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ABSTRAK 

 
Fitri, Urvia Syahra. 2016. Pelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK) dalam Membentuk Karakter Kerjasama Siswa Kelas 

Tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing: 1. Atip Nurharini, S.Pd., M.Pd. 2. Dra. Arini Estiastuti, M.Pd.  
 

Menurut pendapat ahli, kerjasama adalah aktivitas yang dikerjakan bersama 

demi memperoleh manfaat yang juga bisa dirasakan bersama. Pembelajaran 

dengan kerjasama akan memberikan landasan bagaimana siswa dapat sukses 

belajar bersama orang lain. Salah satu strategi implementasi karakter kerjasama 

adalah melalui integrasi dengan mata pelajaran SBK. Permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu pembelajaran SBK dapat membentuk karakter kerjasama 

siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran SBK dalam membentuk karakter kerjasama siswa kelas tinggi di 

SDN Tambakaji 05 Semarang; (2) mendeskripsikan bentuk karakter kerjasama 

siswa kelas tinggi dalam pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi SDN 

Tambakaji 05 Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 

guru, dan siswa berjumlah 39 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan catatan lapangan. Analisis 

data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran SBK di 

SDN Tambakaji 05 Semarang berada dalam kategori baik. Pembelajaran SBK 

dilaksanakan dengan tahapan pembelajaran yang meliputi kegiatan pra, awal, inti, 

dan akhir pembelajaran serta didukung komponen pembelajaran yang meliputi 

tujuan, materi, metode, dan media. Bentuk karakter kerjasama siswa dalam 

pembelajaran SBK berada dalam kategori sangat baik. Dalam pembelajaran SBK, 

guru melakukan pembiasaan sikap-sikap positif yang mencerminkan karakter 

kerjasama. Siswa saling menghargai hasil karya yang ditampilkan, siswa 

menampilkan hasil karya sesuai giliran, siswa dapat berbagi tugas sesuai tanggung 

jawab, siswa mau berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas, siswa saling 

berupaya mencapai keberhasilan bersama, dan saling berupaya untuk menghindari 

terjadinya konflik. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah pembelajaran SBK dapat membentuk 

karakter kerjasama siswa. Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) kepala sekolah 

mendukung pelaksanaan pembelajaran SBK dengan menyediakan sarana dan 

prasarana yang lengkap dan layak digunakan; (2) guru melaksanakan 

pembelajaran SBK yang lebih bervariasi dan menyenangkan; (3) siswa dapat 

bekerjasama dengan baik dalam pembelajaran SBK. 

 

Kata kunci: pembelajaran SBK, karakter kerjasama 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Memasuki era globalisasi, pembangunan nasional mengalami kemajuan 

dalam berbagai bidang. Namun, di tengah kemajuan tersebut terdapat dampak 

negatif, yaitu terjadinya pergeseran nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Pergeseran sistem nilai tersebut sangat tampak dalam kehidupan 

masyarakat dewasa ini, seperti maraknya tindak korupsi, tawuran antar pelajar, 

dan kurangnya figur yang dapat dijadikan teladan (Jihad, 2010: 18). 

Berdasarkan indikasi di atas, globalisasi telah merubah pola berpikir dan 

bertindak bangsa Indonesia, terutama generasi muda yang cenderung mudah 

terpengaruh oleh nilai-nilai budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian dan 

karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan strategi yang 

tepat agar masyarakat tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. 

Pendidikan dipandang sebagai proses yang paling bertanggung jawab dalam 

melahirkan masyarakat yang memiliki karakter kuat sebagai modal membangun 

peradaban yang tinggi dan unggul. Karakter bangsa yang kuat merupakan produk 

dari pendidikan yang baik dan berkarakter (Komarudin, 2010: 49). 

Pendidikan di sekolah menjadi salah satu lembaga yang berperan terhadap 

pembentukan karakter siswa. Kenyataan ini menjadi entry point untuk 

menyatakan bahwa sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 
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melaksanakan pendidikan dan pembentukan karakter (Suyanto, 2010: 20). 

Sekolah merupakan salah satu wahana efektif untuk menginternalisasikan 

pendidikan karakter terhadap peserta didik. 

Pendidikan karakter merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

mengatasi masalah karakter bangsa. Hal tersebut sejalan dengan tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang 

menyatakan bahwa:  

 “Pendidikan nasional 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.” 

 

Amanah Undang-Undang tersebut dimaksudkan agar pendidikan tidak 

hanya bertujuan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga 

berkepribadian atau berkarakter dengan dilandasi nilai-nilai luhur bangsa serta 

agama. Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional 

sebagai alternatif dalam mengatasi krisis karakter.  

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai karakter luhur kepada peserta didik, sehingga mereka 

dapat menerapkan dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya, 

baik sebagai anggota masyarakat maupun warga negara (Wibowo, 2012: 36). 

Pendidikan karakter juga bisa dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah, 

dimana dalam menyelenggarakan pendidikannya dilandasi dengan karakter. 
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Pendidikan karakter merupakan sebuah proses transformasi nilai-nilai 

kehidupan untuk dikembangkan dalam kepribadian seseorang, sehingga menjadi 

satu dalam perilaku kehidupan orang itu (Gaffar dalam Kesuma, dkk., 2013: 5). 

Dengan demikian, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik, sehingga mereka dapat 

melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. 

Indonesia Heritage Foundation (dalam Suyanto, 2010: 36) merumuskan 9 

karakter yaitu: (1) cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya; (2) tanggung 

jawab, disiplin, dan mandiri; (3) jujur; (4) hormat dan santun; (5) kasih sayang, 

peduli, dan kerjasama; (6) percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang 

menyerah; (7) keadilan dan kepemimpinan; (8) baik dan rendah hati; serta (9) 

toleransi.  

Adapun 18 nilai yang relevan untuk diterapkan di SD sesuai karakteristik 

siswa, salah satunya adalah nilai kerjasama yang memuat 2 indikator yaitu 

menggabungkan tenaga pribadi dengan orang lain untuk bekerja demi mencapai 

suatu tujuan dan membagi pekerjaan dengan orang lain untuk suatu tujuan (Fitri, 

2012:107). Berdasarkan rumusan di atas, kerjasama merupakan salah satu nilai 

dalam pendidikan karakter.  

Kerjasama adalah aktivitas yang dikerjakan secara bersama-sama demi 

memperoleh manfaat yang juga bisa dirasakan bersama (Huda, 2015: 30). 

Kemampuan bekerjasama berkaitan erat dengan keterampilan sosial seseorang. 

Keterampilan sosial dibutuhkan seseorang dalam melakukan interaksi atau 

hubungan sosial. Hubungan sosial diartikan sebagai cara individu bereaksi 
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terhadap orang-orang di sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki 

kepentingan dengan manusia lain, ingin berhubungan dengan orang lain, saling 

berbagi rasa dan pengalaman dengan orang lain (Soeparwoto, 2007: 113).  

Kerjasama juga dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran 

dengan kerjasama akan memberikan landasan teoritis bagaimana siswa dapat 

sukses belajar bersama orang lain. Kerjasama dalam kegiatan belajar dapat 

memberikan berbagai pengalaman. Siswa akan lebih banyak mendapatkan 

kesempatan berbicara, berinisiatif, menentukan pilihan, dan mengembangkan 

kebiasaan yang baik (Isjoni, 2007: 24).  

Kerjasama dalam pembelajaran menjadi salah satu aspek penting dalam 

menentukan keberhasilan siswa. Hal tersebut sesuai dengan data yang 

diungkapkan oleh US Department Health and Human Service (dalam Wibowo, 

2012: 20) diketahui bahwa faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah, 

antara lain rendahnya rasa empati, kegagalan bersosialisasi, dan ketidakmampuan 

bekerjasama. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dan 

mengontrol perasaannya sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki. 

Sementara kemampuan sosial dan emosi ini sangat berperan dalam menentukan 

kesuksesan belajar anak di masa yang akan datang. 

Dalam membentuk karakter kerjasama, kelas harus diwujudkan sedemikian 

rupa sehingga dapat menumbuhkan kepribadian siswa yang demokratis dan 

diharapkan dapat tercipta suasana yang terbuka dengan kebiasaan-kebiasaan 

kerjasama, terutama dalam memecahkan kesulitan (Hasan dalam Isjoni, 2012: 26). 
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Salah satu strategi untuk mengimplementasikan karakter kerjasama adalah 

melalui integrasi dengan mata pelajaran estetika yaitu Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK). Suasana pembelajaran seni lebih bersifat demokratis dan 

menyenangkan karena sebagai sarana pendidikan, seni di SD dicurahkan untuk 

bermain. Dalam kegiatan bermain inilah bentuk ekspresi kreatif anak dapat 

dikembangkan. Pendidikan kesenian merupakan pendidikan ekspresi kreatif yang 

dapat mengembangkan kepekaan apresiasi estetik dan membentuk kepribadian 

manusia seutuhnya, yang seimbang baik lahir maupun batin, jasmani maupun 

rohani, berbudi luhur sesuai dengan lingkungan dan konteks sosial budaya 

Indonesia (Herawati, 1999: 18).  

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, pendidikan 

SBK penting diberikan bagi anak karena keunikan perannya yang tidak mampu 

diemban oleh mata pelajaran lain. Keunikan tersebut terletak pada pemberian 

pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi atau berkreasi dan 

berapresiasi melalui pendekatan “belajar dengan seni”, “belajar melalui seni”, dan 

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

Muatan SBK sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak 

hanya terdapat dalam 1 mata pelajaran, karena budaya itu sendiri meliputi segala 

aspek kehidupan. SBK merupakan kelompok mata pelajaran estetika yang 

bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang 

memiliki rasa seni dan pemahaman budaya (Sanjaya, 2013: 68). Pendidikan SBK 

memiliki peranan dalam pembentukan pribadi siswa yang harmonis dengan 
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memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan, 

antara lain kecerdasan interpersonal, intrapersonal, spiritual, visual, moral, dan 

emosional (Susanto, 2013: 261). 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, SDN Tambakaji 05 Semarang 

telah melakukan upaya dalam membentuk karakter kerjasama, salah satunya 

melalui pembelajaran SBK. Kurikulum yang digunakan adalah KTSP. Alokasi 

waktu pembelajaran SBK adalah 4 jam setiap minggu, dengan durasi waktu 35 

menit setiap jamnya. Materi SBK yang diajarkan meliputi seni tari, seni rupa, dan 

seni musik. 

Pada kegiatan pembelajaran SBK, ditemukan data di lapangan yaitu guru 

mengajarkan nilai-nilai kerjasama seperti pada pembelajaran seni musik siswa 

diajarkan bekerjasama dalam kelompok untuk memainkan alat musik pianika. 

Dalam pembelajaran seni rupa, guru mengajarkan siswa untuk berbagi tugas 

dalam menyiapkan peralatan seni rupa untuk kegiatan pembelajaran. Hal tersebut 

juga terlihat dalam pembelajaran seni tari dimana guru membagi siswa menjadi 2 

kelompok saat pembelajaran. Ketika kelompok 1 tampil, kelompok 2 harus 

memperhatikan dan menghargai temannya yang sedang tampil, begitupun 

sebaliknya. Dalam pembelajaran SBK yang dilakukan secara berkelompok 

tampak bahwa siswa tidak bersikap individualis, siswa saling peduli terhadap 

kesulitan teman, siswa dapat memegang peranannya dengan baik ketika 

pembelajaran kelompok, dan siswa mau bekerjasama dengan semua teman tanpa 

membeda-bedakan. Alasan peneliti mengkaji tentang pelaksanaan pembelajaran 
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SBK karena berdasarkan fenomena di lapangan, masih banyak guru yang belum 

mengetahui bahwa pembelajaran SBK dapat membentuk karakter kerjasama. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji pelaksanaan pembelajaran SBK dalam membentuk karakter kerjasama 

melalui penelitian kualitatif dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan (SBK) dalam Membentuk Karakter Kerjasama Siswa 

Kelas Tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang”.  

Penelitian yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Fauzul 

Asni (2012) berjudul “Membangun Mahasiswa yang Berkarakter melalui Karya 

Seni” Jurnal Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Vol. 13, No. 2, (141-

158). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membangun karakter 

mahasiswa sangat diperlukan nuansa seni dalam pembelajaran. Seni dapat 

menuntun mahasiswa untuk bertanggung jawab, saling menghargai, dan mampu 

bekerjasama antar sesama. Hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan 

peneliti, dimana karakter kerjasama siswa dibentuk melalui pembelajaran SBK 

karena nuansa pembelajaran seni lebih bersifat menyenangkan, fleksibel, dan 

demokratis bagi siswa.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Danny Ivano Ritonga (2013) 

yang berjudul “Suatu Upaya dalam Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 

Pendidikan Seni Musik Berbasis Pendidikan Seni Budaya dan Karakter Bangsa di 

Sekolah-Sekolah maupun Lembaga-Lembaga Pendidikan di Indonesia” Jurnal 

Seni Musik Universitas Negeri Medan (ISSN: 1978-869X) Vol. 6, No. 2, (82-98). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran seni musik dapat melatih 
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kerjasama yaitu ketika siswa ditugaskan untuk melakukan latihan membaca notasi 

dan menyanyikan lirik lagu secara berkelompok. Pendapat tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana pembentukkan kerjasama 

diajarkan melalui pembiasaan pembelajaran secara kelompok, seperti siswa 

berbagi tugas menyiapkan peralatan melukis dan menari. Siswa bersama-sama 

membuat karya seni rupa berupa gambar dan lukisan. Siswa secara berkelompok 

menciptakan gerakan tari sederhana, serta bersama-sama memainkan notasi lagu 

perjuangan dengan menggunakan pianika. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

(SBK) pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang? 

1.2.2 Bagaimanakah bentuk karakter kerjasama siswa kelas tinggi dalam 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) di SDN Tambakaji 05 

Semarang? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

1.3.1 Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

(SBK) pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang. 
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1.3.2 Mendeskripsikan bentuk karakter kerjasama siswa kelas tinggi dalam 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) di SDN Tambakaji 05 

Semarang.  

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep mengenai 

pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) dalam 

membentuk karakter kerjasama siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan 

membentuk karakter kerjasama yang baik antar siswa melalui pembelajaran 

Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

1.4.2.2 Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk melaksanakan pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

yang lebih bervariasi dan menyenangkan. 

1.4.2.3 Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) dalam 

membentuk karakter kerjasama siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Seni sebagai Bentuk Pembelajaran Estetika dan Etika  

Salah satu materi yang terdapat dalam kurikulum sekolah adalah seni. Seni 

merupakan segala macam keindahan yang diciptakan manusia. Keindahan dapat 

dipandang secara subjektif dan objektif. Keindahan subjektif terlihat pada diri 

orang yang melihatnya, sedangkan keindahan objektif telihat pada benda yang 

dilihat (Jazuli, 2011: 24). Seni merupakan suatu usaha untuk menciptakan sesuatu 

yang indah-indah, sehingga mendatangkan kenikmatan (Kuswarsantyo, 2007: 

1.3). Indah merupakan sifat utama seni. Indah identik dengan bagus, yang dapat 

memberikan kepuasan batin manusia (Soedarsono dalam Purwatiningsih, 2002: 

29). Seni merupakan perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya dan 

bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa atau perasaan manusia yang 

menikmati karya seni tersebut (Ki Hajar Dewantara dalam Soeteja, 2008: 1.1.5). 

Seni adalah segala kegiatan manusia untuk mengkomunikasikan 

pengalaman batinnya pada orang lain. Pengalaman batin tersebut divisualisasikan 

dalam tata susunan yang indah dan menarik, sehingga dapat memancing 

timbulnya rasa senang atau puas bagi siapa yang menghayatinya. Visualisasi ini 

dapat ditangkap oleh indera raba menjadi seni rupa, indera mata menjadi seni tari, 

dan indera dengar menjadi seni musik (Herawati, 1999: 3). 
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Seni merupakan keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi 

kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya). Seni merupakan media ekspresi 

kreatif dan aspiratif yang dapat diwujudkan melalui garis, warna, bidang, dan 

tekstur untuk seni rupa; gerak untuk seni tari; serta suara atau bunyi untuk seni 

musik. Bentuk-bentuk karya seni yang memiliki nilai keindahan tersebut diyakini 

memberikan kenikmatan dan kepuasan terhadap jasmani-rohani pencipta atau 

kreator maupun penikmatnya atau apresiator (Depdikbud, 1989: 816). 

Seni dapat diartikan sebagai ekspresi jiwa seseorang atau kelompok yang 

dituangkan dalam berbagai bentuk karya seni (tari, rupa, dan musik) yang 

memiliki nilai keindahan dan dapat memberikan kenikmatan atau kepuasan bagi 

pencipta maupun penikmatnya. Tari dengan ekspresi gerak, musik dengan bunyi 

dan suara, serta seni rupa dengan berbagai media visual.  

Aktivitas seni dapat memberikan kontribusi berupa pemberian ruang 

ekspresi, pengembangan potensi kreatif imajinatif, peningkatan kepekaan rasa, 

menimbulkan rasa percaya diri, dan pengembangan wawasan budaya pada 

pengembangan pribadi anak (Jazuli, 2011: 40). 

Konsep dasar pendidikan seni dibagi dalam dua kategori, yaitu seni dalam 

pendidikan dan pendidikan melalui seni. Seni dalam pendidikan artinya lembaga 

pendidikan dan pendidik berperan untuk mewariskan, mengembangkan, dan 

melestarikan kesenian pada anak didiknya (Sukarya, dkk., 2008: 3.1.1).  

Konsep dasar pendidikan seni yang dianggap paling sesuai untuk diajarkan 

atau diselenggarakan di sekolah umum, khususnya pada tingkat dasar dan 

prasekolah adalah konsep pendidikan melalui seni. Pembelajaran seni 
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menggunakan konsep ini lebih menekankan pada “proses” daripada “hasil”. Seni 

digunakan dalam pembelajaran di sekolah untuk mendorong perkembangan 

peserta didik secara optimal. Pendidikan melalui seni pada hakikatnya merupakan 

proses pembentukan manusia melalui seni. Pendidikan seni secara umum 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan setiap peserta didik, pemenuhan 

diri, mewariskan budaya, memperluas kesadaran sosial, dan menambah 

pengetahuan (Read dalam Soeteja, dkk., 2008: 3.1.2). 

Program seni di sekolah memfasilitasi siswa dengan menyediakan peluang 

untuk pemenuhan dirinya melalui pengalaman seni berdasarkan sesuatu yang 

dekat dengan dirinya. Melalui pendidikan seni, siswa akan melakukan studi 

tentang warisan artistik sebagai bagian dari warisan budaya secara keseluruhan. 

Demikian pula dengan kesadaran terhadap peran sosial seni di masyarakat. 

