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SARI 

 
Puspita, Ratna, 2011. Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Seni Rupa pada 
SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 1 Bawang, dan SMA N 1 Wanadadi di 
Kabupaten Banjarnegara. Skripsi. Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Syafii, M.Pd; Pembimbing II : 
Drs. Nur Rokhmat M.Pd. 
 
Kata Kunci : Kompetensi Guru, Determinan Kompetensi Guru 
 

Pendidikan berlangsung sepanjang zaman yaitu dari sejak kelahiran 
sampai kematian. Pendidikan juga dilaksanakan secara teratur dan terarah, 
dilembaga pendidikan sekolah. Di dalam lembaga pendidikan terdapat komponen 
guru, siswa, staf karyawan dan kepala sekolah. Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Permasalahn dalam 
skripsi ini adalah bagaimana kompetensi guru dalam pembelajaran seni rupa dan 
bagaimana faktor determinan kompetensi guru pada SMA N 1 Banjarnegara, 
SMA N 1 Bawang, dan SMA N Wanadadi di Kabupaten Banjarnegara.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang diambil 
meliputi: kegiatan proses pembelajaran seni rupa dan informan meliputi 
kompetensi guru-guru seni rupa SMAN. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembelajaran seni rupa di SMA N 1 
Banjarnegara, SMA N 1 Bawang, dan SMA N 1 Wanadadi mencakup tiga 
tahapan pembelajaran yaitu perencanaan pembelajaran meliputi program tahunan, 
program semester, silabus dan rencana pembelajaran, yang diwajibkan bagi guru. 
Pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri Kabupaten Banjarnegara sudah 
terstruktur dengan baik yaitu diawali dari tahap pendahuluan, tahap inti dan tahap 
penutup. Dalam proses belajar mengajar setiap guru memiliki strategi tersendiri. 
Sebelum memberikan pelajaran, guru menyiapkan materi terstruktur dengan baik, 
terlebih dahulu memberikan materi yang mudah dipahami oleh siswa. Dalam 
pengelolaan media dan sumber belajar tidak semua guru menyiapkan peraga dan 
mengambil sumber dari referensi, internet dan majalah terkait. Dalam 
penggelolaan kelas tidak semua guru sudah dan mampu mengkondisikan kelas 
secara optimal serta seringnya seorang guru meninggalkan jam pelajaran, 
sehingga proses pembelajaran siswa mengalami kejenuhan dan pembelajaran yang 
tidak efektif.  

Bertolak dari penelitian ini dikemukakan saran-saran sebagai berikut; 
Kepada guru khususnya guru seni rupa hendaknya sebagai seorang pendidik 
meningkatan kedisiplinan dalam pembelajaran, serta seorang guru dituntut kreatif 
dan memiliki wawasan yang luas agar siswa tidak mengalami kejenuhan.  



   

viii 

 

DAFTAR ISI 
          

         Halaman 

 

HALAMAN JUDUL    ..........................................................................................   i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING   ...................................................................     ii 

PENGESAHAN KELULUSAN   ......................................................................    iii 

PERNYATAAN   ...............................................................................................   iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN   ....................................................................   iv 

PRAKATA   ........................................................................................................    v 

SARI   .................................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI   ...................................................................................................   viii 

DAFTAR TABEL   ............................................................................................   xii 

DAFTAR GAMBAR   .......................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN   ....................................................................................  xiv 

BAB I    PENDAHULUAN   ...............................................................................   1 

  1.1  Latar Belakang   ..............................................................................   5 

  1.2  Rumusan Masalah   .........................................................................   5 

  1.3  Tujuan Penelitian   ...........................................................................  6 

1.4  Manfaat Penelitian   .........................................................................   6 

1.5 Sistematika Penulisan   ……………………………………………..  7 

BAB 2   LANDASAN TEORI   ...........................................................................   9   

2.1   Kompetensi Guru   .........................................................................   9 

2.1.1 Kompetensi Kepribadian   ..………..…..…….…………....  14 



   

ix 

 

2.1.2 Kompetensi Pedagogik.……….…………...…….………… 16 

2.1.3 Kompetensi Profesional   ..………..……….…………….... 18 

2.1.4  Kompetensi Sosial …………………..………………….….20 

   2.2   Pembelajaran   …………............................................................... 21 

    2.2.1  Pengertian Belajar   …...….…….……..……..………....… 21 

    2.2.2  Pengertian Mengajar   ………………….…...………….… 23 

    2.2.3  Pengertian Pembelajaran   …...………………………...…. 24 

             2.3   Komponen-Komponen Pembelajaran    ….……….………….……25 

 2.4   Konsep Pembelajaran Seni Rupa    ..………….…...……………....32 

         2.4.1  Pengetahuan Kesenirupaan   ….….…………..……….….....33 

       2.4.2  Apresiasi Seni Rupa   .……………...……..………….......…33 

       2.4.3  Pengalaman Kreatif   ……...…...…………………...…….... 34 

2.5   Faktor Determinan Guru dalam Pembelajaran  ...…..……………..  35 

BAB 3   METODE PENELITIAN   ...................................................................   41 

3.1   Pendekatan Penelitian    ...................................................................  41 

3.2   Lokasi dan Sasaran Penelitian    ....................................................... 44 

      3.2.1  Lokasi   …..………………….…………...…….………...…. 44 

 3.2.2  Sasaran………..………………………………..….……....... 44 

3.3  Teknik Pengumpulan Data   .............................................................  44 

3.3.1  Observasi/pengamatan   .........................................................  45 

3.3.2  Wawancara/Interview   ………................................................ 45 

3.3.3  Dokumentasi   .........................................................................  47 

3.3.4  Angket   ……………………………………..….............…..   48 



   

x 

 

3.4  Analisis Data    .................................................................................  48 

3.4.1  Reduksi Data   ………………………………………..…...… 49 

3.4.2  Penyajian Data   …...………………...…………..….……….  49 

3.4.3  Penarikan Kesimpulan   ……………...…………..………….  49 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN   ............................................................   51 

4.1   Gambaran Umum Latar Penelitian  ...……………...……………..   51 

                    4.1.1 Kabupaten Banjarnegara   ……………..…………………....  51 

 4.1.2   SMA Negeri 1 Banjarnegara, SMA N 1 Bawang, dan 

SMA N 1 Wanadadi  …………………...……………  55 

4.1.3    Profil Guru Seni Rupa SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 

1 Bawang, dan SMA  N 1 Wanadadi  ……………..… 63 

4.1.4   Pembelajaran Seni Rupa SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 

1 Bawang, dan SMA N 1 Wanadadi  ……..…………  70 

 4.2   Kompetensi Guru Seni Rupa ………………………………...……  92 

         4.2.1  SMA N 1 Banjarnegara  ……………………………………  93 

  4.2.2  SMA N 1 Bawang  ……..…………………………………..  99 

 4.2.3   SMA N 1 Wanadadi  …………………………………..….  106 

4.3   Determinan Kompetensi Guru …………..……………….………. 112 

        4.3.1  SMA N 1 Banjarnegara  ……………...……………………  113 

 4.3.2  SMA N 1 Bawang  ………………….……………………..  114 

 4.3.3  SMA N 1 Wanadadi  ……………...……………………….  115 

BAB 5 PENUTUP  …………………………………………………………....  116 

 5.1    Simpulan…………..…………………………...……………....….116 



   

xi 

 

 5.2    Saran……………………..………………………………………. 117 

DAFTAR PUSTAKA   ………………………………..…………………...…. 118 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  …………………………………………………… 121 

BIODATA  ………………………………………………………………………. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

xii 

 

DAFTAR TABEL 
 

 

Tabel 1 Daftar Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjarnegara  …...….…….   49 

Tabel 2 Daftar Siswa yang melanjutkan sekolah   …………………….….……. 52 

Tabel 3 Data Sekolah di Kabupaten Banjarnegara  ...……….…..……………..  52 

Tabel 4 Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat  Terhadap 

Kompetensi Kepribadian Guru Seni Rupa SMA N 1 Banjarnegara………...….. 93 

Tabel 5 Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Kepribadian Guru Seni Rupa 

SMA N 1 Banjarnegara  …………………………………………………..……. 95 

Tabel 6 Hasil Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Pedagogik Guru Seni Rupa SMA N 1 Banjarnegara  …………...... 95 

Tabel 7 Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Seni Rupa 

SMA N 1 Banjarnegara  ………………………………………………………..  96 

Tabel 8 Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Profesional Guru Seni Rupa SMA N 1 Banjarnegara  ……………  97 

Tabel 9 Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Profesional Guru Seni Rupa 

SMA N 1 Banjarnegara  ………………………………………………..………. 98 

Tabel 10 Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Seni Rupa Terhadap 

Kompetensi  Sosial Guru Seni Rupa SMA N 1 Banjarnegara  ………..……….  98 

Tabel 11 Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Sosial Guru Seni Rupa SMA 

N 1 Banjarnegara ……………………………………………………………..… 99 

Tabel 12 Hasil  Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Kepribadian Guru Seni Rupa SMA N 1 Bawang  …………...….. 100 



   

xiii 

 

Tabel 13 Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Kepribadian Terhadap 

Kompetensi Guru Seni Rupa SMA N 1 Bawang  …………………………….  101 

Tabel 14 Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Pedagogik Guru Seni Rupa SMA N 1 Bawang  ………..……….. 102 

Tabel 15 Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Seni Rupa 

SMA N 1 Bawang  ……………………………………………………...…….  103 

Tabel 16 Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Profesional SMA N 1 Bawang  ………………………………….  105 

Tabel 17 Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Profesional Guru Seni Rupa 

SMA N 1 Bawang  ………………………………………………………….… 105 

Tabel 18 Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Sosial Guru Seni Rupa SMA N 1 Bawang  …..…………………  105 

Tabel 19 Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Sosial Guru Seni Rupa SMA 

N 1 Bawang  ……………………………………………………..……………. 106 

Tabel 20 Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Kepribadian Guru Seni Rupa SMA N 1 Wanadadi ………..……  106 

Tabel 21 Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Kepribadian Guru Seni Rupa 

SMA N 1 Wanadadi SMA N 1 Wanadadi  ……………………………….…..  107 

Tabel 22 Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Pedagogik Guru Seni Rupa SMA N 1 Wanadadi  ………………  108 

Tabel 23 Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Seni Rupa 

SMA N 1 Wanadadi  …………………………………………………..……… 109 



   

xiv 

 

Tabel 24 Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Profesional Guru Seni Rupa SMA N 1 Wanadadi  …………..….. 110 

Tabel 25 Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Profesi Profesional Guru 

Seni Rupa SMA N 1 Wanadadi …………………………………….………… 111 

Tabel 26 Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Guru Seni Rupa SMA N 1 Wanadadi ……………………..…….. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

xv 

 

 
DAFTAR GAMBAR 

 
 
Gambar 4.1  Peta Kabupaten Banjarnegara   ……….………………….………  51 

Gambar 4.2 Depan Sekolah SMA Negeri 1 Banjarnegara  ……...………......…  54 

Gambar 4.3 Depan Sekolah SMA Negeri 1 Bawang  …...……………..………  57 

Gambar 4.4 Depan Sekolah SMA Negeri 1 Wanadadi  ………...…...…...…….  60 

Gambar 4.5 Guru Seni Rupa SMA Negeri 1 Banjarnegara  …….……..…..…..  61 

Gambar 4.6 Guru Seni Rupa SMA Negeri 1 Bawang  …………..……..…..….  64 

Gambar 4.7 Guru Seni Rupa SMA Negeri 1 Wanadadi  ………………..……..  66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 
 

Pedoman Pengumpulan Data 

Angket Tertutup Guru 

Angket Tertutup Siswa 

Angket Terbuka Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam arti luas, memiliki makna sebagai pendidikan yang 

berlangsung sepanjang zaman (life long education). Artinya, dari sejak kelahiran 

sampai pada hari kematian, seluruh kegiatan kehidupan manusia dapat dianggap 

sebagai kegiatan pendidikan. Tidak ada sejengkal ruang dan sedetik pun waktu 

tanpa pendidikan. Sementara, dalam arti sempit pendidikan merupakan seluruh 

kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan secara teratur dan terarah di 

lembaga pendidikan sekolah (Suparlan 2008:46). 

Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan 

membawa manusia mengetahui akan segala kelebihannya yang dipotensikan 

untuk kualitas hidup lebih baik dari sebelumnya (Munib  2004:33). 

Jika dipandang sebagai suatu sistem, pendidikan dapat bergantung pada 

komponen guru, siswa, staf karyawan dan kepala sekolah. Masing-masing 

komponen mempunyai peranan penting dalam proses belajar-mengajar sehingga 
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dapat tercapai fungsi dan tujuan bersama, yaitu fungsi dan tujuan dari pendidikan 

nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas: 

pasal 3), yaitu : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut dapat dicapai salah satunya 

dengan pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran memiliki peranan yang sangat 

penting dalam proses pendidikan. Agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan 

baik, maka harus ada beberapa unsur yang mendukung dalam pembelajaran 

seperti program pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni budaya. 

Pembelajaran seni budaya di sekolah sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidik (KTSP) terdiri atas submata pelajaran seni rupa, seni musik, seni 

tari, dan teater. Pembelajaran seni tersebut berperan dalam pengembangan 

kreativitas, kepekaan rasa dan inderawi, serta kemampuan berkesenian melalui 

pendekatan belajar dengan seni, belajar dengan seni, belajar melalui seni dan 

belajar tentang seni (Depdiknas 2003:6). 

Dalam penyelengaraannya, lingkup pembelajaran seni rupa meliputi aspek 

pemahaman atau pengetahuan, apresiasi seni, dan pengalaman kreatif. 
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Pembelajaran apresiasi dalam seni rupa yaitu berupa kegiatan yang melibatkan 

perasaan dan emosi dalam penilaian suatu karya seni. Pengalaman kreatif 

berhubungan dengan proses penciptaan karya seni seperti penguasaan media dan 

teknik berkarya. 

Tugas tersebut harus dapat dilakukan oleh guru/pendidik seni rupa. Hal ini 

bisa dilakukan mengingat seorang guru dituntut untuk membawa anak didik 

mencapai tujuan belajar. Selain itu, dalam undang-undang No. 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen sudah jelas menerangkan bahwa seorang guru harus 

memiliki empat kompetensi, yaitu (a) kepribadian, (b) pedagogik, (c) profesional, 

dan (d) sosial. 

Kompetensi kepribadian adalah kepribadian yang harus melekat pada 

pendidik yang merupakan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, 

berakhlak mulia serta dapat dijadikan teladan bagi peserta didik. Kompetensi ini 

mencakup penampilan/sikap yang positif terhadap keseluruhan tugas sebagai guru 

dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Disamping 

itu pemahaman dan penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya 

dianut oleh guru dan panutan guru sebagai anak didiknya (Masugio 2010:82). 

Indikator kompetensi kepribadian tersebut mencakup: mantap, stabil, dewasa, arif, 

berwibawa, teladan bagi peserta didik, berakhlak mulia (Wardi 2007:155).  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik yang terdiri dari kemampuan memahami peserta didik, kemampuan 

merancang dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan melakukan evaluasi 

pembelajaran, kemampuan membantu pengembangan peserta didik dan 
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kemampuan mengaktulisasikan berbagai potensi yang dipunyainya (Masugio 

2010:154). Indikator kompetensi pedagogik tersebut mencakup: terbuka terhadap 

pendapat siswa, memiliki sifat sensitif terhadap kesulitan siswa (Wardi 2007:81). 

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional (Masugio 2010:81). Indikator kompetensi profesional tersebut 

mencakup: penguasaan materi, kemampuan membuka pelajaran, dan kemampuan 

bertanya (Wardi 2007:156). 

Kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali serta masyarakat sekitar (Masugio 2010:81). Indikator kompetensi sosial 

tersebut mencakup: kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik, guru-guru 

di sekolah, dan pimpinan sekolah (Wardi 2007:156). 

Keempat kompetensi tersebut penting dikuasai oleh guru seni rupa, 

termasuk SMA Negeri se-Kabupaten Banjarnegara. Hal ini penting karena guru 

seni rupa di SMA Negeri se-Kabupaten Banjarnegara memiliki tugas besar dalam 

mengembangkan kemampuan siswa sesuai tujuan pendidikan seni rupa. 

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengetahui kompetensi yang 

dimiliki oleh guru seni rupa se-Kabupaten Banjarnegara. Alasannya yaitu 

Banjarnegara merupakan daerah dengan kategori tengah maksudnya yaitu tidak 

rendah dan tidak unggul sehingga dimungkinkan dilakukan penelitian ini. Daerah 
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dengan bagian simpulan penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas pada 

daerah yang setingkat.  

SMA Negeri 1 Banjarnegara merupakan sekolah terfavorit di 

Banjarnegara, dan terletak dipusat kota, yaitu sebelah selatan dari alun-alun 

merupakan sekolah RSBI. SMA Negeri 1 Bawang berada di tengah-tengah kota, 

SMA Negeri 1 Wanadadi merupakan sekolah yang terletak di pinggiran.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Seni Rupa pada SMA N 

1 Banjarnegara, SMA N 1 Bawang dan SMA N 1 Wanadadi di Kabupaten 

Banjarnegara”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji beberapa 

permasalahan, antara lain: 

1).  Bagaimanakah kompetensi guru dalam pembelajaran seni rupa pada SMA N 1 

Banjarnegara, SMA N 1 Bawang, dan SMA N 1 Wanadadi di Kabupaten 

Banjarnegara? 

2). Bagaimanakah determinan kompetensi guru dalam pembelajaran seni rupa 

SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 1 Bawang, dan SMA N 1 Wanadadi di 

Kabupaten Banjarnegara? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara lebih khusus dirumuskan sebagai berikut: 

1).  Untuk mengetahui kompetensi guru dalam pembelajaran seni rupa pada SMA 

N 1 Banjarnegara, SMA N 1 Bawang dan SMA N 1 Wanadadi di Kabupaten 

Banjarnegara. 

2).  Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor determinan kompetensi  guru   

seni rupa pada SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 1 Bawang, dan SMA N 1 

Wanadadi di Kabupaten Banjarnegara. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil pelaksanaan penelitian ini memberi manfaat bagi beberapa pihak, 

yaitu: 

1). Bagi dinas pemerintah Kabupaten Banjarnegara, hasil penelitian diharapkan 

sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam 

pengambilan kebijakan agar lebih memperhatikan kualitas pendidikan dalam 

rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia. 

2).  Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

mengadakan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan profesionalitas 

guru. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagian awal tentang judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, 

pernyataan, motto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu: 

Bab 1: Pendahuluan berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelititan, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab  2: Landasan teori berisi tentang: kompetensi guru, kompetensi kepribadian, 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, 

pembelajaran, pengertian belajar, pengertian mengajar, pengertian 

pembelajaran, komponen-komponen pembelajaran, konsep pembelajaran 

seni rupa, pengetahuan kesenirupaan, apresiasi seni rupa, pengalaman 

kreatif, dan faktor determinan guru dalam pembelajaran. 

Bab  3: Metode penelitian yang berisi tentang: pendekatan penelitian, lokasi dan 

sasaran, lokasi, sasaran, teknik pengumpulan data, observasi 

(observation), wawancara (interview), dokumentasi, angket, analisis data, 

penarikan kesimpulan dan verifikasi (verification), dan hasil dan 

pembahasan yang berisi tentang gambaran umum latar penelitian, 

Kabupaten Banjarnegara, SMA N 1 Banjarnegara, SMA Negeri 1 

Bawang, dan SMA Negeri 1 Wanadadi, profil guru seni rupa SMA N 1 

Banjarnegara, SMA N 1 Bawang, dan SMA N 1 Wanadadi, pembelajaran 

seni rupa SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 1 Bawang, dan SMA N 1 
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Wanadadi, kompetensi guru seni rupa, SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 1 

Bawang, SMA N 1 Wanadadi, dan determinan kompetensi guru seni 

rupa, SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 1 Bawang dan SMA N 1 

Wanadadi . 

Bab 5:   penutup, berisi tentang: kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan   

saran yang dikemukakan penulis. 

3.  Bagian akhir skripsi, berisi: 

1.  Daftar pustaka 

2.  Lampiran-lampiran 

3.  Biodata 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kompetensi Guru 

Kompetensi secara umum sering diartikan sebagai suatu kemampuan yang 

dimiliki seseorang dalam berpikir maupun dalam melakukan tindakan. Finch dan 

Crunkilton (dalam Susilo 2006:98), mengartikan kompetensi sebagai penguasaan 

terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan. 

Wardi (2007:154), mengemukakan bahwa: 

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang 
diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir 
dan bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan 
seseorang menjadi kompeten. Artinya, kompetensi seseorang tersebut 
dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk 
melakukan sesuatu. Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah hasil 
belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Kompetensi dapat 
dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian 
dan bahan pelajaran secara kontekstual. 
 
Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Suatu kompetensi 

ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan 

(rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan (Johnson dalam Sanjaya 2006:17). 

Menurut Muhammad (2007:97), kompetensi merupakan perpaduan dari 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direflesikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi dilakukan sebagai pengetahuan, 
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keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang telah menjadi bagian 

dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya. 

Gordon (dalam Susilo 2006:99), menjelaskan beberapa aspek atau ranah 

yang tekandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut: 

1). Pengetahuan (knowledge); yaitu kesadaran dalam bidang kognitif,  misalnya 

seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan 

bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan 

kebutuhannya. 

2). Pemahaman (understanding); yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang 

dimiliki individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan 

pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan 

kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. 

3). Kemampuan (skill); adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya 

kemampuan guru dalam memilih, dan membuat alat peraga sederhana untuk 

memberi kemudahan belajar kepada peserta didik. 

4). Nilai (value); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologi telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru 

dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain). 

5). Minat (interest); adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu 

perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu. 
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Berdasarkan beberapa pengertian kompetensi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berupa 

perilaku, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diwujudkan dalam 

kebiasaan berpikir, merencanakan, serta bertindak untuk mencapai suatu tujuan 

atau keberhasilan. Untuk memberikan bekal kemampuan seseorang, dapatlah 

dimulai dari bangku sekolah dalam hal ini tokoh yang berperan sebagai pendidik 

utama (educator) adalah guru. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah (UU no 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 

1 ayat 1). Guru adalah seseorang yang mendidik dan mengajar peserta didik 

dengan tujuan untuk memberi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap budi 

pekerti kepada orang lain dalam lingkungan sekolah maupun lembaga pendidikan 

formal. Seorang guru sebagai tenaga pengajar haruslah mampu memberikan etika 

baik kepada peserta didik ataupun masyarakat secara umum. 

Mulyasa (2006:37) menjelaskan guru adalah pendidik yang menjadi tokoh 

panutan, dan diidentifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Sedangkan 

Idris dan Jamal (dalam Nurdin 2008:49),  mengemukakan bahwa: Guru adalah 

orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta 

didik dalam hal perkembangan jasmani dan ruhaninya untuk mencapai tingkat 

kedewasaan, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang 

mandiri dan makhluk sosial. 
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Selanjutnya Uno (2008:15) menjelaskan guru adalah orang yang 

mempunyai kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata 

dan mampu mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya 

dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. 

Berdasarkan beberapa definisi tentang guru yang telah dipaparkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang mempunyai keahlian tertentu 

dalam melaksanakan tugasnya, tugas sebagai  pendidik yang membantu peserta 

didik untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dalam lingkungan sekolah 

maupun lembaga pendidikan formal. 

