan dengan perhargaan ilmu terhadap karya kesenian, 

penghargaan atau penilaian terhadap karya yang sering diistilahkan dengan apresiasi 

proses yang diawali dengan pengamatan dan penghayatan. Evaluasi aspek afektif ini 

berkaitan dengan respon siswa atas karya yang dihadapi karena pada saat berkreasi 

juga memerlukan apresiasi maka kegiatan tersebut bagian evaluasi apresiasi. 

Sementara aspek psikomotorik berkaitan dengan perilaku siswa yang berupa 

tindakan, oleh karena itu tahapan prosedur ketika siswa berkarya atau berproses 

kreatif dapat menjadi fokus amatan. 

Adapun faktor-faktor yang dinilai meliputi: (1) tahap persiapan, misalnya 

persiapan alat dan bahan, (2) tahap pelaksanaan, aspek yang dinilai misalnya 

efektivitas waktu atau fluensitas (kecepatan), kesungguhan, dan (3) tahap akhir 

adalah penilaian terhadap hasil yang diperoleh siswa dari kegiatan pembelajaran 

tersebut, antara lain dapat dinilai orisinitas (keaslian karya), sensivitas, teknik 



 26

dan/atau kreativitas karya. Dari beberapa faktor tersebut kita juga dapat menilai 

apresiasi berdasarkan tahapan pada saat proses melakukan kegiatan praktik. Penilaian 

tersebut dapat dilakukan secara proses maupun hasil. Proses bisa kita lakukan pada 

saat kepekaan menggabungkan berbagai unsur elemen rupa. Sedangkan pada hasilnya 

bisa kita nilai dari produk akhirnya. Seperti kita yakini bahwa produk akhir juga 

merupakan hasil gabungan antara kemampuan kreativitas  psikomotorik dengan 

kemampuan sensitivitas (Salam, 2001: 26)  

Evaluasi untuk domain afektif, untuk sementara masih jarang ditemui kalau 

tidak boleh dikatakan belum pernah dilakukan dalam pndidikan seni rupa. 

Sebenarnya evaluasi afektif ini dalam pendidikan seni rupa adalah sangat penting 

dalam hubungannya dengan tujuan akhir yang ingin diharapkan. Oleh karena itu 

kiranya perlu dipikirkan dan mulai dicoba untuk mengevaluasi domain  afektif  dalam 

pendidikan seni rupa. Arikunto (1986:168) menjelaskan evaluasi afektif tidak 

menuntut jawaban benar atau salah, tetapi jawaban  yang khusus tentang dirinya 

mengenai minat, sikap, dan internalisasi nilai. Untuk itu Syafii (1989: 7)  menyatakan 

penilaian pembelajaran  apresiasi dalam pendidikan seni rupa  bisa dilakukan  dengan 

mengadopsi bentuk tersebut.  

Berikut ini adalah sistem penilaian pembelajaran apresiasi secara skala: (a) 

Skala Likert, jawaban yang diinginkan dibuat skala yang menggambarkan 

perasaannya dari  pertanyaan yang diajukan, (b) Skala Pilihan Ganda, bentuknya 

seperti soal pilihan ganda, yaitu suatu pernyataan atau pertanyaan yang diikuti oleh 

sejumlah alternatif pendapat, dan (3) Semantic Differential, Semantic differential 
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biasanya dibuat dengan skala tujuh poin  menghubungkan kata sifat yang berlawanan, 

digunakan untuk menilai atau menggambarkan obyek atau pengalaman tertentu.  

Syafii (1989: 8) menambahkan, seperti dalam domain kognitif, evaluasi 

afektif pun perlu dipertimbangkan jenjang taksonominya dari taraf menerima, 

menjawab, menilai, mengorganisasi dan mengkarakterisasi dari nilai atau kelompok 

nilai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Pendekatan Penelitian  

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, peneliti ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang mempunyai sifat deskriptif. Dalam kaitan ini, Sutopo (dalam 

Rokhman, 2002: 3) menyatakan bahwa penelitian  kualitatif merupakan bentuk penelitian 

yang mampu mengungkap berbagai informasi kualitatif yang lebih berharga dari sekadar 

pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka. 

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan bukan 

sekadar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka, tetapi dapat 

mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau  kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Selain 

itu penelitian kualitatif juga menghasilkan data berupa gambaran atau uraian tentang hal-

hal yang berhubungan dengan keadaan atau fenomena, status kelompok orang, suatu 

subyek, suatu sistem pemikiran atau peristiwa masa sekarang. Alasan digunakan 

pendekatan kualitatif karena peneliti berusaha menelusuri, memahami, dan menjelaskan 

gejala dan kaitan antara segala yang diteliti.  

 

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi dan sasaran  penelitian ini adalah  sebagai berikut :  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo 

Wirosari. Alasan dipilihnya lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan observasi 
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awal yang menunjukkan bahwa SD tersebut merupakan salah satu Sekolah Dasar 

yang termasuk mempunyai kualitas outpout yang baik dibandingkan dengan sekolah 

lainnya di tingkat kecamatan sehingga sekolah ini dapat digunakan sebagai acuan 

bagi sekolah lain (Soesilo: Hasil Wawancara, 2006). 

2.  Sasaran Penelitian  

Sasaran penelitian ini adalah proses pembelajaran apresiasi pendidikan seni 

rupa  di SD Negeri II Mojorebo Wirosari. Komponen-komponen pembelajaran 

apresiasi pendidikan seni rupa meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi dalam 

kegiatan belajar mengajar. Adapun siswa yang mengikuti proses pembelajaran 

apresiasi pendidikan seni rupa adalah kelas IV,V, dan VI.  

 

C.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pembelajaran apresiasi pendidikan seni rupa  di 

SD Negeri II Mojorebo Wirosari,  digunakan teknik observasi, wawancara, dan 

pengumpulan data dokumen yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Observasi  

Hal-hal yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah (1) lokasi  dan 

fisik bangunan Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Wirosari, (2) Guru-guru dan siswa 

SD Negeri II Mojorebo Wirosari  khususnya kelas V, dan (3) Proses pembelajaran 

apresiasi  pendidikan seni rupa yang meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi 

pembelajaran seni rupa.  

Data yang dihasilkan dalam observasi lokasi  dan fisik bangunan antara 

lain meliputi kondisi fisik SD Negeri Mojorebo II Wirosari yang meliputi luas 
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bangunan SD, jumlah ruangan untuk belajar, sarana dan prasarana.  Observasi guru 

dan murid lebih berkaitan dengan peranan  yang telah dilakukan selama proses 

belajar mengajar, serta jumlah guru siswa, serta keadaan siswa. Sedangkan observasi 

pada proses pembelajaran apresiasi lebih diupayakan untuk memperoleh gambaran 

suasana interaksi dalam  keterkaitan antara tujuan, materi, metode dan evaluasi yang 

digunakan  dalam  pembelajaran apresiasi seni rupa. Sedangkan data-data 

pembelajaran apresiasi seni rupa terutama saat proses kegiatannya didokumentasikan  

lewat kamera sehingga  akan dapat diamati secara berkelanjutan untuk mendukung 

sebuah kesimpulan nantinya. 

Dengan teknik observasi, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal perilaku 

dan masalah-masalah lain yang terkait, sewaktu kejadian atau kegiatan tersebut 

berlangsung. Dengan demikian data yang langsung mengenai kegiatan perilaku obyek 

dapat dicatat dengan segera. 