Dengan mempelajari bentuk-bentuk karya seni, kualitas karya seni, serta cara 

mengapresiasi seni dalam masyarakat, siswa dapat belajar dan menjadikannya 

sebagai kebiasaan untuk menghargai lingkungan sosialnya.  

Sebagai sarana pendidikan, pendidikan seni di Sekolah Dasar dicurahkan 

untuk bermain. Dalam kegiatan bermain inilah bentuk ekspresi kreatif anak dapat 

dikembangkan. Pendidikan kesenian merupakan pendidikan ekspresi kreatif yang 

dapat mengembangkan kepekaan apresiasi estetik dan membentuk kepribadian 

manusia seutuhnya, seimbang baik lahir maupun batin, jasmani maupun rohani, 

berbudi luhur sesuai dengan lingkungan dan konteks sosial budaya Indonesia 

(Herawati, 1999: 18). 
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Kemampuan seseorang untuk berkesenian diperoleh melalui proses belajar. 

Belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses 

pendidikan di sekolah. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta 

didik. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2013: 2). 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses 

belajar adalah perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik dalam sikap, 

keterampilan, dan pengetahuannya (Sudjana, 2014: 28). Dengan demikian, belajar 

dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman 

antara individu dan lingkungan.  

Seni diajarkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran 

merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu: belajar 

tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa dan mengajar yang 

berorientasi pada apa yang harus dikerjakan guru sebagai pemberi pelajaran 

(Jihad, 2012: 11). Pembelajaran berlangsung sebagai suatu proses saling 

mempengaruhi antara guru dan siswa. Diantara keduanya terdapat hubungan 

interaksi atau komunikasi. Guru mengajar di satu pihak dan siswa belajar di lain 

pihak. Keduanya menunjukkan aktivitas yang seimbang, hanya peranannya saja 

yang berbeda (Hamalik, 2015: 54). 
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Dengan demikian, pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan (belajar 

dan mengajar) antara guru dan siswa yang bertujuan untuk membantu siswa 

memperoleh kemudahan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam 

pembelajaran seni terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Tujuan 

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

kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan (Djamarah, 

2014: 41). Demikian juga dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan dalam 

proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan proses 

pembelajaran. Tujuan ini pada dasarnya merupakan rumusan tingkah laku dan 

kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki siswa setelah memperoleh 

pengalaman dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah 

kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah 

melakukan proses pembelajaran (Sanjaya, 2013: 86).  

b. Bahan 

Bahan atau materi pelajaran adalah isi yang diberikan kepada siswa 

pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Bahan atau sumber belajar 

adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pembelajaran (Sudjana, 

2014: 67).  

c. Kegiatan belajar mengajar  

Kegiatan belajar berhubungan dengan kegiatan siswa dalam 

mempelajari bahan yang disampaikan guru. Sedangkan kegiatan mengajar 
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berhubungan dengan cara guru menjelaskan bahan kepada siswa. Kegiatan 

belajar mengajar terdiri dari kegiatan pra dan awal pembelajaran, kegiatan inti, 

serta kegiatan akhir pembelajaran. 

Kegiatan pra pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak langsung 

berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Kegiatan awal pembelajaran 

dilakukan untuk menyiapkan siswa dalam memasuki kegiatan inti 

pembelajaran, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, serta memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang 

akan dilaksanakan.  

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran. 

Pada prinsipnya kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses 

pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang 

dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kegiatan akhir tidak hanya diartikan 

sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tetapi yang terpenting adalah untuk 

mengetahui penguasaan siswa terhadap kompetensi yang diharapkan (Anitah, 

dkk., 2008: 4.34). 

d. Strategi  

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi 

pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber pembelajaran yang disusun untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (Sanjaya, 2013: 126).  
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e. Metode  

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan (Djamarah, 2014: 46). Metode mengajar adalah cara yang 

digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung (Sudjana, 2014: 76). Metode digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Beberapa metode pembelajaran 

seni, selain metode ceramah yang digunakan untuk menyajikan pembelajaran 

melalui penjelasan langsung atau lisan, antara lain sebagai berikut.  

(1) Metode diskusi 

Metode diskusi merupakan metode yang melibatkan beberapa siswa 

untuk menyelesaikan tugas atau permasalahan Diskusi lebih bersifat 

bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan secara bersama-sama. 

(2) Metode latihan 

Metode latihan merupakan cara mengajar untuk menanamkan 

kebiasaan-kebiasan baik. Metode ini dapat digunakan untuk memperoleh 

suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. 

(3) Metode demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode penyajian dengan cara 

memperagakan dan menunjukkan pada siswa bagaimana proses terjadinya 

sesuatu disertai dengan penjelasan secara lisan. 

f. Media 

Belajar seni juga membutuhkan media. Media pembelajaran merupakan 

saluran atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan oleh 
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guru kepada siswa agar pesan-pesan tersebut dapat diserap dengan cepat dan 

tepat sesuai dengan tujuannya (Anitah, dkk., 2008: 6.11). Media pembelajaran 

berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu media auditif atau suara, media 

visual atau gambar, dan media audiovisual yaitu suara dan gambar (Sanjaya, 

2013: 172). 

g. Evaluasi 

Evaluasi adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan 

kriteria tertentu. Fungsi evaluasi dalam pembelajaran adalah untuk mengetahui 

tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan untuk mengetahui keefektifan 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan guru (Sudjana, 2014: 111). 

2.1.2 Pendidikan SBK dalam Kegiatan Pembelajaran 

Muatan Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 

tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak hanya terdapat dalam 1 mata pelajaran, 

karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Mata pelajaran SBK 

pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Pendidikan SBK 

diberikan di sekolah karena keunikan perannya yang tidak mampu diemban oleh 

mata pelajaran lain. Keunikan tersebut terletak pada pemberian pengalaman 

estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi dan berapresiasi melalui pendekatan 

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

Menurut Utomo, dkk. (2013: 237) pendidikan SBK memiliki peranan dalam 

pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan 

kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multikecerdasan yang terdiri atas 
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kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logis 

matematik, naturalis serta kecerdasan kreativitas, spiritual, moral, dan emosional. 

Di Sekolah Dasar, pembelajaran SBK terdiri dari pembelajaran seni tari, 

seni rupa, dan seni musik. Pembelajaran seni tari menekankan pada pengungkapan 

ekspresi yang diwujudkan melalui gerak yang biasanya diiringi musik. 

Pembelajaran seni rupa yang diciptakan dengan menggunakan elemen atau unsur 

rupa dan dapat diapresiasi melalui indera mata. Serta pembelajaran seni musik 

yang menekankan pada pengetahuan musik dan ekspresi melalui lagu.  

Menurut Kristanto (2013: 43) mata pelajaran SBK meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: (1) seni rupa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai dalam menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak 

mencetak, dan sebagainya; (2) seni tari yang mencakup keterampilan gerak 

berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, dan apresiasi 

terhadap gerak tari; (3) seni musik yang mencakup kemampuan untuk menguasai 

olah vokal, memainkan alat musik, dan apresiasi karya musik. 

Melihat pentingnya pendidikan SBK dalam mengembangkan potensi dan 

kepribadian siswa, maka sekolah harus mampu menyelenggarakan pembelajaran 

SBK yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

2.1.2.1 Seni Tari dalam Pembelajaran di SD 

Tari merupakan salah satu cabang seni yang diekspresikan melalui 

ungkapan gerak. Tari sebagai alat ekspresi mampu menciptakan untaian gerak 

(Jazuli, 1994: 1). Gerak-gerak dalam tari harus diungkapkan secara ritmis, 

sehingga memunculkan karakteristik tertentu sesuai dengan kualitas ritme yang 
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dimunculkan. Tari adalah gerakan-gerakan yang diberi bentuk dan ritme dari 

badan di dalam ruang (Hartong dalam Purwatiningsih, 2002: 30).  

Tari sebagai bentuk seni selalu menggunakan media badan atau tubuh 

manusia untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk gerak yang ritmis. Tari 

adalah gerak seluruh tubuh, disertai bunyi yang diatur menurut irama lagu dan 

ekspresi muka yang diserasikan dengan isi dari makna tari (Soeryodiningrat dalam 

Depdikbud, 1977: 5).  

Seni tari sebagai keindahan gerak anggota badan manusia yang bergerak, 

berjiwa, dan berirama yang harmonis (Poentjopoetro, dkk., 2008: 1.25). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, seni tari merupakan ekspresi jiwa 

seseorang yang diungkapkan melalui gerak ritmis yang indah. 

Unsur-unsur yang ada dalam tari adalah sebagai berikut. 

a. Gerak 

Gerak merupakan medium utama dalam tari, karena gerak merupakan 

elemen dasar tari. Gerak dalam tari tidak lepas dari sentuhan-sentuhan 

pengalaman hidup manusia. Gerak-gerak yang lahir adalah gerak yang telah 

diproses atau diolah, dikomposisikan, dan disusun berdasarkan kebutuhan 

ungkapan tarian, berdasarkan tema, cerita, komposisi, koreografi, kinestetik, 

artistik, dan sebagainya.  

b. Tenaga 

Tenaga melahirkan adanya gerakan atau aktivitas. Tenaga digunakan 

untuk mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Tenaga juga 

membedakan adanya gerak yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh banyak hal 
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diantaranya jenis dan karakter tarian. Salah satu keberhasilan penari di atas 

pentas adalah dengan penerapan tenaga secara proporsional, artinya penari 

dapat membawakan tarian pada bagian mana harus menggunakan tenaga besar 

atau kuat dan bagian mana harus menggunakan tenaga lembut dan sebagainya. 

c. Ritme atau irama 

Ritme dalam tari berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk 

menyelesaikan sebuah gerakan. Dalam tari terdapat gerakan dengan 

ritme/irama cepat, sedang, dan lambat yang harus diselesaikan oleh penari. 

Gerakan yang dilakukan dengan tempo yang cepat dapat memberikan kesan 

aktif dan menggairahkan, sedangkan gerakan lambat akan memberikan kesan 

tenang dan agung atau sebaliknya membosankan. 

d. Ruang  

Ruang dalam tari adalah tempat yang digunakan untuk kebutuhan gerak. 

Gerak yang dilakukan dalam ruang dapat dibedakan ke dalam ruang yang 

digunakan untuk tempat pentas dan ruang yang diciptakan penari (Sukarya, 

dkk., 2008: 2.3.3).  

Seni tari sendiri berfungsi sebagai media pendidikan yaitu untuk 

membantu membentuk manusia seutuhnya yang seimbang dan selaras dengan 

perkembangan pribadi. Kehadiran seni tari dapat menyumbangkan keseimbangan 

bagi perkembangan pribadi siswa. Nilai pendidikan pada seni tari dapat 

ditemukan pada gerakan, aturan, dan tema yang ada di dalamnya, nilai tersebut 

berperan dalam mengontrol perilaku dan pola pikir seseorang dalam setiap 

aktivitasnya (Jazuli, 1994: 61). 
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Pembelajaran seni tari di SD memfokuskan pada kemampuan siswa 

menggunakan tarian sebagai suatu alat estetika, memahami struktur gestur dan 

gerak untuk menangkap dan menyampaikan gagasan, pencitraan dan perasaan. 

Dalam pengorganisasian hasil belajar, guru seni tari harus dapat mengkategorikan 

3 aspek utama, yaitu penataan gerak (koreografi), pertunjukan, dan apresiasi. 

Penekanan aspek koreografi terutama pada proses dan eksplorasinya, bukan hasil 

akhir. Para siswa menggunakan komponen tarian untuk menciptakan gerakan, 

menstruktur, dan mengorganisir tarian. Aspek lain yaitu pertunjukan yang 

berkaitan dengan perkembangan fisik, ekspresi, dan interpretasi gerakan secara 

formal dan informal. Sebelum melakukan gerakan/tarian, siswa harus menyiapkan 

diri baik secara fisik maupun mental diantaranya melalui pemanasan. Serta aspek 

apresiasi yang melibatkan siswa dalam menganalisis tarian sendiri dan orang lain 

pada berbagai konteks (Soeteja, dkk., 2008: 3.2.11). 

2.1.2.2 Karakteristik Pembelajaran Seni Tari di SD 

Karakteristik tari siswa SD dibedakan menjadi 2, yaitu karakteristik siswa 

kelas rendah dan karakteristik tari siswa tinggi, seperti berikut ini. 

a. Karakteristik tari siswa kelas rendah 

Beberapa aspek penting dalam mengajarkan tari sesuai karakteristik 

siswa kelas rendah, antara lain: 

(1) Tema 

Penyusunan tema pada siswa kelas rendah didasarkan pada apa yang 

pernah dilihat. Dari apa yang dilihat, secara tidak sadar atau spontan siswa 

akan menirukan gerakan, lalu menjadikannya suatu tema. Tema yang 
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biasanya disukai siswa kelas rendah adalah tingkah laku binatang, seperti 

kupu-kupu, burung, dan ayam. 

(2) Bentuk gerak 

Siswa kelas rendah pada umumnya melakukan gerak-gerak yang 

tidak sulit dan sangat sederhana. Siswa kelas rendah memiliki imajinasi dan 

daya kreativitas yang tinggi, sehingga gerak yang dilakukan lincah, cepat, 

dan menggambarkan kegembiraan. 

(3) Bentuk iringan 

Siswa kelas rendah biasanya menyenangi iringan musik yang 

sederhana, mudah diingat, serta menggambarkan kesenangan atau 

kegembiraan. Musik iringan ini terutama terdapat pada lagu-lagu anak, 

seperti Kelinci, Kebunku, dan Kupu-Kupu. 

(4) Jenis tari 

Jenis tari pada siswa kelas rendah, paling tidak memiliki sifat 

kegembiraan atau kesenangan, geraknya lincah dan sederhana, iringannya 

mudah dipahami, seperti tari Gembira, tari Kupu-Kupu, dan tari Kelinci. 

b. Karakteristik tari siswa kelas tinggi 

Beberapa aspek penting dalam mengajarkan tari sesuai karakteristik 

siswa kelas tinggi, antara lain: 

(1) Tema 

Siswa kelas tinggi pada umumnya mulai memperhatikan hal-hal 

yang berhubungan dengan kehidupan sosial atau cerita tentang lingkungan 

sosial untuk dijadikan tema tari. 
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(2) Bentuk gerak 

Siswa kelas tinggi sudah memiliki keberanian dan kemampuan 

mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukannya menjadi 

bentuk-bentuk gerak tari. Mereka sudah memiliki keterampilan melakukan 

gerak yang cukup bervariasi. 

(3) Bentuk iringan 

Berbicara tentang bentuk iringan pada siswa kelas tinggi, paling 

tidak mereka sudah mempunyai kepekaan irama pada musik pengiringnya. 

Mereka dapat mengekspresikan gerak tari sesuai dengan suasana, garapan 

atau tema, seperti iringan suasana sedih, senang, marah, dan gembira. 

(4) Jenis tari 

Jenis tari yang diajarkan pada siswa kelas tinggi, antara lain jenis tari 

yang menggambarkan kepahlawanan dan kehidupan sosial, seperti tari 

Perang, tari Tani, dan tari Berlayar (Purwatiningsih, 2002: 77). 

2.1.2.3 Seni Rupa dalam Pembelajaran di SD 

Seni rupa adalah cabang seni yang penerapannya, terutama melalui indera 

penglihatan (mata). Karya seni rupa terwujud dari unsur-unsur pembentuk yang 

dapat dilihat dan dinikmati secara fisik serta memberi pengalaman batin kepada 

penikmatnya (Sukarya, dkk., 2008: 2.1.1). 

Karya seni rupa merupakan hasil dari suatu pengaturan atau penyusunan 

yang dibuat secara sadar atau disengaja, yang disusun berdasarkan unsur-unsur 

seni, yang meliputi garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, dan cahaya. Penyusunan 
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unsur-unsur seni menghasilkan suatu karya seni rupa yang artistik (Herawati, 

1999: 105). 

Menurut Garha (1979: 5) seni rupa merupakan media bentuk dan rupa 

yang disalurkan melalui penglihatan Seni rupa adalah salah satu bentuk kesenian 

visual atau tampak yang tidak hanya diserap oleh indera penglihatan, tetapi 

teksturnya juga dapat dirasakan oleh indera peraba. Seni rupa merupakan 

ungkapan gagasan dan perasaan manusia yang diwujudkan melalui pengolahan 

media dan penataan elemen serta prinsip-prinsip desain. Berdasarkan pengertian 

di atas, seni rupa berarti cabang seni yang dibentuk dari unsur rupa dan dapat 

diapresiasi melalui indera mata. 

Karya seni rupa memiliki berbagai macam ragamnya, baik dari bentuk, 

warna, bahan, alat pembuatan, dan fungsi atau pemanfaatannya. Berdasarkan 

dimensinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya dua dimensi dan 

karya tiga dimensi. Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang 

mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan karya seni rupa tiga dimensi 

mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal atau memiliki ruang (Sukarya, dkk., 

2008: 2.1.3).   

Berdasarkan kegunaan atau fungsinya, karya seni rupa digolongkan ke 

dalam karya seni murni (pure art, fine art) dan seni pakai (applied art). Seni 

murni adalah karya seni yang diciptakan semata-mata untuk dinikmati keindahan 

atau keunikannya saja, sedangkan seni pakai adalah karya seni rupa yang prinsip 

pembentukannya memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. 
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Jenis-jenis karya seni rupa sangat beragam, antara lain: (1) seni lukis, 

merupakan kegiatan pengolahan unsur-unsur seni rupa seperti garis, bidang, 

warna, dan tekstur pada bidang dua dimensi; (2) seni patung, merupakan wujud 

pengolahan unsur-unsur seni rupa pada bidang tiga dimensi; (3) seni grafis 

(cetak), merupakan cabang seni rupa yang tergolong ke dalam bentuk dua 

dimensi. Jika seni lukis umumnya merupakan karya-karya tunggal, kekhasan dari 

karya grafis adalah sifatnya yang bisa direproduksi atau diperbanyak; (4) seni 

kriya, merupakan hasil kebudayaan fisik yang lahir karena adanya tantangan dari 

lingkungan dan diri kriyawan. Seni kriya diartikan sebagai hasil daya cipta 

manusia melalui keterampilan tangan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan 

rohaninya, serta umumnya dibuat dari bahan-bahan alam. 

Unsur-unsur seni rupa atau unsur-unsur visual adalah sebagai berikut. 

a. Garis  

Garis merupakan perpanjangan dari susunan titik-titik yang memiliki 

panjang, namun relatif tidak memiliki lebar. Garis memiliki posisi atau 

menunjukkan arah. Garis dapat berperan sebagai penghubung dua titik atau 

pembatas bidang. Dari perpaduan ujung garis satu ke ujung garis berikutnya 

akan tercipta sebuah bentuk. Hampir semua wujud karya seni rupa 

mengandung unsur garis. 

b. Bidang  

Bidang merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari pertemuan ujung 

sebuah garis atau perpotongan beberapa buah garis. Bidang dapat pula 

ditimbulkan dan dibentuk oleh pulasan warna atau nada gelap terang. 
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c. Ruang  

Unsur keruangan dari sebuah karya seni rupa menunjukkan dimensi dari 

karya seni rupa tersebut. Ruang dua dimensi hanya menunjukkan ukuran 

(dimensi) panjang dan lebar, sedangkan ruang pada karya seni rupa tiga 

dimensi terbentuk karena adanya volume yang memberikan kesan kedalaman. 

d. Tekstur  

Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau 

permukaan benda. Setiap benda mempunyai sifat permukaan yang berbeda. 