Peranan guru dalam proses pembelajaran adalah mengupayakan agar 

subjek dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, subjek belajar melakukan kegiatan belajar dengan cara dan 

kemampuan masing-masing (Sugandi 2007:110). Sedangkan Widodo (2007:7) 

menjelaskan bahwa peran guru sebagai tenaga pengajar dituntut untuk dapat 

melakukan berbagai metode dan strategi dalam pembelajaran. 

Proses belajar para siswa bukan hanya ditentukan oleh sekolah, pola, 

struktur, dan kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh 

kompetensi guru mengajar mereka dan membimbing mereka. Setiap guru dituntut 

untuk memiliki kompetensi, karena kompetensi sangat diperlukan guna 

menjalankan fungsi profesi. Menurut Hamalik (2006:360),  guru yang kompenten 

akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan 

dan akan lebih mampu mengelola kelasnya dalam pembelajaran.  
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Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalnya (Sarimaya 2008:17). Banyak ahli yang 

mengartikan kompetensi guru, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh 

Usman (2002:14) bahwa kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. 

Wardi (2007:154) mengemukakan bahwa kompetensi guru adalah  

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus 

memungkinkan seseorang menjadi kompeten. Selanjutnya Uno (2008:64) 

menjelaskan bahwa kompetensi guru merupakan kapasitas internal yang harus 

dimiliki guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Menurut Syah (2000:230), 

“kompetensi guru” adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

kompetensi guru adalah kemampuan dasar bagi seorang guru dalam menguasai 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Kompetensi guru direflesikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 

sebagai seorang guru tersebut mampu mengembangkan sebagai seorang pendidik. 

Menurut Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 

10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 
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melalui pendidikan profesi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan 

beserta subkompetensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut; 

2.1.1. Kompetensi Kepribadian 

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi 

kepribadian adalah “kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, 

dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik”. Menurut Sarimaya (2008:18), 

kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan 

bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi ini memiliki subkompetensi 

dengan indikator esensial sebagai berikut: 

1). Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator 

esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan 

norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak 

sesuai dengan norma. 

2). Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, 

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki 

etos kerja sebagai guru. 

3). Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, 

menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, 

sekolah, dan masyarakat serta menunjukan keterbukaan dalam berpikir dan 

bertindak. 
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4). Subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, 

memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan 

memiliki perilaku yang disegani. 

5). Subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator 

esensial, bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan tagwa, jujur, 

ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

6). Subkompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri memiliki indikator 

esensial memiliki kemampuan untuk berinstrokpeksi dan mampu 

mengembangkan diri secara optimal. 

Surya (2003:138) menyebut kompetensi kepribadian ini sebagai 

kompetensi personal, yaitu kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan 

agar dapat menjadi guru yang baik. Kompetensi personal ini mencakup 

kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, 

pengarahan diri, dan perwujudan diri. 

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan 

kemampuan personal guru, mencakup a) penampilan sikap yang positif terhadap 

keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan 

beserta unsur-unsurnya, b) pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai 

yang seyogyanya dianut oleh seorang guru, c) kepribadian, nilai, sikap hidup 

ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan 

bagi para siswanya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menegaskan, kompetensi kerpibadian 

guru tercermin melalui indikator sebagai berikut; (1) mantap, (2) stabil, (3) 
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dewasa, (4) arif dan bijaksana, (5) berwibawa, (6) berakhlak mulia, (7) menjadi 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (8) mengevaluasi kinerja sendiri, dan 

(9) mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

2.1.2. Kompetensi Pedagogik 

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik”. Menurut Sarimaya (2008:19), kompetensi pedagogik 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini memiliki 

subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. 

1).  Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator 

esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta 

didik. 

2). Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan  untuk 

kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: 

memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 

peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun 

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 
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3). Subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial, 

menata latar (setting) pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif. 

4).  Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki 

indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses 

dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, 

menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat 

ketuntasan belajar (mastery learning), dan memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

5). Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: menfasilitasikan berbagai 

potensinya, memiliki indikator esensial, memfasilitasi peserta didik untuk 

pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik 

untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik. 

Depdiknas (2004:9) menyebut kompetensi ini dengan kompetensi 

pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini  dapat dilihat dari kemampuan 

merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi 

atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. 

Dengan demikian, melaksanakan penilaian proses belajar mengajar merupakan 

bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak lanjut hasil 

belajar siswa. Depdiknas (2004:9) mengemukakan  kompetensi penilaian belajar 
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peserta didik, meliputi a) mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran, b) 

mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda, c) mampu memperbaiki soal 

yang tidak valid, d) mampu memeriksa jawab, e) mampu mengklasifikasi hasil-

hasil penilaian. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menjelaskan, kompetensi pedagogik 

guru dapat digambarkan sebagai berikut; (1) pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan 

kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik dan dialogis, (6) evaluasi hasil belajar, dan (7) pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

2.1.3. Kompetensi Profesional 

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara 

luas dan mendalam”. Menurut Sarimaya (2008:20), kompetensi profesional 

merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang 

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi 

keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan 

metodologi keilmuannya. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan 

indikator esensial sebagai berikut: 

1). Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang 

studi memiliki indikator esensial, memahami materi ajar yang ada dalam 

kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang 

menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep 
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antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2). Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator 

esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk 

memperdalam pengetahuan/materi bidang studi secara profesional dalam 

konteks global. 

Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai 

kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru 

profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam 

bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, 

rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru 

lainnya. 

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan 

kemampuan profesional mencakup a) penguasaan pelajaran yang terkini  atas 

penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan 

yang diajarkan tersebut, b) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan 

wawasan kependidikan dan keguruan, c) penguasaan proses-proses kependidikan, 

keguruan dan pembelajaran siswa.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti menegaskan, kompetensi profesional 

guru tercermin melalui indikator sebagai berikut; (1) memahami konsep, struktur, 

dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaung/koheren dengan materi ajar, 

(2) memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, (3) memahami 

hubungan konsep antar mata pelajaran/terkait, (4) penerapan konsep-konsep 
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keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan (5) kompetensi secara profesional 

dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. 

2.1.4. Kompetensi Sosial 

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah 

“kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien 

dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar”. Menurut Sarimaya (2008:22), kompetensi sosial merupakan kemampuan 

guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial 

sebagai berikut: 

1). Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik.  

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif 

terhadap peserta didik. 

2).  Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

3). Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar. 

Surya (2003:138) mengemukakan bahwa kompetensi sosial adalah 

kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan 

dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam 

interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Johnson sebagaimana 

dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan sosial mencakup 
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kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan 

sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menegaskan, kompetensi sosial guru 

tercermin melalui indikator sebagai berikut; (1) mampu berkomunikasi lisan dan 

tulisan, (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, 

(3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan (4) bergaul dengan santun dengan 

masyarakat sekitar.  

 

2.2. Pembelajaran 

Pembelajaran mencakupi kegiatan belajar dan mengajar. Belajar dan 

mengajar merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kaitan 

satu sama lain yang saling mempengaruhi dan menunjang. 

2.2.1. Pengertian Belajar 

Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsiran 

tentang belajar yang berbeda satu sama lain. Menurut Djamarah (2002:13), belajar 

adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor. Sedangkan 

menurut Slameto (2003:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 
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Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan (Anni 2006:2). 

Sedangkan menurut Hamalik (2008:36) belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing). Berdasarkan 

pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, 

yakni mengalami. Entwistle dalam Pimparyon (2000) menambahkan belajar 

adalah proses yang kompleks. Belajar dipengaruhi oleh cara di mana siswa terus 

belajar dan belajar serta lingkungan belajar yang kondusif (learning is complex 

process. Learning is influenced by the way in which the student goes about 

learning and studying as well as the conduciveness of the learning environment). 

Seseorang dikatakan berhasil dalam belajar, jika telah mengalami 

perubahan setelah mengalami proses belajar yang diwujudkan dalam perilaku dan 

pribadinya. Berdasarkan pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan 

tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. 

Darsono (2000:14) menyatakan bahwa belajar diartikan sebagai perubahan 

tingkah laku pada individu berkat adanya interaksi antara individu dengan yang 

lain, diantara individu dengan lingkunganya. Faktor lingkungan sangat 

mempengaruhi dalam proses belajar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar mengandung 

pengertian suatu proses dalam usaha perubahan perilaku manusia yang mencakup 
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pikiran maupun perbuatan dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar 

sekaligus menunjukkan bahwa hasil belajar adalah berupa perubahan perilaku. 

2.2.2.    Pengertian Mengajar 

Pada dasarnya mengajar adalah mengusahakan terciptanya suatu situasi 

yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar. Sistem lingkungan ini terdiri 

dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi, antara lain: tujuan 

instruksional yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, guru dan siswa yang 

harus memainkan peranan serta ada dalam hubungan sosial tertentu, bentuk 

kegiatan yang dilakukan serta sarana dan prasarana belajar-mengajar yang 

tersedia.  

Alvin W. Howard (dalam Slameto 2003:33) menyatakan bahwa mengajar 

adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk 

mendapatkan, mengubah dan mengembangkan skill, attitude, ideals (cita-cita), 

apperciation (penghargaan) dan knowledge. Sejalan dengan itu John R. Pancella 

(dalam Slameto 2003:33) menyatakan bahwa mengajar adalah hasil keputusan 

guru adalah jawaban siswa atau sekelompok siswa dalam berinteraksi. Definisi 

lain tentang mengajar menurut Ihsan, (2008:20) “mendidik/mengajar adalah 

memberi tuntunan, bantuan, pertolongan kepada peserta didik”. 

Sedangkan menurut Sugandi (2007:1) menjelaskan bahwa mengajar 

merupakan suatu kegiatan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan 

profesional, sebab apa yang harus dikerjakan guru di dalam kelas maupun di luar 

kelas melibatkan berbagai keputusan edukatif yang perlu dilakukan secara cermat. 

Selain itu, Hamalik (2008:58) mendefinisikan pengertian mengajar menjadi dua 
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yaitu 1) mengajar adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada peserta 

didik/siswa di sekolah, dan 2) mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada 

generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa mengajar adalah 

menolong, membimbing untuk mendapatkan dan mengembangkan kemampuan 

peserta didik. Mengajar dilakukan oleh guru kepada siswa di dalam interaksi 

pembelajaran. Mengajar juga memerlukan pengetahuan dan keterampilan 

profesional. Mengajar dalam teori pendidikan yang mementingkan mata ajaran 

yang harus dipelajari oleh peserta didik. 

2.2.3. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Triyanto (2001:380) adalah sebuah proses 

sistematik yang melibatkan hubungan fungsional antar komponen pembelajaran. 

Jadi setiap pembelajaran ada komponen-komponen yang mempengaruhinya. 

Pendapat lain tentang pembelajaran oleh Knik dan Gustafson (dalam Bandi, 

2007:153) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu proses yang sistematis 

melalui tahapan rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Arikunto 

(2004:33), pembelajaran adalah kegiatan jamak karena melalui urutan dari 

penyusunan kurikulum di pusat, pembuatan Analisis Materi Pelajaran (AMP), 

pembuatan rencana mengajar, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Pengertian pembelajaran menurut Sugandi (2007:9) dinyatakan sebagai 

berikut: ” seperti telah dikemukakan bahwa pembelajaran terjemahan dari kata 

“instruction” yang berarti self instruction (dari internal) dan eksernal instruction 

(dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru 
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yang disebut teaching atau pengajaran”. Sedangkan Briggs dalam Sugandi 

(2007:9) menjelaskan bahwa “pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang 

mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh 

kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan melalui suatu proses hubungan timbal balik antara 

guru, murid, dan lingkungan dalam situasi edukatif. Sebelum melaksanakan 

pembelajaran biasanya guru membuat rancangan atau rencana mengajar. Saat 

pembelajaran terjadi proses kegiatan belajar mengajar dan evaluasi dilaksanakan 

setelah pembelajaran selesai. Hal itu merupakan suatu komponen yang saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam pembelajaran. 

 

2.3. Komponen-Komponen Pembelajaran 

Dalam prosesnya, pembelajaran akan melibatkan berbagai komponen yang 

ikut menentukan keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Adapun komponen 

yang ada dalam pembelajaran yaitu meliputi tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, guru (pendidik), siswa, metode, evaluasi dan alat (Sarana dan 

Prasarana) (Djamarah 2002:48). Sedangkan Sugandi (2007:28) menyatakan 

bahwa komponen-komponen pembelajaran ditinjau dari pendekatan sistem 

meliputi tujuan pembelajaran, subjek belajar, materi pembelajaran, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran, penunjang, dan evaluasi pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa komponen 

pembelajaran meliputi tujuan, materi, strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran. 
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Secara lebih rinci, komponen-komponen yang terdapat dalam pembelajaran 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan maka dalam setiap kegiatan apapun tujuan tidak bisa diabaikan. Dalam 

perkataan lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan 

kepada anak didik. Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai cara anak didik 

bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya baik di sekolah maupun di luar 

sekolah (Djamarah 2002:49). Agar pencapaian pembelajaran terarah, maka perlu 

disusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan dapat berupa 

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dirumuskan secara eksplisit. 

Sugandi (2007:29) menyatakan bahwa ” Setelah siswa melakukan proses belajar-

mengajar, selain memperoleh hasil belajar seperti yang dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran khusus (TPK), mereka akan memperoleh apa yang disebut dampak 

pengiring (nurturant effect). Dampak pengiring dapat berupa kesadaran akan sifat 

pengetahuan, tenggang rasa, kecermatan dalam berbahasa dan sebagainya”.  

Kutipan di atas menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah mengikuti 

pembelajaran, siswa tidak hanya memperoleh hasil belajar yang berupa tujuan 

instruksional saja. Tetapi juga siswa tersebut mempunyai nilai dalam bersikap dan 

berbuat dalam lingkungan sosialnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Berhasil tidaknya suatu pembelajaran  juga ditunjukkan melalui perubahan sifat 

maupun sikap yang merupakan dampak iringan dari pembelajaran yang telah 

diikuti. 
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Materi pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses 

pembelajaran. Tanpa materi proses pembelajaran tidak akan berjalan. Karena itu, 

guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai materi pelajaran yang 

akan disampaikannya kepada anak didik (Djamarah 2002:50). Materi 

pembelajaran berisi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar dari suatu 

mata pelajaran dibuat untuk setiap tujuan pembelajaran yang ditentukan. Menurut 

Bastomi (2005:3) materi pelajaran yaitu isi pelajaran yang terorganisasi dalam 

satu proses pembelajaran yang dipilih dan disampaikan oleh guru kepada siswa 

untuk mencapai hasil pembelajaran yang telah diterapkan. 

Syafi’i (2006:32) menjelaskan bahwa: 

Materi pembelajaran adalah pesan yang perlu disampaikan oleh 
penyelenggara pendidikan kepada peserta didik. Oleh karena itu dalam 
bentuknya sebagai bahan ajar, materi pembelajaran sesungguhnya 
merupakan bentuk rinci atau terurai dari pokok-pokok materi yang 
ditetapkan dalam kurikulum. Sebagai pesan, materi pembelajaran dapat 
disampaikan guru secara lisan ketika berinteraksi dengan siswa. Atau 
sebaliknya disampaikan melalui tulisan. Atau mungkin kedua-duanya lisan 
dan tulisan. Penyampaian materi pembelajaran secara lisan telah secara rutin 
atau lazim disampaikan oleh guru. Oleh karena itu kemampuan berceramah 
bagi guru dianggap hal yang amat penting. Materi pembelajaran yang 
disiapkan secara tertulis oleh guru untuk para siswanya, boleh dikata amat 
jarang, oleh karena guru amat tergantung pada materi pembelajaran yang 
tertulis pada buku teks. Berdasarkan medianya, memang bahan ajar tertulis 
dan bahan ajar tidak tertulis.  

 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan materi pembelajaran adalah 

substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Dalam bentuk 

bahan pelajaran yang dipilih dan disampaikan oleh guru kepada siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran juga bisa disebut sebagai 

pesan maksudnya bisa dilakukan dengan lisan maupun tulisan. 
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Dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif, perlu adanya pemilihan 

strategi pembelajaran yang tepat. Pemilihan strategi pembelajaran, akan 

mempengaruhi pemilihan model-model pembelajaran, metode mengajar, dan 

teknik mengajar. Supaya strategi pembelajaran berfungsi maksimal, maka guru 

perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran, materi pelajaran, serta mengenali 

karakter siswa.  

Syafi’i (2006:33) menyatakan bahwa: 

Strategi pembelajaran berkenaan dengan pertayaan bagaimana pencapaian 
suatu sasaran pembelajaran tercapai. Pencapaian sasaran dan tujuan 
pembelajaran sudah barang tentu memerlukan upaya-upaya yang sistematik. 
Oleh karena itu, strategi pembelajaran tidak hanya berkenaan dengan 
metode. Metode merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Dalam 
pelaksanaan pembelajaran, strategi pembelajaran dengan mengorganisasikan 
kelas, materi dan waktu, memilih metode, memanfaatkan media dan sumber 
belajar. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini guru memerlukan kiat-kiat 
khusus sehingga pembelajaran dapat mencapai sasaran. Kiat dalam 
mengajar lebih bersifat individual, taktik perorangan, agar kegiatan 
mengajar yang dilakukan guru menarik siswa. 

 
Menurut Raka (dalam Sugandi, 2006:100) strategi pembelajaran diartikan 

sebagai pola umum perbuatan guru-siswa dalam mewujudkan proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien secara keseluruhan aktivitas guru dalam 

rangka menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif  bagi terciptanya tujuan 

pembelajaran. Dikatakan pola umum karena dalam perwujudannya dimungkinkan 

adanya variasi, karena diwarnai oleh komponen-komponennya.  

Menurut Hamalik (2008:130) strategi pembelajaran dibagi menjadi empat 

yang pantas untuk diketahui oleh guru: a) pembelajaran penerimaan (reception 

learning), b) pembelajaran penemuan (discovery learning), c) pembelajaran 

penguasaan (mastery learning), dan d) pembelajaran terpadu (unit learning). 
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Dari berbagai pendapat di atas yang menjelaskan tentang strategi 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan 

perbuatan guru-siswa dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi 

terciptanya tujuan pembelajaran. Metode merupakan bagian dari strategi 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, strategi pembelajaran dengan 

mengorganisasikan kelas, materi dan waktu, memilih metode, memanfaatkan 

media dan sumber belajar. Di dalam strategi pembelajaran terdapat pembelajaran 

penerimaan, pembelajaran penemuan, pembelajaran penguasaan, dan 

pembelajaran terpadu. 

Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar-mengajar metode diperlukan oleh 

guru, dan penggunaanya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

setelah pengajaran selesai, misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi dan 

demonstrasi, disamping metode mencontoh, drill (latihan), dikte (bimbingan 

setahap demi setahap), dan ekspresi bebas (Zain 2002:14). Jadi seorang guru tidak 

dapat melaksanakan tugasnya apabila tidak menguasai satupun metode mengajar 

yang telah dirumuskan dan dikemukakan diatas. Sedangkan Utomo (2006:35) 

metode adalah satu jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan 

tertentu, pemilihan metode dapat dilakukan sebagai salah satu kiat guru.  Metode 

dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:740) adalah cara teratur yang 

digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan 
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yang dikehendaki: cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas tentang metode yang telah 

dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara 

yang digunakan guru untuk mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pembelajaran, sehingga dapat menjawab bagaimana dan dengan 

apa melakukannya. Ketetapan menggunakan metode pembelajaran tergantung 

pada tujuan, isi, dan kegiatan belajar-mengajar. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan tujuan sasaran, maka dengan menekankan pada 

aktivitas siswa. Dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai 

metode pembelajaran, jadi guru tidak harus terpaku menggunakan satu metode, 

tetapi menggunakan metode yang bervarisai agar jalannya pengajaran tidak 

membosankan, dan dapat menarik perhatian siswa. 

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Kegiatan 

evaluasi mencakup hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Hasil belajar menurut 

Anni (2006:5) merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Evaluasi hasil 

belajar lebih menekankan diperolehnya informasi tentang beberapa aspek yang 

diperoleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif 

dan psikomotor karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan 

afektif juga harus menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran 
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di sekolah. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru 

untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal 

ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik . Hasil belajar digunakan oleh guru untuk 

dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini 

dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi.  

Evaluasi menurut Syafi’i (2008:4) merupakan bagian integral proses 

pembelajaran, oleh karena itu kegiatan ini merupakan keniscayaan yang harus 

dilakukan guru. Hal tersebut dibangun oleh kebutuhan untuk memberikan nilai 

dalam setiap pelajaran, menentukan kenaikan kelas, dan siswa dalam mengakhiri 

suatu program studi.  

Syafi’i (2006:36) menjelaskan bahwa: 

Evaluasi pembelajaran dilakukan guna mengetahui sejauhmana perubahan 
perilaku siswa telah terjadi, dengan kata lain evaluasi pembelajaran 
dilakukan dalam rangka mengetahui ketercapaian tujuan yang telah 
direncanakan. Evaluasi pembelajaran seni rupa di sekolah menjadi hal 
yang sangat unik, oleh karena dalam proses pembelajaran seni rupa, siswa 
tidak hanya terlibat dalam hal-hal yang sifatnya kognitif, akan tetapi juga 
apresiatif dan kreatif. Evaluasi sebagaimana yang diuraikan di atas adalah 
berkenaan dengan hasil belajar siswa. Kondisi siswa, guru, fasilitas dan 
iklim pembelajaran, dan seterusnya merupakan objek sasaran yang dapat 
dijadikan evaluasi. Kegiatan ini lazim disebut sebagai evaluasi program 
yang dilawankan dengan evaluasi presentasi atau pencapaian hasil belajar. 
 
Sementara itu evaluasi pembelajaran merupakan proses yang sistematik 

untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa 



32 

 

 

(Gounlund dalam Sugandi, 2004:93). Dengan demikian evaluasi hasil belajar 

bertumpu pada baik buruknya proses dari kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

untuk mengambil keputusan sesuai dengan tujuan evaluasi secara sistematis. 

Kegiatan evaluasi harus dapat tahap demi tahap yaitu pertama adalah pengukuran 

dan tahap berikutnya penilaian, dan akhirnya mengambil keputusan. Evaluasi bisa 

disebut juga dengan hasil pencapaian belajar. 

 

2.4. Konsep Pembelajaran Seni Rupa 

 Menurut (Kamaril 2007: 3) menyatakan bahwa:  

Terdapat dua pendekatan pendidikan seni pada jalur sekolah yakni”seni 
dalam pendidikan” dan “pendidikan melalui seni”. Pendekatan seni dalam 
pendidikan adalah sebagai bentuk pendidikan seni sebagai upaya pewarisan 
dan sekaligus pengembangan atas beragam seni kepada anak didik. 
Pendidikan melalui seni adalah bentuk pendidikan seni yang digunakan 
sebagai upaya, sarana, alat atau media pencapaian sasaran pendidikan secara 
umum. Melalui pendidikan seni diharapkan dapat menghasilkan anak didik 
yang memiliki keterampilan, kreatif dan inovatif. 
 

 Beberapa pandangan para ahli, tujuan pendidikan seni rupa di sekolah 

adalah dalam kerangka penanaman nilai estetis yang terwujud dalam program 

pembelajaran melalui pengalaman kreatif dan apresiatif. Syafi’i (2006:13) 

menjelaskan tentang lingkup pembelajaran seni rupa meliputi pengetahuan 

kesenirupaan, apresiasi seni rupa dan pengalaman kreatif. 