2. Wawancara 

Dengan wawancara ini peneliti berusaha untuk memperoleh data atau 

keterangan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dengan wawancara, 

peneliti dapat mengajukan pertanyaan apa saja kepada informan yang berhubungan 

dengan pembelajaran apresiasi pendidikan Seni Rupa  di SD Negeri Mojorebo II 

Wirosari sesuai dengan tujuan peneliti atau permasalahan yang diteliti.  

Dalam kaitan ini peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa 

informan, secara rinci akan dikemukakan sebagai berikut : 

a. Soesilo, S.Pd.  selaku kepala Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Wirosari, 
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Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan Sekolah Dasar 

Negeri II Mojorebo Wirosari dari tahun ke tahun,  terutama yang berhubungan 

dengan keadaan murid dan guru serta perkembangan fisik bangunan sekolah.  

b. Bpk.Siti Sumarni, Ibu Sri Handayani, A. Ma.Pd.,  dan  Bpk. Sarno, A.Ma.Pd.,  

guru kelas 4, 5, dan 6 SD Sekolah dasar Negeri II Mojorebo Wirosari.  

Untuk memperoleh informasi mengenai  proses belajar mengajar 

khususnya pembelajaran apresiasi seni rupa.  

c. Murid-murid  kelas 4, 5, 6  Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Wirosari 

Untuk memperoleh informasi mengenai  proses belajar mengajar 

khususnya pembelajaran apresiasi seni rupa sehingga akan diperoleh informasi 

mengenai keterserapan materi dan proses pembelajaran seni rupa.  

 

D. Teknik Dokumentasi   

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi diarahkan untuk mendapatkan 

data skunder  yang berkaitan dengan penelitian ini seperti gambaran umum lokasi 

penelitian,  kondisi fisik bangunan, sarana/prasarana, media pendidikan dan kegiatan 

rutin sekolah. Sumber data yang dimaksud adalah papan akademik sekolah dan buku 

kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah tahun pelajaran 

2006/2007 .  

Teknik dokumentasi ini dilakukan dalam kepentingan sebagai data 

pembanding atau pendukung terhadap data secara keseluruhan dalam rangka 

menghasilkan kesimpulan yang benar.  
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E. Analisis  Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, 

yaitu data yang terkumpul dideskripsikan. Secara rinci langkah-langkah analisis data 

penelitian sebagai berikut,  pertama adalah   persiapan penelitian, meliputi: (a) 

pengumpulan data, (b) pengorganisasian dan pengelompokan data yang dikumpulkan 

sesuai dengan sifat kategori yang ada. Kedua adalah analisis data yang dilakukan 

melalui empat tahap, yakni (a) reduksi data, (b) sajian  data, (c) penarikan kesimpulan 

atau  verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, 

dan abstraksi (dari data kasar) yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini 

berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, yang bahkan dimulai sebelum 

proses pengumpulan  data. Reduksi data sesungguhnya, sudah dimulai sejak peneliti 

mengambil keputusan (walaupun masih berupa dugaan) berkenaan dengan kerangka 

kerja konseptual, kasus, pertanyaan yang diajukan, dan cara pengumpulan data yang 

digunakan. Pada saat pengumpulan data berlangsung, reduksi data juga mulai 

dilaksanakan berupa membuat singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, 

membuat batas-batas persoalan, dan menulis memo. 

2. Sajian Data 

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan dapat ditarik. Dengan melihat suatu sajian data penganalisis akan 

memahami apa yang terjadi, serta memberikan peluang bagi penganalisis untuk 

mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahaman 
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tersebut. Guna memberikan gambaran yang jelas dalam sajian data, perlu 

dipertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari satuan sajian informasi yang akan 

disampaikan. Kalimat-kalimat yang panjang dalam catatan lapangan yang mungkin 

berlimpah-limpah jumlahnya perlu disajikan dalam suatu sajian yang baik dan jelas 

sistematikanya. 

3. Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan sejak awal artinya pada 

saat pertama kali peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembelajaran 

apresiasi pendidikan seni rupa Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Wirosari secara 

bertahap peneliti sudah mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan cara 

melakukan keteraturan, pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, 

arah hubungan, dan proposisi. Simpulan akhir dalam proses analisis kualitatif akan 

ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang ditarik kemudian 

diverifikasi dengan cara melihat dan menyederhanakan kembali, sambil meninjau 

secara sepintas pada catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. 

Hal ini dilakukan untuk menguji validitasnya agar kesimpulan menjadi kokoh.  

Model analisis yang dilakukan adalah analisis interaktif. Artinya, tiga 

kompenen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau  verifikasi 

penelitian dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data (Miles dan 

Huberman, 1988). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Wirosari terletak di Desa Mojorebo 

Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Dari segi transportasi tidak ada kesulitan 

karena letaknya  sangat strategis dekat dengan kota Kecamatan Wirosari, yaitu hanya 

± 500 meter dari Jalan Raya Wirosari-Grobogan. Secara umum Sekolah Dasar Negeri 

II Mojorebo berada di lingkungan perumahan penduduk Desa Mojorebo namun 

tempatnya agak di pinggir perkampungan penduduk dekat areal persawahan.  

Sebagian besar penduduk Desa Mojorebo Kecamatan Wirosari merupakan  

keluarga yang mempunyai tingkat penghasilan rendah,  hidup dari mata pencaharian 

bertani. Usaha pertanian pun juga tidak maju karena sistem persawahan hanya 

mengandalkan sistem pengairan tadah hujan. Selain bertani ada yang hidup 

berdagang, buruh, dan hanya sebagian kecil  pegawai negeri.  

Kebanyakan penduduk Desa Mojorebo hanya mengenyam pendidikan sampai 

tingkat SD dan hanya sebagian kecil mengenyam pendidikan sampai tingkat 

SMU/sederajat dan   perguruan tinggi.  

Sebagian besar masyarakat Desa Mojorebo adalah pemeluk agama Islam. 

Selain agama Islam masyarakat Desa Mojorebo memeluk agama Kristen (Katolik, 

Prostestan) Hindu dan Budha serta Penganut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan 
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Yang Maha Esa namun jumlahnya sangat kecil. Hubungan antarpemeluk agama di 

Desa Mojorebo  sangat harmonis.  

Keadaan Fisik Sekolah Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Wirosari  

Lokasi Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari dari pusat 

Kota Kabupaten Grobogan dapat ditempuh selama 30 menit menggunakan kendaraan 

roda empat dan sekitar 20 menit menggunakan kendaraan roda dua dengan kecepatan 

rata-rata 60 km/jam. 

Di Desa Mojorebo terdapat tiga sekolah  dasar negeri, yaitu Sekolah Dasar 

Negeri I, Sekolah Dasar Negeri II, dan Sekolah Dasar Negeri III.  Di antara bangunan 

tersebut,  kondisi kualitas bangunan fisik Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo relatif 

lebih baik  untuk proses belajar mengajar,  sehingga suasana belajar lebih menonjol 

dan lebih tertata serta kondusif meskipun kondisinya tidak begitu optimal. Begitu 

juga dengan  lulusan (outpout) di antara sekolah tersebut, SD Negeri II Mojorebo 

masih yang terbaik.   

Kondisi fisik bangunan Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan 

Wirosari merupakan sekolah yang tergolong sederhana dan tidak begitu maju. 

Kondisi sekolah tersebut termasuk  kategori rusak ringan. Terlihat pada lantai ubin 

tegel yang sudah kusam  dan kondisi tembok yang sudah mulai mengelupas di 

beberapa bagian dindingnya. Halaman sekolah masih gersang tanpa adanya kehadiran 

taman. Namun secara keseluruhan masih terkesan terawat secara baik.  
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a. Sarana Penunjang Pembelajaran Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo 

Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari memiliki halaman 

seluas ±300 m persegi yang berada di  depan bangunan gedung sekolah. Berfungsi 

sebagai sarana bermain, parkir kendaraan,  dan sarana olah raga.  Sarana olah raga 

yang tersedia hanyalah sebuah lapangan sepak bola, bola voli, dan lompat jauh.  

Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo 

Kecamatan Wirosari dapat dilihat pada tabel berikut ini :   

Tabel 1: Sarana Penunjang Pembelajaran Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo 

 

Sumber: data SD Negeri II Mojorebo Tahun 2006 

b. Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran  

Sebagai penunjang pembelajaran, sarana dan prasarana di Sekolah Dasar 

Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari antara lain terdiri: meja guru, kursi guru, 

meja murid, kursi murid, almari guru, papan tulis, dan penggaris panjang. Untuk 

mengetahui lebih jelas menurut jumlahnya dapat dilihat pada tabel 2. 

 

 

 

No. Kondisi Jumlah 
1 Ruang Kepala Sekolah  1 
2 Ruang Guru dan Tata Usaha  1 
3 Ruang Kelas 6 
4 Ruang BP/UKS/Perpustakaan 1 
5 Gudang 4 
6 Kamar Mandi 1 
7 Mushola - 
8 Ruang Penjaga 1 
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Tabel 2: Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran  

No.  Sarana Penunjang KMB Jumlah 
1 Meja Guru 14 
2 Kursi Guru 18 
3 Meja Murid 120 
4 Kursi Murid 249 
5 Almari 9 
6 Rak buku 5 
7 Papan tulis 7 
8 Penggaris Panjang 13 

Sumber: data SD Negeri II Mojorebo Tahun 2006 

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sarana penunjang kegiatan belajar 

mengajar di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari sudah cukup 

untuk terselenggaranya  tujuan pembelajaran. 

c. Keadaan Guru Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari 

Guru pengajar di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari 

memiliki latar belakang pendidikan yang hampir variatif  yaitu tamat sarjana 

pendidikan (S 1), Sekolah Pendidikan Guru (SPG), dan Diploma II (D2). Untuk 

mengetahui keadaan guru dari tingkat lulusan pendidikannya dapat dilihat pada tabel 

3 sebagai berikut : 

Tabel 3: Status Lulusan Guru SD Negeri II Mojorebo 

No. Pendidikan Jumlah 
1 Sarjana  1 orang 
2 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) 3 orang 
3 Diploma 2 (D2) 4 orang 
4  SMU 4 orang 
 Jumlah 12 orang 

Sumber: data SD Negeri II Mojorebo Tahun 2006 

 



 38

Dari semua guru dan karyawan yang berjumlah 12 orang dengan perincian 1 

orang kepala sekolah, 7 orang guru pelajaran merangkap guru kelas dan 1 orang 

tenaga kebersihan merangkap tenaga keamanan.  

Untuk mengetahui lebih jelas tenaga guru dan non guru berdasarkan status 

kepegawaiannya dapat dilihat di tabel 9 sebagai berikut:   

Tabel 4: Status Kepegawaian  Guru SD Negeri II Mojorebo 

Status No. Jabatan PNS Lainnya Jumlah 

1 Kepala Sekolah  1 PNS - 1 orang 
2 Guru Kelas 4 PNS 1 GB 5 orang 
3 Guru Agama Islam 1 PNS 1 GTT 2 orang 
4 Guru Mata Pelajaran  -  3GTT 3 orang 
5 Tukang Kebun - PTT 1 orang 
  Jumlah 6 6 12 orang 

Sumber: data SD Negeri II Mojorebo Tahun 2006 

d. Keadaan Siswa Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari 

Pada awal berdirinya, menurut Bapak Soesilo,  S.Pd., sebagai Kepala Sekolah 

Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari, perkembangan jumlah siswa sekolah 

setiap tahun untuk mendaftar mengalami kemajuan meskipun tidak signifikan. 

Akibatnya,  siswa yang tidak masuk kategori penyeleksian ditampung di sekolah lain. 

Dengan demikian jumlah siswa  tiap tahunnya tidak mengalami lonjakan yang berarti 

bahkan masih dapat dikategorikan stabil.  

 Untuk mengetahui lebih jelas jumlah siswa Sekolah Dasar Negeri II 

Mojorebo Kecamatan Wirosari dapat dilihat pada tabel 5.   
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Tabel 5: Jumlah Siswa Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo 

Murid Kelas Banyaknya 
Kelas L P Jumlah 

I 1 18 26 44 
II 1 22 15 37 
III 1 22 10 32 
IV 1 19 21 40 
V 1 20 28 48 
VI 1 18 30 48 

Jumlah 6 118 131 249 
Sumber: data SD Negeri II Mojorebo Tahun 2006 

Kondisi siswa berdasarkan agama yang dianut, semuanya adalah pemeluk 

agama Islam. Tidak ada siswa dari Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo yang memeluk 

agama selain Islam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Desa 

Mojorebo adalah penganut agama Islam yang cukup kuat.  

Tabel 6: Agama Siswa Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo 

Kelas Agama 
I II III IV V VI 

Jumlah 

Islam 44 37 32 37 48 48 249 
Katolik - - - - - - - 
Kristen - - - - - - - 
Hindu - - - - - - - 
Budha - - - - - - - 
Jumlah 44 37 32 37 48 48 249 

Sumber: data SD Negeri II Mojorebo Tahun 2006 

Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari 

berangkat dari tingkat sosial ekonomi lemah sampai cukup. Akibatnya, rata–rata 

lulusan dari SD ini hanya melanjutkan sampai pada tingkat SLTP atau SMA. Jarang 

dari lulusan SD ini yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Penyebabnya adalah tidak 

ada dukungan ekonomi dari keluarga sehingga mereka terpaksa berhenti pada tingkat 
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SLTP dan SMU. Setelah itu mereka mencoba mencari kerja secara langsung untuk 

membantu meringankan beban kedua orang tua mereka  seperti membantu di sawah 

atau menjadi buruh di perkotaan yang lebih besar.  

 

 B. Program Pendidikan Sekolah  

Program pendidikan Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari 

berdasarkan Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, yaitu kurikulum tahun 

2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Program terdiri  atas: 

1. Program Intra  Kurikuler 

Program intra kurikuler adalah program yang dijalankan berdasarkan 

ketentuan yang bersumber dari Departemen Pendidikan Nasional pusat. 

Kehadirannya wajib diadakan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Mata 

pelajaran yang harus diadakan ini bersumber pada panduan Kurikulum 2004 yang 

terkenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Mata pelajaran tersebut adalah 

Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Kertangkes, Pendidikan Jasmani, dan 

Agama.  

2. Program Ekstra Kurikuler 

Program ekstra Kurikuler adalah program yang bersifat lokal dan 

menyesuaikan dengan fasilitas sekolah. Atas dasar itu kehadirannya tidak mutlak 

harus dilakukan. Mengingat keterbatasan yang dimiliki Sekolah Dasar Negeri II 

Mojorebo tersebut, program yang dijalankan hanya pramuka dan olahraga. 
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3. Program Insidental  

Program insidental ini dilakukan pada saat ada peringatan hari-hari Besar 

Islam dan Nasional. 