Permukaan itu mungkin kasar, licin, mengkilat, kusam, dan polos. Tekstur bisa 

memberikan kesan berat atau ringannya suatu benda. 

e. Warna 

Warna merupakan unsur rupa yang secara langsung dapat menyentuh 

perasaan. Warna terdiri dari 3 kelompok, yaitu warna primer, warna sekunder, 

dan warna tersier. Warna primer merupakan warna yang tidak dapat dibuat 

dengan cara mencampur warna yang sudah ada. Contohnya: warna merah, biru, 

dan kuning. Warna sekunder dapat dibuat dengan cara mencampur dua warna 

primer dengan perbandingan yang sama. Warna tersier merupakan warna yang 

dapat dibuat dengan cara mencampur tiga atau lebih jenis warna. 

f. Gelap terang 

Unsur gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya 

yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan unsur gelap terang memberikan 

kesan permukaan yang sempit, lebar, arah, dan efek keruangan (Soeteja, dkk., 

2008: 2.1.17). 
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Pembelajaran seni rupa di SD menekankan pada pencitraan dan objek 

yang dibuat, ditunjukan, dan diapresiasi siswa. Melalui pembelajaran seni, siswa 

terlibat dalam pengalaman untuk mengembangkan ungkapan pribadi, 

pertimbangan estetika, dan kesadaran kritis. Para siswa mendapatkan kepuasan 

dan kenikmatan dari berkarya dan memamerkan hasil karya. Pengorganisasian 

hasil belajar seni dikategorikan dalam 3 kegiatan utama, yaitu praktik berkarya, 

pameran, dan mengapresiasi karya seni (Sukarya, dkk., 2008: 3.2.9).  

Para siswa terlibat dalam kegiatan berkarya seni dengan proses 

perancangan, menciptakan bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan 

berbagai material, proses, dan fungsi. Melalui proses berkarya, siswa 

mengkomunikasikan gagasan, perasaan, pengalaman, dan pengamatan atas dunia 

mereka. Kegiatan memamerkan karya secara formal dan informal memberikan 

siswa pengalaman untuk memberi dan menerima tanggapan atas sebuah hasil 

karya. Kegiatan apresiasi seni rupa juga mendidik dan melatih siswa 

mendeskripsikan, meneliti, menginterpretasikan, serta mengevaluasi karya sendiri 

dan orang lain.   

2.1.2.4 Karakteristik Pembelajaran Seni Rupa di SD   

Karakteristik seni rupa siswa SD berdasarkan teori tahap-tahap 

perkembangan menggambar atau seni rupa, secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu kelas I-III ditandai dengan kuatnya daya fantasi imajinasi, 

sedangkan kelas IV-VI ditandai dengan mulai berfungsinya kekuatan rasio 

(Soeteja, dkk., 2008: 4.2.3).  
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Periodisasi perkembangan karya seni rupa anak menurut Lowenfeld dan 

Brittain terdiri dari: masa mencoreng (2-4 tahun); masa prabagan (4-7 tahun); 

masa bagan (7-9 tahun); masa realisme awal (9-12 tahun); masa naturalisme semu 

(12-14 tahun); dan masa penentuan (14-17 tahun).  

Masa mencoreng diawali dengan goresan-goresan yang belum 

menggambarkan suatu bentuk objek. Biasanya, pada tahap ini anak hanya mampu 

menghasilkan goresan terbatas dengan arah vertikal atau horizontal. Hal tersebut 

terkait dengan kemampuan anak yang masih menggunakan motorik kasarnya. 

Pada perkembangan berikutnya penggambaran garis mulai beragam dengan arah 

yang bervariasi pula. Selain itu, mereka juga sudah mampu membuat garis 

melingkar. 

Masa pra bagan memiliki ciri-ciri menarik dimana anak telah 

menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan objek dari 

dunia sekitarnya, koordinasi tangan lebih berkembang, aspek warna belum ada 

hubungan tertentu dengan objek, serta penempatan dan ukuran objek bersifat 

subjektif, didasarkan pada kepentingannya. 

Masa bagan ditandai dengan konsep bentuk yang mulai tampak lebih jelas. 

Gambar masih tetap terkesan datar, penafsiran ruang bersifat subjektif. Masa 

realisme awal ditandai dengan karya yang lebih menyerupai kenyataan, kesadaran 

perspektif mulai muncul, perhatian pada objek mulai rinci, namun proporsi objek 

belum sepenuhnya dikuasai, pemahaman warna mulai disadari. 

Masa naturalisme ditandai dengan kemampuan berfikir abstrak, perhatian 

pada seni mulai kritis, pengamatan pada objek lebih rinci. Masa penentuan 
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ditandai dengan kesadaran akan kemampuan diri, perbedaan tipe individual makin 

tampak, anak yang cenderung berbakat akan melanjutkan kegiatannya dengan rasa 

senang, sedangkan anak yang merasa tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan 

seni rupa. 

2.1.2.5 Seni Musik dalam Pembelajaran di SD 

Seni musik sebagai salah satu cabang dari kesenian adalah suatu hasil 

karya seni dalam bentuk bunyi atau lagu yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, seperti irama, melodi, harmoni, 

bentuk lagu, dan ekspresi (Safrina, 1999:1). 

Menurut Sudarsono (dalam Modul UNP, 2010: 61) seni musik adalah 

ungkapan rasa indah manusia dalam wujud nada atau bunyi. Suatu karya seni 

musik mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur 

musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, dan ekspresi 

sebagai satu kesatuan. Seni musik dalam proses pendidikan membantu 

pengungkapan ide atau gagasan seseorang yang ditimbulkan dari gejala 

lingkungan dengan menggunakan unsur-unsur musik, sehingga terbentuk suatu 

karya musik yang tidak terlepas dari rasa keindahan. 

Seni musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan bunyi 

sebagai media, ditinjau dari sumber bunyinya, bahannya, dan cara memainkannya. 

Ada musik yang dibuat dengan mengeksplorasi sumber bunyi yang dihasilkan 

oleh organ tubuh manusia, seperti: tepuk tangan, bersiul, dan suara mulut. 

Adapula yang menggunakan alat-alat, seperti: batu, bambu, kayu, dan logam. 

Serta alat-alat musik yang sengaja dibuat baik secara tradisional maupun 
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menggunakan teknologi canggih, seperti: gamelan, angklung, rebana, piano, gitar, 

biola, flute, saxophone, terompet, dan sebagainya. Dengan banyaknya alat yang 

digunakan sebagai sumber bunyi, maka karya musik yang dihasilkan juga 

beraneka ragam. Seni musik merupakan pengungkapan perasaan seseorang 

melalui media bunyi yang melibatkan unsur-unsur musik seperti irama, melodi, 

harmoni, bentuk atau struktur lagu, dan ekspresi (Soeteja, dkk., 2008: 2.2.1). 

Seni musik berperan dalam memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengembangkan rasa keindahan dengan mengalami dan menghayati bunyi 

ungkapan musik itu sendiri. Musik dapat mengembangkan kepekaan anak 

terhadap lingkungannya dan dapat membuat anak lebih menghargai serta 

menikmati musik tidak hanya melalui selera intelektualnya, tetapi juga melalui 

selera seninya (Safrina, 1999: 3). Musik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. 

a. Nada 

Elemen dasar musik adalah bunyi yang umumnya disebut nada. Nada 

adalah bunyi yang mempunyai getaran teratur tiap detik, dengan sifat tinggi, 

panjang, keras, lembut, dan warna yang berbeda. Suara dapat dibagi ke dalam 

nada yang memiliki tinggi nada atau tala menurut frekuensinya. Perbedaan tala 

antara dua nada disebut sebagai interval. 

b. Ritme  

Ritme atau irama adalah gerak nada yang teratur mengalir karena 

munculnya aksen secara tetap. Ritme merupakan aliran ketukan dasar yang 

teratur mengikuti beberapa variasi gerak melodi.  
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c. Melodi 

Melodi adalah serangkaian nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi 

rendah atau naik turunnya nada. Melodi yang baik adalah melodi yang 

terjangkau dan sesuai dengan karakter vokal atau instrumennya, artinya 

interval nada yang digunakan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

d. Birama  

Birama adalah suatu nada untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu 

ruas birama. Satu ruas birama ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal yang 

disebut garis birama. Setiap birama dalam musik mempunyai tekanan suara 

yang teratur. 

e. Harmoni  

Harmoni dapat dikatakan sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan 

tinggi berbeda yang dibunyikan bersamaan atau berurutan. 

f. Tangga nada 

Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang 

(Subagyo, 2007: 67).   

Menurut Utomo, dkk. (2009: 236) pembelajaran seni musik sebagai salah 

satu aspek dalam mata pelajaran seni budaya di SD/MI, siswa diharapkan 

memiliki kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan alat musik, 

apresiasi karya musik, serta keterampilan yang mencakup segala aspek kehidupan 

(life skills) yang meliputi keterampilan personal, keterampilan sosial, 

keterampilan vokasional, dan keterampilan akademik. Hasil belajar musik 

dikategorikan ke dalam 3 aspek yang menunjukkan kemampuan siswa 
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mengidentifikasi dan merespon secara aural dan visual, menyanyi dan bermain 

musik, serta membaca dan menulis musik (Sukarya, dkk., 2008: 3.2.10). 

Para siswa mengidentifikasi, meneliti, dan bereaksi terhadap pola musikal, 

warna nada, struktur, dan unsur-unsur ekspresif di dalam musik dari berbagai 

konteks budaya dan historis. Melalui kegiatan bernyanyi dan memainkan alat 

musik dalam gaya yang sesuai, secara individu atau bersama orang lain, siswa 

menunjukkan pengembangan berkenaan dengan suara, fisik, gaya, dan konsep 

musik. Serta kompetensi dalam pembacaan dan tulisan ditunjukkan siswa dengan 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka tentang pola musik, struktur, 

dan unsur-unsur membaca dan menulis musik. 

Pembelajaran seni musik yang dilaksanakan di sekolah-sekolah maupun 

lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan siswa. Selain mengembangkan kreativitas, musik dapat membantu 

perkembangan individu, mengembangkan sensitivitas, membangun rasa 

keindahan, mengungkapkan ekspresi, dan mengenalkan siswa pada budaya 

mereka. Seni musik tergabung dalam kelompok mata pelajaran estetika yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan 

kemampuan mengapresiasi keindahan (Depdiknas, 2006: 4). 

Karakter musik anak adalah sifat musik anak yang seyogyanya tepat 

dengan hakikat perkembangan anak ditinjau dari segi biologis, jiwa, maupun 

kemampuan berpikir serta minat anak. Karakter musik anak harus dibuat sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Musik harus memberikan kesempatan 

untuk mendorong kreativitas anak (Soeteja, dkk., 2008: 4.3.5). 
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2.1.2.6 Karakteristik Pembelajaran Seni Musik di SD 

Musik yang disuguhkan pada anak hendaknya memenuhi beberapa kriteria 

berikut ini.  

a. Pola melodi dan ritme pendek, mudah diingat, sehingga berguna untuk 

dikembangkan sesuai kemampuan dan kreativitas anak. 

b. Mengandung unsur musik seperti tempo, dinamika, bunyi, dan ekspresi musik 

yang bisa diolah dan diekspresikan. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan 

kesempatan pada anak untuk memperoleh pengalaman mengolah bunyi melalui 

musik. 

c. Syair lagu sesuai bagi anak dan mengandung pesan yang bermanfaat bagi anak. 

Selain itu bahasa dan syair yang digunakan harus disusun sedemikian rupa dan 

dipilih dengan hati-hati agar mudah dipahami anak. 

d. Sesuai dengan minat dan menyatu dengan kehidupan anak sehari-hari. Musik 

harus mengandung hal yang menarik bagi anak. 

e. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bergerak melalui musik. Pada saat 

bernyanyi anak dapat menari, saat mendengarkan musik anak mencoba 

mengembangkan gerak sesuai dengan musik yang didengarnya. Dalam 

pembelajaran musik, melalui gerakan tubuh tersebut, anak dapat menghasilkan 

bunyi dengan memanfaatkan berbagai sumber bunyi seperti memukulkan 

tongkat, bertepuk tangan, dan menghentakan kaki (Sukarya, 2008: 4.3.7). 

2.1.3 Pendidikan Karakter Berbasis Nilai di Sekolah 

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin character yang 

berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. 
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Karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang 

melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Karakter sama 

dengan kepribadian (Sjarkawi dalam Koesoema, 2015: 80). Kepribadian dianggap 

sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang 

bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Karakter erat 

kaitannya dengan kepribadian seseorang, dimana seseorang bisa disebut 

berkarakter apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral (Jihad, dkk., 

2010: 39). 

Pendidikan karakter merupakan sebuah proses transformasi nilai-nilai 

kehidupan untuk dikembangkan dalam kepribadian seseorang, sehingga menjadi 

satu dalam perilaku kehidupan orang itu (Gaffar dalam Kesuma, dkk., 2012: 5). 

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan 

karakter-karakter luhur kepada anak didik, sehingga mereka dapat menerapkan 

dan memprakktikanya dalam kehidupan sehari-hari (Wibowo, 2012: 36). 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti plus, yang 

melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan (Suyanto, 2010: 37). 

Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-

nilai karakter pada siswa yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran, 

serta tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap diri sendiri maupun 

lingkungannya.  

Tujuan pendidikan karakter adalah sebagai berikut. 

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia 

dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 
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b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa. 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang 

aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan 

yang tinggi dan penuh kekuatan (Kemendiknas dalam Fitri, 2012: 24). 

Tujuan pendidikan karakter di sekolah adalah sebagai berikut. 

a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting 

dan perlu agar siswa memiliki kepribadian. 

b. Mengoreksi perilaku siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan sekolah. 

c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama (Kesuma, 

dkk., 2013: 9). 

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan pendidikan karakter adalah 

mengkoreksi, menanamkan, dan mengembangkan nilai-nilai positif pada siswa, 

sehingga menjadi pribadi yang unggul dan bermartabat. 

Strategi pembelajaran pendidikan karakter dapat dilihat dalam 5 bentuk 

integrasi, yaitu: (1) integrasi ke dalam mata pelajaran; (2) integrasi melalui 

pembelajaran tematik; (3) integrasi melalui penciptaan suasana berkarakter dan 
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pembiasaan; (4) integrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler; (5) integrasi antara 

program pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat (Fitri, 2012: 46). 

Pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran yang dipelajari 

siswa di sekolah dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa karena 

mereka memahami, menginternalisasi, dan mengaktualisasikannya melalui proses 

pembelajaran (Suyanto, 2010: 64). Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi 

dalam semua mata pelajaran (Jihad, dkk., 2010: 79).  

Berdasarkan pernyataan di atas, salah satu strategi implementasi pendidikan 

karakter adalah melalui integrasi dalam mata pelajaran. Pendidikan karakter dapat 

dikolaborasikan dalam pembelajaran di sekolah untuk membentuk sifat-sifat 

positif siswa. 

Setiap karakter positif sesungguhnya akan merujuk pada sifat-sifat Allah 

(Agustian dalam Kesuma, 2012: 13). Dari sekian banyak karakter yang bisa 

diteladani, terdapat 7 karakter dasar, yaitu: (1) jujur; (2) tanggung jawab; (3) 

disiplin; (4) visioner; (5) adil; (6) peduli; dan (7) kerjasama. Rumusan nilai-nilai 

tersebut merupakan hasil refleksi terhadap perjalanan bangsa Indonesia dari waktu 

ke waktu.  

Indonesia Heritage Foundation (dalam Wibowo, 2010: 36) merumuskan 9 

karakter, yaitu: (1) cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya; (2) tanggung 

jawab, disiplin, dan mandiri; (3) jujur; (4) hormat dan santun; (5) kasih sayang, 

peduli, dan kerjasama; (6) percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang 

menyerah; (7) keadilan dan kepemimpinan; (8) baik dan rendah hati; (9) toleransi. 
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Nilai karakter yang relevan untuk diterapkan di SD sesuai dengan 

karakteristik siswa terdiri dari 18 nilai. Salah satunya adalah nilai kerjasama yang 

memuat 2 indikator yaitu menggabungkan tenaga pribadi dengan orang lain untuk 

bekerja demi mencapai suatu tujuan dan membagi pekerjaan dengan orang lain 

untuk suatu tujuan (Fitri, 2012:107). Berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam 

pendidikan karakter, kerjasama menjadi salah satu nilai yang harus dikembangkan 

pada siswa SD. 

2.1.4 Karakter Kerjasama dalam Kegiatan Pembelajaran   

Kerjasama merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Kerjasama 

adalah aktivitas yang dikerjakan secara bersama-sama demi memperoleh manfaat 

yang juga bisa dirasakan bersama. Kerjasama merupakan bentuk hubungan atau 

interaksi antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama (Huda, 2015: 30). 

Keterampilan sosial dibutuhkan seseorang dalam melakukan interaksi atau 

hubungan sosial. Hubungan sosial diartikan sebagai cara individu bereaksi 

terhadap orang-orang di sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki 

kepentingan dengan manusia lain, ingin berhubungan dengan orang lain, saling 

berbagi rasa dan pengalaman dengan orang lain (Soeparwoto, 2007: 113).  

Pembelajaran dengan kerjasama akan memberikan landasan bagaimana 

siswa dapat sukses belajar bersama orang lain. Kerjasama antar siswa dalam 

kegiatan belajar dapat memberikan berbagai pengalaman. Mereka akan lebih 

banyak mendapatkan kesempatan berbicara, inisiatif, menentukan pilihan dan 

secara umum mengembangkan kebiasaan yang baik (Isjoni, 2007: 18, 24).  
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Penelitian menyebutkan bahwa individu-individu bekerjasama ketika 

mereka memiliki relasi yang dekat satu sama lain dan berharap memperoleh 

tujuan bersama. Sebaliknya, seorang individu yang tidak bekerjasama akan jarang 

berkomunikasi dengan individu lain dan hanya ingin memperoleh hasil yang bisa 

dirasakan sendiri. Ada sederet faktor-faktor risiko penyebab kegagalan anak di 

sekolah. Faktor-faktor risiko tersebut ternyata bukan terletak pada kecerdaan otak, 

tetapi pada karakter dimana salah satunya adalah kemampuan bekerjasama 

(Wibowo, 2012: 19). 