 Menurut Linderman (dalam Syafi’i 2006:13) pendidikan seni rupa sebagai 

pendidikan estetis dapat dilakukan dengan jalan memberikan pengalaman 

perseptual, kultural, dan artistik. Dengan pernyataan yang berbeda, Eisner (dalam 

Syafi’i, 2006:13) menyebut bahwa dalam belajar artistik terdapat tiga aspek utama 
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yakni kemampuan produktif, kritis dan kultural.  Dengan demikian ditegaskan,  

bahwa pendidikan seni rupa adalah berkenaan dengan bagaimana peserta didik 

memahami kejadian-kejadian seni, belajar mengamati karya seni, dan belajar 

berkreasi. 

 Berdasarkan para ahli di atas dapat ditarik simpulan bahwa konsep 

pembelajaran seni rupa melalui pendidikan melalui seni. Pendidikan seni sebagai 

wahana penyeimbang kegiatan belajar lain yang lebih memerlukan kemampuan 

berpikir kritis kepada situasi yang rileks. Pendidikan seni dapat digunakan untuk 

mengarahkan dan mengembangkan dalam hal penemuan baru (inovatif), 

menghargai perbedaan karya orang lain. Pendidikan seni menjadi pendidikan 

kreatif, oleh karena itu pendidikan seni oleh para ahli dinyatakan sebagai bentuk 

kegiatan pendidikan yang paling efektif bagi pengembangan kreativitas anak. 

 Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah dijelaskan di atas, akan dijelaskan 

mengenai lingkup pendidikan seni rupa di sekolah yang meliputi aspek 

pemahaman atau pengetahuan, apresiasi seni, dan pengalaman kreatif sebagai 

berikut: 

2.4.1. Pengetahuan Kesenirupaan 

  Menurut Syafi’i (2006:14), pengalaman belajar yang bersifat pengetahuan 

kesenirupaan adalah berkenaan dengan telaah kritis terhadap substansi seni. Pada 

lingkup ini pengetahuan tentang karakteristik suatu karya seni berbeda dengan 

jenis seni yang lain sehingga perlu dipahami oleh anak didik. 

  Pengetahuan kesenirupaan berkenaan dengan sejarah seni rupa yang 

digunakan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis corak karya seni pada 
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tiap masa. Selanjutnya, pengetahuan kesenirupaan juga berkenaan dengan definisi 

konsep tentang jenis-jenis karya seni rupa, unsur dan prinsip desain seni rupa, 

pemahaman bahan, alat, dan teknik, aliran-aliran dalam seni rupa, teknik 

penciptaan karya seni rupa, seniman dan karya yang dihasilkan. Pemberian 

pemahaman tentang aspek kesenirupaan dilakukan secara sistematis dan 

berjenjang. 

  Menurut (Soemarjadi 2001: 42) menyatakan bahwa aspek pengetahuan 

seni berkenaan dengan pembahasan karakteristik masing-masing cabang seni yang 

berkenaan dengan jenis, bahan, alat, teknik, unsur, prinsip desain atau komposisi, 

corak, dan sejarah perkembangannya. 

  Berdasarkan para ahli di atas dapat ditarik simpulan bahwa pengetahuan 

kesenirupaan adalah mempelajari mengenai jenis, unsur, desain yang perlu 

diketahui oleh anak didik dan sejarah perkembanganya seni rupa. Pemberian 

pemahaman tentang aspek kesenirupaan dilakukan secara bertahap. 

2.4.2. Apresiasi Seni Rupa 

 Menurut Soedarso (2006:162) menyatakan bahwa mengapresiasi kurang 

lebih berarti mengerti dan menyadari sepenuhnya seluk-beluk sesuatu hasil seni 

serta menjadi sensitiv terhadap segi-segi estetiknya, sehingga mampu menikmati 

dan menilai karya tersebut dengan semestinya.  

 Menurut (Syafi’i 2006:14) menyatakan bahwa pembelajaran apresiasi 

dalam seni rupa yaitu berupa kegiatan yang melibatkan perasaan dan emosi dalam 

proses penilaian suatu karya seni, baik karya seniman, teman-teman sekelas 
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ataupun dalam sekolahan. Melalui kegiatan apresiasi terutama, adalah siswa dapat 

menghargai karya orang lain dan memperoleh pemahaman tentang kejadian. 

 Dari pendapat di atas dapat ditarik simpulan bahwa apresiasi seni rupa 

adalah kesadaran terhadap nilai-nilai seni dan budaya sehingga dapat mengadakan 

penilaian atau penghargaan terhadapnya. Dalam hal ini melibatkan perasaan dan 

emosinya. 

2.4.3. Pengalaman Kreatif 

Menurut Kamaril (2007: 33), menjelaskan bahwa pengalaman kreatif 

berkenaan dengan pembelajaran penciptaan atau perbuatan karya seni 

berlangsung. Praktek berkarya seni rupa, adalah persoalan pengalaman kreatif. 

Oleh karena itu pengalaman kreatif berkaitan dengan penuangan gagasan, 

pemanfaatan dan penguasaan media, dan penguasaan teknik. 

Menurut Syafi’i (2006:15) menyatakan bahwa: 

 Pengalaman kreatif berhubungan dengan proses penciptaan karya seni 
rupa dua atau tiga dimensi yang di dalamnya terdapat kegiatan mengolah 
dan memanfaatkan alat dan bahan, penuangan gagasan, dan penggunaan 
teknik berkarya. Sebagai pendidikan kreatif, aktivitas pembelajaran perlu 
diupayakan agar siswa dapat memunculkan gagasan baru yang berupa 
rangsangan, misalnya melalui cerita, apresiasi seni di kelas, dan 
pengamatan langsung yang dapat memunculkan gagasan kreatif. 
Pengalaman yang didapat saat proses penciptaan karya seni seperti 
penguasaan media dan teknik berkarya, akan mendorong perkembangan 
kreativitas siswa, sehingga siswa, akan memiliki kemampuan 
menggabungkan unsur-unsur yang ada, dan menghasilkan karya seni yang 
baru. Siswa akan merasa bebas untuk menyalurkan ekspresinya, 
bereksplorasi dan bereksperimen sesuai dengan keinginannya. 
 

 Dari pendapat di atas dapat ditarik simpulan bahwa pengalaman kreatif 

adalah pembelajaran penciptaan atau perbuatan karya seni yang dilakukan oleh 

siswa. Sebagai pendidikan kreatif, aktivitas pembelajaran perlu diupayakan agar 
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siswa dapat memunculkan gagasan baru. Pengalaman yang didapat saat proses 

penciptaan karya seni seperti penguasaan media dan teknik berkarya, akan 

mendorong perkembangan kreativitas siswa. 

 

2.5. Faktor Determinan Guru dalam Pembelajaran 

 Faktor dalam kamus besar bahasa Indonesia (2005:312) berarti hal 

(keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya 

sesuatu. Dalam proses pembelajaran juga terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Anni (2006:14) menyatakan bahwa seperangkat faktor yang 

memberikan kontribusi pembelajaran terhadap anak didik yaitu kondisi internal 

dan eksternal dalam belajar. Kondisi internal belajar mencakup kondisi fisik, 

seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, 

emosional, dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan. Beberapa faktor eksternal belajar mencakup variasi dan derajat 

kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, 

suasana lingkungan, dan budaya masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, 

proses, dan hasil belajar. 

 Determinan adalah faktor-faktor yang ikut mewarnai dan menentukan 

kualitas (Ismiyanto 2006:21). Jadi pengertian dari faktor determinan kompetensi 

guru adalah faktor-faktor yang ikut mewarnai dan menentukan kualitas 

kompetensi guru. 

Menurut World Bank (dalam Syafi’i 2006:27) secara empirik,  

karakteristik guru yang bermakna atau menentukan model, serta kualitas  dalam 
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pembelajarannya ditentukan oleh jenis kelamin, usia, latar belakang sosial 

ekonomi, prestasi kependidikan (sewaktu sekolah), tingkat pendidikan, 

kemampuan dan prestasi (setelah mengajar), pengalaman mengajar, gaji, program 

penataran, dan sikap terhadap profesi. Sedangkan menurut Muhlisin (2008:30), 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah kepribadian dan dedikasi, 

pengembangan profesi, kemampuan mengajar, antar hubungan dan komunikasi, 

hubungan dengan masyarakat, kedisiplinan, kesejahteraan, serta iklim kerja. 

Berdasarkan persepsi secara umum, jenis kelamin laki-laki diangggap 

lebih baik, kreatif dan pantas untuk dijadikan pemimpin. Hal ini karena seorang 

laki-laki mempunyai kemampuan yang tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin 

perempuan (www. jenis kelamin guru. com). 

Usia yang baik dalam mengajar adalah ketika usia sekitar 30an, sedangkan 

usia di bawah 30 tahunan atau guru muda dianggap belum mempunyai 

kualitas/kemampunan yang memadai. Selanjutnya usia yang sudah tua sekitar 40 

tahunan guru tersebut sudah merasa jenuh terhadap profesinya, yang semangatnya 

menurun  (www. usia guru. com). 

Latar belakang sosial ekonomi guru yang tinggi akan mempengaruhi 

proses pembelajaran yang cenderung akan terlaksana dengan baik. Jika 

kesejahteraan guru terjamin, maka guru juga akan bersemangat untuk 

mengembangkan kariernya atau kompetensi yang dimilikinya (www. latar 

belakang sosial ekonomi.com). 

Dalam prestasi pendidikan (sewaktu sekolah), jika guru tersebut dulu 

memiliki banyak prestasi maka akan berhasil menjadi guru ketika mengajar. 
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Prestasi tersebut dapat dilihat dalam bukti dan sertifikat penghargaan atau 

sertifikat (www. prestasi kependidikan guru. com). 

Tingkat pendidikan guru yang baik berpengaruh terhadap pembelajaran 

yang baik pula. Tingkat pendidikan tersebut diperoleh ketika guru masih sekolah 

pada waktu sebelumnya, misalnya dulu pernah sekolah disekolahan yang 

unggulan (www. tingkat pendidikan. com). 

Pengalaman mengajar yang sudah dilakukan guru semakin banyak akan 

berpengaruh baik pula terhadap kinerja guru. Pengalaman belajar bisa 

diperolehnya dari beberapa sekolahan. Pengalaman mengajar itulah yang 

mempengaruh kinerja guru (www. pengalaman mengajar guru.com). 

Gaji guru yang tinggi juga akan mempengaruhi kinerja guru tersebut. 

Dengan gaji yang tinggi, guru akan termotivasi dalam mengajar. Gaji guru dengan 

nominal 4 juta perbulan  misalnya, merupakan gaji yang tinggi sehingga guru 

mejadi lebih termotivasi  (www. gaji guru.com). 

Program penataran yang sering dilakukan oleh guru dalam berbagai 

kegiatan dengan seiringnya program penataran yang dilakukan akan 

mempengaruhi kinerja guru yang baik pula (www. program penatarann 

guru.com). 

Sikap profesi terhadap guru yang dirasakan oleh setiap guru berbeda. Jika 

guru tersebut melakukannya dengan senang hati dan ikhlas tanpa adanya beban, 

maka kompetensi yang dimiliki guru tersebut baik pula (www. sikap terhadap 

profesi.com). 
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Menurut Mukhlisin (2008: 30-96), Faktor guru yang baik yang dapat 

menentukan pembelajaran, ditentukan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 

1). Faktor kepribadian dan dedikasi yang tinggi menentukan keberhasilan guru   

dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari sikap dan perbuatannya 

dalam membina dan membimbing peserta didik. Oleh karena itu, kepribadian 

merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya martabat guru 

(Mukhlisin 2008:30).  

2). Faktor pengembangan profesional guru sangat penting karena tugas dan 

perannya bukan hanya memberikan informasi ilmu pengetahuan melainkan 

membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi 

(Mukhlisin 2008:32). 

3). Faktor kemampuan mengajar guru merupakan pencerminan penguasaan guru 

atas kompetensinya. Kemampuan mengajar guru yang baik akan memberikan 

efek positif bagi hasil yang ingin dicapai seperti perubahan akademik siswa 

(Mukhlisin 2008:39). 

4). Faktor hubungan dan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kerja 

memberikan dukungan bagi kelancaran tugas guru di sekolah. Untuk itu 

semakin baik pembinaan hubungan dan komunikasi dibina maka respon yang 

muncul semakin baik pula yang pada gilirannya mendorong peningkatan 

kinerja (Mukhlisin 2008:96). 

5). Faktor hubungan dengan masyarakat, peran guru dalam mendukung kegiatan 

hubungan sekolah dengan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan sekolah 

(Mukhlisin 2008:96). 
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6). Faktor kedisiplinan, suatu pekerjaan akan menuai hasil yang memuaskan 

semua pihak bila guru mampu mentaati rambu-rambu yang ditentukan 

melalui penerapan sikap disiplin dalam menjalankan tugasnya. Disiplin 

merupakan salah satu faktor kinejra guru yang baik (Mukhlisin 2008:96). 

7). Faktor tingkat kesejahteraan, memberikan insentif yang pantas sebagai wujud 

memperbaiki tingkat kesejahteraan guru guna mencegah guru melakukan 

kegiatan membolos karena mencari tambahan di luar untuk memenuhi 

kebutuhan hidup (Mukhlisin 2008:96). 

8). Terbentuknya iklim yang kondusif pada tempat kerja dapat menjadi faktor 

penunjang bagi peningkatan kinerja sebab kenyamanan dalam bekerja 

membuat guru berpikir dengan tenang dan terkosentrasi hanya pada tugas yang 

sedang dilaksanakan (Mukhlisin 2008:59). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kompetensi guru terhadap pembelajaran seni rupa  adalah jenis 

kelamin, usia, latar belakang sosial ekonomi, prestasi kependidikan (sewaktu 

sekolah), tingkat pendidikan, kemampuan dan prestasi (setelah mengajar), 

pengalaman mengajar, gaji, program penataran, sikap terhadap profesi, 

kepribadian dan dedikasi, pengembangan profesi, kemampuan mengajar, antar 

hubungan dan komunikasi, hubungan dengan masyarakat, kedisiplinan, 

kesejahteraan, dan iklim kerja. Jadi sangat banyak faktor determinan kompetensi 

pembelajaran seni rupa tersebut. Determinan tersebut juga saling mempengaruhi 

satu determinan satu dengan determinan yang lain. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.    Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif 

yaitu suatu usaha mendeskripsikan  data, gambar, dan perilaku orang yang diamati 

dengan kata-kata secara teoritis. Moelong (2007:6) mendeskripsikan: Penelitian 

kualitatif (qualitative research) sebagai penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penentuan misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Analisis 

pendekatan kualitatif tersebut kemudian dilepaskan yang berisi kutipan-kutipan 

data sebagai gambaran dalam penyajian laporan. 

Ciri ini merupakan ciri keenam metode kualitatif, dimana data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moelong 

2007:8). Pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, 

perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk kuantitatif yang memilki arti lebih kaya 

daripada sekedar angka atau frekuensi (Margono 2005:36). 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif  

yang bertujuan untuk membuat perencanaan secara sistematis, fakultas, dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau detail tertentu (Suryabarata 
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2002:75). Dalam hal ini peneliti bertugas mendeskripsikan variabel, gejala dan 

keadaan tertentu sebagaimana yang terjadi dilapangan. Pada pelaksanaannya, 

peneliti hanya mengumpulkan informasi yang ada tanpa melakukan kegiatan yang 

dapat mempengaruhi informasi yang ada tanpa melakukan kegiatan yang dapat 

mempengaruhi keadaan responden (Ismiyanto 2003:3).  

Sebagaimana Moleng (2009:6):  

Pendekatan kualitatif digunakan peneliti dalam menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan hasil pengamatan 
perilaku responden dengan meneliti dan menelaah gejala-gejala yang ada 
di lapangan secara sistematik. Setelah data-data tertulis atau lisan dan hasil 
pengamatan perilaku responden dengan meneliti dan menelaah gejala-
gejala yang ada di lapangan secara sistematik. Setelah data-data deskriptif 
diperoleh, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis, pengambilan 
makna, atau nilai di balik data-data yang tampak sebagaimana yang 
dikemukan Sugiyono data-data diperoleh adalah mengubah informasi 
tersebut ke dalam kalimat deskripsi yang mampu menggambarkan temuan-
temuan serta hasil analisis mengenai gejala yang ada di lapangan secara 
sistematis, fakultas dan akurat. Sesuai dengan data yang ingin digali atau 
dicari dari sumber data yaitu berupa deskripsi mengenai kompetensi guru 
dalam pembelajaran seni rupa, maka pendekatan ini dalam penelitian ini 
digunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengetahui 
kompetensi guru. 

 
Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa bentuk penelitian 

ini secara lugas didefisinikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yaitu: 

penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran-gambaran secara detail 

dan sistematis yang bertumpu pada proses kompetensi guru dan pembelajaran 

yang berlangsung serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian 

dalam penelitian deskriptif ini, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mencari informasi tentang sebuah kegiatan pembelajaran seni rupa dan 

kompetensi guru tanpa melakukan rekayasa ataupun tindakan untuk 

mempengaruhi objek yang diteliti. 
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Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pembelajaran Seni Rupa di 

SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 1 Bawang, dan SMA N 1 Wanadadi di 

Kabupaten Banjarnegara. Fokus kajian penelitian ini adalah persiapan dan proses 

pembelajaran seni rupa yang mencakup rumusan tujuan pembelajaran dan 

implementasinya.  

Penelitian ini mengkaji kompetensi guru seni rupa serta deteminan 

kompetensi guru pada SMA Negeri I Banjarnegara, SMA Negeri I Bawang, dan 

SMA Negeri 1 Wanadadi. Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan data, gambar, dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain, 

penelitian ini memaparkan tentang kemampuan kompetensi guru dalam mengajar 

seni rupa pada SMA Negeri I Banjarnegara, SMA Negeri 1 Bawang, dan SMA 

Negeri 1 Wanadadi. 

 

3.2.    Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1.   Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di tiga SMA Negeri secara terfokus yaitu SMA 

Negeri 1 Banjarnegara, SMA Negeri 1 Bawang, dan SMA Negeri I Wanadadi 

yang berlokasi di Banjarnegara. Pemilihan lokasi penelitian tersebut karena ketiga 

sekolah tersebut merupakan sekolah yang telah dipilih berdasarkan mutu dan 

kualitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat juga memiliki 

pandangan bahwa mutu pendidikan dan mutu pengajar di sekolah-sekolah tersebut 
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memiliki kualitas yang baik. Maksud dari berkualitas di sini adalah bahwa 

sekolahan tersebut bukan tergolong dari sekolahan pinggiran yang tidak bermutu.  

3.2.2.   Sasaran 

Sasaran penelitian ini adalah kompetensi guru seni rupa dalam 

pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Banjarnegara, SMA Negeri I Bawang, 

dan SMA Negeri 1 Wanadadi. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

kompetensi guru dalam pembelajaran seni rupa dan determinan kompetensi guru 

dalam pembelajaran seni rupa yaitu kepribadian, pedagogik, profesional dan 

sosial. Masing-masing kompetensi mempunyai indikator esensial yang dimiliki. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

lebih banyak menampilkan uraian kata daripada angka. Oleh karena itu, teknik 

yang digunakan dalam upaya menjaring di laporan adalah teknik observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan angket. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara, dokumentasi dan angket yang dilakukan melalui tahap pralapangan, 

tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan antara lain: 

3.3.1. Observasi (observation) 

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 

dengan menggunakan indera penglihatan. Dalam teknik dokumentasi ini peneliti 

memperoleh berupa foto-foto profil guru, kegiatan proses pembelajaran, bentuk 
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fisik sekolah, perangkat mengajar guru seni rupa dan keterangan lain yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 

Teknik observasi dilakukan di antaranya untuk mengetahui secara 

langsung tentang keadaan SMA Negeri 1 Banjarnegara, SMA Negeri 1 Bawang, 

dan SMA Negeri 1 Wanadadi. Meliputi: a) Kondisi fisik SMA Negeri: lokasi 

sekolah, kondisi sekolah, dan struktur bangunan sekolah. b) Kondisi non fisik 

SMA Negeri: aktivitas guru, aktivitas guru dalam pembelajaran. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung 

dan mengambil informasi dari kepala sekolah/wakil kepala sekolah/guru 

kurikulum, guru teman sejawat dan siswa. Menggunakan observasi langsung yang 

dilakukan dengan pengamatan langsung, dan rekaman suara. 

3.3.2. Wawancara (interview) 

Nazir (2005:193) mengatakan yang dimaksud dengan wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, 

bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

Interview dalam memperoleh data mengenai lokasi atau latar belakang, 

kompetensi dan determinan kompetensi di SMA Negeri 1 Banjarnegara, SMA 

Negeri 1 Bawang, dan SMA Negeri 1 Wanadadi. Teknik wawancara di Kabupaten 

Banjarnegara dapat menggunakan beberapa pelaksanaan interview antara lain: 

1). Interview bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi juga 

mengingat akan data apa yang dikumpulkan, dengan cara ini peneliti dapat 

mewawancarai dengan santai. 
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2).   Interview terpimpin, dimana pewawancara membawa sederetan pertanyaan. 

  Sebelum peneliti melakukan kegitan wawancara, perlu diperhatihan hal-

hal sebagai berikut: 

1). Terlebih dahulu membuat pedoman wawancara dan sejumlah pertanyaan.  

2). Membuat garis besar pertanyaan mengenai masalah/hal-hal yang ditanyakan. 

3). Menciptakan situasi yang santai tetapi serius sehingga responden bisa 

menjawab pertanyan dengan santai. 

4).   Merekam hasil wawancara. 

Urutan pertayaan dan pelaksanaan wawancara dalam instrumen penelitian 

ini disesuaikan dengan informasi, karena pengetahuan masing-masing informen 

tentang masalah yang diteliti tidak sama. Diperlukan pihak-pihak yang perlu 

diwawancarai dalam masalah penelitin ini dan proses mencari data di SMA 

Negeri 1 Banjarnegara, SMA Negeri 1 Bawang, dan SMA Negeri 1 Wanadadi. 

Pihak-pihak tersebut yaitu kepala sekolah/wakil kepala sekolah/ guru kurikulum, 

guru seni rupa, guru teman sejawat, dan siswa pada SMA Negeri. Kemudian 

dilanjutkan ketahap berikutnya untuk diolah menjadi skripsi yang melalui proses 

analisis data antara lain reduksi, display data dan mengambil keputusan serta 

verifikasi.  

3.3.3. Dokumentasi  

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono 2009:329). Sedangkan, dokumentasi adalah cara mencari data 



47 

 

 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, majalah, peraturan-

peraturan, notulen rapat, dokumen, catatan harian, dan lain sebagainya (Suharsimi 

2006:158). Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto 2006:231).      

Metode dokumen dapat dilakukan dengan pedoman dokumentasi yang 

memuat garis-garis besar mengenai masalah yang dikaji mengenai, kompetensi 

guru dalam pembelajaran seni rupa di SMA Negeri 1 Banjarnegara, SMA Negeri 

1 Bawang, SMA Negeri 1 Wanadadi, dengan menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1). Mencatat data-data yang diperoleh maupun dokumen masalah yang dicari 

berkaitan dengan latar belakang sekolah, kinerja guru dan lain-lainnya. 

2). Mencari dan mendapatkan data secara akurat dan maksimal. 

3).   Menyimpan data untuk dilanjutkan sebagai penunjang penelitian. 

3.3.4. Angket 

  Angket adalah sejumlah selebaran yang berisi tentang data-data yang 

fungsinya untuk diisi dengan berbagai petunjuk dan berupa selebaran-selebaran. 

Angket bisa dilakukan dalam jumlah banyak maupun sedikit, angket akan menjadi 

mudah dalam penyususan sebuah data pada penelitian ini. 