 

C.  Proses Pembelajaran Apresiasi Pendidikan Seni Rupa  di Sekolah Dasar 

Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari 

1. Pembelajaran Seni Rupa Secara Umum di SD Negeri II Mojorebo 

Untuk mengetahui proses pembelajaran apresiasi  dalam pendidikan seni rupa 

dalam mata pelajaran Kertangkes sebagai salah satu kegiatan kurikulum di Sekolah 

Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari, penulis menetapkan 3 kelas dari 6 

kelas. Kelas yang dipilih adalah kelas IV, V dan VI dengan asumsi bahwa kelas 

tersebut merupakan kelas  yang telah memperoleh pengalaman proses belajar 

mengajar lebih banyak dibandingkan kelas I, II dan III. Mereka telah memperoleh 

pengalaman berkarya lebih banyak sehingga tentunya memiliki kepekaan atau tingkat 

sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan kelas I, II, dan III. Asumsi lainnya,  tidak 

mengambil kelas kelas I, II, dan III hanya memperoleh jam pelajaran pendidikan seni 

rupa lebih sedikit dibanding kelas IV, V, dan VI. Seperti diuraikan oleh Kepala 

Sekolah SD Negeri II Mojorebo bahwa pembelajaran Kertangkes di Sekolah Dasar 

mendapatkan porsi yang tidak sama antara kelas I-VI Kelas I, II dan III mendapatkan 

jatah waktu 2 jam pelajaran sedangkan kelas IV, V, dan VI. mendapatkan jatah 4 jam 

per minggu. Jatah waktu tersebut masih dibagi untuk pendidikan seni musik, seni 

rupa, dan seni tari.  
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Satu semester waktu pelajaran Kertangkes dipergunakan untuk pendidikan 

seni rupa, seni musik, dan seni tari secara proporsional. Jam pelajaran untuk 

pendidikan seni rupa secara ideal mendapatkan  porsi 2 bulan karena 4 bulan sisanya 

dipergunakan untuk pendidikan seni musik dan tari. Dari 2 bulan berarti mata 

pelajaran pendidikan seni rupa hanya mendapatkan jatah 8 minggu atau 8 kali  

pertemuan. 

 Dari delapan pertemuan ini, secara proporsional agar terjadi idealisasi  

pembelajaran seni rupa harus dibagi menjadi tiga kegiatan yang mencakupi aspek, 

psikomotorik, apesiatif, dan teori. Meskipun pembagian waktu jam pelajaran yang 

tersedia ini  tidak diatur secara khusus namun muatan ketiga aspek tersebut bisa 

diklasifikasi dengan proporsi sebagai berikut: kegiatan teori : kegiatan apresiasi : 

kegiatan berkarya = 1 : 2 : 3.  Atas dasar itu, untuk mencapai idealisasi pembelajaran 

apresiasi dalam pendidikan seni rupa,  dari 8  pertemuan muatan apresiasi seharusnya 

dilakukan paling tidak 3 kali pertemuan selama satu semester.  

Namun dalam praktiknya, sesuai apa yang dikatakan guru SD kelas V 

diperkuat pendapat dari pernyataan guru kelas IV, guru kelas VI,  dan Kepala Sekolah 

SD Negeri II Mojorebo  diperoleh informasi  bahwa hampir sebagian besar 

pendidikan Kertangkes didominasi oleh mata pelajaran menggambar atau pendidikan 

seni rupa. Pendidikan seni musik yang dalam praktiknya seharusnya memperoleh 

proporsi yang sama dengan pendidikan seni rupa hanya dilakukan dua atau tiga kali 

dalam satu semester.  
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Meskipun semua jam pelajaran didominasi oleh pelajaran menggambar 

namun dengan waktu yang sangat luas justru dalam pelaksanaannya melupakan aspek 

teori dan apresiasi.  Hampir semua jam yang tersedia digunakan untuk menggambar 

saja dan sangat jarang dilakukan kegiatan berkarya yang lebih variatif, misalnya 

mematung, menganyam, menghias, membuat kerajinan dan lain-lain. Dalam  

Kurikulum 2004 telah disebutkan secara jelas mengenai pelajaran menggambar atau 

berkarya, teori,  dan apresiasia dalah berbeda jenisnya namun satu kesatuan untuk 

memperoleh totalitas pencapaian standar kompetensi.  

2. Pembelajaran Apresiasi  di SD Negeri II Mojorebo 

 Secara lebih jelas, untuk mengetahui proses pembelajaran apresiasi  sebagai 

salah satu kegiatan dalam pembelajaran seni rupa di Sekolah Dasar Negeri II 

Mojorebo Kecamatan Wirosari, akan diuraikan sesuai dengan komponen-komponen 

atau rumusan-rumusan pembelajaran yang meliputi: tujuan pembelajaran, bahan 

pelajaran, metode, media dan sumber pembelajaran, interaksi guru dan siswa, 

evaluasi serta karya seni yang dihasilkan dan tindak lanjutnya sebagai berikut : 

a. Tujuan Pembelajaran  

Menurut kurikulum 2004, kompetensi dasar kelas IV, V, dan VI  pembelajaran 

apresiasi lebih menekankan kemampuan siswa untuk menanggapi berbagai gagasan 

tentang objek, tema dan simbol dalam karya seni rupa Nusantara daerah setempat 

untuk dikomunikasikan sikap secara lisan dan tertulis. Perbedaannya hanya terletak 

pada perbedaan materi  karya seni yang akan diapresiasi.  
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Proses  atau hasil belajar yang diharapkan  adalah siswa memiliki kemampuan 

menilai gambar, bentuk, karakter, teknik gagasan bentuk-bentuk topeng dan karya 

celup ikat pada kelas V. Pada kelas IV lebih diarahkan untuk mengapresiasi karya 

ilustrasi yang terdiri figur manusia, hewan, sketsa tokoh karakter dalam cerita. 

Sedangkan pada kelas VI lebih ditujukan pada boneka dan batik. Hal ini disesuaikan 

dengan materi pada karya yang dibuat selama berkarya.  Indikator-indikator yang 

dilakukan adalah: (1) siswa mampu membuat kumpulan gambar dari setiap materi, 

(2) siswa mampu membuat kumpulan tentang berbagai jenis karakter dan teknik 

karya seni, (3) siswa mampu membuat tulisan tentang berbagai simbol bentuk dari 

karakter,  dan  (4) menilai  

Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari dalam pembelajaran 

seni rupa  belum memiliki tujuan yang akan dicapai secara tepat bahkan tidak sesuai 

dengan apa yang telah disebut dalam kurikulum. Selaku pengampu kelas IV, V, dan 

VI Ibu Siti Sumarni, Ibu Sri Handayani, A. Ma.Pd., dan  Bapak Sarno, A.Ma.Pd.,  

belum mengetahui secara tepat apa yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran apresiasi sebab persepsi dari pembelajaran seni rupa adalah  

hanya menggambar. Berikut ini uraian yang disampaikan oleh Siti Sumarni:  

“Menggambar menurut pemahaman saya , ya tujuannya agar 
anak terampil tangannya dalam melukiskan sesuatu. Entah itu jadinya 
bagus atau tidak. Saya mengharapkan menggambar ini juga bisa 
dijadikan sebagai sarana ekspresi bagi anak-anak agar pikiran 
mereka terbebaskan dari pelajaran lain yang menuntut aspek berpikir 
secara kritis” 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan pemahaman Ibu Siti Sumarni selaku 

guru pengajar kelas IV tujuan atau inti dari pembelajaran seni rupa hanya 

menekankan pada kreativitas atau kemahiran tangan. 