Beberapa manfaat yang diperoleh melalui pembelajaran dengan kerjasama 

atau kelompok antara lain sebagai berikut. 

a. Hasil pembelajaran menjadi lebih tinggi 

 Hasil tersebut meliputi produktivitas belajar yang semakin meningkat, 

daya ingat yang lebih lama, motivasi intrinsik yang lebih besar, motivasi 

berprestasi yang semakin tinggi, kedisiplinan yang lebih stabil, dan berpikir 

dengan lebih kritis. 

b. Relasi antar siswa lebih positif  

 Relasi ini meliputi keterampilan bekerjasama yang semakin baik, 

kepedulian pada orang lain semakin meningkat, dukungan sosial dan akademik 

semakin besar, serta sikap toleran terhadap perbedaan. 

c. Kesehatan psikologis yang lebih baik 

 Kesehatan ini meliputi penyesuaian psikologis, perkembangan sosial, 

kekuatan ego, kompetensi sosial, harga diri, identitas diri, dan kemampuan 

menghadapi kesulitan dan tekanan (Huda, 2015: 66). 
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Kemauan untuk bekerjasama dipraktikkan melalui aktivitas yang 

tergambarkan dalam keterampilan bekerjasama. Dengan demikian, siswa perlu 

didorong agar mau berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Siswa 

harus dibantu untuk mengatasi berbagai hambatan dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi, sehingga setiap siswa dapat menyampaikan ide, pendapat, dan 

memberikan kontribusi atas keberhasilan kelompok (Sanjaya, 2013: 246). 

Cara meningkatkan kemampuan kerjasama siswa adalah sebagai berikut. 

a. Saling mengerti dan percaya satu sama lain. 

b. Saling menerima dan mendukung satu sama lain. 

c. Mendamaikan setiap perdebatan yang akan melahirkan konflik (Johnson dalam 

Huda, 2015: 55). 

Guru harus berusaha menanamkan dan membina sikap berdemokrasi 

diantara para siswa. Suasana sekolah atau kelas harus diwujudkan sedemikian 

rupa, sehingga dapat menumbuhkan kepribadian siswa yang demokratis dan 

diharapkan dapat tercipta suasana yang terbuka dengan kebiasaan-kebiasaan 

kerjasama, terutama dalam memecahkan kesulitan. Seorang siswa harus dapat 

menerima pendapat siswa lain, seperti saat siswa satu mengemukakan pendapat, 

siswa lain harus mendengarkan dan saling menghormati (Hasan dalam Isjoni, 

2012: 26). 

Beberapa indikator yang mencerminkan sikap kerjasama siswa, antara lain: 

a. Siswa terlibat di dalam mendefinisikan, menyaring, dan partisipasi sosial. 

b. Respek pada orang lain, memperlakukan orang lain dengan penuh 

pertimbangan kemanusiaan. 
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c. Berpartisipasi untuk menyelesaikan tugas bersama-sama (Isjoni, 2007: 25).  

Selain indikator di atas, indikator lain yang harus diperhatikan dalam 

kerjasama adalah sebagai berikut. 

a. Bekerja dalam kelompok. 

b. Mengupayakan keberhasilan bersama. 

c. Bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 

d. Menghindari dan mendamaikan konflik (Huda, 2015: 76). 

Indikator kerjasama selanjutnya adalah sebagai berikut. 

a. Menggabungkan tenaga diri pribadi dengan orang lain untuk bekerja demi 

mencapai suatu tujuan. 

b. Membagi pekerjaan dengan orang lain untuk suatu tujuan (Fitri, 2012: 107). 

Sedangkan indikator yang menunjukkan karakter kerjasama tingkat awal 

adalah sebagai berikut. 

a. Menggunakan kesepakatan 

Menggunakan kesepakatan berarti menyamakan pendapat yang berguna 

untuk meningkatkan hubungan kerjasama. 

b. Menghargai hasil karya orang lain  

Menghargai hasil karya orang lain berarti memberikan penghargaan atau 

apresiasi terhadap hasil karya yang dibuat dengan usaha dan kerja keras. 

c. Mengambil giliran dan berbagi tugas 

Setiap anggota bersedia menggantikan dan bersedia mengemban tugas 

atau tanggung jawab tertentu (Lungdren dalam Isjoni, 2007: 46-48). 

Kerangka teori dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut ini. 
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Gambar 2.1 Kerangka teori 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait 

dengan pembelajaran seni dan kerjasama. Hasil penelitian yang mendukung antara 

lain sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Setiyastuti (2011) berjudul 

“Pembelajaran Pengembangan Kreativitas Seni Tari sebagai Upaya Pembentukan 

Karakter Siswa di SMK Mikael Surakarta” Jurnal Abdi Seni Pengabdian kepada 

Masyarakat, Vol. 3, No. 1, (28-36) menunjukkan bahwa pembelajaran 

pengembangan kreativitas seni tari sebagai upaya pembentukan karakter di SMK 

Mikael Surakarta diharapkan dapat membuka wawasan, membentuk karakter, 

meningkatkan kreativitas, serta memberikan pengalaman estetik melalui kegiatan 

berolah gerak tari. 

Penelitian yang dilakukan Budi hanya menekankan pada hasil yang 

diperoleh setelah mengikuti pembelajaran seni tari. Dalam penelitian tersebut 

tidak dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran seni tari, sehingga 

dapat mengembangkan karakter siswa. 

Hasil penelitian Budi diperbarui oleh penelitian Pratiwi Esti Susanty dan 

Eny Kusumastuti (2012) berjudul “Model Pembelajaran Interaktif Kelompok pada 

Mata Pelajaran Seni Tari” Jurnal Seni Tari UNNES (ISSN: 2252-6625) Vol. 1, 

No. 1, (1-10). Jika pada penelitian Budi tidak menunjukkan bagaimana proses 

pelaksanaan pembelajaran seni tari, maka penelitian ini lebih lengkap dimana 

pembelajaran tari yang dilakukan secara berkelompok melalui tiga tahapan 

pembelajaran yaitu pendahuluan, inti, dan penutup memberikan hasil baik dari 
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segi kognitif (siswa sudah mengerti cara mengeksplorasi gerak tari); segi afektif 

(siswa sudah mulai berani dan tidak malu untuk tampil); maupun segi 

psikomotorik (siswa dapat mengeksplorasi gerak tari).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Eny diperbarui kembali 

oleh penelitian Dini Agustiani Suryaningrum, Hariyanto, dan Tri Wahyuningtyas 

(2013) berjudul “Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Seni Tari Kompetensi 

Ekspresi (Berkarya Tari) Kelas XI di SMA N 1 Geger Kabupaten Madiun” Jurnal 

Seni dan Desain Universitas Negeri Malang. Jika pada penelitian Pratiwi dan Eny 

menekankan pada hasil pembelajaran tari dalam bentuk kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang diperoleh melalui tahapan pembelajaran yaitu pendahuluan, 

inti, dan penutup, penelitian ini lebih menekankan pada strategi penyampaian 

pembelajaran seni tari, mulai dari cara guru memberikan materi, menggunakan 

metode, media, melaksanakan kegiatan awal sampai akhir pembelajaran, hingga 

cara mengelola kelas, sehingga dapat menumbuhkan keterampilan siswa dalam 

mengeksplor kreativitas dalam gerak, musik, dan ekspresi, serta membentuk 

karakter tanggung jawab dan kerjasama siswa. Akan tetapi, dalam penelitian ini 

hasil proses pembelajaran tari tidak dijelaskan secara rinci menurut ranah kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik. 

Jika 3 penelitian sebelumnya membahas tentang pembelajaran seni tari yang 

dapat mengembangkan karakter siswa, penelitian Rukmini (2013) berjudul 

“Penggunaan Model Pembelajaran Pemberian Tugas dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Seni Budaya Siswa Kelas XI SMA 10 

Pekanbaru” Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya, dan Sosial lebih menekankan pada 
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penggunaan metode pembelajaran berupa pemberian tugas pada mata pelajaran 

Seni Budaya yang dapat memotivasi siswa untuk bekerjasama dalam kelompok. 

Metode pembelajaran pemberian tugas ini dinilai berhasil karena dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Melalui langkah-langkah metode pembelajaran 

pemberian tugas, siswa termotivasi untuk memecahkan berbagai masalah, serta 

dapat memupuk kerjasama siswa. Akan tetapi, pada penelitian ini tidak 

menjelaskan proses pelaksanaan pembelajaran seperti 3 penelitian sebelumnya. 

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan 

oleh Sudrajat, Taat Wulandari, dan Agustina Tri Wijayanti (2015) berjudul 

“Muatan Nilai-Nilai Karakter melalui Permainan Tradisional di PAUD Among 

Siwi, Panggung Harjo, Sewon, Bantul” Jurnal Ilmu Sosial UNY Jipsindo Vol. 2, 

No. 1, (44-65) menjelaskan bahwa penanaman karakter siswa tidak hanya 

dilakukan melalui pembelajaran, tetapi dapat pula dilakukan melalui permainan 

tradisional. Penanaman karakter melalui permainan tradisional dapat dilihat dalam 

beberapa permainan seperti sluku-sluku bathok, ancak-ancak alis, dempo ewa 

ewo, baris rampak, dan sebagainya. Dimana dalam permainan, tarian, dan 

nyanyian terdapat beberapa hal seperti wiroso (perasaan), wiromo (irama), wirogo 

(psikomotorik atau keterampilan).  

Penelitian-penelitian di atas didukung pula oleh penelitian Yassir M 

Mahgoub (2015) berjudul “The Importance of The Development of Art Education 

Curriculum in the Sudanese Educational Institutions” International Journal of 

Humanities and Social Science Vol. 5, No. 8 (1), (99-104). Penelitian ini lebih 

menekankan kualitas dalam mengajar pendidikan seni yang ditentukan oleh 5 
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prinsip, yaitu (1) isi bahan ajar dalam seni harus berhubungan langsung dengan 

lingkungan sosial budaya siswa; (2) kerjasama tim harus dikembangkan dalam 

pembelajaran seni; (3) dukungan dari berbagai pihak mulai dari sekolah, keluarga, 

dan institusi atau lembaga dalam rangka memperlancar proses pembelajaran; (4) 

kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa; dan (5) metode 

yang bervariasi harus dikembangkan dalam pembelajaran seni. Prinsip kualitas 

mengajar seni pada poin ke-5 mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Rukmini (2013) bahwa metode pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar sekaligus membentuk karakter kerjasama siswa. 

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Margaret Macintyre 

Latta dan Christine Marme Thompson (2011) berjudul “Art Education as 

Multiprofessional Collaboration” International Journal of Education and the Arts 

(IJEA) ISSN (1529-8094) Vol. 13, No. 1, (1-22) mendukung penelitian-penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini menekankan bagaimana cara pendidik mengajarkan 

kerjasama melalui pembelajaran seni tari. 

Serta didukung penelitian yang dilakukan oleh Kaori Iwai berjudul The 

Contribution of Arts Education to Children’s Lives: Prepared for the Division of 

Arts and Cultural Enterprise in UNESCO under the project to promote arts 

education in school environment. Hasil penelitian hanya menunjukkan bahwa 

program pendidikan seni memfokuskan pada pengembangan kreativitas dan 

pembentukan karakter anak. Akan tetapi, penelitian ini tidak menjelaskan 

bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kreativitas dan karakter anak. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli baik 

nasional maupun internasional, semuanya mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Walaupun bidang kajian yang diteliti sama, penelitian ini memiliki 

perbedaan dari penelitian sebelumnya. Jika beberapa penelitian terdahulu hanya 

meneliti satu muatan pembelajaran seni, seperti seni tari. Penelitian ini meneliti 

pembelajaran seni di SD yang mencakup seni rupa, seni musik, dan seni tari. 

Selain itu, peneliti tidak hanya meneliti pelaksanaan pembelajarannya, tetapi juga 

pembentukkan karakter dalam pembelajaran tersebut. Dan peneliti fokus pada satu 

nilai karakter yaitu karakter kerjasama. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan pengamatan peneliti di SDN Tambakaji 05 Semarang, 

teridentifikasi bahwa pembelajaran SBK dapat membentuk karakter kerjasama 

siswa, antara lain: (1) siswa tidak bersikap individualis; (2) siswa saling peduli 

terhadap kesulitan teman; (3) siswa dapat memegang peranannya dengan baik 

ketika pembelajaran kelompok; (4) siswa mau bekerjasama dengan semua teman 

tanpa membeda-bedakan. 

Berdasarkan identifikasi tersebut, terlihat bahwa pembelajaran SBK dapat 

membentuk karakter kerjasama siswa. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti 

pelaksanaan pembelajaran SBK dalam membentuk karakter kerjasama siswa. 

Variabel atau indikator yang diteliti, yaitu (1) pelaksanaan pembelajaran 

SBK pada siswa kelas tinggi; (2) bentuk karakter kerjasama siswa kelas tinggi 

dalam pembelajaran SBK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

untuk mengkaji pelaksanaan pembelajaran SBK dalam membentuk karakter 
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kerjasama siswa. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2012: 4).  

Landasan teori terkait penelitian ini adalah konsep pembelajaran seni dan 

kerjasama dalam pembelajaran. Pendidikan seni di SD dicurahkan untuk bermain. 

Dalam kegiatan bermain inilah bentuk ekspresi kreatif anak dapat dikembangkan. 

Pendidikan kesenian dapat mengembangkan kepekaan apresiasi estetik dan 

membentuk kepribadian manusia seutuhnya sesuai dengan lingkungan dan 

konteks sosial budaya Indonesia (Herawati, 1999: 18). Sedangkan konsep 

pembelajaran dengan kerjasama akan memberikan landasan teoritis bagaimana 

siswa dapat sukses belajar bersama orang lain. Kerjasama dalam kegiatan belajar 

dapat memberikan berbagai pengalaman. Siswa akan lebih banyak mendapatkan 

kesempatan berbicara, berinisiatif, menentukan pilihan, dan mengembangkan 

kebiasaan yang baik (Isjoni, 2007: 24).  

Melalui pengumpulan data yang bersumber dari kepala sekolah, guru, dan 

siswa di SDN Tambakaji 05 Semarang, diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai pelaksanaan pembelajaran SBK dalam membentuk karakter kerjasama 

siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang. Gambaran kerangka berpikir 

penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut. 
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Gambar 2.2 Kerangka berpikir

Masalah  

 

Pembelajaran SBK dapat membentuk karakter kerjasama siswa 

Variabel atau indikator yang diteliti: 

(1) Pelaksanaan pembelajaran SBK pada siswa kelas tinggi  

(2) Bentuk karakter kerjasama siswa kelas tinggi dalam pembelajaran SBK 

Identifikasi masalah: 

(1) Siswa tidak bersikap individualis;  

(2) Siswa saling peduli terhadap kesulitan teman; 

(3) Siswa dapat memegang peranannya dengan baik ketika pembelajaran kelompok;  

(4) Siswa mau bekerjasama dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. 

 

PENELITIAN KUALITATIF 

 

Konsep pembelajaran seni 

Pendidikan seni di SD dicurahkan untuk 

bermain. Dalam kegiatan bermain inilah bentuk 

ekspresi kreatif anak dapat dikembangkan. 

Pendidikan kesenian dapat mengembangkan 

kepekaan apresiasi estetik dan membentuk 

kepribadian manusia seutuhnya, berbudi luhur 

sesuai dengan lingkungan dan konteks sosial 

budaya Indonesia (Herawati, 1999: 18). 

Pembelajaran dengan kerjasama akan 

memberikan landasan teoritis bagaimana 

siswa dapat sukses belajar bersama orang 

lain. Kerjasama dalam kegiatan belajar 

dapat memberikan berbagai pengalaman. 

Siswa akan lebih banyak mendapatkan 

kesempatan berbicara, berinisiatif, 

menentukan pilihan, dan mengembangkan 

kebiasaan yang baik (Isjoni, 2007: 24).  

 

Pelaksanaan Proses Pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang 

 

Pembelajaran SBK dapat membentuk karakter kerjasama siswa 

(menghargai hasil karya orang lain, menampilkan hasil karya sesuai giliran, berbagi tugas sesuai 

tanggung jawab, berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas, berupaya mencapai keberhasilan bersama, 

berupaya menghindari konflik ) 

 

Konsep kerjasama dalam 

pembelajaran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sesuai pokok bahasan 

yang dikaji yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran SBK dalam membentuk 

karakter kerjasama siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasilnya menekankan makna 

daripada generalisasi (Sugiyono, 2013: 15). Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara 

holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata (Moleong, 2012: 6).  

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan dan analisis data didasarkan pada 

fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Peneliti tidak melakukan manipulasi 

terhadap semua kegiatan, keadaan, dan kejadian selama proses penelitian 

berlangsung, maka untuk mendapatkan data tersebut, peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran SBK dalam 

membentuk karakter kerjasama siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 

Semarang. 
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3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian adalah 

sebagai berikut (Arikunto, 2013: 61). 

a. Memilih masalah, menentukan suatu masalah bukanlah pekerjaan mudah, 

sehingga diperlukan kepekaan dari seorang peneliti untuk menemukan 

permasalahan dan pemecahannya; 

b. Studi pendahuluan, sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya peneliti 

harus mengadakan studi pendahuluan untuk mencari informasi yang diperlukan 

agar masalahnya menjadi lebih jelas kedudukannya; 

c. Merumuskan masalah, setelah mendapat informasi yang cukup melalui studi 

pendahuluan, maka masalah yang diteliti menjadi jelas. Agar penelitian dapat 

dilaksanakan dengan baik peneliti harus merumuskan masalah agar alur 

penelitian menjadi lebih jelas; 

d. Merumuskan anggapan dasar, merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya 

oleh peneliti dan berfungsi sebagai tempat berpijak dalam melakukan 

penelitian; 

e. Memilih pendekatan, pendekatan digunakan peneliti untuk melakukan 

penelitian. Pendekatan juga menunjukkan jenis penelitian yang diambil. Selain 

itu, pendekatan sangat menentukan variabel atau objek penelitian yang akan 

diteliti dan sumber data; 

f. Menentukan variabel dan sumber data, pada langkah ini akan menjawab 

pertanyaan apa yang akan diteliti dan dari mana data diperoleh. Variabel dan 

sumber data harus diidentifikasi dengan jelas agar tepat dalam menentukan alat 
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untuk mengumpulkan data. Kedua hal tersebut dilaksanakan dalam waktu 

bersamaan karena ketika peneliti menyebutkan variabel apa yang akan diteliti, 

seyogianya langsung menentukan darimana data untuk variabel tersebut 

diperoleh; 

g. Menentukan dan menyusun instrumen, setelah peneliti mengetahui dengan 

pasti apa yang akan diteliti dan darimana data bisa diperoleh, langkah yang 

harus segera diambil adalah menentukan dengan apa data akan dikumpulkan. 