  Angket diberikan untuk kepala sekolah, guru teman sejawat, siswa berisi 

pertayaan mengenai kompetensi profesionalitas yang berhubungan dengan 

kompetensi guru pedagogik, personal/kepribadian, profesioanal dan sosial yang 

dilakukan dalam lingkungan sekolahan tersebut yaitu di SMA Negeri. 
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3.4.    Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2009:335).  

Sugiyono (2009:335) mengatakan bahwa analisis data kualitatif bersifat 

induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan pula hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.  

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2009:337) mengelompokkan 

aktivitas dalam analisis data, yaitu data  reduction, data  display dan  verification. 

3.4.1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Menurut Sugiyono (2009:338) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam reduki data yang diambl 

hanya data-data yang penting saja. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini 

dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan 

masalah  dan teknik pengumpulan data yang dipakai.   
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3.4.2. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian  data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,  flowchart dan sejenisnya. 

Sugiyono (2009:341), menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. 

3.4.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Verification) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono 2009:345).  

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian 

kualitatif yang dilakukan oleh peneliti  karena sifat data dikumpulkan dalam 

bentuk laporan, uraian dan proses  untuk mencari makna sehingga mudah 

dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN  

 
 

4.1.   Gambaran Umum Latar Penelitian 

4.1.1. Kabupaten Banjarnegara 

Kabupaten Banjarnegara secara historis, dimulai dari Pemerintah Mataram 

yang berjasa dalam Perang Diponegoro, R. Tumenggung Dipayudha IV diusulkan 

oleh Pakubuwono VII menjadi Bupati Banjar pada tanggal 22 Agustus 1831 

(sebelumnya status Bupati Banjar telah dihapus). Waktu itu ibukota kabupaten 

berada di Banjarmangu. Meluapnya Sungai Serayu dinilai sebagai kendala yang 

menyulitkan transportasi dengan ibukota Kasunanan Surakarta, sehingga ibukota 

kabupaten akhirnya dipindahkan ke lokasi yang baru di sebelah selatan sungai, 

dengan nama Banjarnegara (Banjar: sawah; Negara: kota) (Supriyanti: 2000:3). 

Banjarnegara merupakan kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa 

Tengah. Kabupaten Banjarnegara dengan kode wilayah 33.04, wilayahnya 

terbentang luas membujur dari barat ke timur, dengan luas wilayah 106.970.997 

ha atau 3,10 % dari seluruh wilayah  Jawa Tengah dan terdiri dari 20 kecamatan 

273 desa dan 5 kelurahan (http: //www.google.co.id/search?hl=jw). 

Tabel 1 Daftar Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjarnegara 

Nomor Kecamatan Kabupaten Propinsi Keterangan 

1. Banjarmangu Banjarnegara Jawa Tengah - 
2. Banjarnegara Banjarnegara Jawa Tengah - 
3. Batur Banjarnegara Jawa Tengah - 
4. Bawang Banjarnegara Jawa Tengah - 
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5. Kalibening Banjarnegara Jawa Tengah - 
6. Karangkobar Banjarnegara Jawa Tengah - 
7. Madukara Banjarnegara Jawa Tengah - 
8. Mandiraja Banjarnegara Jawa Tengah - 
9. Pagedonan Banjarnegara Jawa Tengah - 
10. Pagentan Banjarnegara Jawa Tengah - 
11. Padanarum Banjarnegara Jawa Tengah - 
12. Pejawaran Banjarnegara Jawa Tengah - 
13. Punggelan Banjarnegara Jawa Tengah - 
14. Purwonegoro Banjarnegara Jawa Tengah - 
15. Purworejo 

Klampok 
Banjarnegara Jawa Tengah - 

16. Rakit Banjarnegara Jawa Tengah - 
17. Sigaluh Banjarnegara Jawa Tengah - 
18. Susukan Banjarnegara Jawa Tengah - 
19. Wanadadi Banjarnegara Jawa Tengah - 
20. Wanayasa Banjarnegara Jawa Tengah - 

Kabupaten Banjarnegara memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. 

Jumlah penduduk Banjarnegara terdiri dari laki-laki: 430.670 orang dan wanita: 

431.810 orang. Hampir 50 persen penduduk Banjarnegara bermatapencaharian 

sebagai petani, 20 persen sebagai nelayan, 20 persen berwiraswasta dan 10 persen 

PNS dan selebihnya bekerja atau menganggur. 

Keadaan secara tipografi wilayah Banjarnegara terdiri dari tiga zona umum 

yaitu: (1) Zona utara: merupakan daerah pegunungan yang lebih dikenal dengan 

pegunungan Kendeng Utara. Rona alamnya bergunung berbukit, bergelombang 

dan curang. Potensi utamanya adalah sayur mayur, kentang, kubis, jamur, teh, 

jagung, kayu, getah pinus, sapi kereman, kambing dan domba. Terdapat 

pariwisata dan tenaga listrik panas bumi di daratan tinggi dieng. (2) Zona tengah: 

merupakan dataran rendah sungai serayu. Rona alamnya relatif datar dan subur. 

Potensi utamanya adalah padi, palawija, buah-buahan, ikan, home industry, PLTA 

mrica, keramik dan anyam-anyaman bambu. (3) Zona selatan: merupakan 
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pegunungan kapur dengan nama pegunungan serayu selatan. Rona alamnya 

bergunung, bergelombang dan curam. Potensi utamanya adalah ketela pohon, gula 

kelapa, bambu (bamboo), kertas pinus, dan bahan mineral meliputi: marmer, pasir 

kwarsa, andesit, pasir dan kerikil. Buah-buahan: duku, durian, manggis, rambutan, 

pisang dan jambu (http: //www.google.co.id/search?zona+umum+Kabupaten 

Banjarnegara). 

               
           Gambar 4.1. Peta Kabupaten Banjarnegara 
 

Dilihat dari kondisi geografis, Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan 

Kabupaten Purbalingga sebelah barat, di sebelah timur Kabupaten Wonosobo, 

Kabupaten Kebumen di sebelah selatan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten 

Batang di sebelah utara. 

Sektor pendidikan di Kabupaten Banjarnegara masih relatif rendah. Hal ini 

bisa dilihat dari banyaknya orang tua yang kurang mampu melanjutkan 

pendidikan anak-anaknya sampai tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi. Lebih 
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dari 500 orang anak SD tidak bisa melanjutkan ke SMP/MTs. Lebih dari 600 

orang anak SMP/MTs tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK dan lebih dari 900 

orang anak SMA/SMK tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi 

(http://www.google.co.id/search?sektor+pendidikan+KabupatenBanjarnegara). 

    Tabel 2 Daftar Siswa yang melanjutkan Sekolah 
Sekolah Jumlah Siswa 

SD / MI 80.950 

SMP / MTs 32.963 

SMA / MA 6.481 

SMK 3.541 

TOTAL SISWA 133.885 

 

Lembaga-lembaga pendidikan tersebut, sebagaimana daerah lainnya 

diselengarakan oleh pemerintah dan swasta. Namun fokus penelitian ini 

ditekankan pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau sekolah 

negeri. Sekolah-sekolah yang dimaksud adalah: SMA Negeri 1 Banjarnegara yang 

terletak di kota, SMA Negeri 1 Bawang yang terletak di tengah kota dan SMA 

Negeri 1 Wanadadi yang terletak di pinggiran. 

Tabel 3 Data sekolah di Kabupaten Banjarnegara 
Pendidika

n formal 

TK/ 

RA 

SD/ 

MI 

SMP/ 

Mts 

SMA/ 

  MA 

SMK PT Lainny

a 

Negeri 3 657 95 10 4 0 0 

Swasta 539 210 49 17 13 2 0 

Total 542 867 144 27 17 2 0 
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4.1.2.SMAN 1 Banjarnegara, SMAN 1 Bawang dan SMAN 1 Wanadadi 

 SMA Negeri di Kabupaten Banjarnegara berjumlah delapan sekolah yaitu: 

SMA Negeri 1 Banjarnegara, SMA Negeri I Bawang, SMA Negeri 1 Wanadadi, 

SMA Negeri 1 Purwonegoro, SMA Negeri 1 Purwareja Klampok, SMA Negeri 1 

Sigaluh, SMA Negeri 1 Karang Kobar dan SMA Negeri 1 Batur.  

 Berikut adalah lokasi dan letak sekolah tersebut, yakni: SMA Negeri 1 

Banjarnegara dan SMA Negeri 1 Klampok terletak di pusat kota. SMA Negeri 1 

Bawang, SMA Negeri 1 Sigaluh, dan SMA Negeri 1 Purwonegoro terletak di 

tengah kota. SMA Negeri 1 Wanadadi, SMA Negeri 1 Batur, dan SMA Negeri 1 

Karang Kobar terletak di daerah pegunungan/pinggiran. Dalam penelitian ini 

fokus utama ditujukan pada SMA Negeri 1 Banjarnegara, SMA Negeri 1 Bawang 

dan SMA Negeri 1 Wanadadi dan akan dideskripsikan sebagai berikut: 

4.1.2.1.   SMA Negeri 1 Banjarnegara 

SMA Negeri 1 Banjarnegara pertama kali didirikan oleh H.M. Soedjirno. 

Sekolahan tersebut merupakan sekolah tertua yang dulunya pernah diberi nama 

SMA Persiapan Negeri Banjar Negara. Sebelum panitia pendiri SMA Persiapan 

Negeri  Banjarnegara terbentuk, sebenarnya di Banjarnegara telah ada SMA/C 

Swasta pada tahun 1956. Kemudian dikarenakan situasi dan kondisi tertentu, 

sekolahan tersebut kemudian memisahkan diri menjadi SMA Taman Madya dan 

SMA '45.(www. sman1banjarnegara.co.id) 

SMA/C berjalan terus sampai berfusinya dengan SMA Persiapan Negeri 

menjadi SMA ABC dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan 

Kebudayaan RI No. 15/SK/B. III tertanggal 5 Oktober 1961. Kedua sekolah 
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tersebut di atas diambil alih oleh Kementrian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan 

Republik Indonesia dari Panitia Pendiri SMA Persiapan Negeri di Banjarnegara. 

Dalam usianya yang telah lebih dari 49 tahun tersebut, SMA Negeri 1 

Banjarnegara telah menempatkan dirinya sebagai salah satu sekolah yang menjadi 

dambaan dan harapan warga masyarakat Banjarnegara khususnya dan Jawa 

Tengah umumnya. Dambaan tersebut mengandung arti suatu tuntutan agar semua 

pelaksana kependidikan di SMA Negeri 1 Banjarnegara harus selalu 

meningkatkan kualitas dan kinerjanya agar SMA Negeri 1 Banjarnegara selalu 

menjadi sekolah terbaik mutunya dalam mengelola kegiatan kependidikan. 

           
    Gambar 4.2. Depan Sekolah SMA Negeri 1 Banjarnegara 
 

Berdasarkan visi yang ditulis di dinding sekolah sebagaimana yang 

diamati oleh peneliti yakni “Teguh dalam iman dan tagwa, Optimis dalam 

menghadapi tantangan serta Prestasi yang unggul”. Jika disingkat visi tersebut 
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berbunyi “TOP” yang artinya SMA Negeri 1 Banjarnegara akan berusaha sekuat 

tenaga supaya menjadi “TOP”, menjadi yang teratas baik dalam bidang akademik 

maupun bidang non akademik, semua warganya mempunyai akhlak yang mulia 

dan tangguh menghadapi tantangan. 

Dengan visi ini, semua warga sekolah diharapkan memiliki arah kedepan 

yang jelas dan memiliki motivasi yang kuat dalam rangka mendukung tercapainya  

visi tersebut melalui misi yang jelas yang akan dilakukan. Indikator visi tersebut 

adalah sebagai berikut: (1) luas dalam wawasan keilmuan agama, (2)  unggul 

dalam aktivitas keagamaan, (3) unggul dalam persaingan SPMB, (4)   unggul 

dalam perolehan ujian nasional, (5) unggul dalam kegiatan ilmiah remaja, (6)  

unggul dalam lomba olahraga, (7) unggul dalam kedisiplinan, (8) unggul dalam 

lomba keterampilan berbahasa, (9) unggul dalam lomba kesenian, dan (10) unggul 

dalam lomba keterampilan. 

Berdasarkan pada visi sekolah yang dilengkapi dengan indikator di atas, 

segenap warga SMA Negeri 1 Banjarnegara diharapkan mempunyai gambaran 

yang jelas tentang keberadaan di masa depan dengan segenap tenaga 

kependidikan, siswa-siswi dan masyarakat. Dengan visi di atas itu, ditetapkan 

misi yang jelas sebagai berikut : 

1). Menumbuhkan penghayatan sumber kearifan terhadap ajaran agama yang 

dianut sehingga menjadi sumber kearifan dan kebijakan dalam bertindak. 

2). Melaksanaakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa 

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
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3). Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya 

sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 

4). Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya 

melalui kegiatan olahraga, kesenian, keterampilan komputer dan keterampilan 

berbahasa asing khususnya bahasa inggris. 

5).  Membiasakan warga sekolah khususnya para siswa untuk selalu berdisiplin. 

6). Menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga   sekolah  

dan pelanggaran sekolah. 

7). Mendorong warga sekolah khususnya para siswa untuk mengembangkan 

budaya gemar membaca dan menulis. 

Sebagaimana yang diinformasikan oleh kepala sekolah bahwa jumlah 

siswa yang terdaftar, terdiri dari 440 dengan rincian 156 putra dan 284 putri. 

Sedangkan pada kelas X, XI, dan XII  masing-masing kelas lebih dari 100 siswa. 

Sedangkan jumlah guru adalah 60 orang yang terdiri dari 54 orang guru tetap dan 

6 orang guru tidak tetap. 

SMA Negeri 1 Banjarnegara mempunyai gedung sekolah yang terdiri dari 

21 kelas sedangkan fasilitas sarana dan prasarana lain yaitu: (1) empat kantin 

sekolah, (2) satu ruang rohis, (3) satu ruang gambar, (4) satu koperasi, (5) satu 

ruang dapur, (6) lima kamar mandi/WC Guru dan TU, 18 kamar mandi/WC siswa, 

(7) satu ruang ibadah, (8) satu ruang musik, (9) satu ruang satpam, (10) satu 

rumah penjaga sekolah, (11) dua tempat parkir siswa, dan (12) satu tempat parkir 

guru, dan (13) dua ruang kepala sekolah dan satu ruang kepala sekolah. 
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SMA Negeri 1 Banjarnegara merupakan salah satu sekolah unggulan di 

Kabupaten Banjarnegara. Karena dengan adanya siswa-siswa yang berprestasi 

dalam bidang akademik maupun non akademik. Serta menghasilkan lulusan-

lulusan SMA yang berprestasi dan berkualitas dengan taraf nasional. Terlihat 

dengan banyaknya jumlah  lulusan siswa SMA Negeri 1 Banjarnegara yang 

melanjutkan studi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan Mancanegara.  

4.1.2.2.   SMA Negeri 1 Bawang 
 

SMA Negeri 1 Bawang merupakan alih fungsi dari SPG Negeri 

Banjarnegara melalui Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 0246/1996 tanggal 15 Juli 1991, dan telah mulai 

menerima siswa baru pada semester gasal tahun pelajaran 1989/1990. 

(www.info@sman1bawang.sch.id) 

              
      Gambar 4.3. Depan Sekolah SMA Negeri 1 Bawang 
 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sekaligus merespon 

kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, masing-masing sekolah mempunyai 



59 

 

 

Visi dan Misi. Berdasarkan visi yang ditulis di dinding sekolah sebagaimana yang 

diamati oleh peneliti yakni “ Visi dari SMA Negeri 1 Bawang yaitu “OKE” yang 

merupakan kependekan dari “Optimis, Kreatif, Elegan baik dalam pikiran, 

perkataan, dan Tindakan”. 

Sedangkan misinya yakni: (1) meningkatkan kualitas kegiatan belajar 

mengajar, (2) mendorong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan intrakulikuler 

dan  ekstrakulikuler, (3) menanamkan budi pekerti luhur yang bersendikan etika 

dan religius melalui kegiatan keagamaan, pramuka, dan PMR, (4) mendorong 

siswa untuk gemar membaca, belajar, dan berlatih, (5) membentuk manusia 

ilmiah, inovatif, dan santun, (6) membentuk pribadi yng berpandangan luas dan 

jauh ke depan, (7) membentuk jiwa entrepreneur yang ulet dan pantang 

menyerah, dan  (8) menanamkan jiwa cipta, rasa, karsa, etika, dan estetika. 

Tujuan Sekolah: 

1). Terwujudnya lingkungan sekolah yang menyenangkan, mengasyikan 

mencerdaskan, dan religius sebagai tempat belajar mengajar. 

2).   Tercukupinya ruang belajar dan ruang praktik yang memadai. 

3).   Terciptanya kehidupan dan keimanan yang utuh dan harmonis. 

4).   Terwujudnya pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi. 

5).  Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pendidikan sesuai dengan tuntutan 

pembelajaran berbasis kompetensi. 

6).   Tampil dan berprestasi dalam berbagai macam even. 

7). Terjalinnya kerjasama yang baik dengan lembaga dan instansi lain untuk 

pengembangan program yang lebih maju. 



60 

 

 

Sebagaimana yang diinformasikan oleh kepala sekolah bahwa jumlah 

siswa yang terdaftar, terdiri dari 444 dengan rincian 159 putra dan 285 putri. 

Sedangkan pada kelas X, XI, dan XII  masing-masing kelas lebih dari 100 siswa. 

Sedangkan jumlah guru adalah 45 orang yang terdiri dari 40 orang guru tetap dan 

5 orang guru tidak tetap. 

Untuk melaksanakan tujuan, maka SMA Negeri 1 Bawang menyediakan 

fasilitas-fasilitas pendidikan yang menunjang kegiatan belajar-mengajar. Fasilitas-

fasilitas tersebut adalah: (1) kantor atau gedung utama yang terdiri dari ruang 

kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling dan 

ruang kurikulum, (2) ruang pramuka, (3) kantin, (4) mushola, (5) parkir roda dua, 

(6) ruang kelas, (7) ruang OSIS, (8) UKS, (9) Aula, (10) WC, baik untuk guru dan 

karyawan maupun bagi siswa, (11) ruang perpustakaan, (12) laboratorium fisika, 

biologi, dan kimia, (13) laboratorium komputer, (14) laboratorium bahasa, (15) 

lapangan olahraga, yaitu lapangan bola voli, lapangan basket, dan (16) dapur 

sekolah. 

4.1.2.3.   SMA Negeri 1 Wanadadi 

SMA Negeri 1 Wanadadi terletak di Jalan Raya Tapen, Kecamatan 

Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara 53461. Secara umum letak SMA Negeri 1 

Wanadadi berdekatan dengan Waduk Mrica (PLTA Panglima Besar Jenderal  

Soedirman) yaitu di sebelah utara. Pendirian SMA Negeri 1 Wanadadi adalah 

setelah dibangunnya PLTA tersebut. SMA tersebut dibangun sekitar tahun 1991 

(www.info@sman1wanadadi.sch.id)  
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    Gambar 4.4. Depan Sekolah SMA Negeri 1 Wanadadi 

 
Berdasarkan visi yang ditulis di dinding sekolah sebagaimana yang 

diamati oleh peneliti yakni “Unggul dalam Prestasi Terampil dalam Teknologi 

berlandaskan iman dan takwa”. Adapun indikator visi di atas antara lain : 

1).  Unggul dalam perolehan nilai akademik 

2).  Unggul dalam lomba KIR dan Jurnalistik 

3).  Unggul dalam lomba olah raga  

4).  Unggul dalam lomba kesenian 

Sebagaimana yang diinformasikan oleh kepala sekolah bahwa jumlah siswa 

yang terdaftar, terdiri dari 554 dengan rincian 184 putra dan 370 putri.  Sedangkan 

pada kelas X, XI, dan XII  masing-masing kelas lebih dari 100 siswa. Sedangkan 

jumlah guru adalah 50 orang yang terdiri dari 40 orang guru tetap dan 10 orang 

guru tidak tetap. 
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Dilihat dari sarana dan prasarana, secara fisik sekolahnya begitu memadai, 

indah dan nyaman. Fasilitas yang dimiliki SMA Negeri 1 Wanadadi: (1) 21 ruang 

kelas, (2) satu ruang perpustakaan yang luas, (3) satu Lab.IPA lengkap, (4) satu 

sarana ibadah (masjid), (5) satu Lab. komputer, (6) satu ruang multi media, (7) 

tiga kantin, (8) koperasi siswa, (9) parkir sepeda motor, dan (10) lapangan bola 

basket, voli, lapangan, tennis meja, babminton, sepak takraw, dan lain-lain. 

 

4.1.3.  Profil Guru Seni Rupa SMA N 1 Banjarnegara, SMA Negeri 1 

Bawang dan SMA Negeri 1 Wanadadi 

Profil guru Seni Rupa di Kabupaten Banjarnegara akan dideskripsikan 

sebagai berikut. Sebagaimana yang telah dikemukakan di depan bahwa sekolah 

yang menjadi latar penelitian ini dibuat 3 buah SMA Negeri, yaitu SMA Negeri 1 

Banjarnegara, SMA Negeri 1 Bawang dan SMA Negeri 1 Wanadadi. Berdasarkan 

dengan itu deskripsi latar penelitian guru seni rupa dapat dijelaskan berikut: 

4.1.3.1.   SMA Negeri 1 Banjarnegara 

             
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

         Gambar 4.5. Guru Seni Rupa SMA Negeri 1 Banjarnegara 
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Guru mata pelajaran seni  budaya (seni rupa) SMA Negeri 1 Banjarnegara 

diampu oleh Pak Wahyu Widigdo. Pak Wahyu Widigdo lahir di Banjarnegara 

pada tanggal 31 Oktober 1954. Laki-laki yang saat ini sedang berumur 57 tahun 

tersebut beragama Islam. Pak Wahyu Widigdo menamatkan pendidikan di bidang 

Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 1978. Dikatakan oleh 

guru  teman sejawat bahwa Pak Wahyu Widigdo juga sudah menamatkan S2 pada 

tahun 1980. Jabatan Pak Wahyu Widigdo adalah sebagai guru Pembina pada 

tanggal 01 Maret 1983. Pak Wahyu Widigdo mempunyai pangkat golongan IV/a 

pada tanggal 01 Januari 2006. Jadi masa kerja Pak Wahyu Widigdo sekitar 26 

tahunan. Pak Wahyu Widigdo bertempat tinggal di Desa Pekauman RT.01 RW.01 

Kecamatan Madukara Banjarnegara.  

Pak Wahyu Widigdo sebelumnya pernah memiliki pengalaman mengajar 

di beberapa sekolah, yaitu sebagai guru seni budaya di SMA Muhammadiyah 1 

Banjarnegara 1981-1991, dan guru seni budaya di SMA Negeri 1 Banjarnegara 

1981 hingga sekarang. Pak Wahyu Widigdo tidak mempunyai prestasi yang 

diraihnya. Namun Pak Wahyu Widigdo pernah mengikuti seminar yaitu: seminar 

tingkat nasional perkembangan keramik.  

Pak Wahyu juga mampu mencetak siswa-siswanya berprestasi di sekolah 

maupun luar sekolah di bidang seni rupa. Di sinilah peran seorang guru seni rupa 

benar-benar terlihat, karena kreativitas siswa akan muncul seiring dengan 

profesionalitas seorang guru seni rupa untuk mampu menularkan ilmunya, 

mengembangkan, menggali, dan menumbuhkan potensi dan kreativitas siswa. 
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Namun selain sebagai guru seni budaya di SMA tersebut, Pak Wahyu 

mempunyai kesibukan lain yaitu sebagai pengusaha. Ia lebih mengutamakan 

usahanya di rumah. yang terlihat banyak toko-toko bangunan dan material  yang 

besar-besar miliknya di sekitar rumahnya. Selain itu guru tersebut sering pergi 

keluar kota untuk kepentingan pribadinya. 

Dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, beberapa guru dan 

staf Tata Usaha (TU)  mengatakan bahwa Pak Wahyu sering kali tidak masuk 

sekolah tanpa alasan yang jelas. Ada juga yang mengatakan bahwa Pak Wahyu 

ketika mengajar sering meninggalkan kelas hanya dengan memberi tugas pada 

anak didiknya. Guru lain juga mengatakan bahwa tugasnya sebagai guru sebagai 

kerja sampingan saja, ia lebih mengutamakan kerjanya di bidang usaha lain. 

Namun jika diilihat dari kemampuan dan kemantapan ia di bidang seni 

rupa pak Wahyu mempunyai kemantapan yang sangat tinggi karena kemampuan 

yang dimilikinya sudah menamatkan S2. Dalam pribadi Pak Wahyu juga terdapat 

sifat tegas dalam mengambil keputusan. Tingkat kompetensi sosial di lingkungan 

sekolah  terhadap guru-guru lain juga sangat tinggi memiliki humoris yang tinggi, 

terkadang emosional sumber didapat dari guru teman sejawat. Sifatnya yang cepat 

berubah kadang baik dan kadang emosional. 
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4.1.3.2.   Guru seni rupa SMA Negeri 1 Bawang 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Gambar 4.6. Guru Seni Rupa SMA Negeri 1 Bawang 

 
Guru mata pelajaran seni budaya seni rupa SMA Negeri 1 Bawang diampu 

oleh ibu Juli Sadarmi. Ibu Juli Sadarmi lahir di Boyolali pada tanggal 13 

Desember 1974, yang saat ini sedang berumur 37 tahun. Agama yang dianut 

adalah agama Islam. Ibu Juli Sadarmi mengajar sebagai guru mata pelajaran seni 

budaya (seni rupa) kurang lebih sekitar 15 tahun. Selesai menamatkan pendidikan 

di bidang Seni Rupa pada tahun 1997 di Universitas Negeri Surakarta. Ibu Juli 

Sadarmi yang bertempat tinggal di Desa Gemiwang RT.02 RW.03 Kecamatan 

Bawang Banjarnegara. 

Sebelumnya Ibu Juli Sadarmi memiliki pengalaman mengajar di beberapa 

sekolah, yaitu sebagai guru seni budaya (seni rupa) wiyata bakti di SMA Boyolali 

Bhineka Karya selama dua bulan, dan guru seni budaya (seni rupa) di SMA 

Negeri 1 Purwonegoro selama 10 tahun. Jadi Bu Juli Sadarmi mengajar di SMA 

Negeri 1 Bawang sekitar 4 tahun lebih 6 bulan. 
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Kinerja Ibu Juli Sadarmi sebagai figur seorang guru yang mengajar mata 

pelajaran seni budaya seni rupa SMA Negeri 1 Bawang dapat dikatakan baik 

sesuai dengan kriteria guru professional pada umumnya. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, sesuai dengan anjuran pemerintah pusat untuk mencapai tujuan 

pendidikan bangsa yang optimal. Sehingga, pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar di SMA Negeri 1 Bawang dapat dikatakan sesuai dengan tujuan 

pemerintah pusat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan prosedur yang 

telah ditentukan. Hal ini menjadikan para siswa semakin kreatif dan inovatif di 

dalam belajar memahami seni rupa secara teoritis maupun praktek. 

Fokus Ibu Juli Sadarmi dalam mengajar  di SMA Negeri 1 Bawang adalah 

memberikan motivasi kepada siswa untuk melaksanakan pembelajaran bersifat 

ekstra yang lebih mengarah dalam hal praktik untuk membekali para siswa supaya 

kelak ketika selesai bersekolah, kemampuan tersebut diaplikasikan ke dunia kerja. 

Dengan demikian dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat bagi masa depan 

siswa. Spesifikasi dalam praktek berkarya di antaranya yaitu seni lukis, seni batik, 

dan seni kerajinan tangan.  

Sebagai seorang guru seni budaya (seni rupa), Ibu Juli Sadarmi termasuk 

guru yang disegani dan disukai oleh anak-anak di sekolah masing-masing. Banyak 

alasan guru tersebut disukai oleh murid-muridnya. Kebiasaannya bergaul dengan 

siapa saja merupakan salah satu dari faktor penyebabnya, tentunya dalam batas-

batas tertentu. Selain itu, sikapnya yang ramah kepada murid, dan cara 
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mengajarnya juga menjadi salah satu hal yang besar pengaruhnya dalam 

kedekatan dengan siswanya. 

Di kalangan teman sesama guru, Bu Juli sangat disegani dan juga disukai 

karena keramahannya dan sifatnya yang rendah hati serta suka menolong teman. 

Hal ini dikemukakan oleh Pak Heri salah seorang Tenaga Administrasi 

mengatakan, “Bu Juli orangnya baik mbak, ramah, dan kalau ada teman yang 

dalam kesulitan dengan tanpa diminta dia menawarkan diri untuk dapat  

membantu kesulitannya”. Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Maya, SPd guru 

mata pelajaran Sejarah saat diwawancarai berkata, “Bu Juli itu orangnya ramah 

mbak dan banyak disukai teman-teman di sini, selain itu orangnya pintar dan 

kreatif sekali, banyak ide mbak”. 

4.1.3.3.  Guru Seni Rupa SMA Negeri 1 Wanadadi  

                    
              Gambar 4.7. Guru Seni Rupa SMA Negeri 1 Wanadadi 
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Guru mata pelajaran seni  budaya seni rupa SMA Negeri 1 Wanadadi 

diampu oleh bapak Jarwo. Pak Jarwo lahir di Surakarta pada tanggal 28 Juni 

1981. Saat ini sedang berumur 30 tahun. Agama yang dianut adalah agama Islam. 

Pak Jarwo menamatkan pendidikan di bidang Seni Rupa, Institut Seni Indonesia 

di Yogyakarta pada tahun 2004. Pak Jarwo yang bertempat tinggal di Desa 

Sawangan RT.01 RW.02 Kecamatan Bawang Banjarnegara. Pak Jarwo memiliki 

pengalaman mengajar di antaranya sebagai berikut yakni: (1) guru seni budaya 

SMP Negeri 3 Punggelan tahun 2004, dan (2) guru seni budaya SMA Negeri 1 

Wanadadi. 

Selain itu ia juga pernah memiliki sejumlah prestasi yang pernah diraih, di 

antaranya yakni sebagai berikut: (1) 2 kali juara propinsi tahun 2009-2010, (5) 

penerimaan piagam prestasi tingkat Nasional 2010. Sedangkan, seminar yang 

diikutinya yaitu, (1) seminar pengkajian batik dan pengembangan, (2) seminar 

pelatihan tehnik menggambar, dan (3) seminar anggota seniman guru 

Banjarnegara. 

Pak Jarwo tidak hanya mengajar di SMA Negeri 1 Wanadadi saja, 

melainkan juga mengajar di SMP Negeri 3 Punggelan. Di rumah, Pak Jarwo juga 

menjadi seorang Ketua RT. Dari ketiga kesibukannya tersebut, Pak Jarwo bisa 

mengatur waktu dengan baik. Hal ini dikarenakan Pak Jarwo sangat pandai dalam 

membagi waktu sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 

dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak baik guru maupun para siswa. 

Penjelasan secara teoretis dan praktik dilakukan pak Jarwo dengan baik, 

sehingga siswa mampu dengan mudah memahami maksud tujuan dari setiap 
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materi pembelajaran seni budaya (seni rupa) yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Wanadadi. Hal ini dikarenakan adanya alat peraga dan contoh karya melalui 

berbagai media yaitu LCD, power point, maupun contoh manual. Sejalan juga 

disertai  dengan penjelasan-penjelasan yang melibatkan pengalaman tertentu 

masing-masing siswa. 

Pak Jarwo memiliki spesifikasi pada karya seni lukis, karya kriya ukir, 

mengambar bentuk, dan desain komunikasi visual. Keahlian tersebut yang 

mendorong pak Jarwo untuk memberikan materi tambahan berupa ekstrakulikuler 

yang pada dasarnya mewadahi kreasi para siswa untuk belajar menekuni seni 

sesuai dengan keahlian masing-masing yang nantinya dapat bermanfaat dan 

memberikan dampak positif bagi masing-masing siswa ketika mulai terjun di 

dunia kerja. 

 

4.1.4. Pembelajaran Seni Rupa SMA Negeri se-Kabupaten Banjarnegara 

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumen diperoleh 

informasi bahwa, pembelajaran seni rupa di SMA Negeri Banjarnegara, berikut 

ini dikelompokan meliputi tahapan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian. 

4.1.4.2. Perencanaan 

 Berdasarkan wawancara dan studi dokumen dengan informan pada  tahapan 

Perencanaan terdiri dari empat jenis, yaitu program tahunan, program semester, 

silabus dan rencana pembelajaran. 
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4.1.4.2.1.  Program Tahunan 

Dalam program tahunan ini, baik Pak Wahyu, Bu Juli dan Pak Jarwo 

mengutip kompetensi-kompetensi dasar secara umum dalam waktu satu tahun 

(lihat lampiran), sehingga terbentuk kompetensi- kompetensi dasar. Kompetensi-

kompetensi dasar tersebut antara lain: 

1). Mengidentifikasi keunikan gagasan dan teknik karya seni rupa daerah setempat 

secara lisan dan tulisan. 

2). Mengidentifikasi karya seni rupa nusantara dalam gagasan dan teknik secara 

lisan dan tulisan. 

3). Berkreasi seni rupa berdasarkan eksplorasi gagasan, bentuk, dan teknik seni 

rupa nusantara daerah setempat. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, kompetensi-kompetensi dasar yang Pak 

Wahyu, Bu Juli dan Pak Jarwo memiliki kesamaan karena hasil wawancara 

dengan ketiga guru tersebut menyampaikan bahwa kompetensi-kompetensi dasar 

sama karena kesepakatan dari hasil rapat MGMP guru seni rupa di kabupaten 

Banjarnegara.  

Berdasarkan format yang disampaikan oleh Pak Wahyu, Bu Juli dan Pak 

Jarwo untuk bagian identitas di isi sendiri oleh guru yang bersangkutan, kemudian 

untuk pengisian kolom-kolom baik Pak Wahyu, Bu Juli dan Pak Jarwo ada 

kesamaan yaitu dimulai dari mengisi kolom semester, SK/KD, alokasi waktu, dan 

keterangan. Seperti yang telah disampaikan guru yang bersangkutan bahwa 

kesamaan penulisan karena sudah menjadi hasil musyawarah MGMP.  
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Berdasarkan pengamatan peneliti komponen- komponen yang terdapat 

dalam program tahunan tersebut adalah identitas mata pelajaran, kolom semester, 

kolom bidang studi, kolom nomor kompetensi dasar, kolom kompetensi dasar, 

kolom alokasi waktu, dan kolom keterangan.  

Identitas mata pelajaran memuat sekolah, mata pelajaran, kelas, dan tahun 

ajaran. Pada kolom semester berisikan pembagian kompetensi dasar yang hendak 

dicapai dalam satu tahun. Dalam kegiatan ini, guru melihat waktu efektif yang ada 

dan banyaknya materi yang akan diajarkan untuk setiap kompetensi dasar. Kolom 

bidang studi menjelaskan bidang studi yang diampu oleh guru. Dalam kolom 

nomor kompetensi dasar berisikan nomor kompetensi dasar yang telah 

dirumuskan. Kolom alokasi waktu memuat waktu yang diperlukan untuk memberi 

materi kepada siswa guna mencapai kompetensi yang telah dirumuskan. 

Sedangkan pada kolom keterangan memuat penjelasan apa yang telah ditulis.  

Kompetensi-kompetensi dasar tersebut di atas disampaikan dalam waktu 

dua semester dan dalam waktu satu semester hanya enam minggu atau kurang 

lebih 26 jam (26 x 45 menit). Pembuatan prota tersebut dengan berpedoman pada 

buku pegangan, sehingga kinerja guru hanya bersandar pada buku bukan pada 

lintas kurikulum yang saat dilaksanakan.  

Berdasarkan informasi dari guru-guru seni rupa yang bersangkutan, Pak 

Wahyu memberi informasi prota dibuat selama dua hari, sedangkan format 

pembuatan prota terdiri dari empat kolom yaitu kolom semester, kolom standar 

kompetensi/kompetensi dasar, kolom alokasi waktu, dan kolom keterangan. 

Kolom semester berisi jumlah semester yaitu semester satu dan dua, kolom 
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SK/KD berisi SK/SD yang akan ditempuh dalam waktu dua semester, kolom 

alokasi waktu berisi tentang waktu yang akan ditempuh dalam setiap satu SK/KD 

dan, kolom keterangan. 

Pak Jarwo membuat prota selama satu hari, format yang digunakannya ada 

persamaan dengan format yang digunakan Pak Wahyu, yaitu terdiri dari empat 

kolom adalah kolom semester, kolom SK/KD, kolom alokasi waktu, dan kolom 

keterangan. Seperti yang disampaikan Pak Jarwo ada kesamaan dengan isi kolom-

kolom prota yang dibuat oleh Pak Wahyu yaitu kolom semester berisi jumlah 

semester yang akan ditempuh dalam waktu satu tahun, kolom SK/KD terdiri dari 

SK/KD yang sudah dibuat sesuai dengan semester yang akan ditempuh dalam 

kurun waktu satu tahun, kolom alokasi waktu adalah waktu yang akan ditempuh 

dalam waktu satu tahun yang sudah disesuaikan semester dan waktu yang 

ditempuh setiap satu kompetensi dasar, dan kolom keterangan berisi tentang 

kegiatan yang nantinya perlu dicatat. 

Bu Juli dalam membuat prota selama dua hari. Pembuatan prota oleh Bu 

Juli memiliki kesamaan dengan Pak Wahyu dan Pak Jarwo, yaitu terdiri dari 

empat kolom adalah kolom semester, kolom SK/KD, kolom alokasi waktu, dan 

kolom keterangan. Seperti yang disampaikan Pak Wahyu dan Pak Jarwo ada 

kesamaan dengan isi kolom-kolom prota yang dibuat oleh Bu Juli yaitu kolom 

semester berisi jumlah semester yang akan ditempuh dalam waktu satu tahun, 

kolom SK/KD terdiri dari SK/KD yang sudah dibuat sesuai dengan semester yang 

akan ditempuh dalam kurun waktu satu tahun, kolom alokasi waktu adalah waktu 

yang akan ditempuh dalam waktu satu tahun yang sudah disesuaikan semester dan 
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waktu yang ditempuh setiap satu kompetensi dasar, dan kolom keterangan berisi 

tentang kegiatan yang nantinya perlu dicatat.  

Berdasarkan pengamatan peneliti tentang pembuatan prota oleh Pak 

Wahyu, Bu Juli dan Pak Jarwo terdapat persamaan format, karena menurut Bu 

Juli untuk semua guru-guru mendapatkan format yang sama dari sekolah masing-

masing, alokasi waktu disesuaikan dengan kalender akademik. Guru-guru yang 

bersangkutan membuat perangkat pembelajaran salah satunya prota dikerjakan 

pada bulan Agustus karena menurut informasi dari guru-guru yang bersangkutan 

bulan Agustus banyak waktu yang luang untuk membuat perangkat pembelajaran 

sedangkan kalau dibuat bulan Juli banyak kegiatan sekolah yang menyangkut 

penerimaan siswa baru. 

4.1.4.2.2. Program Semester 

Dalam mengembangkan kompetensi dasar, guru seni rupa baik Pak 

Wahyu, Bu Juli maupun Pak Jarwo berdasarkan pada kondisi siswa, keadaan 

lingkungan, dan fasilitas yang tersedia. Misalnya, kompetensi dasar, berkreasi seni 

rupa daerah setempat. Berdasarkan kompetensi tersebut, guru 

mengembangkannya menjadi hasil belajar sebagai berikut (lihat lampiran): 

1).  Merancang karya seni rupa daerah setempat 

2).  Membuat karya seni rupa daerah setempat. 

3).  Mempersiapkan pameran kelas atau sekolah. 

Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam promes tersebut adalah 

identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, alokasi waktu dalam bentuk minggu 

per bulan. Identitas pelajaran memuat hal yang seperti pada program tahunan. 
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Pada kolom kompetensi dasar memuat kompetensi-kompetensi dasar yang telah 

dikembangkan oleh guru pengampu menjadi hasil belajar yang harus dilalui oleh 

siswa untuk mencapai kompetensi yang dirumuskan. Alokasi memuat waktu yang 

diperlukan dalam tiap kompetensi dasar. Sedangkan bulan memuat berapa kali 

pertemuan dalam setiap bulan, setiap bulan memiliki pertemuan yang berbeda 

karena disesuaikan dengan kalender akademik. Dalam penyusunan program ini, 

guru mengutip kompetensi dasar yang tertera dalam buku teks pelajaran seni rupa 

yang dijadikan sebagai pegangan dalam mengajar, sedangkan untuk menentukan 

alokasi waktu, guru tetap menjadikan kalender pendidikan sebagai pedoman untuk 

mengajar. 

Sama halnya dengan prota, dalam pengisian promes oleh guru yang 

bersangkuatan memiliki kesamaan, yaitu dalam diawali dengan pengisian 

identitas, dari pihak sekolah menyampaikan identitas di isi sendiri oleh guru-guru 

yang bersangkutan, kemudian dalam pengisian kolom diawali dari mengisi 

standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan bulan. Kesamaan ini 

juga karena merupakan hasil dari MGMP. Setelah membuat Program Tahunan, 

selanjutnya guru mengembangkan program tersebut menjadi Program Semester, 

yaitu program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester. Format 

program Semester ini lebih rinci dibanding dengan Program Tahunan. Alokasi 

waktu sudah dalam bentuk tiap minggu pada setiap bulannya, tetapi belum 

disebutkan secara rinci aloksi waktu dalam bentuk jam.  

Pengembangan promes ini bahkan hampir sama antara guru seni rupa di 

SMA satu dengan lainnya. Di sinilah penulis melihat adanya alih fungsi dari buku 
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pegangan, padahal seharusnya guru mengembangkannya berdasarkan pada 

perangkat kurikulum yang berlaku saat itu.  

Berdasarkan wawancara dengan Pak Wahyu, dalam pembuatan promes 

Pak Wahyu menggunakan format, yang terdiri dari identitas program meliputi, 

mata pelajaran, jumlah minggu efektif, kelas/semester, dan tahun ajaran. 

Sedangkan format kolom terdiri dari empat kolom yaitu, kolom standar 

kompetensi yang berisi standar kompetensi yang ditempuh dalam satu semester, 

kompetensi dasar berisi tentang kompetensi dasar yang dikembangkan oleh guru 

kemudian menjadi poin-poin yang disesuaikan dengan waktu, alokasi waktu berisi 

tentang waktu yang ditempuh dalam satu semester, pembagian waktu ditentukan 

jumlah kompetensi dasar dan jumlah minggu yang akan ditempuh. Sedangkan 

bulan terdiri dari enam bulan yang diawali bulan Juli sampai bulan Januari pada 

semester satu. Pada kolom bulan, berisi tentang jumlah minggu yang efektif dan 

tidak efektif, ulangan blok, libur hari raya dan libur akhir semester. Dalam 

pembuatan progran semester ini Pak Wahyu membutuhkan waktu selama dua 

hari.  

Sama halnya dengan Pak Wahyu, promes yang dibuat oleh bu Juli 

memiliki kesamaan yaitu format identitas dan kolom. Format identitas terdiri dari 

mata pelajaran, jumlah minngu efektif, kelas/semester, dan tahun ajaran. 

Sedangkan format kolom terdiri dari empat kolom yaitu kolom standar 

kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan bulan. Pada kolom kompetensi 

dasar memuat kompetensi-kompetensi dasar yang telah dikembangkan oleh guru 

pengampu menjadi hasil belajar yang harus dilalui oleh siswa untuk mencapai 
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kompetensi yang dirumuskan. Alokasi memuat waktu yang diperlukan dalam tiap 

kompetensi dasar. Sedangkan bulan memuat beberapa kali pertemuan dalam 

setiap bulan, setiap bulan memiliki pertemuan yang berbeda karena disesuaikan 

dengan kalender akademik.  

Pak Jarwo mengerjakan promes selama dua hari, sama halnya informasi 

yang disampaikan oleh Pak Wahyu dan Bu Juli, promes yang dibuat memiliki 

kesamaan format yaitu identitas yang terdiri dari mata pelajaran, jumlah minggu 

efektif, kelas/semester, dan tahun ajaran. Sedangkan format kolom meliputi kolom 

standar kompetensi, kolom kompetensi dasar, alokasi waktu, dan bulan. 

Menurut informasi dari Pak Jarwo untuk pembuatan memiliki kesamaan 

antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, karena guru mendapatkan format 

dari sekolah masing-masing, perbedaan itu terjadi jika alokasi waktu di setiap 

kompetensi dasar. Berdasarkan pengamatan peneliti, program semester yang 

dibuat oleh Pak Wahyu, Bu Juli, dan Pak Jarwo  memiliki kesamaan. Karena 

berdasarkan wawancara dengan wakasek kurikulum mengatakan bahwa format 

prota yang dibuat oleh guru-guru merupakan format yang diberikan dari dinas ke 

sekolah masing-masing. Sedangkan waktu pembuatan prota antara guru satu 

dengan yang lain ada perbedaan dalam waktu penyelesaian, ada yang satu hari, 

dua hari, bahkan satu minggu. 

4.1.4.2.3. Silabus 

Pembuatan silabus juga berpegangan pada buku pegangan. Dalam strategi 

pembelajaran pengalaman belajar, Pak Wahyu dan Bu Juli hanya memberikan tiga 



77 

 

 

macam, yaitu membaca buku, mengamati, dan membuat karya, sedangkan Bu Juli 

menambahnya dengan menggali informasi dari internet (lihat lampiran). 

Dalam silabus terdapat beberapa komponen utama, yaitu identitas 

pelajaran, kompetensi dasar, materi, strategi pembelajaran, alokasi waktu dan 

sumber bahan. Identitas pelajaran berisikan nama sekolah, mata pelajaran, kelas/ 

semester, dan standar kompetensi. Kompetensi dasar memuat kompetensi-

kompetensi yang diharapkan akan dicapai oleh siswa setelah melalui serangkaian 

pembelajaran. Dalam materi pokok memuat bahan pelajaran atau materi yang 

digunakan untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang telah dirumuskan. 

Indikator pencapaian dikutip dari standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

materi pembelajaran dikutip dari standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

kegiatan pembelajaran dikutip dari standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

alokasi waktu memuat waktu yang diperlukan dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, sumber bahan memuat tentang bahan ajar dan buku yang 

digunakan. 

Penilaian meliputi jenis tes, bentuk instrumen dan instrumen. Jenis tes 

terdiri dari ulangan harian, tugas individu, dan tugas kelompok. Bentuk instrumen 

terdiri dari soal pilihan ganda, dan lembar observasi. Dalam pembuatan silabus, 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru seni rupa yang bersangkutan, silabus 

dibuat bersama- sama melalui rapat MGMP, sehingga semua guru seni rupa 

memiliki silabus dari MGMP. Pembuatan silabus ini dikerjakan selama satu 

minggu. 
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Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat bahwa penugasan yang 

diberikan pada siswa lebih dominan praktiknya daripada teoretisnya sehingga 

terkadang cenderung memberatkan siswa di samping tugas yang banyak juga 

mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa. 