 Sedangkan pemahaman Ibu Sri Handayani, mengenai tujuan menggambar 

adalah: 

“Ya,  kalau menurut saya tujuan anak menggambar adalah 
supaya kreativitas mereka muncul. Itu saja. Jadi setelah saya 
menyuruh anak-anak untuk membuat gambar sesuatu setelah jadi 
langsung saja saya kumpulkan dan saya nilai. Jarang sekali saya 
menunjukkan gambar seorang anak untuk  diulas. Hanya tertentu saja 
kalau memang waktunya sangat longgar dan cukup” 

 

Berbeda dengan Ibu Siti Sumarni dan Ibu Sri Handayani, kalau menurut 

pemahaman Bapak Sarno, A.Ma.Pd. pembelajaran menggambar hal yang terpenting 

tidak hanya melatih kemampuan psikomotorik anak saja akan tetapi juga turut 

mengembangkan bagaimana anak bisa memahami karya yang baik. Sebagai guru 

kelas VI SD, dia mengatakan sebagai berikut: 

“Setelah anak-anak menggambar, maka satu per satu saya 
akan adakan penilaian. Lalu, saya akan menunjukkan pada anak-anak 
gambar yang terbaik di antara semua anak akan saya tunjukkan 
sehingga anak akan memahami bahwa gambar yang baik adalah yang 
sesuai dengan benda aslinya jika itu menggambar pemandangan” 

 

Dari berbagai data tersebut, penulis dapat menyimpulkan hampir sebagian 

besar guru SD negeri II Mojorebo belum memiliki konsep yang jelas dalam 

pendidikan seni rupa. Mereka belum mengetahui apa yang sebetulnya menjadi tujuan 

pembelajaran apresiasi. Target kegiatan yang dilakukan hanyalah lebih 
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mengutamakan pada kegiatan kemahiran tangan atau hasil karya. Tanpa 

mempedulikan saat proses dalam menggambar. Akibatnya, dalam melaksanakan 

pembelajaran tidak pernah membedakan ketiga aspek pembelajaran seni rupa yaitu 

kognitif, apresiasi, dan berkarya.  

 Ketidaktahuan mereka mengenai klasifikasi dalam pembelajaran pendidikan 

seni rupa mengandung tiga konsep karena selama ini memang mereka tidak pernah 

mengerti. Mereka juga tidak pernah berusaha untuk memahami panduan buku 

kurikulum  yang telah diberikan. Tidak adanya sumber informasi menjadikan mereka 

tambah enggan untuk mempelajari lebih lanjut.  

Faktor lain adalah kegiatan perlombaan yang ada selalu  mengandalkan pada 

kegiatan menggambar atau melukis. Hal ini semakin membentuk pola persepsi pada 

seluruh guru bahwa pendidikan seni rupa adalah menggambar.  

b.  Bahan Pelajaran 

Bahan pelajaran apresiasi seni rupa  adalah lebih menekankan pada  

kemampuan siswa agar memperoleh kepekaan rasa, estetika, kesesuaian fungsi dan 

bentuk, artistik serta memiliki sikap menghargai dan menghayati.  

Tabel 7.    Materi Pokok Pembelajaran Apresiasi Kurikulum 2004 
 

Materi  Pokok NO 
Kelas IV Kelas V Kelas VI 

1. Penilaian berbagai gambar 
ilustrasi dan gambar bentuk 
figur/objek yang 
dikembangkan dari karakter 
tokoh cerita Nusantara 
 

Penilaian  berbagai teknik, 
proses atas gambar bentuk 
ragam hias topeng dan celup 
ikat. 

Kumpulan gambar bentuk 
boneka Nusantara dan 
mancanegara dan kumpulan 
berbagai jenis dan teknik 
pembuatan batik 

Sumber: Buku Kurikulum 2004 Untuk SD/MI Depdiknas 
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Materi Kertangkes sebetulnya telah disusun berdasarkan pengorganisasian 

keilmuan yang didasarkan pada prinsip dari hasil konkret ke hal yang abstrak dari 

dekat ke jauh dari sederhana ke kompleks serta disesuaikan dengan kebutuhan  dan 

perkembangan siswa.  

Bahan pelajaran yang dilaksanakan atau materi menggambar pun tidak ada 

menunjukkan indikasi untuk pembelajaran apresiasi. Materi-materi yang dipersiapkan 

tidak ada yang dipersiapkan secara sistematis. Mereka kurang memahami bahwa 

masih adanya bidang-bidang cakupan lain misalnya menganyam, mematung dengan 

menggunakan tanah liat, membuat mosaik secara sederhana dan lain sebagainya. 

Guru tidak mempunyai pemikiran yang bisa mengarahkan anak berpikir secara luas 

atau divergen sehingga yang mereka tanamkan.  

Inilah penyebab kesalahan utama sekolah dalam membelajarkan sekolah 

menuju anak-anak yang kreatif. Tanpa adanya bidang atau sub pelajaran dari seni 

rupa tentunya kreatifitas anak akan terbelenggu. Sangat ironis sekali jika ditinjau dari 

aspek pembelajaran apresiasi. Anak jarang menyentuh atau merasakan secara 

langsung bagaimana cara mengapresiasi karya secara sederhana. Hal ini bisa 

dipahami  dari apa yang disampaikan oleh bapak Siti Sumarni: 

“Materi yang saya ajarkan sama sekali atau jarang menyentuh 
aspek membangkitkan daya apresiasi mereka terhadap kebudayaan 
kita. Saya tidak pernah mengajarkan mereka memahami karakter 
suatu benda seni lainnnya. Ya , ini juga disebabkan mungkin karena 
kurang pemahaman saya juga tentang kesenian khususnya seni rupa. 
Dan sebetulnya yang menjadi inti dari pembelajaran seni rupa itu 
juga belum mengetahui secara persis” 
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Berikut ini adalah daftar materi  pembelajaran seni rupa yang berlangsung di 

SD Negeri II Mojorebo pada kelas IV, V, dan VI 

Tabel 8.    Materi Pembelajaran Seni Rupa  Kelas IV SD Negeri II Mojorebo 

Pertemuan 
Bulan  1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 

N
o 

Aspek 
Pembelajaran  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Kognitif 

a.mengidentifikasi 
unsur rupa dan tiga 
dimensi 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 b.membandingkan 
berbagai gagasan 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 c.mengidentifikasi 
karakter tokoh 
dalam cerita 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Apresiasi 
a. mengungkap 
pendapat tentang 
gambar ilustrasi 
cerita rakyat 
nusantara 
 

- - - - - - - √ - - - - - - - - 

 b. menilai tokoh 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Berkarya  
a. membuat  
gambar 
 

√ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ √ √ - - 

 b. menggambar 
cerita ilustrasi 
 

- - - - - - - - √ √ - - - - √ √ 

 c. membuat sketsa 
 
 

- - - - - - - -   - - - - - - 

 d.memamerkan 
 
 

                

 Jumlah 
 

                

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2006 
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Tabel 9.    Materi Pembelajaran Seni Rupa  Kelas V SD Negeri II Mojorebo 

Pertemuan 
Bulan  1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 

N
o 

Aspek 
Pembelajaran  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Kognitif 

a.mengidentifikasi 
unsur rupa dan tiga 
dimensi 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 b.membandingkan 
berbagai gagasan 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Apresiasi 
a. menilai gambar 
bentuk karakter 
teknik gagasan,  
bentuk-bentuk 
topeng 
 

- - - - - - - - - √ - - - - - - 

 b. menilai karya 
celup 
 

- - - - - - - -   - - - - - - 

3 Berkarya  
a. membuat 
gambar 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

 b. membuat topeng 
 

- - - - - - - -   - - - - - - 

 c membuat celup 
ikat 
 

- - - - - - - -   - - - - - - 

 d.memamerkan 
 

                

 Jumlah 
 

                