Instrumen sangat tergantung pada jenis data dan darimana data diperoleh; 

h. Mengumpulkan data, dilakukan apabila peneliti telah menentukan data apa 

yang telah dikumpulkan, dari mana data diperoleh, dan dengan cara apa 

memperolehnya; 

i. Analisis data, merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh. Dalam melakukan analisis data dibutuhkan ketekunan dan 

pengertian terhadap jenis data; 

j. Menarik kesimpulan, setelah penelitian selesai dilaksanakan maka peneliti 

harus menyimpulkan hasil pengolahan data dan mencocokan dengan anggapan 

dasar yang telah ditetapkan sebelum melakukan penelitian; 

k. Menyusun laporan, hasil kegiatan penelitian harus disusun dan ditulis dengan 

rapi agar hasil dan prosedurnya diketahui orang lain, sehingga pembaca dapat 

mengecek kebenaran penelitian tersebut. 

Berdasarkan prosedur penelitian di atas, langkah-langkah dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada bagan berikut. 
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Gambar 3.1 Bagan prosedur penelitian pelaksanaan pembelajaran SBK dalam membentuk karakter 

kerjasama kelas tinggi siswa di SDN Tambakaji 05 Semarang 

10. PENARIKAN KESIMPULAN 

 

11. PENYUSUNAN LAPORAN 

8. MENGUMPULKAN DATA 

Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

 

9. ANALISIS DATA 

9.1 Analisis sebelum di lapangan dengan mengumpulkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

fokus penelitian atau mencari data sekunder untuk dijadikan dasar sebelum terjun ke lapangan. 

9.2 Analisis selama di lapangan (Model Miles dan Huberman) berupa reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan atau verifikasi. 

9.3 Analisis setelah di lapangan berupa pengukuran data dan persentase hasil observasi dan angket. 

 

3. MERUMUSKAN MASALAH  

3.1 Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) pada siswa kelas 

tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang? 

3.2 Bagaimanakah bentuk karakter kerjasama siswa kelas tinggi dalam pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK) di SDN Tambakaji 05 Semarang? 

2. STUDI PENDAHULUAN 

Melakukan observasi langsung ke SDN Tambakaji 05 Semarang yang akan dijadikan sebagai tempat 

penelitian untuk melihat keadaan sekolah dan mengetahui gambaran awal pelaksanaan pembelajaran 

SBK serta karakter kerjasama siswa dalam pembelajaran SBK.  

 

4. MERUMUSKAN ANGGAPAN DASAR 

Pembelajaran SBK dapat membentuk karakter kerjasama siswa di SDN Tambakaji 05 Semarang. 

 

1. MEMILIH MASALAH 

Pembelajaran SBK dapat membentuk karakter kerjasama siswa. 

 

5. MEMILIH PENDEKATAN 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan pembelajaran SBK 

dalam membentuk karakter kerjasama siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang. 

 

6. MENENTUKAN VARIABEL DAN SUMBER DATA 

6.1 Variabel penelitian: pelaksanaan pembelajaran SBK dan karakter kerjasama siswa 

6.2 Sumber data: kepala sekolah, guru, dan siswa. 

 

7. MENENTUKAN DAN MENYUSUN INSTRUMEN 

Instrumen penelitian berupa lembar observasi mengenai pelaksanaan pembelajaran SBK dan karakter 

kerjasama siswa, lembar angket terkait karakter kerjasama siswa, serta lembar wawancara guru dan 

kepala sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran SBK dalam membentuk karakter kerjasama siswa. 
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3.3 SUBJEK, LOKASI, DAN WAKTU PENELITIAN 

3.3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti 

(Arikunto, 2013: 188). Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, 

dan siswa SDN Tambakaji 05 Semarang. 

3.3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan 

(Sujarweni, 2014: 73). Lokasi penelitian ini adalah SDN Tambakaji 05 Semarang 

yang terletak di Jalan Walisongo km 9, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. 

Bangunan gedung SDN Tambakaji 05 berbentuk L dengan kondisi gedung 

permanen. SDN Tambakaji 05 memiliki luas bangunan 1872 m
2
.  

Bangunan sekolah ini letaknya tidak berbatasan langsung dengan jalur lalu 

lintas yang ramai, namun mudah dijangkau. Hal tersebut mendukung terciptanya 

proses belajar mengajar yang aman dan nyaman. Secara umum, keadaan 

lingkungan SDN Tambakaji 05 Semarang dikelilingi pagar yang terbuat dari 

tembok batu bata dengan dua pintu gerbang yaitu gerbang utama (bagian depan) 

dan gerbang kecil (bagian samping). SDN Tambakaji 05 terletak dalam lokasi 

yang strategis dengan batas: 

- Sebelah Utara : Mushola, Kantor PKK, Kantor Kelurahan Tambakaji 

- Sebelah Selatan : TK PGRI 78 Tambakaji, perumahan Tambakaji 

- Sebelah Timur : (Bagian Depan) Jalan Kompleks dan rumah penduduk 

- Sebelah Barat : Departemen Sosial, Puskesmas Tambakaji dan rumah 

penduduk 
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Gambar 3.2 Denah bangunan SDN Tambakaji 05 Semarang 

 

Peneliti memilih SDN Tambakaji 05 Semarang sebagai lokasi penelitian 

dengan pertimbangan sebagai berikut. 

1) SDN Tambakaji 05 Semarang merupakan salah satu sekolah negeri yang 

menggunakan KTSP dalam pembelajaran seni.  

2) SDN Tambakaji 05 Semarang konsisten dalam mengadakan materi 

pembelajaran SBK. Hal itu ditunjukkan dengan adanya beberapa hasil karya 

seni siswa yang unik, kreatif, dan tersusun rapi.  

3) Pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang belum pernah diteliti.  

4) Letak SDN Tambakaji 05 Semarang strategis dan mudah dijangkau. 

3.3.3 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu pelaksanaan kegiatan penelitian (Sujarweni, 

2014: 73). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei tahun 2016 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
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1) Tahap persiapan 

Tahap persiapan meliputi observasi awal, pengajuan identifikasi masalah, 

pengajuan proposal, dan izin tempat pelaksanaan penelitian. 

2) Tahap pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan data di lapangan dari berbagai 

sumber yang telah ditentukan peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik observasi, wawancara, dokumentasi, angket, dan catatan lapangan. 

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan serta pengujian keabsahan data. 

3) Tahap penyelesaian 

Tahap penyelesaian meliputi analisis data, interpretasi data, penyusunan 

hasil laporan yang dituangkan dalam bentuk deskripsi dan diagram batang. 

Tabel 3.1 Jadwal penelitian 

No 

Kegiatan 
Maret April Mei Juni  Juli  Agustus  

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

1. Penyusunan proposal 
                        

2. 
Diskusi proposal dan 

penyusunan instrumen 

                        

3. 
Seminar proposal dan 

instrumen penelitian 

                        

4. Memasuki lapangan 
                        

5. 
Analisis data selama di 

lapangan 

                        

6. 
Analisis data setelah di 

lapangan 

                        

7. Uji keabsahan data 
                        

8. Membuat draf laporan 
                        

9. Diskusi draf laporan 
                        

10. Penyempurnaan laporan 
                        

11. Pelaporan penelitian 
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3.4 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2013: 173). 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi situasi sosial yang 

terdiri dari 3 elemen, yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) 

yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif tidak menggunakan 

populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada 

situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak diberlakukan ke populasi, tetapi 

ditransfer ke tempat lain yang memiliki kesamaan situasi sosial (Spradley dalam 

Sugiyono, 2015: 50). 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa objek penelitian, yaitu 

SDN Tambakaji 05 Semarang sebagai tempat penelitian, siswa dan guru sebagai 

pelaku, dan pembelajaran SBK yang meliputi seni tari, seni rupa, dan seni musik 

sebagai aktivitas dalam situasi sosial tersebut.  

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2013: 174). Teknik sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah puposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Sedangkan snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang pada 

awalnya berjumlah sedikit, lama kelamaan menjadi besar (Sugiyono, 2013: 300). 

Penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive. Purposive sampling 

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian kualitatif tidak 
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untuk digeneralisasikan ke populasi karena pengambilan sampel tidak dilakukan 

secara random (Sugiyono, 2015: 52).  

Penentuan sampel pada penelitian kualitatif tidak untuk digeneralisasikan, 

tetapi untuk menggali informasi yang diperlukan (Arikunto, 2013: 23). Jumlah 

sampel dalam penelitian kualitatif kecil dan teknik samplingnya bertujuan untuk 

memilih sejumlah kecil dan tidak harus representatif. Sampel dimaksudkan untuk 

mengarah pada pemahaman secara mendalam (Moleong, 2013: 35).  

Sampel dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa di SDN 

Tambakaji 05 Semarang. Penentuan sampel dilakukan secara purposive, yaitu 

dipilih dengan pertimbangan tertentu. Ukuran sampel penelitian kualitatif berkisar 

dari 1 sampai 40, bahkan lebih. Penentuan besar sampel didasarkan atas tujuan 

tertentu (Sukmadinata, 2009: 103). Jumlah siswa yang dijadikan sampel 

berjumlah 39 siswa yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 

3.5 JENIS DAN SUMBER DATA 

3.5.1 Jenis data 

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui hasil 

observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

3.5.2 Sumber data 

1) Kepala sekolah 

Sumber data kepala sekolah diperoleh melalui teknik wawancara 

dan dokumentasi mengenai profil SDN Tambakaji 05 Semarang dan 

pelaksanaan pembelajaran SBK secara umum. Berikut identitas Kepala 

SDN Tambakaji 05 Semarang. 



58 

 

 

 

 Nama  : Kusmiyati, S.Pd.  

 TTL  : Semarang, 2 Juli 1959 

 NIP  : 195907021979112004 

 Jenis kelamin  : Perempuan 

 Pendidikan terakhir  : S1 

 Golongan  : IV A   

2) Guru  

Sumber data guru diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan catatan lapangan mengenai pelaksanaan pembelajaran 

SBK dan karakter kerjasama siswa yang diperoleh melalui angket. 

Berikut identitas guru kelas IV SDN Tambakaji 05 Semarang. 

 Nama  : Nur Aliyah, S.Pd. 

 TTL  : Kendal, 29 Juni 1977 

 NIP  : - 

 Jenis kelamin  : Perempuan 

 Pendidikan terakhir  : S1 

 Golongan  : - 

3) Siswa  

  Sumber data siswa diperoleh melalui teknik observasi, 

dokumentasi, dan catatan lapangan. Aspek yang diamati yaitu sikap 

siswa dalam pembelajaran SBK. Sedangkan untuk data bentuk karakter 

kerjasama diperoleh melalui angket. 
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3.6 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2013: 161). Variabel dalam penelitian ini 

adalah pelaksanaan pembelajaran SBK dan bentuk karakter kerjasama siswa. 

3.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2013: 308). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

3.7.1 Teknik observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan melihat atau mengamati secara 

langsung, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi 

pada keadaan sebenarnya (Moleong, 2012: 4). Melalui observasi, peneliti 

mendapatkan data berupa fakta-fakta yang ada di lapangan.  

Teknik observasi dalam penelitian ini adalah partisipasi pasif. Partisipasi 

pasif berarti peneliti datang ke tempat kegiatan penelitian, tetapi tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2015: 66). Dengan demikian, peneliti hanya 

melihat atau mengamati dengan dekat pelaksanaan pembelajaran SBK dan tidak 

ikut terlibat dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Teknik observasi ini 

dilakukan agar saat pengambilan data dilakukan tidak mengganggu proses 

pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi sebanyak 6 kali. 

Observasi ke-1 dan ke-2 dilakukan untuk mengamati kondisi umum dan 
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pelaksanaan pembelajaran seni rupa di SDN Tambakaji 05 Semarang. Observasi 

ke-3 dan ke-4 dilakukan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran seni musik. 

Observasi ke-5 dan ke-6 dilakukan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran 

seni tari. Selain mengamati pelaksanaan pembelajaran SBK yang meliputi 

kegiatan pra, awal, inti, akhir, penutup, dan komponen pembelajaran, observasi 

pertama sampai enam sekaligus mengamati karakter kerjasama yang tampak 

dalam pembelajaran SBK. 

Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan lembar observasi 

sebagai panduan dalam mengamati pembentukan karakter kerjasama melalui 

pembelajaran SBK. Pengukuran data observasi dalam penelitian ini menggunakan 

rating scale dimana informan tidak menjawab salah satu dari jawaban kualitatif, 

tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan yaitu 4 pilihan 

jawaban berupa angka 4, 3, 2, dan 1 dengan keterangan angka 4 = semua 

deskriptor tampak, angka 3 = tiga deskriptor yang tampak, angka 2 = dua 

deskriptor yang tampak, angka 1 = satu deskriptor yang tampak. Rating scale 

lebih fleksibel karena tidak terbatas dalam pengukuran sikap saja, tetapi dapat 

digunakan untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, dan proses kegiatan. 

Model rating scale pada setiap angka yang diberikan dalam alternatif jawaban 

harus dapat diartikan oleh penyusun instrumen (Sugiyono, 2013: 141). 
1
 

3.7.2 Teknik wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

                                                           
1
 Lampiran 3.7.1.1 Lembar observasi, hal 147-178 
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terwawancara yang memberikan jawaban (Moleong, 2012: 186). Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi 

terstruktur. 

Wawancara semi terstruktur pelaksanaannya lebih bebas dimana peneliti 

dapat menambah pertanyaan di luar pedoman wawancara untuk mengungkap 

pendapat narasumber. Wawancara semi terstruktur lebih bebas jika dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara semi terstruktur adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2015: 73). Wawancara 

pada penelitian ini ditujukan kepada: 

1) Kepala sekolah 

Wawancara terhadap kepala sekolah dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 

Semarang, karakter kerjasama siswa dalam pembelajaran, serta sarana dan 

prasarana yang mendukung proses pelaksanaan pembelajaran SBK di SDN 

Tambakaji 05 Semarang. 
2
 

2) Guru  

Wawancara terhadap guru dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai pelaksanaan pembelajaran SBK pada siswa kelas tinggi di SDN 

Tambakaji 05 Semarang dan bentuk karakter kerjasama siswa dalam 

pembelajaran SBK.
3
 

                                                           
2
 Lampiran 3.7.2.2 Lembar wawancara kepala sekolah, hal 209 

3
 Lampiran 3.7.2.3 Lembar wawancara guru, hal 203, 206 
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Wawancara terhadap kepala sekolah dan guru dilakukan secara terbuka dan 

bebas, tetapi masih mengacu pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan 

agar proses wawancara tetap fokus dan hal-hal utama yang harus ditanyakan saat 

wawancara tidak terlewatkan. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan 

alat bantu seperti buku catatan untuk mencatat jawaban informan dan kamera 

untuk merekam kegiatan wawancara. Pedoman wawancara untuk kepala sekolah 

dan guru dikembangkan menjadi butir-butir pertanyaan masing-masing 8 

pertanyaan untuk kepala sekolah guna memperoleh informasi mengenai 

pelaksanaan pembelajaran SBK secara umum dan 10 pertanyaan untuk guru guna 

memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran SBK di kelas dan 

bentuk karakter kerjasama siswa dalam mengikuti pembelajaran SBK.  

3.7.3 Angket  

Angket merupakan sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari informan. Instrumen yang digunakan dalam angket 

berupa lembar angket. Jenis-jenis angket dilihat dari segi bentuk, cara menjawab, 

dan jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut. 

1) Ditinjau dari bentuknya: 

(a) Angket pilihan ganda, yaitu angket yang sudah disediakan pilihan 

jawabannya, sehingga informan tinggal memilih. 

(b) Angket isian, yaitu angket yang memberikan kesempatan pada informan 

untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 

(c) Check list, yaitu sebuah daftar dimana informan tinggal memberikan tanda 

cek (√) pada kolom yang sesuai. 
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(d) Rating scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan yang diikuti oleh 

kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan tertentu. 

2) Ditinjau dari cara menjawabnya: 

(a) Angket terbuka, yaitu angket yang memberikan kesempatan pada 

informan untuk menjawab dengan kalimat sendiri. 

(b) Angket tertutup, yaitu angket yang telah disediakan alternatif jawabannya, 

sehingga informan tinggal memilih jawabannya. 

3) Ditinjau dari jawaban yang diberikan: 

(a) Angket langsung, yaitu narasumber menjawab tentang dirinya. 

(b) Angket tidak langsung, yaitu jika narasumber menjawab tentang orang lain 

(Arikunto, 2013: 195). 

Jenis angket yang peneliti gunakan untuk mengetahui karakter kerjasama 

siswa dalam pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang adalah angket 

langsung dan tertutup dengan menggunakan model skala likert. Angket langsung 

dan tertutup dipilih untuk mengetahui jawaban responden tentang dirinya sendiri 

dengan disediakan jawaban yang nantinya akan dijadikan landasan peneliti untuk 

melakukan pengukuran.  

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Bentuk instrumen 

skala likert berupa check list (Sugiyono, 2013: 134). Dengan skala ini peneliti 

dapat menilai sikap yang ingin diteliti dengan cara mengajukan beberapa  

pertanyaan kepada responden, kemudian responden diminta memberikan pilihan 

jawaban dalam ukuran atau skala yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, angket 
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karakter kerjasama terdiri dari 24 butir pernyataan. Setiap butir pernyataan 

diasumsikan memiliki nilai 1-4 dengan bobot tertentu, yaitu sebagai berikut. 

a. Pilihan jawaban selalu (SL) memiliki skor 4.  

b. Pilihan jawaban sering (SR) memiliki skor 3. 

c. Pilihan jawaban jarang (JR) memiliki skor 2. 

d. Pilihan jawaban tidak pernah (TP) memiliki skor 1.
4
 

3.7.4 Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik 

(Sukmadinata, 2009: 221). Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

teknik observasi dan teknik wawancara dalam penelitian kualitatif (Arikunto, 

2013: 274). Dokumentasi yang diperoleh berasal dari dokumen lapangan dan 

dokumen peneliti. Dokumen lapangan yang diperoleh dalam penelitian ini berupa 

arsip sekolah, gambaran fisik sekolah, dan gambar proses pelaksanaan 

pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang. Sedangkan dokumen peneliti 

berupa hasil wawancara terhadap kepala sekolah dan guru, gambaran yang 

diperoleh saat observasi, dan catatan lapangan selama penelitian. 

3.7.5 Catatan lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan yang berupa coretan seperlunya yang 

sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, pokok-pokok isi pembicaraan atau 

gambar. Catatan tersebut berfungsi sebagai alat perantara dari apa yang dilihat, 

didengar, dan dirasakan dengan catatan sebenarnya dalam bentuk catatan 

                                                           
4
 Lampiran 3.7.3.4 Lembar angket lihat hal 189 
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lapangan. Catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, 

dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi 

terhadap data dalam penelitian kualitatif (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 

2013: 208, 209). 