4.1.4.2.4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Wawancara dengan Pak Wahyu  dalam pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) membutuhkan waktu dua hari, rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dibuat adalah pengembangan dari silabus yang telah dibuat. 

Format RPP terdiri dari (1) identitas meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, 

kelas/semester, (2) kompetensi dasar, berisi tentang kompetensi yang dikutip dari 

standar kompetensi, (3) indikator, adalah hasil pengembangan dari kompetensi 

dasar, berdasarkan pengamatan setiap kompetensi dasar dikembangkan menjadi 

dua indikator, (4) materi pelajaran, berisi tentang materi apa yang akan 

disampaikan sesuai dengan kompetensi dasar, (5) kegiatan pelajaran, terdiri dari 

kegiatan belajar berisi tentang mengamati, menjelaskan, dan menulis laporan. 

Strategi berisi tentang observasi, tanya jawab, dan penugasan. dan alokasi waktu 

berisi tentang waktu yang ditempuh setiap satu kegiatan pelajaran, (6) alat/bahan 

dan sumber pembelajaran terdiri dari alat dan bahan sesuai dengan materi 

pelajaran, sedangkan sumber meliputi kliping, bahan ajar dan LKS MGMP, 

majalah seni, dan internet, (7) penilaian dan tindak lanjut terdiri dari penilaian 

ranah psikomotorik dan ranah afektif. 

Menurut Bu Juli dalam pembuatan RPP untuk format semuanya sama, 

perbedaan itu ada karena disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dan 
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ruang lingkup sekolah masing-masing. Menurut informasi dari Bu Juli lingkup 

sekolah desa dan kota ada perbedaan jadi materi yang disampaikan disesuaikan 

daerah setempat. Sedangkan menurut Pak Jarwo ada kesamaan seperti yang 

disampaikan Bu Juli, yaitu bentuk format, bisa terjadi perbedaan jika materi yang 

akan disampaikan berbeda dan strategi pembelajarannya. 

Dalam rencana pembelajaran ini, materi yang akan disampaikan dirinci 

dalam poin kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan alokasi waktu yang 

ada. Selama penelitian, penulis melihat Pak Jarwo terkesan melenceng dari tujuan 

pembelajaran seni rupa, karena lebih cenderung pada fashion meskipun pada 

prinsipnya adalah mengenalkan padu-padan warna tetapi tidak diterapkan dalam 

bentuk gambar atau lukisan melainkan pada pakaian. 

Berdasarkan pada fakta di atas, penulis beranggapan bahwa tidak semua 

guru mengerti dan memahami tentang apa yang akan disampaikan agar tujuan dari 

pembelajaran seni rupa dapat dicapai. Pola pembuatan perangkat pembelajaran 

yang senantiasa mengacu pada buku pegangan saja dapat menghambat kinerja 

guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu guru harus senantiasa mengikuti 

perkembangan seni rupa dan model pembelajaran agar dapat mencapai tujuan dari 

pembelajaran. 

4.1.4.3. Pelaksanaan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, selama 

pembelajaran berlangsung, baik Pak Wahyu, Bu Juli maupun Pak Jarwo  dalam 

proses belajar mengajar terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, 

dan penutup. 
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Pada tahap pendahuluan biasanya dimulai dengan guru mengucapkan 

salam, selanjutnya guru berusaha untuk mengkondisikan siswa agar siap memulai 

pelajaran, misalnya dengan bertanya tentang pelajaran atau tugas yang telah 

diberikan pada pertemuan sebelumnya, dan bertanya tentang hal-hal yang 

berkenaan dengan materi yang akan disampaikan oleh guru. Pertanyaan-pertanyan 

tersebut diberikan dalam rangka untuk menggali pengetahuan siswa. Misalnya, 

ketika peneliti berkunjung ke SMA Negeri 1 Banjarnegara peneliti sempat 

bertemu dengan guru yang bersangkutan dan melakukan pengamatan terhadap 

proses pembelajaran seni rupa di SMA tersebut. Pembelajaran dilakukan dengan 

mengambil materi proyeksi perspektif dengan memanfaatkan peralatan seadanya 

yakni berupa spidol, penggaris dan white board, sehingga memberikan contoh 

hasil yang kurang maksimal kepada para siswa yang sedang belajar. Proses 

pembelajaran seni rupa SMA Negeri 1 Banjarnegara dilaksanakan dengan 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

Tahap awal dilakukan dengan mengambil materi seni rupa proyeksi 

prespektif yang dilakukan dengan mengambil materi pelajaran yang paling 

mendasar dan dapat dengan mudah dikerjakan oleh para siswa. Hal ini 

dikarenakan di dalam belajar materi harus dimulai dari yang mudah terlebih 

dahulu hingga berlanjut ke tingkat yang lebih sulit supaya siswa dapat dengan 

mudah beradaptasi dengan materi baru tersebut. Dalam hal pembelajaran awal ini, 

peneliti mencoba untuk melakukan pengamatan terhadap kelengkapan peralatan 

pembelajaran mata pelajaran seni rupa di SMA Negeri 1 Banjarnegara. Dan hasil 

dari hasil pengamatan tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa 
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peralatan dari guru maupun siswa sudah dipersiapkan dengan baik dan dianggap 

sudah memenuhi prosedur yang ada. 

Pada kegiatan inti, pembelajaran dimulai dengan cara, siswa membuat 

gambar proyeksi perspektif dengan mengikuti contoh yang dibuatkan pak Wahyu 

di white board. Dan mereka mengikuti pembelajaran tersebut dengan setahap 

demi setahap sesuai dengan prosedur yang diajarkan, hingga akhirnya mencapai 

tahap penyelesaian hasil akhir. 

Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh pekerjaan siswa dan 

memberikan tugas tambahan untuk dijadikan latihan di rumah. Hal ini dilakukan 

supaya materi yang disampaikan dapat dipahami siswa lebih mendalam karena 

pada pertemuan yang akan mendatang akan menginjak ke materi yang lebih sulit 

lagi. 

Demikian hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru 

seni budaya seni rupa SMA Negeri 1 Banjarnegara. Namun di dalam pelaksanaan 

pembelajaran secara umum, biasanya guru yang bersangkutan cenderung 

menyuruh para siswa untuk mencatat materi ataupun memberikan tugas-tugas 

praktek secara langsung. Hal ini dikarenakan faktor seringnya ketidakhadiran guru 

yang bersangkutan di SMA Negeri 1 Banjarnegara yang menyebabkan kondisi 

kelas selalu ramai dan pembelajaran menjadi kurang efisien. Kebanyakan materi 

yang disampaikan dominan merupakan materi praktek berupa seni grafis (sablon), 

seni lukis, dan seni patung. Bahkan terkadang siswa mengerjakan tugas-tugas 

sekolah tanpa adanya penjelasan secara teori oleh guru yang bersangkutan. Hal ini 

dikarenakan kurangnya sikap kedisplinan serta kesadaran sebagai seorang guru 
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yang professional di dalam mengajar, dengan menjadikan alasan kesibukan di luar 

pekerjaan sekolah sebagai hal penting yang selalu dikedepankan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran seni rupa di SMA Negeri 1 Banjarnegara kurang baik. Hal ini 

dikarenakan banyaknya faktor yang menghambat proses kegiatan pembelajaran 

tersebut. Salah satunya yakni kurangnya kesadaran guru bidang studi di dalam 

menjalankan tugas sebagai pendidik yang justru memberikan contoh yang kurang 

baik kepada para generasi muda khususnya pelajar atau siswa.   

Sedangkan pada SMA Negeri 1 Bawang materi yang diberikan oleh Bu 

Juli adalah membuat karya seni rupa dua dimensi yakni membuat ilustrasi gambar 

logo suatu produk. Pembelajaran dilaksanakan dengan membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok belajar. Masing-masing kelompok mendiskusikan bentuk 

desain yang kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian hasil akhir yakni 

membuat logo produk. Guru mengondisikan dan melakukan apersepsi dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai materi pembelajaran 

membuat bentuk logo produk. Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis, pada 

tahap tersebut siswa terlihat cukup antusias dengan kehadiran guru. Interaksi yang 

baik juga terjalin antara guru dan siswa. Siswa bersedia menjawab dan 

mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran. Namun, 

masih ada beberapa siswa yang duduk di bangku belakang terlihat kurang 

memperhatikan dan asyik berbicara dengan teman sebangkunya. Setelah 

dipancing dengan pertanyaan, siswa tersebut pun akhirnya mau memperhatikan 



83 

 

 

dengan baik. Respon positif siswa menjadi awal yang baik karena sebagian besar 

siswa terlihat antusias terhadap pembelajaran yang berlangsung.  

  Pada tahap inti pembelajaran, siswa diberi pemahaman tentang hakikat 

materi pembelajaran seni rupa dan penerapannya dalam bentuk praktek melalui 

berbagai teknik. Siswa diberi pancingan kata kunci untuk mengungkapkan 

gagasan dan pendapatnya mengenai topik yang terkandung dalam materi seni rupa 

tersebut. Kegiatan ini dilakukan melalui proses tanya jawab dengan siswa. 

Berdasarkan catatan harian guru, selama proses tersebut, hanya beberapa siswa 

yang terlihat aktif menanggapi, berkomentar, dan bertanya. Setelah siswa mulai 

memahami penerapan model tersebut, siswa membentuk kelompok dan berdiskusi 

tentang rencana pembuatan karya seni rupa supaya hasil mencapai maksimal 

pengerjaan. Sebagian besar kelompok telah melaksanakan diskusi dengan baik. 

Kegiatan diskusi berlangsung baik, tertib, dan lancar. Ada beberapa siswa yang 

terlihat kurang aktif. Namun, guru segera mendekati dan memberi pengarahan 

sehingga kegiatan diskusi dapat berlangsung dengan lancar. 

  Pada saat membacakan hasil diskusi, siswa juga terlihat masih kurang 

percaya diri. Ada pula beberapa perwakilan kelompok yang masih ragu dengan 

hasil menulis argumentasi dan merasa canggung untuk membacakan hasilnya di 

depan kelas. Oleh karena itu, guru selalu memberi motivasi kepada siswa supaya 

siswa lebih percaya diri. Kegiatan inti berikutnya yakni siswa mulai mengerjakan 

tugas-tugas membuat bentuk desain logo produk sesuai dengan perintah yang 

diberikan oleh guru dengan menggunakan prosedur dan teknik yang sebelumnya 

sudah dijelaskan oleh guru yang bersangkutan. Berdasarkan  catatan harian guru, 
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kegiatan tersebut berlangsung dengan baik. Namun, beberapa siswa mengaku 

kesulitan di dalam menyelesaikan tugas tersebut karena dilatar belakangi faktor 

kurangnya pemahaman terhadap bentuk dan wujud karya. Akan tetapi, 

kekurangan tersebut dapat diatasi oleh guru yang bersangkutan dengan cara 

menyediakan beberapa gambar dan ragam karya sehingga dapat dengan mudah 

memberikan penggambaran serta mengembangkan imajinasi dan kreasi masing-

masing siswa. 

Kemudian, pada tahap akhir yaitu penutup yang merupakan tahapan paling 

akhir dalam proses belajar-mengajar. Pada tahap ini, Bu Juli menyimpulkan 

tentang apa yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut, dan apabila karya 

belum selesai bisa dilanjutkan di rumah kemudian pada pertemuan selanjutnya 

dapat diteruskan kembali. Biasanya materi praktik, diberikan selama dua kali 

pertemuan untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh guru. Mata pelajaran seni 

budaya di dalamnya termasuk seni rupa dan seni tari, sehingga waktu yang 

digunakan untuk pembelajaran seni rupa yang pengaplikasian teori dan 

prakteknya secara proporsional dirasa kurang. 

Tidak banyak berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Jarwo pada SMA 

Negeri 1 Wanadadi. Seperti kedua guru seni rupa di dua SMAN lain yang menjadi 

objek penelitian, beliau dalam mengajar juga melalui tiga tahapan, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Pada bagian pendahuluan tidak berbeda dengan 

guru-guru yang lain, yang berbeda adalah pada kegiatan inti pembelajaran.  

Tahap pendahuluan, pada tahapan ini materi pembelajaran yang diambil 

yakni materi apresiasi berupa pemahaman mengenai seni rupa murni dan terapan 
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nusantara. Pembelajaran di awali dengan guru menjelaskan dan memberikan 

pemahaman kepada para siswa mengenai materi seni rupa murni dan terapan 

nusantara, yang kemudian dilanjutkan dengan menyuruh para siswa untuk 

membentuk kelompok belajar.  

Pada tahapan inti, diawali dengan guru mengondisikan siswa, memberikan 

apersepsi kepada siswa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, dan 

memotivasi siswa agar serius dalam pembelajaran. Pada pelaksanaan tahap ini, 

siswa terlihat serius dan antusias mendengar dan menyimak apa yang dijelaskan 

oleh guru, sebagaian besar siswa terlihat menyimak dengan baik. Tetapi ketika 

guru memberikan pertanyaan apersepsi kepada siswa, awalnya tidak ada siswa 

yang menjawab. Setelah guru memberikan sedikit penjelasan dan penekanan 

terhadap pertanyaan tersebut serta memotivasi siswa agar tidak malu dalam 

menjawab, beberapa siswa mulai mau menjawab pertanyaan dari guru. Sebagaian 

besar siswa antusias menjawab pertanyaan dari guru. Tetapi walaupun begitu, ada 

beberapa siswa yang terlihat masih malu mengutarakan pendapat dan menjawab 

pertanyaan dari guru. Berikutnya kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan 

kegiatan kelompok. Siswa diminta berkelompok sesuai arahan guru. Ketika proses 

berkelompok, siswa terlihat masih bingung dan gaduh mencari-cari kelompoknya. 

Kemudian setelah seluruh siswa duduk dan berkelompok, siswa masih 

gaduh dan berbicara sendiri dengan satu kelompoknya. Tetapi setelah diberikan 

arahan dari guru, siswa mulai diam dan melaksanakan apa yang didiperintahkan 

oleh guru. Kegiatan selanjutnya yaitu siswa di perlihatkan beberapa contoh karya 

seni rupa berikut beserta teknis, prosedur dan cara pembuatannya. Setelah itu, 
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siswa diminta untuk mulai mengerjakan membuat deskripsi karya dari masing-

masing contoh yang diberikan oleh guru. Siswa mengawalinya dengan cara saling 

bekerjasama, membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok dengan 

peranan masing-masing. Selama proses kegiatan berlangsung, siswa aktif 

berkegiatan menyelesaikan tugas, walaupun ada beberapa siswa yang masih 

melakukan kegiatannya sendiri di luar kegiatan pembelajaran. Namun aktivitas 

siswa tersebut tidak mengganggu beberapa teman kelompok yang sedang bekerja 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Setelah praktek selesai dikerjakan, 

perwakilan dari salah satu siswa dalam masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya kepada teman lain. Dalam proses ini, ada 

beberapa siswa yang masih belum terbiasa dan merasa kurang percaya diri  di 

dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya. Namun akhirnya masing-masing 

kelompok sanggup menyelesaikan tahap akhir pembelajaran tersebut walau masih 

banyak kekurangan di dalam mempresentasikan hasil belajar. 

Pada tahap evaluasi, guru melakukan refleksi serta penilaian terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penilaian dilakukan dengan menyimak 

hasil presentasi dan Tanya jawab yang dilakukan oleh masing-masing perwakilan 

kelompok. Kegiatan terakhir yakni guru memberikan kesimpulan pembelajaran. 

Pada kegiatan ini, pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, seluruh siswa 

menyimak penjelasan dan kesimpulan dari guru. Beberapa siswa mulai aktif 

bertanya dan mengeluarkan pendapat terkait dengan pembelajaran yang 

disimpulkan oleh guru bidang studi.  
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Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan pembelajaran seni rupa di SMA 

Negeri 1 Wanadadi berlangsung dengan cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat 

pada proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana 

pembelajaran. Walaupun begitu, terdapat beberapa kekurangan-kekurangan pada 

pelaksanaan pembelajaran seni rupa di SMA Negeri 1 Wanadadi ini, khususnya 

kepada beberapa siswa yang dianggap kurang begitu berminat dan tertarik di 

dalam mempelajari mata pelajaran seni budaya seni rupa tersebut. Namun hal ini 

bisa di atasi dengan memberikan pemahaman mengenai manfaat dan keasyikan 

dari berkreasi seni yang dapat dijadikan sebagai mata pelajaran yang ringan serta 

tidak membutuhkan konsentrasi penuh. Sehingga dalam hal ini siswa tidak merasa 

tertekan dan mengalami kejenuhan karena kegiatan kreasi seni ini dilakukan 

dengan kegembiraan dan suka cita. 

4.1.4.4. Penilaian  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa penilaian dalam 

pembelajaran seni rupa dilakukan oleh guru meliputi dua aspek, yaitu afektif, dan 

psikomotorik.  

Pak Wahyu dalam melakukan penilaian terdiri dari dua yaitu penilaian 

proses dan hasil baik afektif maupun psikomotorik. Dalam penilaian afektif Pak 

Wahyu menggunakan strategi mengamati sikap siswa baik dalam proses belajar 

tatap muka di dalam kelas bahkan juga sikap siswa diluar kelas tetapi masih dalam 

lingkup materi seni budaya. Seperti yang telah disampaikan oleh Arifin siswa 

kelas X menyampaikan, jika diajar Pak Wahyu boleh ramai tetapi sopan. penilaian 

sikap yang dilakukan oleh Pak Wahyu juga mengamati sikap hubungan antara 
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siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan staf karyawan yang ada 

di sekolah. 

Sedangkan penilaian ranah psikomotorik memiliki bobot yang paling 

tinggi daripada ranah afektif, penilaian proses ranah psikomotorik yang dilakukan 

oleh Pak Wahyu sama dengan guru yang lain, Pak Wahyu menilai proses berkarya 

siswa setelah siswa mendapatkan materi terlebih dahulu, kemudian selama proses 

berkarya siswa dipantau mulai dari menciptakan ide, kesungguhan berkarya dan 

orisinalitas karya. 

Seperti hasil wawancara peneliti dengan Pak Wahyu, menyampaikan siswa 

akan mendapatkan nilai baik jika siswa memiliki alat dan media, kesungguhan 

berkarya, kreatifitas dan karya sendiri. Penilaian hasil pun sangat diperhatikan 

oleh Pak Wahyu, jika siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu walaupun 

karyanya baik maka nilai akan dikurangi. Sebaliknya, walaupun hasilnya biasa 

saja tetapi sesuai prosedur berkarya dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu 

maka siswa tersebut akan mendapatkan nilai baik. 

Menurut informasi dari Bu Juli penilaian yang digunakan adalah penilaian 

proses dan penilaian hasil. Penilaian ranah afektif, Bu Juli menggunakan strategi 

pengamatan siswa baik selama praktik maupun selama proses belajar-mengajar, 

diamati sikap siswa yang aktif bertanya dan siswa yang pasif bertanya, guru juga 

mengamati sikap hubungan siswa dengan siswa dan bagaimana sikap siswa 

kepada guru. 

Penilaian proses pada ranah psikomotorik, Bu Juli menggunakan strategi 

praktik dan tanya jawab, sebelum tugas dikerjakan oleh siswa Bu Juli memberikan 
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materi dan menampilkan peraga. Penilaian proses dilakukan pada saat siswa 

mengerjakan tugas pada saat proses, yaitu yang dinilai perlengkapan alat dan 

media yang dibawa siswa terlebih dahulu, jika siswa ada yang tidak lengkap 

membawa alat dan media maka siswa yang bersangkutan disuruh keluar dan boleh 

kembali kalau sudah mendapatkan alat dan media yang dibutuhkan, seperti 

informasi yang disampaikan Khamid siswa kelas X mengatakan saya sering 

dikeluarkan mbak, gara-gara saya lupa membawa alat dan media. Sedangkan jika 

ada siswa yang tertib dan disiplin membawa alat dan media maka siswa yang 

bersangkutan akan mendapatkan nilai tambah, kata Bu Juli. Kemudian penilaian 

proses kerja siswa, dilihat dari ide, kreatifitas siswa. Bagi siswa yang kreatif mau 

mengerjakan tugasnya sendiri akan mendapatkan nilai tambah daripada siswa 

yang tidak mengerjakan sendiri, kerja siswa selalu dimonitoring guru mulai dari 

ide sampai hasil karya. 

Bu Juli juga melakukan penilaian hasil karya, yaitu hasil karya siswa 

dilihat dari kesungguhan siswa dalam mengerjakan tugas, nilai hasil juga di 

pengaruhi dengan nilai proses. 

Penilaian yang digunakan Pak Jarwo adalah penilaian proses karya dan 

hasil karya baik dari ranah afektif dan psikomotorik. Penilaian ranah afektif Pak 

Jarwo melakukan pengamatan sikap siswa selama proses belajar mengajar 

maupun diluar kelas akan tetapi masih dalam lingkup sekolah, sikap hubungan 

antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan karyawan 

sekolah. Pak Jarwo juga memonitoring sikap siswa selama proses berkarya, 

dengan begitu akan ketahuan sikap siswa ini dalam pembelajaran apakah 
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mengganggu teman lain atau malah serius mengerjakan tugas. Penilaian 

psikomotorik baik proses berkarya ataupun hasil karya, Pak Jarwo memiliki 

strategi sendiri, dalam proses berkarya Pak Jarwo memeriksa alat dan media yang 

akan digunakan siswa dan Pak Jarwo sangat tegas dan disiplin, seperti yang 

disampaikan Ana siswa kelas X Ana mengatakan, “Pak Jarwo itu tegas dan 

disiplin mbak, sering siswa dikeluarkan dari kelas karena tidak membawa alat dan 

media.” Siswa lain Bayu juga berpendapat, “Pak Jarwo orangnya selalu 

menghargai karya siswa jadi nilai saya baik dan Pak Jarwo selalu menjaga siswa 

dalam proses berkarya.” Pak Jarwo selalu memonitoring kerja siswa sehingga 

penilaian proses karya siswa mulai dari persiapan alat dan media, kesungguhan 

siswa, ide dan kreativitas, jika ada siswa yang belum siap akan mendapatkan nilai 

kurang bahkan akan dikeluarkan dari kelas. 

Penilaian hasil karya menurut hasil wawancara dengan Pak Jarwo, 

menyampaikan siswa akan mendapat nilai diatas standar jika mengerjakan tugas 

dengan sungguh-sungguh dari mulai proses awal sampai finishing. Hasil karya 

akan mendapatkan nilai baik jika selama proses dikerjakan sendiri dan orisinalitas 

siswa. Penilaian aspek afektif dilakukan oleh guru adalah dengan cara membuat 

daftar nama siswa dan kemudian melihat perilaku siswa dalam pembelajaran yang 

meliputi minat dan sikap siswa sejak awal pelajaran sampai akhir pelajaran.  

Penilaian aspek psikomotorik yang dilakukan oleh guru adalah dengan 

cara memonitor kerja siswa melalui kegitan eksplorasi dan kreasi dilihat dari awal 

penciptaan karya sampai finishing karya, kemudian apresiasi. Pada aspek 

psimotorik ini memiliki bobot nilai paling besar, karena berdasarkan pengamatan 
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peneliti sebenarnya guru lebih menitikberatkan nilai praktik, karena dengan 

praktik guru akan tahu bakat dan minat secara keseluruhan, selain itu karena 

praktik melalui tahapan yaitu dari eksplorasi, kreasi, dan apresiasi. 