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2006 
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Tabel 10. Materi Pembelajaran Seni Rupa  Kelas VI SD Negeri II Mojorebo 

Pertemuan 
Bulan  1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 

N
o 

Aspek 
Pembelajaran  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Kognitif 

a.mengidentifikasi 
karakter teknik 
gagasan,  bentuk-
bentuk karya seni 
rupa Nusantara dan 
mancanegara 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 b.membandingkan 
berbagai gagasan 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Apresiasi 
a. menilai gambar 
boneka 
 

- - - - - - - - √ √ - - - - - - 

 b. menilai karya 
batik 
 

- - - - - - - -   - - - - - - 

3 Berkarya  
a. membuat 
gambar bebas 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ - 

 b. membuat 
boneka 
 

- - - - - - - -   - - - - - - 

 c. membuat pola 
hias batik 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 d.memamerkan 
 

- - - - - - - - - - - - - - - √ 

 Jumlah 
 

                

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2006 
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c. Metode 

Metode yang diajarkan dalam pelajaran menggambar sama sekali tidak ada 

yang berkaitan dengan pembelajaran apresiasi. Siswa tidak mempunyai bekal 

pengetahuan yang diberikan guru. Berikut ini penuturan yang disampaikan oleh Siti 

Sumarni: 

“Dalam setiap pelajaran menggambar  yang saya lakukan 
adalah menyuruh anak menggambar sesuatu. Entah itu pemandangan, 
almari, meja,  dan kursi atau bunga-bungaan. Mereka saya suruh 
menggambar dengan pensil atau pensil bewarna bagi mereka yang 
mempunyai”. 

 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang mereka 

gunakan jarang sekali menekankan metode yang beragam. Guru hanya menyuruh 

anak-anak menggambar saja tanpa mencoba metode lain dengan penekanan atau  

mengarahkan anak ke pembelajaran apresiasi. 

Pemahaman guru tentang apresiasi yang masih sangat rendah. Mereka tidak 

ada inisiatif untuk melakukannya karena tidak mengetahuinya bahwa dalam 

menggambar sebetulnya ada pelajaran apresiasi.  

 

d.  Media  

Media yang digunakan dalam pembelajaran apresiasi sangat minimal sekali. 

Bahkan jarang di kelas dipasang gambar atau hasil karya anak lain. Karya seni  yang 

akan dijadikan contoh pun tidak ada apalagi untuk diapresiasi. Meskipun beberapa 

dari karya siswa yang dianggap baik ada yang dipasang di dinding kelas tapi itu tidak 
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sebagai rangsangan sebagai siswa tetapi lebih berfungsi sebagai data dokumentasi 

mengenai keberhasilan seorang siswa dan jarang sekali dimanfaatkan sebagai bagian 

dari proses.  

Berdasarkan pengkuan dari beberapa siswa, mereka tidak pernah mengunjungi 

galeri atau mengapresiasi karya-karya dalam majalah lewat tugas membuat kliping. 

Berikut ini alasan yang dikemukakan oleh Siti Sumarni, guru kelas IV: bahwa kami 

tidak pernah melakukan pembelajaran untuk mengapresiasi karya–karya dalam 

majalah karena kami tidak tahu bahwa hal tersebut adalah salah satu hal yang dapat 

digunakan sebagai metode pembelajaran. Bahkan secara terang-terangan bapak 

Soesilo selaku kepala sekolah SD Negeri II Mojorebo  menuturkan bahwa pelajaran 

menggambar merupakan kegiatan yang alternatif atau optional. Berikut ini 

pernyataan yang dikemukan kepada penulis: 

“ Mas pemebelajaran kertangkes yang semestinya terbagi 
dalam tiga jenis kegiatan yaitu seni rupa, musik dan tari dalam 
aplikasinya sangat optional. Dalam arti hal yang dilakukan guru di 
kelas tergantung kemampuan, wawasan  dan ketrampilan yang dimiliki 
oleh guru. Yang bisa musik maka selama satu semester pembelajaran 
kertangkes akan didominasi oleh musik. Begitu juga dengan gambar, 
maka setiap pertemuan dengan siswa maka akan dilakukan 
menggambar secara terus menuerus sehingga jam atau waktunya 
menjadi tidak proporsional antar pembagian ketiga bidang tersebut “.  

 

e. Evaluasi  

Karena hampir setiap pembelajaran selalu mengutamakan kegiatan 

menggambar,  maka evaluasi pun yang dilaksanakan dalam mengukur tingkat 

apresiasi anak pun tidak menjadi hal yang baku tapi justru sangat atau jarang anak 
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melakukan  apresiasi. Kriteria yang mereka gunakan juga asal bagus berdasarkan 

tepat  dan tidaknya dengan benda yang menjadi  modelnya. Seperti penuturan Siti 

Sumarni “Paling-paling untuk mengetahui dengan mempertanyakan gambar ini bagus 

apa tidak, tapi itu sangat jarang kulakukan .  

Begitu juga yang dikatakan bapak Sarno, A.Ma.Pd..  

 “Kalau  menurut saya untuk membangkitkan sensitivitas 
dalam proses pembeljaran,  saya mengatakan sambil  menunjukkan 
bahwa gambar yang kurang baik adalah demikian sedangkan yang 
baik adalah demikian. Jadi anak mempunyai pemahaman atau 
tanggapan yang benar,” 

“ Hal ini menurut saya sudah dapat dijadikan sebagai sarana 
untuk mengetahui tingkat pemahaman  atau apresiasi  anak sampai 
dimana. Sedangkan, saya jarang sekali melaksanakan penilaian untuk 
mengukur tingkat apresiasi anak secara khusus. Yang saya nilai hanya 
berdasarkan pada aspek gambar yang telah dibuat saja tidak dengan 
metode lainnya.” 

 
Berdasarkan tabel 11, pembelajaran apresiasi seni rupa pada kelas IV dalam 

pelaksanaannya tidak  mengacu pada materi pokok dalam Kurikulum 2004. Hampir 

dalam setiap praktiknya materi yang diajarkan selalu menggambar bebas padahal 

kelas IV seharusnya adalah membuat gambar  ilustrasi sehingga gambar yang 

diapresiasi bukan gambar ilustrasi.  

 

Tabel 11.  Bentuk Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa Kelas IV SD Negeri II  
     Mojorebo 

Tingkat Apresiasi  
siswa 

N
o 
 

Bentuk 
Pembelajaran 

Apresiasi 

 
Jumlah 
Karya 
Siswa 

1 
Jelek 

2 
Sedang

3 
Baik 

4 
Baik 

Sekali 

Jumalah 
Siswa 
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1 Karya Yang 
Dipamerkan  

5 5 23 3 2 40 

2 Karya Yang 
Diulas 

10 8 18 3 3 40 

3 Mengomentari 
Karya Teman 

15 10 16 5 1 40 

4 Mengomentari 
Karya Sendiri  

10 7 15 7 1 40 

 Jumlah       40 30 72 18 7  
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2006 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran apresiasi yang 

dilakukan terhadap karya yang dipamerkan yaitu karya terpilih yang dipajang dalam 

kelas  berjumlah 5 karya siswa, menurut guru, apresiasi  yang dikategorikan jelek  

berjumlah 5 siswa, sedang berjumlah 23 siswa,  baik berjumlah 3 siswa, dan baik 

sekali 2 siswa. Siswa yang menilai terhadap karya yang diulas yaitu karya yang 

sedang ditunjukkan  guru  terdapat  10 karya, menurut guru,  8 siswa memiliki 

apresiasi jelek,  18 siswa memiliki apresiasi sedang, 3  siswa memiliki apresiasi baik, 

dan  3 siswa memiliki apresiasi baik sekali.  Siswa yang mengapresiasi    karya teman 

yang berjumlah   15 karya siswa, menurut guru yang dikategorikan  jelek berjumlah 

10 siswa, sedang berjumlah 16 siswa,  baik berjumlah 5 siswa, dan baik sekali 1 

siswa.  Sedangkan siswa yang mengomentari karya sendiri berjumlah 10 siswa, 

menurut guru,  7 siswa memiliki apresiasi jelek,  15 siswa memiliki apresiasi sedang, 

7  siswa memiliki apresiasi baik, dan  1 siswa memiliki apresiasi baik sekali. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa (1) guru untuk mengukur tingkat kualitas 

apresiasi dari siswa kelas IV menggunakan 4 jenis karya yaitu  karya yang 
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dipamerakan, karya yang diulas,  mengomentari karya teman, mengomentari karya 

sendiri. 