Catatan lapangan yang peneliti peroleh dalam penelitian ini berupa hal-hal 

unik dan menarik yang terjadi selama proses pelaksanaan pembelajaran SBK di 

SDN Tambakaji 05 Semarang baik dari segi guru maupun siswa, serta kegiatan 

yang mencerminkan karakter kerjasama siswa yang tidak tercatat dalam instrumen 

penelitian. 

3.8 TEKNIK 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 dalam unit-unit, 

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

yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami diri 

sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan (Bogdan dalam Sugiyono, 2015: 88, 89). 

3.8.1 Analisis sebelum di lapangan 

Analisis sebelum memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus 

penelitian. Tetapi, fokus penelitian masih bersifat sementara dan semakin 

berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2015: 90). 
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Peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran SBK dan bentuk karakter kerjasama siswa dalam pembelajaran 

SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang. 

3.8.2 Analisis selama di lapangan 

Analisis data yang digunakan peneliti selama di lapangan adalah model 

Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 

2015: 91). Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Skema teknik analisis data kualitatif 

Adapun penjelasan teknik analisis data kualitatif berdasarkan gambar di atas 

adalah sebagai berikut. 

1) Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

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

Data 

collection 

Data 

display 

Data 

reduction 

Conclutions 

drawing/verifying 



67 

 

 

 

polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Proses reduksi dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian 

hingga laporan penelitian selesai disusun. Pada proses reduksi, peneliti 

memilih data hasil observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan catatan 

lapangan, serta dokumentasi mana yang akan dikode dan mana yang akan 

dibuang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran SBK dan karakter 

kerjasama siswa dalam pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang. 

Dalam penelitian ini, tidak ada data yang direduksi karena data yang diambil 

sudah sesuai dengan instrumen penelitian. 

2) Penyajian data 

Setelah data direduksi, menurut Miles dan Huberman langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sebagainya. Namun, yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

menyajikan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.  

Penyajian dilakukan untuk menyajikan data yang diperoleh selama 

penelitian. Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran SBK yang meliputi 

kegiatan pra, awal, inti, dan akhir pembelajaran yang didukung komponen 

pembelajaran disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi, sedangkan hasil 
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observasi bentuk karakter kerjasama siswa dalam pembelajaran SBK yang 

terdiri dari menghargai hasil karya orang lain, menampilkan hasil karya sesuai 

giliran, berbagi tugas sesuai tanggung jawab, berpartisipasi menyelesaikan 

tugas bersama-sama, berupaya mencapai keberhasilan bersama, dan berupaya 

menghindari konflik disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi. Sedangkan 

hasil angket bentuk karakter kerjasama siswa disajikan dalam bentuk diagram 

batang dan deskripsi. 

Adapula catatan lapangan yang mencatat hal-hal penting dan unik saat 

proses pembelajaran SBK berlangsung yang tidak tercatat dalam instumen 

penelitian yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Serta wawancara guru dan 

kepala sekolah mengenai pelaksanaan pembelajaran SBK dan karakter 

kerjasama siswa yang disajikan dalam bentuk deskripsi berupa uraian kata. 

3) Verifikasi atau penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi atau 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, 

setelah diteliti menjadi jelas. Melalui penelitian ini, diperoleh kesimpulan 

bahwa pembelajaran SBK dapat membentuk karakter kerjasama siswa. 

3.8.3 Analisis setelah di lapangan 

Analisis setelah di lapangan dilakukan setelah peneliti selesai mendapatkan 

data selama di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan 
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analisis deskriptif yaitu dengan menentukan kriteria sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang dari masing-masing indikator (Arikunto, 2010 : 282). 

1. Pengolahan data skor 

 Dalam mengolah data skor dapat dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut (Poerwanti, dkk., 2008:6.9-6.10). 

a) Menentukan skor terendah 

b) Menentukan skor tertinggi 

c) Mencari median 

d) Mencari rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang. 

 Data skor dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

R  = skor terendah 

T  = skor tertinggi 

n  = banyak skor 

Q1  = kuartil pertama 

Q2 = kuartil kedua atau median 

Q3  = kuartil ketiga 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = ¼ (n+2) untuk data genap atau Q1 = ¼ (n+1) untuk data ganjil. 

Q2 = kuartil kedua atau median 

Letak Q2 = 2/4 (n+1) untuk data genap maupun data ganjil. 

n = (T – R) + 1 
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Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = ¼ (3n+2) untuk data genap atau Q3 = ¼ (3n+1) untuk data ganjil. 

(Sudjana, 2005:81) 

 Berdasarkan perhitungan dengan rumus di atas, maka diperoleh kriteria 

ketuntasan data kualitatif sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Kriteria ketuntasan data kualitatif (Arikunto, 2007: 270-272) 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti menentukan kriteria penilaian yang 

digunakan untuk menentukan klasifikasi atau kategori nilai terkait pelaksanaan 

pembelajaran SBK dan bentuk karakter kerjasama siswa di SDN Tambakaji 05, 

sebagai berikut. 

1) Pelaksanaan pembelajaran SBK 

Untuk menghitung skor hasil observasi terkait pelaksanaan 

pembelajaran SBK menggunakan perhitungan sebagai berikut. 

 Skor maksimal = 4 x 2 = 8 

 Skor minimal  = 0 x 2 = 0 

 Skor diurutkan dari terendah ke tertinggi 

 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 n = (T – R) + 1  
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 n = (8 – 0) + 1 = 9 
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Tabel 3.3 

Kriteria ketuntasan data observasi pelaksanaan pembelajaran SBK  

Kriteria Ketuntasan Kategori 

6,5 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik 

4 ≤ skor < 6,5 Baik 

1,5 ≤ skor < 4 Cukup 

0 ≤ skor < 1,5 Kurang 

 

2) Karakter kerjasama siswa 

Untuk menghitung skor hasil observasi terkait karakter kerjasama siswa 

menggunakan perhitungan sebagai berikut. 

 Skor maksimal = 4 x 2 x 3 = 24 

 Skor minimal  = 0 x 2 x 3 = 0  

 Skor diurutkan dari terendah ke tertinggi 
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0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24 

 n = (T – R) + 1  

         
 

 
   (    )   

 

 
          n = (24 – 0) + 1 = 25 

 

          
   

 
     

         
 

 
   (    )   
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Tabel 3.4 

Kriteria ketuntasan data observasi karakter kerjasama siswa 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

18,5 ≤ skor ≤ 24 Sangat Baik 

12 ≤ skor < 18,5 Baik 

5,5 ≤ skor < 12 Cukup 

0 ≤ skor < 5,5 Kurang 

 

Selain menggunakan observasi atau pengamatan untuk mengukur 

kerjasama siswa dalam pembelajaran, peneliti juga menggunakan angket. 

Untuk menghitung skor hasil angket tiap indikator terkait karakter kerjasama 

siswa dalam pembelajaran menggunakan perhitungan sebagai berikut. 



73 

 

 

 

 Skor maksimal = 4 x 4 = 16 

 Skor minimal  = 1 x 4  = 4 

 Skor diurutkan dari terendah ke tertinggi 

 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 n = (T – R) + 1  

         
 

 
   (    )   

 

 
          n = (16 – 4) + 1 = 13 

 

          
   

 
     

         
 

 
   (    )   
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Selanjutnya, skor yang telah diperoleh dikonsultasikan dengan tabel 

kriteria berikut ini. 

Tabel 3.5 

Kriteria ketuntasan data angket karakter kerjasama siswa tiap indikator 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 13,5 Baik 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang 
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Untuk menghitung skor hasil angket seluruh indikator indikator terkait 

karakter kerjasama siswa dalam pembelajaran menggunakan perhitungan 

sebagai berikut. 

 Skor maksimal = 4 x 4 x 6 = 96 

 Skor minimal  = 1 x 4 x 6 = 24 

 n = (T – R) + 1  

         
 

 
   (    )   

 

 
           n = (96 – 24) + 1 = 73 

                       
 

 
   (    )   

 

 
         

 

            

         
 

 
   (    )   

 

 
            

  
              

Selanjutnya, skor yang telah diperoleh dikonsultasikan dengan tabel 

kriteria berikut ini. 

Tabel 3.6 

Kriteria ketuntasan data angket karakter kerjasama siswa seluruh indikator 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

78,5 ≤ skor ≤ 96 Sangat Baik 

60 ≤ skor < 78,5 Baik 

41,5 ≤ skor < 60 Cukup 

24 ≤ skor < 41,5 Kurang 

 

2. Pengolahan persentase data skor akhir 
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 Perhitungan persentase digunakan untuk mengetahui tingkat persentase 

skor jawaban dari hasil observasi dan angket dari masing-masing informan, 

yang dihitung dengan rumus berikut ini.               

P = ( 
 

 
 ) x 100 % 

Keterangan: 

P = persentase respon, skor 

S = jumlah respon pada tiap komponen indikator, jumlah skor yang didapat 

N = jumlah informan total, jumlah skor maksimal 

 

3.9 UJI KEABSAHAN DATA 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012: 330). Triangulasi merupakan 

teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu (Sugiyono, 2015: 125). Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

3.9.1 Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. 

Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan mengecek data melalui beberapa 

sumber, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Jawaban yang telah didapat dari 

hasil wawancara dengan kepala sekolah dicek dengan jawaban hasil wawancara 
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dengan guru, serta hasil angket yang telah diisi siswa terkait pelaksanaan 

pembelajaran SBK dan karakter kerjasama siswa di SDN Tambakaji 05 

Semarang, kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan sesuai pandangan (sama 

atau berbeda), dan dilihat jawaban siapa yang lebih spesifik dari ketiga sumber 

tersebut. Setelah data dianalisis dan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber tersebut. Kegiatan ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah yang dikatakan informan sama dengan yang dirasakan 

siswa terkait pelaksanaan pembelajaran SBK dalam membentuk karakter 

kerjasama pada siswa di SDN Tambakaji 05 Semarang. Triangulasi sumber dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

Kepala sekolah    Guru  

 

 

  

 Siswa  

          Gambar 3.4 Skema triangulasi sumber 

3.9.2 Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Triangulasi teknik dilakukan peneliti dengan mengecek jawaban yang telah 

diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dibandingkan dengan data lain yang 

diperoleh dengan cara observasi, dokumentasi, catatan lapangan, serta hasil 

angket dari para siswa. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 

yang didapatkan dari berbagai berbagai teknik pengumpulan data tersebut 
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memiliki kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Triangulasi teknik 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

Wawancara       Observasi 

 

  Angket  

  

  

 Catatan Lapangan dan Dokumentasi 

Gambar 3.5 Skema triangulasi teknik 

 

3.9.3 Triangulasi waktu  

Triangulasi waktu dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data dengan teknik pengumpulan data yang sama dalam waktu atau 

situasi yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan peneliti dengan teknik yang 

sama dalam waktu yang berbeda. Hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan di 

pagi hari saat narasumber atau informan masih segar dan belum banyak masalah 

menjadikan data lebih valid, sehingga lebih kredibel. Dalam penelitian ini, 

peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada narasumber atau informan 

dalam tiga waktu, yaitu pagi, siang, dan sore. Maksudnya peneliti mengecek 

jawaban yang telah diperoleh pada pagi hari dibandingkan dengan siang dan sore 

hari. Hal ini dilakukan untuk mengecek derajat kepercayaan jawaban yang telah 

diberikan informan, jika secara garis besar jawaban yang diberikan dalam tiga 

waktu tersebut sama, maka diharapkan jawaban dari informan adalah jawaban 

yang sebenarnya sesuai kondisi lapangan atau sesuai pengetahuannya sehingga 

dapat dikatakan valid. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 
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didapatkan dari waktu yang berbeda tersebut memiliki kesamaan pandangan, 

pendapat, atau pemikiran. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN  

4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran SBK pada Siswa Kelas Tinggi di SDN 

Tambakaji 05 Semarang 

4.1.1.1 Pelaksanaan pembelajaran seni rupa 

Standar Kompetensi : 10. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 

Kompetensi Dasar :  10.2 Menyiapkan karya seni rupa yang dibuat untuk 

pameran kelas  

Seni rupa merupakan salah satu konten dari materi SBK. Kurikulum yang 

digunakan dalam pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang adalah 

KTSP. Alokasi waktu pembelajaran SBK di kelas tinggi adalah 4 jam setiap 

minggu dengan durasi waktu 35 menit setiap jamnya. Observasi pembelajaran 

seni rupa dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 28 dan 30 April 2016 dengan 

materi melukis di cobek. Hasil karya lukisan siswa, kemudian ditampilkan untuk 

pameran kelas secara sederhana. 

Gambaran pelaksanaan pembelajaran seni rupa di SDN Tambakaji 05 

Semarang dapat dilihat dari 5 indikator pengamatan yang meliputi: a) kegiatan pra 

pembelajaran seni rupa; b) kegiatan awal pembelajaran seni rupa; c) kegiatan inti 

pembelajaran seni rupa; d) kegiatan inti pembelajaran seni rupa; dan e) komponen 

pembelajaran seni rupa. Berikut ini hasil observasi yang dilakukan. 



80 

 

 

a. Kegiatan pra pembelajaran seni rupa 

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan pra pembelajaran seni rupa 

mendapatkan skor 4 dengan persentase 50% dan termasuk dalam kategori baik. 

Berikut ini tabel hasil observasi kegiatan pra pembelajaran seni rupa. 

Tabel 4.1 Hasil observasi indikator kegiatan pra pembelajaran seni rupa 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan pra 

pembelajaran seni rupa 
√ - √ - √ - √ - 4 50% Baik  

 

Pada indikator kegiatan pra pembelajaran seni rupa, deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor 1 yaitu guru mengawali pembelajaran dengan salam dan 

doa dengan khitmad dan tertib dan deskriptor 3 yaitu guru mengkondisikan siswa 

dengan tegas. 

Deskriptor ke-1 adalah guru mengawali pembelajaran dengan salam dan 

doa dengan khitmad dan tertib. Hal tersebut tampak ketika guru mengawali 

pembelajaran dengan mengucapkan salam “Assalamualaikum”, lalu ketua kelas 

memimpin doa. Setelah selesai berdoa, guru menunjuk perwakilan siswa dari 

masing-masing barisan tempat duduk untuk mengambil kertas hafalan Asmaul 

Husna, kemudian siswa bersama-sama membacanya kurang lebih 15 menit. 

Setelah selesai, siswa yang duduknya pada barisan paling belakang 

mengumpulkan kertas tersebut.  

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 1 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Nur Aliyah pada tanggal 27 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 
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“Pelaksanaan pembelajaran SBK sesuai dengan RPP, 

pembelajarannya menyenangkan, lebih bervariasi, serta 

mengedepankan karakter diantaranya religius dan kerjasama.” 

 

Deskriptor ke-3 adalah guru mengkondisikan siswa dengan tegas. Hal 

tersebut tampak ketika guru mengatur posisi duduk siswa agar rapi dan lurus 

sesuai dengan barisan di depan dan sampingnya, setelah itu guru mengkondisikan 

suasana kelas yang kurang kondusif dengan suara yang keras dan lantang. Guru 

menginstruksikan siswa untuk segera menyiapkan peralatan untuk melukis yaitu 

cobek, kuas, cat, pensil, dan gelas plastik dengan berkeliling seperti yang tampak 

pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Guru mengecek peralatan melukis siswa  

 

“Ayo, ayo semua peralatan melukis dikeluarkan!” 

“Tidak ada alasan tidak membawa” 

“Apa ada yang tidak membawa?” 

“Tidak ada bu.” 

 

b. Kegiatan awal pembelajaran seni rupa 

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan awal pembelajaran seni 

rupa mendapatkan skor 4 dengan persentase 50% dan termasuk dalam kategori 

baik. Berikut ini tabel rincian hasil observasi pelaksanaan kegiatan awal 

pembelajaran seni rupa. 
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Tabel 4.2 Hasil observasi indikator kegiatan awal pembelajaran seni rupa 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan awal 

pembelajaran seni rupa 
- - √ √ - - √ √ 4 50% Baik  

 

Pada indikator kegiatan awal pembelajaran seni rupa, deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor 3 yaitu guru menyiapkan sumber belajar dengan teliti 

dan deskriptor 4 yaitu guru menjelaskan apa saja yang harus dilakukan siswa 

dengan peralatan yang telah disiapkan dengan jelas. 

Deskriptor ke-3 adalah guru menyiapkan sumber belajar dengan teliti. Hal 

tersebut tampak ketika guru menyiapkan peralatan melukis berupa 2 buah cat 

dengan warna merah dan kuning yang masih baru, serta 3 buah kuas yang terdiri 

dari 2 kuas ukuran sedang dan 1 kuas ukuran kecil.  

Deskriptor ke-4 adalah guru menjelaskan hal yang harus dilakukan siswa 

dengan jelas. Hal tersebut tampak ketika guru menjelaskan langkah-langkah 

melukis yaitu menggambar pola dan memberikan warna dengan menghampiri 

siswa kemudian menjelaskan dan memperlihatkan cara melukis yang rapi di 

cobek atau kendi, seperti yang tampak pada gambar berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Guru berkeliling sambil menjelaskan langkah-langkah melukis 
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 “Pertama, buat pola gambar di kendi atau cobek sesuai keinginan 

kalian! Setelah itu, kalian boleh mulai mengecat, setelah selesai 

mengecat dijemur di luar kelas sampai kering!”  

“Apa kalian sudah paham?” 

“Sudah bu.” 

 

c. Kegiatan inti pembelajaran seni rupa 

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan inti pembelajaran seni rupa 

mendapatkan skor 6 dengan persentase 75% dan termasuk dalam kategori baik. 

Berikut ini tabel rincian hasil observasi pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran 

seni rupa. 

Tabel 4.3 Hasil observasi indikator kegiatan inti pembelajaran seni rupa 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan inti 

pembelajaran seni rupa 
√ √ - √ √ √ - √ 6 75% Baik  

 

Pada indikator kegiatan inti pembelajaran seni rupa, deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor 1 yaitu guru menguasai materi yang disampaikan 

dengan baik, deskriptor 2 yaitu guru mengingatkan siswa yang melakukan 

kesalahan, dan deskriptor 4 yaitu guru dapat menguasai seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi.  

Deskriptor ke-1 adalah guru menguasai materi yang disampaikan dengan 

baik. Hal tersebut tampak dimana guru memberikan contoh gambar yang 

bervariasi, seperti gambar pemandangan, hewan, dan tumbuhan. Guru 

menjelaskan materi secara jelas yaitu guru menjelaskan materi dengan suara keras 

dan lantang yang dapat didengar seluruh siswa dan runtut yaitu guru menjelaskan 

materi secara berurutan dan tidak ada yang terlewati mulai dari mempersiapkan 
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peralatan melukis, langkah-langkah melukis yang diawali dari membuat pola 

sampai menjemur hasil lukisannya, serta menjawab pertanyaan yang diajukan 

siswa dengan mantap dan tidak ragu-ragu.  