Penjelasan Bu Juli mengenai penilaian aspek psikomotorik, dalam 

pembelajaran seni rupa mengatakan bahwa seni rupa adalah penilaian yang paling 

lengkap dari mulai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk siswa SMA lebih 

cenderung pada praktik karena dalam silabusnya lebih banyak praktik seni kriya 

dari pada pengetahuan seni, untuk itu bobot nilai psikomotorik lebih dominan. 

Seperti yang disampaikan Bu Juli, penilaian psimotorik oleh Pak Jarwo dan Pak 

Wahyu juga melalui beberapa tahap dari ide, proses karya, dan hasil karya. Guru 

mengamati siswa dalam menyiapkan ide, kemudian mendampingi siswa dalam 

proses berkarya, dalam proses berkarya tersebut berlangsung siswa boleh bertanya 

pada guru jika masih ada yang belum jelas, setelah itu baru finishing. Jadi, 

berdasarkan pengamatan peneliti penilaian yang dilakukan guru adalah sama yaitu 

dilihat dari proses berkarya sampai hasil karya. Walaupun ada salah guru yang 

mengatakan yang penting hasilnya bagus ya nilainya bagus, yaitu Pak Wahyu. 

4.2. Kompetensi Guru Seni Rupa SMA Negeri se-Kabupaten 

Banjarnegara 

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berupa 

perilaku, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diwujudkan dalam 

kebiasaan berpikir, merencanakan, serta bertindak untuk mencapai suatu tujuan 

atau keberhasilan. Untuk memberikan bekal kemampuan seseorang, dapatlah 
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dimulai dari bangku sekolah dalam hal ini tokoh yang berperan sebagai pendidik 

utama (educator) adalah guru. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ada empat, yaitu: 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan 

kompetensi sosial. Secara terperinci hasil analisis deskriptif presentase setiap 

kompetensi guru di masing-masing SMA Negeri di Banjarnegara adalah sebagai 

berikut: 

 

4.2.1.   SMA Negeri 1 Banjarnegara 

1. Kompetensi Kepribadian 

Hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan pada angket yang 

disebarkan kepada kepala sekolah, guru teman sejawat dan siswa SMA Negeri 1 

Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 
Kompetensi Kepribadian Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara. 

No Kompetensi Kepribadian f Keterangan
a. Mempunyai kepribadian yang mantap 20 Baik 

b. Mempunyai kepribadian yang stabil 18 Baik 

c. Mempunyai kepribadian yang berwibawa 18 Baik 

d. Mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia 21 Sangat Baik 

e. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 19 Baik 

f. Mengevaluasi kinerja sendiri 18 Baik 

g. Mengembangkan diri secara berkelanjutan 21 Sangat Baik 

Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 
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Dari tabel 4 di atas maka dapat diketahui hasil perhitungan banyaknya 

respon dari kepala sekolah dan guru teman sejawat SMA Negeri 1 Banjarnegara 

terhadap kompetensi kepribadian guru seni budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara.  

Penilaian kompetensi kepribadian guru seni budaya SMA N 1 Banjarnegara terdiri 

dari beberapa aspek penilaian di antaranya adalah (a) aspek mempunyai 

kepribadian yang mantap diperoleh respon sebanyak 20, (b) aspek mempunyai 

kepribadian yang stabil diperoleh respon sebanyak 18, (c) aspek mempunyai 

kepribadian yang berwibawa diperoleh respon sebanyak 18, (d) aspek mempunyai 

kepribadian yang berakhlak mulia diperoleh respon sebanyak 21, (e) aspek 

menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat diperoleh respon sebanyak 19, 

(f) aspek mengevaluasi kinerja sendiri diperoleh respon sebanyak 18, dan (g) 

aspek mengembangkan diri secara berkelanjutan diperoleh respon sebanyak 21. 

Sedangkan hasil respon siswa terhadap kompetensi kepribadian guru seni budaya 

SMA Negeri 1 Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Kepribadian Guru Seni 
Budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara. 

No Kompetensi Kepribadian f Keterangan

a. Menjadi teladan bagi peserta didik 43  

b. Menjadi teladan bagi masyarakat  41  

 

Berdasarkan hasil tabel 5 di atas maka diketahui banyaknya respon siswa 

terhadap kompetensi kepribadian guru seni budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara.  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada aspek menjadi teladan bagi peserta 
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didik diperoleh hasil sebanyak 43 dan pada aspek menjadi teladan bagi 

masyarakat diperoleh hasil sebanyak 41. 

2. Kompetensi Pedagogik 

Hasil perhitungan yang diperoleh berdasarkan respon kepala sekolah dan 

guru teman sejawat terhadap kompetensi pedagogik guru seni budaya SMA 

Negeri 1 Banjarnegara dapat dilihat  pada tabel berikut ini. 

Tabel 6. Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 
Kompetensi Pedagogik Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara. 

No Kompetensi Pedagogik f Keterangan 
a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 21 Sangat Baik 

b. Pemahaman terhadap peserta didik 20 Baik 

c. Pengembangan kurikulum atau silabus 19 Baik 

d. Perencanaan pembelajaran 17 Baik 

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 
dialogis 

21 Sangat Baik 

f. Evaluasi hasil belajar 21 Sangat Baik 

g. 
Mengembangkan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya 

22 Sangat Baik 

 

Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 

 
Diperoleh hasil perhitungan berdasarkan tabel 6 di atas bahwa besarnya 

respon kepala sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi pedagogik 

guru seni budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara, yang terdiri dari beberapa aspek 

penilaian di antaranya adalah (a) aspek pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan sebanyak 21, (b) aspek pemahaman terhadap peserta didik diperoleh 
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respon sebanyak 20, (c) aspek pengembangan kurikulum atau silabus sebanyak 

19, (d) aspek perencanaan pembelajaran sebanyak17, (e) aspek pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis sebanyak 21, (f) aspek evaluasi hasil 

belajar sebanyak 21, dan (g) aspek mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya diperoleh sebanyak 22. 

Sedangkan respon siswa terhadap kompetensi pedagogik guru seni budaya SMA 

Negeri 1 Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Seni Budaya 
SMA Negeri 1 Banjarnegara. 

No Kompetensi Pedagogik f Keterangan

a. Pemahaman terhadap peserta didik 41  

b. 
Pengembangan peserta didik untuk 
mengaktulisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya 

45  

Perhitungan terhadap kompetensi pedagogik guru seni budaya SMA 

Negeri 1 Banjarnegara berdasarkan respon dari siswa diperoleh hasil pada tiap-

tiap aspek penilaian yaitu (a) aspek pemahaman terhadap peserta didik dengan 

hasil sebanyak 41 dan (b) aspek pengembangan peserta didik untuk 

mengaktulisasikan berbagai potensi yang dimilikinya diperoleh nilai sebanyak 45. 

3. Kompetensi Profesional 

Hasil respon kepala sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi 

profesional guru seni budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara dapat dilihat  pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 8. Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 
Kompetensi Profesional Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara. 

No Kompetensi Profesional f Keterangan 

a. 
Memahami konsep, struktur dan metode keilmuan/ 
teknologi/seni yang menaung/koheren dengan materi 
ajar 

23 Sangat Baik 

b. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum 
sekolah 23 Sangat Baik 

c. Memahami hubungan konsep antar mata 
pelajaran/terkait 23 Sangat Baik 

d. Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam 
kehidupan sehari-hari 

20 Baik 

e. Kompetensi secara profesional dalam konteks global 
dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional 

21 Sangat Baik 

 

Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 

 

Berdasarkan pada hasil respon guru terhadap kompetensi profesional guru 

seni budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara yang meliputi beberapa aspek penilaian 

diperoleh hasil sebagai berikut (a) aspek memahami konsep, struktur dan metode 

keilmuan/ teknologi/seni yang menaung/koheren dengan materi ajar dengan nilai 

sebanyak 23, (b) aspek memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah 

diperoleh respon sebanyak 23, (c) aspek memahami hubungan konsep antar mata 

pelajaran/terkait sebanyak 23, (d) aspek penerapan konsep-konsep keilmuan 

dalam kehidupan sehari-hari diperoleh respon sebanyak 20, (e) aspek kompetensi 

secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan 

budaya nasional diperoleh respon sebanyak 21.  Sedangkan hasil respon siswa 

terhadap kompetensi profesional guru seni budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 9. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Profesional Guru Seni 
Budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara. 

No Kompetensi Profesional f Keterangan

a. Memahami materi pelajaran 45  

b. Memiliki kemampuan dalam bidang seni rupa 47  

 

Dari tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa hasil respon siswa terhadap 

kompetensi profesional guru seni budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara diperoleh 

hasil penilaian yang menunjukkan bahwa pada aspek memahami materi pelajaran 

diperloeh respon sebanyak 45 dan pada aspek memiliki kemampuan dalam bidang 

seni rupa diperloeh respon sebanyak 47. 

4. Kompetensi Sosial 

Hasil respon kepala sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi 

sosial guru seni budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara dapat dilihat  pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 10. Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 
Kompetensi Sosial Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara. 

No Kompetensi Sosial f Keterangan

a. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan 22 Sangat Baik 

b. 
Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 
secara fungsional 18 

Baik 

c. 

Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 
peserta didik 22 

Sangat Baik 

d. Bergaul dengan santun dengan masyarakat sekitar 23 Sangat Baik 
 

Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 
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Pada tabel 10 di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan respon kepala 

sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi sosial guru seni budaya 

SMA Negeri 1 Banjarnegara, berdasarkan pada beberapa aspek penilaian di 

antaranya adalah (a) aspek mampu berkomunikasi lisan dan tulisan diperoleh 

respon sebanyak 22, (b) aspek menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 

secara fungsional diperoleh respon sebanyak 18, (c) aspek bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

peserta didik sebanyak 22, (d) aspek bergaul dengan santun dengan masyarakat 

sekitar sebanyak 23.  Sedangkan pada hasil respon siswa terhadap kompetensi 

sosial guru seni budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 11. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Sosial Guru Seni Budaya 
SMA Negeri 1 Banjarnegara. 

No Kompetensi Sosial f Keterangan

a. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan 46  

b. Bergaul secara efektif dengan peserta didik 45  

Pada tabel 11 di atas diperoleh hasil perhitungan respon siswa terhadap 

kompetensi sosial guru seni budaya SMA Negeri 1 Banjarnegara.  Hasil 

perhitungan pada aspek mampu berkomunikasi lisan dan tulisan diperoleh respon 

sebanyak 46 dan pada aspek bergaul secara efektif dengan peserta didik diperoleh 

respon sebanyak 45. 
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4.2.2. SMA Negeri 1 Bawang 

1. Kompetensi Kepribadian 

Hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan pada angket yang 

disebarkan kepada kepala sekolah dan guru teman sejawat SMA Negeri 1 Bawang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 12. Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 
Kompetensi Kepribadian Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Bawang. 

No Kompetensi Kepribadian f Keterangan

a. Mempunyai kepribadian yang mantap 23 Sangat Baik 

b. Mempunyai kepribadian yang stabil 24 Sangat Baik 

c. Mempunyai kepribadian yang berwibawa 23 Sangat Baik 

d. Mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia 23 Sangat Baik 

e. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 22 Sangat Baik 

f. Mengevaluasi kinerja sendiri 21 Sangat Baik 

g. Mengembangkan diri secara berkelanjutan 20 Baik 

 

Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 

Dari tabel 12 di atas maka dapat diketahui hasil perhitungan banyaknya 

respon dari kepala sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi 

kepribadian guru seni budaya SMA Negeri 1 Bawang.  Penilaian kompetensi 

kepribadian guru seni budaya SMA Negeri 1 Bawang yang terdiri dari beberapa 

aspek penilaian, di antaranya adalah (a) aspek mempunyai kepribadian yang 

mantap diperoleh respon sebanyak 23, (b) aspek mempunyai kepribadian yang 

stabil diperoleh respon sebanyak 24, (c) aspek mempunyai kepribadian yang 
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berwibawa diperoleh respon sebanyak 23, (d) aspek mempunyai kepribadian yang 

berakhlak mulia diperoleh respon sebanyak 23, (e) aspek menjadi teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat diperoleh respon sebanyak 22, (f) aspek 

mengevaluasi kinerja sendiri diperoleh respon sebanyak 21, dan (g) aspek 

mengembangkan diri secara berkelanjutan diperoleh respon sebanyak 20.  

Sedangkan Hasil respon siswa terhadap kompetensi kepribadian guru seni budaya 

SMA Negeri 1 Bawang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 13. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Kepribadian Guru Seni 
Budaya SMA Negeri 1 Bawang. 

No Kompetensi Kepribadian f Keterangan

a. Menjadi teladan bagi peserta didik 40  

b. Menjadi teladan bagi masyarakat  40  

 

Berdasarkan hasil pada tabel 13 di atas dapat diketahui banyaknya respon 

siswa terhadap kompetensi kepribadian guru seni budaya SMA Negeri 1 Bawang.  

Hasil perhitungan respon siswa terhadap kompetensi kepribadian guru seni 

budaya SMA Negeri 1 Bawang menunjukkan bahwa pada aspek menjadi teladan 

bagi peserta didik diperoleh hasil sebanyak 40 dan pada aspek menjadi teladan 

bagi masyarakat diperoleh hasil sebanyak 40. 

2. Kompetensi Pedagogik 

Hasil perhitungan yang diperoleh berdasarkan respon kepala sekolah dan 

guru teman sejawat terhadap kompetensi pedagogik guru seni budaya SMA 

Negeri 1 Bawang dapat dilihat  pada tabel berikut ini.  
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Tabel 14. Hasil Respon Guru Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Seni 
Budaya SMA Negeri 1 Bawang. 

No Kompetensi Pedagogik f Keterangan 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 21 Sangat Baik 
b. Pemahaman terhadap peserta didik 23 Sangat Baik 
c. Pengembangan kurikulum atau silabus 20 Baik 
d. Perencanaan pembelajaran 22 Sangat Baik 

e. 
Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 
dialogis 23 

Sangat Baik 

f. Evaluasi hasil belajar 24 Sangat Baik 

g. 
Mengembangkan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya 

22 Sangat Baik 

Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 

Diperoleh hasil perhitungan berdasarkan tabel 14 di atas bahwa besarnya 

respon kepala sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi pedagogik 

guru seni budaya SMA Negeri 1 Bawang, yang terdiri dari beberapa aspek 

penilaian di antaranya adalah (a) aspek pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan sebanyak 21, (b) aspek pemahaman terhadap peserta didik diperoleh 

respon sebanyak 23, (c) aspek pengembangan kurikulum atau silabus sebanyak 

20, (d) aspek perencanaan pembelajaran sebanyak 22, (e) aspek pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis sebanyak 23, (f) aspek evaluasi hasil 

belajar sebanyak 24, dan (g) aspek mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya diperoleh sebanyak 22. 

Sedangkan respon siswa terhadap kompetensi pedagogik guru seni budaya SMA 

Negeri 1 Bawang dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini. 
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Tabel 15. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Seni 
Budaya SMA Negeri 1 Bawang. 

No Kompetensi Pedagogik f Keterangan
a. Pemahaman terhadap peserta didik 39  

b. 
Pengembangan peserta didik untuk 
mengaktulisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya 

42  

 

Perhitungan terhadap kompetensi pedagogik guru seni budaya SMA 

Negeri 1 Bawang berdasarkan respon dari siswa diperoleh hasil pada tiap-tiap 

aspek penilaian yaitu (a) aspek pemahaman terhadap peserta didik dengan hasil 

sebanyak 39 dan (b) aspek pengembangan peserta didik untuk mengaktulisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya diperoleh nilai sebanyak 42. 

3. Kompetensi Profesional 

Hasil respon kepala sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi 

profesional guru seni budaya SMA N 1 Bawang dapat dilihat  pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 16. Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 
Kompetensi Profesional Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Bawang. 

No Kompetensi Profesional f Keterangan 

a. 
Memahami konsep, struktur dan metode keilmuan/ 
teknologi/seni yang menaung/koheren dengan materi 
ajar 

21 Sangat Baik 

b. 
Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum 
sekolah 20 Baik 

c. 
Memahami hubungan konsep antar mata 
pelajaran/terkait 20 Baik 

d. Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam 
kehidupan sehari-hari 18 Baik 

e. Kompetensi secara profesional dalam konteks global 
dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional 20 Baik 
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Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 

 

Berdasarkan pada hasil respon kepala sekolah dan guru teman sejawat 

terhadap kompetensi profesional guru seni budaya SMA Negeri 1 Bawang yang 

meliputi beberapa aspek penilaian diperoleh hasil sebagai berikut (a) aspek 

memahami konsep, struktur dan metode keilmuan/ teknologi/seni yang 

menaung/koheren dengan materi ajar dengan nilai sebanyak 21, (b) aspek 

memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah diperoleh respon 

sebanyak 20, (c) aspek memahami hubungan konsep antar mata pelajaran/terkait 

sebanyak 20, (d) aspek penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan 

sehari-hari diperoleh respon sebanyak 18, (e) aspek kompetensi secara profesional 

dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional 

diperoleh respon sebanyak 20.  Sedangkan respon siswa terhadap kompetensi 

profesional guru seni budaya SMA Negeri 1 Bawang dapat dilihat pada tabel hasil 

respon siswa di bawah ini. 

Tabel 17. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Profesional Guru 

Seni Budaya SMA Negeri 1 Bawang. 

No Kompetensi Profesional f Keterangan

a. Memahami materi pelajaran 41  

b. Memiliki kemampuan dalam bidang seni rupa 43  

 

Dari tabel 17 di atas dapat diketahui bahwa hasil respon siswa terhadap 

kompetensi profesional guru seni budaya SMA Negeri 1 Bawang diperoleh hasil 

penilaian yang menunjukkan bahwa respon siswa pada aspek memahami materi 
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pelajaran diperloeh respon sebanyak 41 dan pada aspek memiliki kemampuan 

dalam bidang seni rupa diperloeh respon sebanyak 43. 

4. Kompetensi Sosial 

Hasil respon kepala sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi 

sosial guru seni budaya SMA Negeri 1 Bawang dapat dilihat  pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 18. Hasil respon kepala sekolah dan guru teman sejawat terhadap 

kompetensi sosial guru seni budaya SMA Negeri 1 Bawang. 

No Kompetensi Sosial f Keterangan 

a. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan 22 Sangat Baik 

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 
secara fungsional 22 Sangat Baik 

c. 
Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 
peserta didik 

21 Sangat Baik 

d. Bergaul dengan santun dengan masyarakat sekitar 24 Sangat Baik 

Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 

 

Pada tabel 18 di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan respon guru 

terhadap kompetensi sosial guru seni budaya SMA Negeri 1 Bawang, berdasarkan 

pada beberapa aspek penilaian di antaranya adalah (a) aspek mampu 

berkomunikasi lisan dan tulisan diperoleh respon sebanyak 22, (b) aspek 

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional diperoleh 

respon sebanyak 22, (c) aspek bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik sebanyak 21, (d) 

aspek bergaul dengan santun dengan masyarakat sekitar sebanyak 24.  Sedangkan 
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pada hasil respon siswa terhadap kompetensi sosial guru seni budaya SMA Negeri 

1 Bawang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 19. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Sosial Guru Seni Budaya 
SMA Negeri 1 Bawang. 

No Kompetensi Sosial f Keterangan

a. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan 43  
b. Bergaul secara efektif dengan peserta didik 36  

 
Pada tabel 19 di atas diperoleh hasil perhitungan respon siswa terhadap 

kompetensi sosial guru seni budaya SMA N 1 Bawang.  Hasil perhitungan 

terhadap penilaian kompetensi sosial guru seni budaya SMA N 1 Bawang pada 

aspek mampu berkomunikasi lisan dan tulisan diperoleh respon sebanyak 43 dan 

aspek bergaul secara efektif dengan peserta didik diperoleh respon sebanyak 36. 

4.2.3. SMA Negeri 1 Wanadadi 

1. Kompetensi Kepribadian 

Hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan pada angket yang 

disebarkan kepada kepala sekolah, guru teman sejawat dan siswa SMA Negeri 1 

Wanadadi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 20. Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Terhadap Kompetensi 
Kepribadian Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Wanadadi. 

No Kompetensi Kepribadian f Keterangan

a. Mempunyai kepribadian yang mantap 19 Baik 
b. Mempunyai kepribadian yang stabil 17 Baik 

c. Mempunyai kepribadian yang berwibawa 17 Baik 

d. Mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia 17 Baik 

e. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 18 Baik 

f. Mengevaluasi kinerja sendiri 17 Baik 

g. Mengembangkan diri secara berkelanjutan 19 Baik 
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Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 

Dari tabel 20 di atas maka dapat diketahui hasil perhitungan banyaknya 

respon dari kepala sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi 

kepribadian guru seni budaya SMA Negeri 1 Wanadadi.  Penilaian kompetensi 

kepribadian guru seni budaya SMA Negeri 1 Wanadadi terdiri dari beberapa 

aspek penilaian di antaranya adalah (a) aspek mempunyai kepribadian yang 

mantap diperoleh respon sebanyak 19, (b) aspek mempunyai kepribadian yang 

stabil diperoleh respon sebanyak 17, (c) aspek mempunyai kepribadian yang 

berwibawa diperoleh respon sebanyak 17, (d) aspek mempunyai kepribadian yang 

berakhlak mulia diperoleh respon sebanyak 17, (e) aspek menjadi teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat diperoleh respon sebanyak 18, (f) aspek 

mengevaluasi kinerja sendiri diperoleh respon sebanyak 17, dan (g) aspek 

mengembangkan diri secara berkelanjutan diperoleh respon sebanyak 19.  

Sedangkan hasil respon siswa terhadap kompetensi kepribadian guru seni budaya 

SMA Negeri 1 Wanadadi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 21. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Kepribadian Guru Seni 

Budaya SMA Negeri 1 Wanadadi. 

No Kompetensi Kepribadian f Keterangan

a. Menjadi teladan bagi peserta didik 41  

b. Menjadi teladan bagi masyarakat  42  

Berdasarkan hasil tabel 21 di atas maka diketahui banyaknya respon siswa 

terhadap kompetensi kepribadian guru seni budaya SMA Negeri 1 Wanadadi.  
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Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada aspek menjadi teladan bagi peserta 

didik diperoleh hasil sebanyak 41 dan pada aspek menjadi teladan bagi 

masyarakat diperoleh hasil sebanyak 42. 

2. Kompetensi Pedagogik 

Hasil perhitungan yang diperoleh berdasarkan respon kepala sekolah dan 

guru teman sejawat SMA Negeri 1 Wanadadi terhadap kompetensi pedagogik 

guru seni budaya SMA N 1 Wanadadi dapat dilihat  pada tabel berikut ini. 

Tabel 22. Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Pedagogik Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Wanadadi. 

No Kompetensi Pedagogik f Keterangan 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 20 Baik 

b. Pemahaman terhadap peserta didik 23 Sangat Baik 

c. Pengembangan kurikulum atau silabus 21 Sangat Baik 

d. Perencanaan pembelajaran 23 Sangat Baik 

e. 

Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis 22 
Sangat Baik 

f. Evaluasi hasil belajar 21 Sangat Baik 

g. 

Mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya 

22 Sangat Baik 

 

Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 

Diperoleh hasil perhitungan berdasarkan tabel 22 di atas bahwa besarnya 

respon kepala sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi pedagogik 

guru seni budaya SMA Negeri 1 Wanadadi, yang terdiri dari beberapa aspek 
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penilaian di antaranya adalah (a) aspek pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan sebanyak 20, (b) aspek pemahaman terhadap peserta didik diperoleh 

respon sebanyak 23, (c) aspek pengembangan kurikulum atau silabus sebanyak 

21, (d) aspek perencanaan pembelajaran sebanyak 23, (e) aspek pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis sebanyak 22, (f) aspek evaluasi hasil 

belajar sebanyak 21, dan (g) aspek mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya diperoleh sebanyak 22.  

Sedangkan respon siswa terhadap kompetensi pedagogik guru seni budaya SMA 

Negeri 1 Wanadadi dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini. 

 

Tabel 23. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Seni 

Budaya SMA Negeri 1 Wanadadi. 

No Kompetensi Pedagogik f Keterangan
a. Pemahaman terhadap peserta didik 41  

b. 
Pengembangan peserta didik untuk 
mengaktulisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya 

42  

Perhitungan terhadap kompetensi pedagogik guru seni budaya SMA 

Negeri 1 Wanadadi berdasarkan respon dari siswa diperoleh hasil pada tiap-tiap 

aspek penilaian yaitu (a) aspek pemahaman terhadap peserta didik dengan hasil 

sebanyak 41 dan (b) aspek pengembangan peserta didik untuk mengaktulisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya diperoleh nilai sebanyak 42. 

3. Kompetensi Profesional 

Hasil respon kepala sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi 

profesional guru seni budaya SMA N 1 Wanadadi dapat dilihat  pada tabel berikut 

ini. 
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Tabel 24. Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Profesional Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Wanadadi. 

No Kompetensi Profesional f Keterangan 

a. 
Memahami konsep, struktur dan metode keilmuan/ 
teknologi/seni yang menaung/koheren dengan materi 
ajar 

22 Sangat Baik 

b. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum 
sekolah 22 Sangat Baik 

c. Memahami hubungan konsep antar mata 
pelajaran/terkait 23 Sangat Baik 

d. Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam 
kehidupan sehari-hari 

22 Sangat Baik 

e. Kompetensi secara profesional dalam konteks global 
dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional 

22 Sangat Baik 

Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 

Berdasarkan pada hasil respon kepala sekolah dan guru teman sejawat 

terhadap kompetensi profesional guru seni budaya SMA Negeri 1 Wanadadi yang 

meliputi beberapa aspek penilaian diperoleh hasil sebagai berikut (a) aspek 

memahami konsep, struktur dan metode keilmuan/ teknologi/seni yang 

menaung/koheren dengan materi ajar dengan nilai sebanyak 22, (b) aspek 

memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah diperoleh respon 

sebanyak 22, (c) aspek memahami hubungan konsep antar mata pelajaran/terkait 

sebanyak 23, (d) aspek penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan 

sehari-hari diperoleh respon sebanyak 22, (e) aspek kompetensi secara profesional 

dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional 

diperoleh respon sebanyak 22.  Sedangkan hasil respon siswa terhadap 

kompetensi profesional guru seni budaya SMA Negeri 1 Wanadadi dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 25. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Profesional Guru Seni 

Budaya SMA Negeri 1 Wanadadi. 

No Kompetensi Profesional f Keterangan
a. Memahami materi pelajaran 41  

b. Memiliki kemampuan dalam bidang seni rupa 44  

Dari tabel 25 di atas dapat diketahui bahwa hasil respon siswa terhadap 

kompetensi profesional guru seni budaya SMA N 1 Wanadadi diperoleh hasil 

penilaian yang menunjukkan bahwa pada aspek memahami materi pelajaran 

diperloeh respon sebanyak 41 dan pada aspek memiliki kemampuan dalam bidang 

seni rupa diperloeh respon sebanyak 44. 

4. Kompetensi Sosial 

Hasil respon kepala sekolah dan guru teman sejawat SMA N 1 Wanadadi 

terhadap kompetensi sosial guru seni budaya SMA N 1 Wanadadi dapat dilihat  

pada tabel berikut ini. 

Tabel 26. Hasil Respon Kepala Sekolah dan Guru Teman Sejawat Terhadap 

Kompetensi Sosial Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Wanadadi. 

No Kompetensi Sosial f Keterangan
a. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan 20 Baik 

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 
secara fungsional 20 Baik 

c. 

Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta 
didik 22 

Sangat Baik 

d. Bergaul dengan santun dengan masyarakat sekitar 20 Baik 

Keterangan: 0 – 5 = sangat tidak baik 16 – 20 = baik 

 6 – 10 = tidak baik 21 – 25 = sangat baik 

 11 – 15 = kurang baik 
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Pada tabel 26 di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan respon kepala 

sekolah dan guru teman sejawat terhadap kompetensi sosial guru seni budaya 

SMA Negeri 1 Wanadadi, berdasarkan pada beberapa aspek penilaian di 

antaranya adalah (a) aspek mampu berkomunikasi lisan dan tulisan diperoleh 

respon sebanyak 20, (b) aspek menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 

secara fungsional diperoleh respon sebanyak 20, (c) aspek bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

peserta didik sebanyak 22, (d) aspek bergaul dengan santun dengan masyarakat 

sekitar sebanyak 20.  Sedangkan pada hasil respon siswa terhadap kompetensi 

sosial guru seni budaya SMA Negeri 1 Wanadadi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 27. Hasil Respon Siswa Terhadap Kompetensi Sosial Guru Seni Budaya 

SMA Negeri 1 Wanadadi. 

No Kompetensi Sosial f Keterangan

a. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan 43  

b. Bergaul secara efektif dengan peserta didik 42  

 

Pada tabel 27 di atas diperoleh hasil perhitungan respon siswa terhadap 

kompetensi sosial guru seni budaya SMA Negeri 1 Wanadadi.  Hasil perhitungan 

terhadap penilaian kompetensi sosial guru seni budaya SMA N 1 Wanadadi pada 

aspek mampu berkomunikasi lisan dan tulisan diperoleh respon sebanyak 43 dan 

aspek bergaul secara efektif dengan peserta didik diperoleh respon sebanyak 42. 
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4.3. Determinan Kompetensi Guru Seni Rupa dalam pembelajaran seni 

rupa 

Faktor–faktor yang mempengaruhi kompetensi guru seni rupa dalam 

melaksanakan pembelajaran seni budaya dan menjalankan peran sebagai pendidik 

di antaranya adalah jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, prestasi 

kependidikan (sewaktu sekolah), tingkat pendidikan, kemampuan dan prestasi 

(setelah mengajar), pengalaman mengajar, gaji, program penataran, sikap terhadap 

profesi, kepribadian dan dedikasi, pengembangan profesi, kemampuan mengajar, 

antar hubungan dan komunikasi, hubungan dengan masyarakat, kedisiplinan, 

kesejahteraaan, dan iklim kerja. 

Sebelumnya pengertian dari faktor pendukung yaitu faktor-faktor yang 

membantu siswa dalam mempelajari pembelajaran seni rupa. Sedangkan faktor 

penghambat yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat siswa dalam mempelajari 

pembelajaran seni rupa. 

Dapat diminimaliskan fakor pendukung meliputi: internal siswa yaitu 

minat, motivasi dan sikap siswa. Faktor eksternal  yaitu faktor sosial dan non 

sosial. Contoh dari faktor sosial yaitu guru dan siswa, maksudnya guru 

membentuk kelompok tehadap siswa dari materi pembelajaran. Contoh dari faktor 

non sosial yaitu kondisi udara, suasana sejuk dan tenang, serta faktor instrumental 

(sarana dan prasarana). Sedangkan minimalis dari faktor pemghambat meliputi: 

internal siswa yaitu kurang minatnya siswa dalam pembelajaran seni rupa, dan 

faktor eksternal: guru, ruang dan perlengkapan, dan materi. Secara terperinci 
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dapat dijelaskan, faktor pendukung dan faktor penghambat dari masing-masing 

sekolah sebagai berikut: 

4.3.1.  SMA N 1 Banjarnegara 

Faktor pendukung; (1) Guru seni rupa SMA Negeri 1 Banjarnegara Bapak 

Wahyu Widigyo bergelar S2. Sehingga sangat mampu menyesuaikan dengan 

pembelajaran seni rupa baik teori maupun praktik, (2) guru membuat perencanaan 

dalam mengajar seni rupa seperti  silabus, program semester, program tahunaan 

dan rpp, (3) tersedianaya fasilitas pembelajaran yang mendukung proses 

pembelajaran seni rupa di SMA Negeri 1 Banjarnegara seperti ruang kelas, media 

pembelajaran yang ada dan lingkungan sekolah, dan 4)  adanya interksi antara 

guru dan siswa dalam pembelajaran seni rupa. 

Faktor penghambat: Pak Wahyu kurang menggunakan alat peraga di kelas 

padahal pada waktu pembelajaran proyeksi perspektif, mengggambar segitiga  

sangat diperlukan meggunakan bantuan penggaris sehingga gambar akan nampak 

lebih jelas. Sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas, meninggalkan 

kelas dan memberi tugas tanpa disertai materi  

4.3.2. SMA N 1 Bawang 

Faktor Pendukung: (1) Guru seni rupa SMA Negeri 1 Bawang Bu Juli 

Sadarmi bergelar S1 pendidikan seni rupa. Sehingga mampu menyesuaikan 

dengan pembelajaran seni rupa baik teori maupun praktik, (2) guru membuat 

perencanaan dalam mengajar seni rupa seperti  silabus, program semester, 

program tahunaan dan rpp, (3)  Tersedianaya fasilitas pembelajaran yang 

mendukung proses pembelajaran seni rupa di SMA Negeri 1 Bawang seperti 
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ruang kelas, media pembelajaran yang ada dan lingkungan sekolah, dan (4)  

Adanya interksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran seni rupa. Adanya 

interksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran seni rupa. 

Faktor Penghambat: Bu Juli dalam memberikan pelajaran mengenai logo 

nampak kurang bersemangat untuk membangkitkan antusias siswa. 

4.3.3. SMA N 1 Wanadadi 

Faktor pendukung: guru SMA Negeri 1 Wanadadi Pak Jarwo bergelar S1 

Sarjana Seni. Sehingga mampu menyesuaikan dengan pembelajaran seni rupa 

baik teori maupun praktik. 2). Guru membuat perencanaan dalam mengajar seni 

rupa seperti silabus, program semester, program tahunaan dan rpp, (3) 

tersedianaya fasilitas pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran seni 

rupa di SMA Negeri 1 Wanadadi  seperti ruang kelas, media pembelajaran yang 

ada dan lingkungan sekolah, dan 4)  adanya interksi antara guru dan siswa dalam 

pembelajaran seni rupa. 

Faktor penghambat: Materi pembelajaran yang digunakan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran seni rupa terlihat kurang. Guru hanya mengambil 

bahan pembelajaran dari buku dan internet saja. Buku paket seni rupa yang 

berisikan materi tidak dimiliki siswa,. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1).  Kompetensi guru dalam pembelajaran seni rupa pada SMA N 1 Banjarnegara, 

SMA N 1 Bawang, dan SMA N 1 Wanadadi sudah berkompeten. Hal ini 

dikarenakan hasil pembelajaran Seni Rupa di sekolah tersebut sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah diprogramkan oleh guru yang 

bersangkutan. Guru tersebut sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang 

guru dengan baik. Dapat dilihat dari program tahunan, program semester, 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat secara terperinci. 

2).  Determinan kompetensi guru pada SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 1 

Bawang, dan SMA N 1 Wanadadi dapat dilihat dari latar belakang 

pendidikan, prestasi yang diraih, kepribadian, masyarakat dan kedisiplinan. 

Dari uraian determinan ini guru-guru tersebut memiliki tingkat kompetensi 

yang berbeda. Tingkat kompetensi tersebut yaitu: 1) SMA N 1 Banjarnegara, 

2) SMA N 1 Bawang, dan 3) SMA N 1 Wanadadi 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 
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1. Bagi guru seni rupa SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 1 Wanadadi dan SMA 

N 1 Bawang perlu meningkatkan kedisiplinan dalam proses belajar mengajar. 

2. Bagi pemerintah disarankan lebih memperhatikan keberadaan seorang guru, 

perlu disadari bahwa guru adalah sosok paling penting dalam memajukan dan 

meningkatkan pengetahuan generasi bangsa. 
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Lampiran 
 
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

JUDUL: KOMPETENSI GURU DALAM PEMBELAJARAN SENI RUPA SMA 

NEGERI SE-KABUPATEN BANJARNEGARA 

A. Observasi 

Dalam proses observasi ini peneliti akan menggunakan bantuan kamera 

untuk mengetahui keadaan SMA Negeri. 

1) Kondisi Fisik SMA Negeri 

a. Lokasi sekolah SMA Negeri 

Observasi mengenai lokasi sekolah berhubungan dengan alamat sekolah, 

letak sekolah apakah mudah dijangkau atau tidak, dan jalur menuju sekolah dapat 

dilalui oleh kendaraan umum atau tidak. 

b. Kondisi sekolah 

Observasi sekolah meliputi gedung atau bangunan sekolah, kebersihan 

lingkungan sekolah, kenyamanan  lingkungan sekolah untuk konsekuensi belajar 

siswa, dan kondisi masyarakat sekitar. 

c. Struktur bangunan sekolah 

Observasi sekolah meliputi gedung atau bangunan sekolah, kebersihan 

lingkungan sekolah, kenyamanan lingkungan sekolah untuk konsekuensi belajar 

siswa, dan kondisi masyarakat sekitar. 

d. Sarana dan prasarana 

Observasi menyangkut sarana dan prasarana meliputi fasilitas yang 

mendukung jalannya kegiatan pembelajaran. Secara umum meliputi ruang kepala 
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sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang kelas X, XI, XII (IPA dan IPS), 

perpustakaan, laboratorium (Fisika, Biologi, Kimia), ruang komputer, tempat 

ibadah, kantin, aula, tempat parkir (guru dan siswa), dan lapangan olahraga 

(basket, volley ball) dan lain-lain. Masing-masing fasilitas tersebut akan memiliki 

jumlah yang berbeda-beda tiap sekolahan. Selain itu juga ada perlengkapan 

pembelajaran seperti perlengkapan pembelajaran seperti perlengkapan meja, kursi, 

buku, papan tulis, serta berbagai media pembelajaran. 

2) Kondisi non fisik SMA Negeri 

a. Aktivitas guru 

Kegiatan observasi dilakukan dengan melihat saat guru menyampaikan 

materi, berinteraksi dengan siswa, peranan guru dalam kegiatan pembelajaran, dan 

kemampuan guru mengelola kelas. Selain itu juga observasi dilakukan dengan 

melihat guru seni rupa dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan guru 

sekitar untuk mengetahui kompetensi yang ada tersebut meliputi kompetensi 

kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kompetensi kepribadian: 

mempunyai kepribadian yang berwibawa. Kompetensi pedagogik: pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kompetensi profesional: memahami 

konsep, struktur dan metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar dan tetap 

melestarikan nilai dan budaya nasional. Kompetensi sosial: mampu 

berkomunikasi lisan dan tulisan dan menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi secara fungsional. 
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b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Observasi yang dilakukan berkaitan dengan perilaku peserta didik pada 

saat pembelajaran seni rupa, peranan siswa dalam pembelajaran, kemampuan 

siswa dalam berkarya seni, kemampuan siswa bersosialisasi dengan teman lain, 

dan interaksi dengan guru saat pembelajaran. 

B. Wawancara 

1) Wawancara dengan Kepala Sekolah 

a. Berkaitan dengan sekolah 

Wawancara mengenai sejarah singkat berdirinya SMA Negeri, Visi dan 

Misi, kendala dalam visi dan misi, cara sekolah menghadapi kendala tersebut, 

patokan bagi pihak sekolah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya Visi dan 

Misi tersebut dan prestasi siswa dalam bidang seni rupa yang membanggakan 

SMA. 

b. Berkaitan dengan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Seni Rupa 

Wawancara mengenai kompetensi guru kepribadian: mempunyai 

kepribadian yang mantap, stabil, berwibawa, berakhlak mulia. Kompetensi 

pedagogik: pemahaman wawasan, pemahaman peserta didik. Kompetensi 

profesional: mamahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, 

memahami hubungan konsep antar mata pelajaran/terkait. Kompetensi sosial: 

mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan, bergaul dengan santun mayarakat 

sekitar.  

2) Wawancara dengan Guru Seni Rupa 

a. Berkaitan dengan pembelajaran 
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Wawancara terhadap guru seni rupa mengenai pemahaman guru tentang 

konsep pembelajaran seni rupa, proses pembelajaran. Dalam kaitannya terhadap 

guru mengenai kompetensi guru, wawancara meliputi: kompetensi kepribadian: 

mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

Kompetensi pedagogik: perencanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar. 

Kompetensi profesional: penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kompetensi sosial: menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 

secara fungsional. 

3) Wawancara dengan guru teman sejawat 

a. Berkaiatan dengan Guru Seni Rupa 

Wawancara kepada guru teman sejawat mengenai kapan guru melakukan 

evaluasi, persiapan guru dalam evaluasi, bagaimana kesiapan ketuntasan belajar 

siswa yang telah dirumuskan, persiapan guru untuk siswa mengikuti lomba. 

b. Berkaitan dengan Kompetensi Guru 

Wawancara mengenai kompetensi kepribadian: menjadi teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat. Kompetensi pedagogik: pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi 

profesional: penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi sosial: bergaul dengan santun dengan masyarakat sekitar. 

4) Wawancara dengan siswa 

a. Berkaitan dengan pembelajaran 

Wawancara terhadap siswa mengenai apa yang siswa ketahui tentang 

pembelajaran seni rupa, aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran, cara 
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guru menyampaikan materi apa mudah dipahami atau tidak, fasilitas apa yang 

digunakan siswa untuk mendukung kegiatan pembelajaran, bagaimana suasana 

pembelajaran seni saat di dalam dan di luar sekolah, apakah guru menggunakan 

media pembelajaran, media yang digunakan guru untuk membantu siswa 

memahami materi, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah apakah sudah 

dapat membantu proses pembelajaran seni rupa. 

b. Berkaitan dengan Kompetensi Guru 

Wawancara dengan siswa mengenai kompetensi kepribadian: mempunyai 

kepribadian yang mantap, stabil, berwibawa dan berakhlak mulia. Kompetensi 

pedagogik: pemahaman wawasan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar. 

Kompetensi profesional: memahami konsep dan materi belajar, dan mampu 

melestarikan nilai dan budaya sosial. Kompetensi sosial: mampu berkomunikasi 

lisan dan tulisan. 

C. Dokumentasi 

1) Struktur organisasi SMA 

2) Visi dan misi 

3) Daftar guru dan karyawan 

4) Daftar jumlah siswa 

5) Tabel masa kerja guru 

6) Daftar jadwal kegiatan 

7) Foto-foto hasil kegiatan pembelajaran 

8) Produk-produk yang dihasilkan dari pelajaran seni rupa 

9) Kurikulum 
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10) Silabus 

11) RPP 

12) Prota dan promes 

D. Angket 

  Instrumen atau angket untuk Kepala Sekolah/wakil Kepala Sekolah/Guru 

Kurikulum, guru teman sejawat, dan siswa berisi pertayaan mengenai kompetensi 

profesionalitas yang berhubungan dengan kompetensi guru pedagogik, 

personal/kepribadian, profesional dan sosial yang dilakukan dalam lingkungan 

sekolahan tersebut yaitu di SMA Negeri. 

 

 

 

 

 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA: 

Judul : Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Seni Rupa SMA Negeri se-

Kabupaten Banjarnegara. 
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I. Petunjuk Pengisian 

Berilah skor pada butir-butir kompetensi guru seni rupa dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut; (1) 

sangat tidak baik, (2) tidak baik, (3) kurang baik, (4) baik, dan (5) sangat baik. 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1. Kompetensi Kepribadian  

 a. Mempunyai kepribadian yang mantap 1 2 3 4 5  

b. Mempunyai kepribadian yang stabil 1 2 3 4 5  

c. Mempunyai kepribadian yang berwibawa 1 2 3 4 5  

d. Mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia 1 2 3 4 5 

f. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 1 2 3 4 5  

g. Mengevaluasi kinerja sendiri 1 2 3 4 5 

h. Mengembangkan diri secara berkelanjutan 1 2 3 4 5 

2. Kompetensi Pedagogik  

 a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 1 2 3 4 5  

b. Pemahaman terhadap peserta didik 1 2 3 4 5 

c. Pengembangan kurikulum/silabus 1 2 3 4 5 

 d. Perencanaan pembelajaran 1 2 3 4 5  

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 1 2 3 4 5 

f. Evaluasi hasil belajar 1 2 3 4 5  

g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya 

1 2 3 4 5  
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3. Kompetensi Profesional  

 a. Memahami konsep, struktur, dan metode 

keilmuan/teknologi/seni yang menaung/koheren dengan 

materi ajar 

1 2 3 4 5 

b. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah 1 2 3 4 5  

c. Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran/terkait 1 2 3 4 5 

d. Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan 

sehari-hari 

1 2 3 4 5 

e. Kompetensi secara profesional dalam konteks global 

dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional 

1 2 3 4 5  

4. Kompetensi Sosial  

 a. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan 1 2 3 4 5  

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fugsional 

1 2 3 4 5 

c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik 

1 2 3 4 5  

d. Bergaul dengan santun dengan masyarakat sekitar 1 2 3 4 5 

 

        

Penilai, 

 

 

        

( ………………… ) 
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PEDOMAN PENGUMPULAN DATA: 

Judul: Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Seni Rupa SMA Negeri se-

Kabupaten Banjarnegara 

II. Petunjuk Pengisian = 

Berilah skor pada butir-butir kompetensi guru seni rupa dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut; (1) 

sangat tidak baik, (2) tidak baik, (3) kurang baik, (4) baik, dan (5) sangat baik. 

No. Aspek yang dinilai Skor 
1. Kompetensi Kepribadian  

 a. Menjadi teladan bagi peserta didik 

b. Menjadi teladan bagi masyarakat 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

2. Kompetensi Pedagogik  

 a. Pemahaman terhadap peserta didik 

b. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai  

potensi yang dimilikinya 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

3. Kompetensi Profesional  

 a. Memahami materi pelajaran 

b. Memiliki kemampuan dalam bidang seni rupa 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

4. Kompetensi Sosial  

 d. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan 

e. Bergaul secara efektif dengan peserta didik 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

Penilai, 

( ………………… ) 

 Siswa: 
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Kompetensi Guru 

Judul; Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Seni Rupa SMA Negeri se-

Kabupaten Banjarnegara. 

Contoh angket yang akan di berikan kepada siswa: 

Nama: 

Kelas/No absen  : 

Jawablah pertanyaan di bawah ini brdasarkan pengalaman anda secara pribadi: 

1. Bagaimanakah kemampuan mengajar guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di dalam dan di luar kelas? 

2. Bagaimanakah interaksi antara guru dan murid dalam pembelajaran seni 

rupa? 

3. Bagaimanakah hubungan guru dengan guru, dan hubungan guru dengan 

kepala sekolah? 
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BIODATA 
 

 
 

Nama      = Ratna Puspita 
Alamat = Wanakarsa RT 02 RW 02, Kec.   

Wanadadi, Kab.     Banjarnegara 
Tempat/tgl lahir  = Banjarnegara, 12 Desember 1988 
Hobby  =  Jalan-jalan, membaca, dan 

babminton 
TK KECIL    = 1992-1993 
TK BESAR    = 1993-1994 
SD N 02 WANAKARSA  = 1994-2000 
SMP N 02 WANADADI  = 2000-2003 
SMA N 1 WANADADI  = 2003-2006 
UNNES     = 2006-2011 