Berdasarkan tabel 12, pembelajaran apresiasi pada kelas V dalam 

pelaksanaannya tidak  mengacu pada materi pokok dalam Kurikulum 2004 karena  

siswa tidak pernah diajarkan membuat gambar topeng dan celup ikat yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, siswa dalam melakukan apresiasi tidak melakukan 

pada karya ragam hias topeng  dan celup ikat.  

Tabel 12.  Bentuk Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa Kelas V SD Negeri II 
     Mojorebo 

Tingkat Apresiasi  
siswa 

N
o 
 

Bentuk 
Pembelajaran 

Apresiasi 

 
Jumlah 
Karya 
Siswa 

1 
Jelek 

2 
Sedang

3 
Baik 

4 
Baik 

Sekali 

Jumlah 
Siswa 

1 Karya Yang 
Dipamerkan  

11 8 27 3 2 40 

2 Karya Yang 
Diulas 

10 10 20 5 5 40 

3 Mengomentari 
Karya Teman 

18 12 18 7 3 40 

4 Mengomentari 
Karya Sendiri  

9 11 19 8 2 40 

 Jumlah       40 41 84 23 12  
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2006 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran apresiasi yang 

dilakukan terhadap karya yang dipamerkan yaitu karya terpilih yang dipajang dalam 

kelas  berjumlah 11 karya siswa, menurut guru, apresiasi  yang dikategorikan jelek  

berjumlah 8 siswa, sedang berjumlah 27 siswa,  baik berjumlah 3 siswa, dan baik 

sekali 2 siswa. Siswa yang menilai terhadap karya yang diulas yaitu karya yang 
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sedang ditunjukkan  guru  terdapat  10 karya, menurut guru,  10 siswa memiliki 

apresiasi jelek,  20 siswa memiliki apresiasi sedang, 5  siswa memiliki apresiasi baik, 

dan  5 siswa memiliki apresiasi baik sekali.  Siswa yang mengapresiasi    karya teman 

yang berjumlah   18 karya siswa, menurut guru yang dikategorikan  jelek berjumlah 

12 siswa, sedang berjumlah 18 siswa,  baik berjumlah 7 siswa, dan baik sekali 3 

siswa.  Sedangkan siswa yang mengomentari karya sendiri berjumlah 9 karya siswa, 

menurut guru,  11 siswa memiliki apresiasi jelek,  19 siswa memiliki apresiasi 

sedang, 8  siswa memiliki apresiasi baik, dan  2 siswa memiliki apresiasi baik sekali. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa (1) guru untuk mengukur tingkat 

kualitas apresiasi dari siswa kelas V menggunakan 4 jenis karya yaitu  karya yang 

dipamerakan, karya yang diulas,  mengomentari karya teman, mengomentari karya 

sendiri. 

Berdasarkan tabel 13, pembelajaran apresiasi pendidikan seni rupa pada kelas 

VI dalam  pelaksanaannya tidak  mengacu pada materi pokok dalam Kurikulum 2004 

karena materi yang diajarkan selalu mengapresiasi gambar bebas padahal kelas VI 

seharusnya adalah mengapresiasi  boneka dan  karya batik Nusantara.  
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Tabel 13.  Bentuk Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa Kelas VI SD Negeri II 
     Mojorebo 

Tingkat Apresiasi  
siswa 

N
o 
 

Bentuk 
Pembelajaran 

Apresiasi 

 
Jumlah 
Karya 
Siswa 

1 
Jelek 

2 
Sedang

3 
Baik 

4 
Baik 

Sekali 

Jumlah 
Siswa 

1 Karya Yang 
Dipamerkan  

12 10 29 5 4 48 

2 Karya Yang 
Diulas 

11 14 24 5 5 48 

3 Mengomentari 
Karya Teman 

15 19 19 7 3 48 

4 Mengomentari 
Karya Sendiri  

8 14 24 8 2 48 

 Jumlah       48 57 96 25 14  
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2006 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran apresiasi yang 

dilakukan terhadap karya yang dipamerkan yaitu karya terpilih yang dipajang dalam 

kelas  berjumlah 12 karya siswa, menurut guru, apresiasi  yang dikategorikan jelek  

berjumlah 10 siswa, sedang berjumlah 29 siswa,  baik berjumlah 5siswa, dan baik 

sekali 4 siswa. Siswa yang menilai terhadap karya yang diulas yaitu karya yang 

sedang ditunjukkan  guru  terdapat  11 karya, menurut guru,  14 siswa memiliki 

apresiasi jelek,  24 siswa memiliki apresiasi sedang, 5  siswa memiliki apresiasi baik, 

dan  5 siswa memiliki apresiasi baik sekali.  Siswa yang mengapresiasi    karya teman 

yang berjumlah   15 karya siswa, menurut guru yang dikategorikan  jelek berjumlah 

19 siswa, sedang berjumlah 19 siswa,  baik berjumlah 7 siswa, dan baik sekali 3 

siswa.  Sedangkan siswa yang mengomentari karya sendiri berjumlah 8 karya siswa, 

menurut guru,  14 siswa memiliki apresiasi jelek,  24 siswa memiliki apresiasi 
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sedang, 8  siswa memiliki apresiasi baik, dan  2 siswa memiliki apresiasi baik sekali. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa (1) guru untuk mengukur tingkat 

kualitas apresiasi dari siswa kelas V menggunakan 4 jenis karya yaitu  karya yang 

dipamerakan, karya yang diulas,  mengomentari karya teman, mengomentari karya 

sendiri . 

Berdasarkan pendapat dari dua guru tersebut menunjukkan bahwa guru 

tersebut   mempunyai pemahaman sangat minimal.  Atas dasar itu, dapat disimpulkan 

bahwa sekolah SD Negeri II  Mojorebo dalam melaksanakan evaluasi untuk 

mengukur tingkat sensitivitas atau kepekaaan rasa masih minim dalam 

pelaksanaannya.  