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 1 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Nur Aliyah pada tanggal 27 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 

“Saya referensinya tidak hanya dari buku, tetapi juga mencari di 

media sosial dan internet.” 

 

Deskriptor ke-2 adalah guru mengingatkan siswa yang melakukan 

kesalahan. Hal tersebut tampak ketika guru mengingatkan siswa yang melakukan 

kesalahan dalam langkah pembuatan lukisan serta mengingatkan siswa yang 

mencoret-coret meja atau pakaian teman dengan cat. Guru mengingatkan dengan 

memberikan teguran secara halus tanpa membentak siswa, seperti berikut ini. 

“Ayo! mas pinter yang dilukis mejanya atau kendinya?” 

“Kalau seperti itu bagus apa tidak?”  

 

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 2 juga didukung dengan hasil 

angket pada indikator sikap yang mencerminkan karakter kerjasama menghargai 

hasil karya orang lain pada pernyataan nomor 3 “Saya mengingatkan teman yang 

melakukan kesalahan ketika belajar bersama”. Diperoleh hasil bahwa dari 39 

siswa, 16 siswa mendapat skor 4, 14 siswa mendapat skor 3, 7 siswa mendapat 

skor 2, dan 2 siswa mendapat skor 1.  

Dari data tersebut, diperoleh sebanyak 41,02% siswa selalu mengingatkan 

teman yang melakukan kesalahan ketika belajar bersama, 35,89% siswa sering 

mengingatkan teman yang melakukan kesalahan ketika belajar bersama, 17,94% 
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siswa jarang mengingatkan teman yang melakukan kesalahan ketika belajar 

bersama, dan hanya 5,12% siswa yang tidak pernah mengingatkan teman yang 

melakukan kesalahan ketika belajar bersama.  

Deskriptor ke-4 adalah guru dapat menguasai seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi. Hal tersebut tampak ketika guru menjelaskan materi tidak 

hanya duduk di tempat duduknya, tetapi berkeliling dari satu siswa ke siswa lain. 

Guru berjalan ke setiap penjuru kelas baik siswa yang duduknya di posisi 

belakang, tengah, maupun depan sambil mengamati pekerjaan siswa dan bertanya 

apakah siswa mengalami kesulitan atau tidak, seperti yang tampak pada gambar 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Guru berkeliling untuk mengamati seluruh siswa 

 

“Kerjakan dengan hati-hati, jangan terburu-buru!”  

“Cat jangan sampai mengenai meja dan baju kalian!”  

“Iya, bu.”  

 

Siswa diperbolehkan bekerja bersama teman-teman dan berbagi warna cat 

yang dimiliki, tetapi siswa harus tetap bertanggung jawab pada lukisan masing-

masing dan mengerjakannya sampai selesai, seperti yang tampak pada gambar 

berikut ini. 
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Gambar 4.4 Siswa bekerja secara berkelompok 

 

“Punyaku kalau pakai warna hijau bagus nggak?” 

“Bagus! Aku nanti juga minta warna hijaumu sedikit ya!” 

”Ya, boleh.”  

 

Setelah selesai mengecat kendi atau cobek, guru menginstruksikan siswa 

untuk menjemur lukisan mereka di luar kelas dengan tertib, seperti yang tampak 

pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Siswa menjemur lukisan di luar kelas dengan tertib 

 

d. Kegiatan akhir pembelajaran seni rupa 

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan akhir pembelajaran seni 

rupa mendapatkan skor 6 dengan persentase 75% dan termasuk dalam kategori 

baik. Berikut ini tabel rincian hasil observasi pelaksanaan kegiatan akhir 

pembelajaran seni rupa. 
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Tabel 4.4 Hasil observasi indikator kegiatan akhir pembelajaran seni rupa 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan akhir 

pembelajaran seni rupa 
- √ √ √ - √ √ √ 6 75% Baik  

 

Pada indikator kegiatan akhir pembelajaran seni rupa, deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor 2 yaitu guru memberikan tugas pada siswa dengan jelas, 

deskriptor 3 yaitu guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya 

dengan jelas, dan deskriptor 4 yaitu guru menutup pembelajaran dengan doa dan 

salam dengan khidmat dan tertib.  

Deskriptor ke-2 adalah guru memberikan tugas pada siswa dengan jelas. 

Hal tersebut tampak ketika guru memberikan tugas rumah pada siswa yaitu 

menggambar. Guru memberikan instruksi dengan suara keras dan lantang yang 

mudah dipahami siswa. Guru menanyakan kembali apakah siswa sudah paham 

dengan tugas yang diberikan, kemudian siswa menjawab “ya”. Ketika ada siswa 

yang menjawab “belum”, guru menjelaskan kembali sampai siswa paham dengan 

tugas yang diberikan. 

Deskriptor ke-3 adalah guru memberitahukan materi untuk pertemuan 

selanjutnya dengan jelas. Hal tersebut tampak ketika guru memberikan informasi 

mengenai materi SBK pada pertemuan selanjutnya, yaitu memainkan lagu 

“Mengheningkan Cipta” dengan pianika. Guru menginstruksikan siswa untuk 

membawa pianika dengan suara keras dan lantang yang mudah dipahami siswa. 

Guru menanyakan kembali apakah siswa sanggup membawa pianika, kemudian 

siswa menjawab “sanggup”. 
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Deskriptor ke-4 adalah guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib. Hal tersebut tampak ketika guru selalu mengakhiri 

pembelajaran dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, lalu mengucapkan 

salam penutup “Assalamualaikum”.  

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 4 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Nur Aliyah pada tanggal 27 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 

“Pelaksanaan pembelajaran SBK sesuai dengan RPP, 

pembelajarannya menyenangkan, lebih bervariasi, serta 

mengedepankan karakter diantaranya religius dan kerjasama.” 

 

e. Komponen pembelajaran seni rupa 

Berdasarkan hasil observasi, indikator komponen pembelajaran seni rupa 

mendapatkan skor 4 dengan persentase 50% dan termasuk dalam kategori baik. 

Berikut ini rincian hasil observasi komponen pembelajaran seni rupa. 

Tabel 4.5 Hasil observasi indikator komponen pembelajaran seni rupa 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Komponen 

pembelajaran seni rupa 
√ √ - - √ √ - - 4 50% Baik  

 

Pada indikator komponen pembelajaran seni rupa, deskriptor yang tampak 

adalah deskriptor 1 yaitu guru menggunakan media pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa dan deskriptor 2 yaitu guru menggunakan metode yang bervariasi 

dan menyenangkan. 

Deskriptor ke-1 adalah guru menggunakan media pembelajaran yang 

menarik perhatian siswa. Hal tersebut tampak ketika guru mengajarkan materi 
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melukis dimana guru tidak menggunakan media kertas, melainkan menggunakan 

media kendi atau cobek yang menjadikan pembelajaran lebih menarik bagi siswa. 

Guru juga membawa peralatan melukis seperti halnya siswa yaitu cat warna 

merah dan kuning dan kuas ukuran sedang dan kecil.  

Deskriptor ke-2 adalah guru menggunakan metode yang bervariasi dan 

menyenangkan. Hal tersebut tampak ketika guru menggunakan metode 

demonstrasi yaitu metode penyajian dengan memperagakan dan menunjukkan 

pada siswa bagaimana proses melukis di kendi atau cobek yang diawali dengan 

menggambar pola, kemudian pola tersebut dilukis menggunakan kuas dan cat 

sesuai dengan keinginan, setelah itu kendi atau cobek yang sudah dilukis dijemur 

di luar kelas sampai kering.  

4.1.1.2 Pelaksanaan pembelajaran seni musik 

Standar Kompetensi : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

Kompetensi Dasar :  12.1 Memainkan alat musik melodis sederhana 

Seni musik merupakan salah satu konten dari materi SBK. Pembelajaran 

seni musik dilakukan baik secara individu dan kelompok. Observasi pembelajaran 

seni musik dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 7 dan 14 Mei 2016 dengan 

materi memainkan lagu “Mengheningkan Cipta” dengan pianika.  

Gambaran pelaksanaan pembelajaran seni musik di SDN Tambakaji 05 

Semarang dapat dilihat dari 5 indikator pengamatan yang meliputi: a) kegiatan pra 

pembelajaran seni musik; b) kegiatan awal pembelajaran seni musik; c) kegiatan 

inti pembelajaran seni musik; d) kegiatan inti pembelajaran seni musik; dan e) 

komponen pembelajaran seni musik. Berikut ini hasil observasi yang dilakukan. 



90 

 

 

a. Kegiatan pra pembelajaran seni musik 

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan pra pembelajaran seni 

musik mendapatkan skor 4 dengan persentase 50% dan termasuk dalam kategori 

baik. Berikut ini tabel rincian hasil observasi kegiatan pra pembelajaran seni 

musik. 

Tabel 4.6 Hasil observasi indikator kegiatan pra pembelajaran seni musik 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan pra 

pembelajaran seni musik 
√ - √ - √ - √ - 4 50% Baik  

 

Pada indikator kegiatan pra pembelajaran seni musik, deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor 1 yaitu guru mengawali pembelajaran dengan salam dan 

doa dengan khitmad dan tertib dan deskriptor 3 yaitu guru mengkondisikan siswa 

dengan tegas. 

Deskriptor ke-1 adalah guru mengawali pembelajaran dengan salam dan 

doa dengan khitmad dan tertib. Hal tersebut tampak ketika guru mengawali 

pembelajaran dengan mengucapkan salam “Assalamualaikum”, lalu ketua kelas 

memimpin doa. Setelah itu, guru menunjuk perwakilan siswa dari masing-masing 

barisan tempat duduk untuk mengambil kertas hafalan Asmaul Husna, kemudian 

siswa bersama-sama membacanya kurang lebih 15 menit. Setelah selesai, siswa 

yang duduknya pada barisan paling belakang mengumpulkan kertas tersebut.  

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 1 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Nur Aliyah pada tanggal 27 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 
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“Pelaksanaan pembelajaran SBK sesuai dengan RPP, 

pembelajarannya menyenangkan, lebih bervariasi, serta 

mengedepankan karakter diantaranya religius dan kerjasama.” 

 

Deskriptor ke-3 adalah guru mengkondisikan siswa dengan tegas. Hal 

tersebut tampak pada saat siswa selesai membaca Asmaul Husna, guru segera 

menginstruksikan siswa agar duduk dengan rapi, tidak gaduh, dan menyiapkan 

pianika dengan suara keras dan lantang seperti tampak pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Guru mengecek alat musik pianika yang dibawa siswa 

 

“Ayo, sekarang keluarkan pianikanya! Ada yang nggak bawa? 

“Yang tidak bawa niat sekolah apa tidak?”  

 

b. Kegiatan awal pembelajaran seni musik  

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan awal pembelajaran seni 

musik mendapatkan skor 6 dengan persentase 75% dan termasuk dalam kategori 

baik. Berikut ini tabel rincian hasil observasi pelaksanaan kegiatan awal 

pembelajaran seni musik. 

Tabel 4.7 Hasil observasi indikator kegiatan awal pembelajaran seni musik 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan awal 

pembelajaran seni musik 
√ - √ √ √ - √ √ 6 75% Baik  
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Pada indikator kegiatan awal pembelajaran seni musik, deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor 1 yaitu guru menarik perhatian siswa dengan semangat, 

deskriptor 3 yaitu guru menyiapkan sumber belajar dengan teliti, dan deskriptor 4 

yaitu guru menjelaskan apa saja yang harus dilakukan siswa dengan peralatan 

yang telah disiapkan dengan jelas.  

Deskriptor ke-1 adalah guru menarik perhatian siswa dengan semangat. 

Hal tersebut tampak pada saat sebelum memulai materi pembelajaran seni musik 

yaitu bermain alat musik pianika, guru mengajak siswa berdiri menyanyikan lagu 

daerah “Gundhul-Gundhul Pacul” dan “Yamko Rambe Yamko” disertai dengan 

gerakan sederhana yang lucu dan kreatif. Gerakannya terdiri dari memegang dan 

menggelengkan kepala, mengangguk, mengangkat tangan, menghentakkan kaki 

dan menggoyangkan pinggul, seperti yang tampak pada gambar berikut ini. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.7 Guru menarik perhatian siswa dengan bernyanyi sambil menari 

 

Deskriptor ke-3 adalah guru menyiapkan sumber belajar dengan teliti. Hal 

tersebut tampak pada saat guru menyiapkan sumber belajar berupa buku yang 

berisi notasi lagu “Mengheningkan Cipta”. Selain tampak dalam pengamatan, 

deskriptor 3 juga didukung dengan hasil angket pada indikator sikap yang 

mencerminkan karakter kerjasama berbagi tugas pada pernyataan nomor 11 “Saya 
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menyiapkan peralatan untuk pembelajaran seni bersama teman-teman”. Diperoleh 

hasil bahwa dari 39 siswa, 19 siswa mendapat skor 4, 9 siswa mendapat skor 3, 8 

siswa mendapat skor 2, dan 3 siswa mendapat skor 1.  

Dari data tersebut, diperoleh sebanyak 48,71% siswa selalu menyiapkan 

peralatan untuk pembelajaran seni bersama teman-teman, 23,07% siswa sering 

menyiapkan peralatan untuk pembelajaran seni bersama teman-teman, 20,51% 

jarang menyiapkan peralatan untuk pembelajaran seni bersama teman-teman, dan 

hanya 7,69% siswa yang tidak pernah menyiapkan peralatan untuk pembelajaran 

seni bersama teman-teman.  

Deskriptor ke-4 adalah guru menjelaskan hal yang harus dilakukan siswa 

dengan jelas. Hal tersebut tampak ketika guru menjelaskan bahwa siswa harus 

memainkan lagu “Mengheningkan Cipta” dengan menggunakan pianika secara 

bersama-sama dan meminta siswa agar tidak terburu-buru dan melihat aba-aba 

dan ketukan yang dilakukan guru. Guru menjelaskan dengan suara keras dan 

lantang yang mudah dipahami siswa seperti tampak pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Guru memberi penjelasan sebelum siswa memainkan pianika 
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c. Kegiatan inti pembelajaran seni musik 

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan inti pembelajaran seni 

musik mendapatkan skor 7 dengan persentase 87,5% dan termasuk dalam kategori 

sangat baik. Berikut ini tabel rincian hasil observasi pelaksanaan kegiatan inti 

pembelajaran seni musik. 

Tabel 4.8 Hasil observasi indikator kegiatan inti pembelajaran seni musik 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan inti 

pembelajaran seni musik 
√ √ - √ √ √ √ √ 7 87,5% 

Sangat 

Baik  

 

Pada indikator kegiatan inti pembelajaran seni musik, semua deskriptor 

tampak. Deskriptor 1 yaitu guru menguasai materi yang disampaikan dengan baik, 

deskriptor 2 yaitu guru mengingatkan siswa yang melakukan kesalahan, 

deskriptor 3 yaitu guru memberikan arahan pada semua siswa baik secara individu 

maupun kelompok dengan penuh perhatian, dan deskriptor 4 yaitu guru dapat 

menguasai seluruh siswa ketika menjelaskan materi.  

Deskriptor ke-1 adalah guru menguasai materi yang disampaikan dengan 

baik. Hal tersebut tampak ketika guru memahami dan menguasai materi yang 

diajarkan kepada siswa dengan baik. Guru menjelaskan materi secara jelas yaitu 

guru menjelaskan materi dengan suara keras dan lantang yang dapat didengar 

seluruh siswa dan runtut yaitu guru menjelaskan materi secara berurutan, serta 

menjawab pertanyaan yang diajukan siswa dengan mantap dan tidak ragu-ragu. 
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Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 1 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Nur Aliyah pada tanggal 27 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 

“Saya referensinya tidak hanya dari buku, tetapi juga mencari di 

media sosial dan internet.” 

 

Deskriptor ke-2 adalah guru mengingatkan siswa yang melakukan 

kesalahan. Hal tersebut tampak ketika guru membetulkan siswa yang melakukan 

kesalahan dalam bermain alat musik pianika. Guru mengingatkan siswa yang 

salah memencet tuts ataupun terlalu terburu-buru dalam memainkan pianika, guru 

juga mengingatkan siswa yang tidak konsentrasi dan mengganggu temannya. 

Guru mengingatkan siswa yang melakukan kesalahan secara halus dengan tidak 

membentak dan tidak berkata terlalu keras pada siswa. 

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 2 juga didukung dengan hasil 

angket pada indikator sikap yang mencerminkan karakter kerjasama menghargai 

hasil karya orang lain pada pernyataan nomor 3 “Saya mengingatkan teman yang 

melakukan kesalahan ketika belajar bersama”. Diperoleh hasil bahwa dari 39 

siswa, 16 siswa mendapat skor 4, 14 siswa mendapat skor 3, 7 siswa mendapat 

skor 2, dan 2 siswa mendapat skor 1.  

Dari data tersebut, diperoleh sebanyak 41,02% siswa selalu mengingatkan 

teman yang melakukan kesalahan ketika belajar bersama, 35,89% siswa sering 

mengingatkan teman yang melakukan kesalahan ketika belajar bersama, 17,94% 

siswa jarang mengingatkan teman yang melakukan kesalahan ketika belajar 

bersama, dan hanya 5,12% siswa yang tidak pernah mengingatkan teman yang 

melakukan kesalahan ketika belajar bersama.  
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Deskriptor ke-3 adalah guru memberikan arahan pada semua siswa baik 

secara individu maupun kelompok dengan penuh perhatian. Hal tersebut tampak 

ketika guru membimbing dan mengarahkan siswa dengan mendatangi siswa 

secara langsung untuk bermain pianika secara harmonis dan sesuai tempo maupun 

secara klasikal di depan kelas menjelaskan sambil menjadi dirigen disertai 

gerakan tangan yang tepat sesuai ketukan, seperti tampak pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Siswa bersama-sama memainkan pianika dengan arahan guru 

 

“Perhatikan dan jangan terburu-buru. 1, 2, 3, mulai!”  

(Siswa serentak memainkan pianika)  

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran seni musik, setelah guru membimbing 

siswa secara klasikal di dalam kelas, guru juga mengajarkan siswa untuk belajar 

secara berkelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Siswa berlatih bersama 

menghafalkan notasi lagu “Mengheningkan Cipta” baik di luar kelas, seperti yang 

tampak pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Siswa berlatih memainkan pianika secara berkelompok 
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Deskriptor ke-4 adalah guru dapat menguasai seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi. Hal tersebut tampak ketika guru menjelaskan materi tidak 

hanya duduk di tempat duduknya, tetapi berkeliling dari satu siswa ke siswa lain. 