 

D. Hasil Pembelajaran Apresiasi Pendidikan Seni Rupa  di Sekolah Dasar 

Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan murid serta observasi terhadap 

situasi proses belajar mengajar di kelas diperoleh sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel 14, siswa kelas IV dalam melaksanakan pembelajaran 

apresiasi belum mampu menilai  berbagai gambar ilustrasi dan gambar bentuk 

figur/objek yang dikembangkan dari karakter tokoh cerita Nusantara. Hal itu 

diperoleh dari sebagian besar siswa yang tidak mampu  menunjukkan keunikan 

gambar dan hanya bisa menyebutkan kategori jelek, sedang, baik, dan baik sekali 

tanpa bisa menjelaskan alasannya. Bahkan dalam pembelajarannya, kompetensi dasar 

menilai tokoh tidak pernah diajarkan.   
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Tabel 14.  Hasil Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa Kelas IV SD Negeri II 
     Mojorebo 

Tingkat Apresiasi No 
 

Kompetensi Dasar  
1 

Jelek 
2 

Sedang 
3 

Baik 
4 

Baik 
Sekali 

Jumlah 
siswa 

1 Mengungkap pendapat 
tentang gambar ilustrasi 
cerita rakyat Nusantara 

30 5 2 3 40 

2 Menilai tokoh - - - - - 

 40 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2006 

 

Berdasarkan tabel 15,  siswa kelas V dalam pembelajaran apresiasi yang 

menggunakan materi berupa penilaian   berbagai teknik, proses atas gambar bentuk 

ragam hias topeng dan celup ikat juga belum memberikan hasil yang  baik. Mereka 

tidak mampu membedakan antara teknik, gagasan  dan pola ragam hias topeng. 

Tingkat apresiasi mereka sebatas pada kategori   jelek, sedang, baik, dan baik sekali. 

Belum mampu menjelaskan teknik, proses serta keunikan gambar. 

 Mereka dalam pembelajarannya tidak pernah melakukan apresiasi terhadap 

karya celup ikatdan juga tidak  pernah melakukan penilaian terhadap tokoh-tokoh 

dalam gambar ilustrasi.  
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Tabel 15.  Hasil Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa Kelas V SD Negeri II 
     Mojorebo 

Tingkat Apresiasi No 
 

Kompetensi Dasar  
1 

Jelek 
2 

Sedang 
3 

Baik 
4 

Baik 
Sekali 

Jumlah 
siswa 

1 Menilai gambar 
bentuk karakter 
teknik gagasan,  
bentuk-bentuk 
topeng 

30 10 6 2 48 

2 Menilai 
karya celup 
 

- - - - - 

 48 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2006 

 

Berdasarkan tabel 16, hasil kemampuan siswa kelas VI setelah mendapatkan 

pembelajaran apresiasi juga tidak mampu menyerap apa yang digariskan dalam 

kurikulum 2004 yaitu unuk menilai gambar bentuk boneka Nusantara dan 

mancanegara dan kumpulan berbagai jenis dan teknik pembuatan batik. Hanya satu 

kali pembelajaran apresiasi, siswa tidak tidak pernah diberikan materi memahami 

pengertian, jenis dan teknik batik. Begitu juga tidak pernah membahas mengenai 

boneka akan tetapi lebih suka menggambar bebas dengan tema-tema lingkungan 

hidup. 
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Tabel 16.  Hasil Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa Kelas VI SD Negeri II 
     Mojorebo 

Tingkat Apresiasi No 
 

Kompetensi Dasar  
1 

Jelek 
2 

Sedang 
3 

Baik 
4 

Baik 
Sekali 

Jumlah 
siswa 

1 Bukan Menilai 
gambar boneka tetapi 
gambar bebas  

25 8 2 5 48 

2 Menilai 
karya batik 
 

- - - - - 

 48 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2006 

Dengan hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

apresiasi di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari belum bisa 

meningkatkan kompetensi siswa dalam menilai karya seni rupa baik mengenai 

gagasan, tema, maupun simbol  dalam karya seni rupa.  

 

E. Faktor Pembelajaran Apresiasi Pendidikan Seni Rupa  di Sekolah Dasar 

Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari 

Berdasarkan data yang dilakukan selama observasi di lapangan maka dapat 

ditarik simpulan bahwa ketidakberlangsungan program apresiasi dalam menggambar 

karena disebabkan oleh sebagai berikut: 

1. Masih minimnya pengetahuan guru kelas terhadap mata pelajaran menggambar. 

Sebetulnya ada tiga aspek dalam pembelajaran menggambar yaitu aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. Sebagian besar guru masih beranggapan bahwa mata 
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pelajaran seni rupa hanyalah menggambar tanpa ada teori maupun apresiasi 

meskipun mereka telah mendapatkan silabus kurikulum dari depdiknas. 

2. Guru masih mempunyai anggapan yang memposisikan pelajaran kertangkes 

sebagai mata pelajaran yang subordinasi. Hal ini berpengaruh terhadap waktu 

yang diberikan  sehingga kadangkala pelajaran kesenian justru dipergunakan oleh 

mata pelajaran lain yang dianggap lebih penting. 

3. Masih minimnya bahan peralatan yang dimiliki oleh guru sehingga kadangkala 

siswa memiliki ketidak mampuan menggambar secara baik. Atas dasar itu lah 

guru memberikan pelajaran apa adanya. 

4. Ketidakmampuan guru untuk memberikan penuntun atau contoh menggambar 

secara baik sehingga menurut siswa menjadi tidak tertarik terhadap pelajaran 

Kertangkes. 

5. Guru banyak yang menyatakan bahwa mereka banyak kekurangan literatur yang 

berkaitan dengan proses belajar mengajar apresiasi pendidikan seni rupa   

6. Guru juga menyatakan besarnya tanggungjawab terhadap mata pelajaran yang di 

ujikan nasional sehingga mengakibatkan pembelajaran apresiasi terlewatkan. 

7. Ketidaktersedian sumber media pembelajaran juga patut menjadi masalah dalam 

proses pembelajaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pembelajaran apresiasi di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan Wirosari 

jarang dilakukan. 

2. Hasil pembelajaran apresiasi di Sekolah Dasar Negeri II Mojorebo Kecamatan 

Wirosari belum bisa meningkatkan kompetensi siswa dalam menilai karya seni rupa 

baik mengenai gagasan, tema, maupun simbol  dalam karya seni rupa 

3. Penyebab kurang berhasilnya proses pembelajaran apresiasi Sekolah Dasar Negeri II 

Mojorebo Kecamatan Wirosari yang utama adalah adanya persepsi guru bahwa 

pendidikan seni rupa hanya praktik dan kekurangtahuan guru mengenai pembelajaran 

apresiasi. 

 

B. Saran 

Atas dasar itulah maka saran yang dapat diberikan oleh penulis: 

1. Guru  di Sekolah Dasar  perlu memperhatikan pembelajaran apresiasi karena 

terintegrasi  dengan pembelajaran kreatif dalam pendidikan  seni rupa.  

2. Perlu diadakan bimbingan dari pihak Departemen Pendidikan Nasional khususnya 

tingkat kecamatan mengenai pembelajaran  seni rupa di SD secara baik dan benar, 

khususnya pembelajaran apresiasi.   
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Gambar 1 

Gedung SD Negeri  II Mojorebo Wirosari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 
Penulis sedang wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar  

Negeri II Mojorebo Wirosari 
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Gambar 3 
Penulis sedang wawancara dengan Bapak Sarno, A.Ma.Pd. Guru Kelas VI 

SD Negeri  II Mojorebo Wirosari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 
Pembelajaran apresiasi pendidikan seni rupa dengan cara meminta pendapat anak 

terhadap karya yang sedang dalam proses pengerjaan oleh siswa kelas VI 
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Gambar 5 
Seorang siswi kelas V sedang melakukan apresiasi karya hasil sendiri di depan kelas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 
Seorang siswi kelas IV sedang menggambar ilustrasi dengan cara mencontoh gambar 

yang ada dalam buku pelajaran 
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Gambar 7 
Hasil karya siswa siswi  kelas IV, V, dan VI yang menonjol dipasang di dinding untuk 

kegiatan pembelajaran apresiasi dan memberi motivasi siswa lainnya 
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