Guru berjalan ke setiap penjuru kelas baik siswa yang duduknya di posisi 

belakang, tengah, maupun depan sambil mengamati siswa dan bertanya apakah 

siswa mengalami kesulitan atau tidak.  

d. Kegiatan akhir pembelajaran seni musik 

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan akhir pembelajaran seni 

musik mendapatkan skor 6 dengan persentase 75% dan termasuk dalam kategori 

baik. Berikut ini tabel rincian hasil observasi kegiatan akhir pembelajaran seni 

musik. 

Tabel 4.9 Hasil observasi indikator kegiatan akhir pembelajaran seni musik 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan akhir 

pembelajaran seni musik 
- √ √ √ - √ √ √ 6 75% Baik  

 

Pada indikator kegiatan akhir pembelajaran seni musik, deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor 2 yaitu guru memberikan tugas pada siswa dengan jelas, 

deskriptor 3 yaitu guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya 

dengan jelas, dan deskriptor 4 yaitu guru menutup pembelajaran dengan doa dan 

salam dengan khidmat dan tertib.  

Deskriptor ke-2 adalah guru memberikan tugas pada siswa dengan jelas. 

Hal tersebut tampak ketika guru memberikan tugas rumah pada siswa yaitu 

mencari notasi lagu “Indonesia Raya”. Guru memberikan instruksi dengan suara 
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keras dan lantang yang mudah dipahami siswa. Guru menanyakan kembali apakah 

siswa paham dengan tugas yang diberikan, kemudian siswa menjawab “Ya”. 

Deskriptor ke-3 adalah guru memberitahukan materi untuk pertemuan 

selanjutnya dengan jelas. Hal tersebut tampak ketika guru memberikan informasi 

mengenai materi SBK pada pertemuan selanjutnya, yaitu memainkan lagu 

“Indonesia Raya” dengan pianika. Guru menginstruksikan siswa untuk membawa 

pianika lagi dengan suara keras dan lantang yang mudah dipahami siswa. Guru 

menanyakan kembali apakah siswa sanggup membawa pianika, kemudian siswa 

menjawab “Sanggup”. 

Deskriptor ke-4 adalah guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib. Hal tersebut tampak ketika guru selalu mengakhiri 

pembelajaran dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, lalu mengucapkan 

salam penutup “Assalamualaikum”.  

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 4 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Nur Aliyah pada tanggal 27 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 

“Pelaksanaan pembelajaran SBK sesuai dengan RPP, 

pembelajarannya menyenangkan, lebih bervariasi, serta 

mengedepankan karakter diantaranya religius dan kerjasama.” 

 

e. Komponen pembelajaran seni musik 

Berdasarkan hasil observasi, indikator komponen pembelajaran seni musik 

mendapatkan skor 4 dengan persentase 50% dan termasuk dalam kategori baik. 

Berikut ini tabel rincian hasil observasi komponen pembelajaran seni musik. 
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Tabel 4.10 Hasil observasi indikator komponen pembelajaran seni musik 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Komponen 

pembelajaran seni musik 
√ √ - - √ √ - - 4 50% Baik  

 

Pada indikator komponen pembelajaran seni musik, deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor 1 yaitu guru menggunakan media pembelajaran yang 

menarik perhatian siswa dan deskriptor 2 yaitu guru menggunakan metode yang 

bervariasi dan menyenangkan. 

Deskriptor ke-1 adalah guru menggunakan media pembelajaran yang 

menarik perhatian siswa. Hal tersebut tampak ketika guru mengajar menggunakan 

karton warna besar yang berisi notasi lagu “Mengheningkan Cipta” yang dipajang 

di depan kelas. 

Deskriptor ke-2 adalah guru menggunakan metode yang bervariasi dan 

menyenangkan. Hal tersebut tampak ketika guru menggunakan metode latihan 

dengan membiasakan siswa berlatih memainkan alat musik pianika dengan benar 

sesuai dengan tempo atau ketukan, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. 

Guru juga menggunakan metode diskusi dimana siswa berlatih bermain pianika 

secara berkelompok.  

4.1.1.3 Pelaksanaan pembelajaran seni tari 

Standar Kompetensi : 14. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari 

Kompetensi Dasar :  14.2 Memeragakan tari Nusantara daerah lain sesuai 

dengan iringan 
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Seni tari merupakan salah satu konten dari materi SBK. Pembelajaran seni 

tari dilakukan secara berkelompok. Khusus untuk pembelajaran seni tari, selain 

diajarkan dalam pembelajaran di kelas juga diperdalam dalam kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari. Guru kelas bekerjasama dengan guru tari khusus yang 

lebih kompeten di bidang seni tari. Pelaksanaan pembelajaran seni tari di SDN 

Tambakaji 05 Semarang dilaksanakan setiap hari Jumat, pukul 11.00. Alokasi 

waktu untuk pembelajaran seni tari adalah 1 jam. Pembelajaran seni tari dilakukan 

di dalam kelas. Karena dilakukan di dalam kelas, ruang gerak siswa menjadi 

terbatas. Ketika menari guru membagi siswa menjadi dua kelompok besar. Siswa 

menari secara bergantian sesuai dengan kelompoknya. Jika kelompok 1 sedang 

berlatih tari, kelompok 2 harus menunggu giliran sampai kelompok 1 selesai 

menari. Observasi dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 6 dan 13 Mei 2016. 

Gambaran pelaksanaan pembelajaran seni tari di SDN Tambakaji 05 

Semarang dapat dilihat dari 5 indikator pengamatan yang meliputi: a) kegiatan pra 

pembelajaran seni tari; b) kegiatan awal pembelajaran seni tari; c) kegiatan inti 

pembelajaran seni tari; d) kegiatan inti pembelajaran seni tari; dan e) komponen 

pembelajaran seni tari. Berikut ini hasil observasi yang dilakukan. 

a. Kegiatan pra pembelajaran seni tari 

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan pra pembelajaran seni tari 

mendapatkan skor 6 dengan persentase 75% dan termasuk dalam kategori baik. 

Berikut ini tabel rincian hasil observasi pelaksanaan kegiatan pra pembelajaran 

seni tari. 
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Tabel 4.11 Hasil observasi indikator kegiatan pra pembelajaran seni tari 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan pra 

pembelajaran seni tari 
- √ √ √ - √ √ √ 6 75% Baik  

 

Pada indikator kegiatan pra pembelajaran seni tari, deskriptor yang tampak 

adalah deskriptor 2 yaitu guru memeriksa kehadiran siswa dengan teliti, 

deskriptor 3 yaitu guru mengkondisikan siswa dengan tegas, dan deskriptor 4 

yaitu guru memotivasi siswa dengan penuh perhatian.  

Deskriptor ke-2 adalah guru memeriksa kehadiran siswa dengan teliti. Hal 

tersebut tampak ketika guru melakukan persensi setelah siswa selesai melakukan 

pembelajaran tari. Guru melakukan presensi dengan melihat satu per satu siswa 

apakah siswa benar-benar hadir atau tidak. Hal itu dilakukan guru agar siswa 

tertib. Jika siswa tidak mengikuti pembelajaran tari sampai selesai, siswa tersebut 

tidak boleh melakukan persensi dan dianggap tidak mengikuti pembelajaran tari. 

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 2 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Sulasih pada tanggal 13 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 

“Pada awalnya, siswa saya suruh absen sendiri dengan memberi 

centang di buku saya. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi, 

sekarang saya mengabsen dengan memanggil siswa satu per satu. 

Dan saya meminta satu guru untuk mengawasi.” 

 

Deskriptor ke-3 adalah guru mengkondisikan siswa dengan tegas. Hal 

tersebut tampak pada saat sebelum memulai pembelajaran tari guru menyuruh 

siswa untuk duduk dengan rapi dan memberitahukan peraturan selama mengikuti 
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pembelajaran tari yaitu tidak boleh berbicara saat menari, tidak boleh tengak-

tengok, harus fokus pada hitungan dan gerakan, dan jika saat menari ada barang 

yang jatuh dibiarkan saja tidak usah diambil, seperti yang tampak pada gambar 

berikut ini. 

.  

 

 

 

 

Gambar 4.11 Siswa duduk dengan tertib ketika guru memberikan arahan 

 

“Dengarkan ya anak-anak, saat menari tidak boleh ngobrol, tidak 

boleh tengak tengok, terus jangan lupa senyum!” 

“Ya, bu” 

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 3 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Sulasih pada tanggal 13 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 

“Awalnya sudah saya sampaikan, saat menari tidak boleh ngobrol, 

tidak boleh melihat belakang, dan seandainya temanmu ada yang 

salah kamu tidak boleh menyalahkan. Kalau ada barang yang jatuh 

saat menari dibiarkan saja, supaya gerakannya tidak ketinggalan.” 

 

Deskriptor ke-4 adalah guru memotivasi siswa dengan penuh perhatian. 

Hal tersebut tampak ketika guru memotivasi siswa dengan cara memberikan 

semangat untuk terus senang menari baik sebelum maupun sesudah pembelajaran 

tari. Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 4 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Sulasih pada tanggal 13 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 
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“Karakter anak berbeda-beda. Ada yang memang berbakat, ada 

yang tidak. Tapi jika anak tersebut ada kemauan untuk bisa menari, 

dia terus dipacu, didorong, dan disemangati.” 

 

b. Kegiatan awal pembelajaran seni tari 

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan awal pembelajaran seni 

tari mendapatkan skor 4 dengan persentase 50% dan termasuk dalam kategori 

baik. Berikut ini tabel rincian hasil observasi pelaksanaan kegiatan awal 

pembelajaran seni tari. 

Tabel 4.12 Hasil observasi indikator kegiatan awal pembelajaran seni tari 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan awal 

pembelajaran seni tari 
√ - √ - √ - √ - 4 50% Baik  

 

Pada indikator kegiatan awal pembelajaran seni tari, deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor 1 yaitu guru menarik perhatian siswa dengan semangat 

dan deskriptor 3 yaitu guru menyiapkan sumber belajar dengan teliti. 

Deskriptor ke-1 adalah guru menarik perhatian siswa dengan semangat. 

Hal tersebut tampak pada saat sebelum memulai materi pembelajaran seni tari, 

guru mengajak siswa berbicara atu ngobrol dan memberikan cerita singkat 

mengenai tari yang akan dilakukan. Ketika sudah masuk pembelajaran, siswa 

sudah memiliki ketertarikan terhadap guru maupun materi yang diajarkan. Siswa 

terlihat semangat dan antusias melakukan gerakan tari. Ketika siswa diminta 

menghentakan kaki dan menggelengkan kepala, siswa melakukannya dengan 

mantap disertai dengan senyuman. Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 1 
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juga didukung hasil wawancara dengan Ibu Sulasih pada tanggal 13 Mei 2016. 

Berikut ini hasil petikan wawancaranya. 

“Kegiatan awalnya siswa saya ajak ngobrol. Saya ajukan 

pertanyaan, kamu senang ikut menari apa tidak? Apa kamu mau 

terus berlatih tari? Oh ya bu, mau..mau..mau, lalu siswa saya beri 

cerita dulu, biasanya yang senang itu siswa putri.” 

 

Deskriptor ke-3 adalah guru menyiapkan sumber belajar dengan teliti. Hal 

tersebut tampak pada saat sebelum memulai pembelajaran tari guru telah 

menyiapkan sumber belajar yang diperlukan dalam pembelajaran tari, seperti tape 

recorder, kaset, speaker, seperti yang tampak pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Guru menyiapkan media dan sumber belajar 

 

c. Kegiatan inti pembelajaran seni tari 

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan inti pembelajaran seni tari 

mendapatkan skor 7 dengan persentase 87,5% dan termasuk dalam kategori 

sangat baik. Berikut ini tabel rincian hasil observasi pelaksanaan kegiatan inti 

pembelajaran seni tari. 

Tabel 4.13 Hasil observasi indikator kegiatan inti pembelajaran seni tari 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan inti 

pembelajaran seni tari 
√ √ - √ √ √ √ √ 7 87,5% 

Sangat 

Baik  
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Pada indikator kegiatan inti pembelajaran seni tari semua deskriptor 

tampak Deskriptor 1 yaitu guru menguasai materi yang disampaikan dengan baik, 

deskriptor 2 yaitu guru mengingatkan siswa yang melakukan kesalahan, 

deskriptor 3 yaitu guru memberikan arahan pada semua siswa baik secara individu 

maupun kelompok dengan penuh perhatian, dan deskriptor 4 yaitu guru dapat 

menguasai seluruh siswa ketika menjelaskan materi.  

Deskriptor ke-1 adalah guru menguasai materi yang disampaikan dengan 

baik. Hal tersebut tampak dimana guru memahami dan menguasai materi yang 

diajarkan kepada siswa dengan baik. Guru menjelaskan materi secara jelas yaitu 

guru menjelaskan materi dengan suara keras dan lantang yang dapat didengar 

seluruh siswa dan runtut yaitu guru menjelaskan materi secara berurutan dan tidak 

ada yang terlewati pada setiap gerakan, serta menjawab pertanyaan yang diajukan 

siswa dengan mantap dan tidak ragu-ragu. 

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 1 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Sulasih pada tanggal 13 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 

“Saya belajar menari otodidak sampai akhirnya bisa, saya menjadi 

guru tari juga sudah lama, jadi sebisa mungkin saya mengajarkan 

satu tarian yang benar-benar saya kuasai.” 

 

Deskriptor ke-2 adalah guru mengingatkan siswa yang melakukan 

kesalahan. Hal tersebut tampak ketika guru membetulkan siswa yang melakukan 

kesalahan dalam melakukan gerakan tari, seperti seharusnya mendak tetapi kurang 

mendak, seharusnya megol malah diam saja, seharusnya tengok kanan kiri, malah 

geraknya ke depan dan belakang. Selain itu, guru mengingatkan ketika ada siswa 
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yang masih tidak fokus atau berbicara dengan temannya saat proses pembelajaran 

tari dilakukan. Guru mendatangi siswa yang melakukan kesalahan, lalu 

mengingatkan siswa secara halus, dilanjutkan dengan memberikan contoh gerakan 

yang benar, seperti yang tampak pada gambar berikut ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Guru membetulkan siswa yang gerakannya salah 

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 2 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Sulasih pada tanggal 13 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 

“Saat menari saya memberi contoh, seperti bagaimana cara 

mendak naik turun, dari kaki dulu. Lalu siswa saya tanya bingung 

tidak? Tapi karena berkaitan sama anak kecil ya saya harus 

memberikan contoh gerakan yang betul dengan sabar dan 

membetulkan siswa yang gerakannya salah secara halus.” 

 

Deskriptor ke-3 adalah guru memberikan arahan pada semua siswa baik 

secara individu maupun kelompok dengan penuh perhatian. Hal tersebut tampak 

ketika guru membimbing dan mengarahkan siswa dengan mendatangi siswa 

secara langsung untuk memberikan contoh gerakan mendak dan megol dengan 

benar dan sesuai hitungan maupun memberikan contoh secara klasikal di depan 

kelas cara melakukan gerakan melambaikan tangan ke kanan dan ke kiri dengan 

luwes, gerakan menggeleng-gelengkan kepala, serta gerakan mendak yang betul. 
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“Anak-anak, perhatikan hitungan Ibu 1-2-3-4-5-6-7-8! Ayo, kalian 

juga berhitung sendiri! Mendak lagi, ayo tangan kanan digerakkan, 

kepala juga ke kanan!...”  

(Siswa bersama-sama melakukan gerak tari)  

 

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 3 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Sulasih pada tanggal 13 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 

“Saya berusaha memberikan pengarahan pada semua siswa tanpa 

membeda-bedakan.” 

 

Deskriptor ke-4 adalah guru dapat menguasai seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi. Hal tersebut tampak ketika guru tidak hanya berdiri di depan, 

tetapi juga berusaha mengamati seluruh siswa dengan berkeliling ke tengah, 

samping, maupun belakang sambil mengamati siswa dan bertanya apakah siswa 

mengalami kesulitan atau tidak. 

d. Kegiatan akhir pembelajaran seni tari 

Berdasarkan hasil observasi, indikator kegiatan akhir pembelajaran seni 

tari mendapatkan skor 4 dengan persentase 50% dan termasuk dalam kategori 

baik. Berikut ini tabel rincian hasil observasi pelaksanaan kegiatan akhir 

pembelajaran seni tari. 

Tabel 4.14 Hasil observasi indikator kegiatan akhir pembelajaran seni tari 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan akhir 

pembelajaran seni tari 
√ - - √ √ - - √ 4 50% Baik  

 

Pada indikator kegiatan akhir pembelajaran seni tari deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor 1 yaitu guru memberikan penguatan terkait materi yang 
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telah dipelajari dengan jelas dan deskriptor 4 yaitu guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam dengan khidmat dan tertib.  

Deskriptor ke-1 adalah guru memberikan penguatan terkait materi yang 

telah dipelajari. Hal tersebut tampak ketika guru mengingatkan kembali kepada 

siswa beberapa gerakan seperti mendak, megol, toleh kanan kiri, gerakan kaki. 

Siswa merespon dengan melakukan gerakan yang diminta dengan benar dan 

luwes yaitu sesuai irama dan hitungan, serta tidak kaku. 

Deskriptor ke-4 adalah guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib. Hal tersebut tampak ketika guru selalu menutup 

pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam “Assalamualaikum”, lalu 

siswa berbaris menyalami guru, seperti yang tampak pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Siswa berpamitan dengan guru sebelum pulang 

 

Selain tampak dalam pengamatan, deskriptor 4 juga didukung hasil 

wawancara dengan Ibu Sulasih pada tanggal 13 Mei 2016. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 

“Melalui pembelajaran tari sedikit demi sedikit akan tumbuh rasa 

sopan santun baik dengan teman, guru, orang tua, dan lingkungan. 

Dia sudah ada rasa harus bisa diatur dan dia mau diatur.” 
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e. Komponen pembelajaran seni tari 

Berdasarkan hasil observasi, indikator komponen pembelajaran seni tari 

mendapatkan skor 6 dengan persentase 75% dan termasuk dalam kategori baik. 

Berikut ini rincian hasil observasi pelaksanaan komponen pembelajaran seni tari. 

Tabel 4.15 Hasil observasi indikator komponen pembelajaran seni tari 

Indikator  
P.1 P.2 

Total Persentase Kriteria 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Komponen 

pembelajaran seni tari 
√ √ - √ √ √ - √ 6 75% Baik  

 

Pada indikator komponen pembelajaran seni tari deskriptor yang tampak 

adalah deskriptor 1 guru menggunakan media pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa, deskriptor 2 yaitu guru menggunakan metode yang bervariasi dan 

menyenangkan, dan deskriptor 4 yaitu guru memilih materi pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik siswa.  

Deskriptor ke-1 adalah guru menggunakan media pembelajaran yang 

menarik perhatian siswa. Hal tersebut tampak ketika guru menggunakan media 

yang mendukung pembelajaran seni tari berupa kaset, tape recorder, speaker, dan 

sampur.  

Deskriptor ke-2 adalah guru menggunakan metode yang bervariasi dan 

menyenangkan. Hal tersebut tampak ketika guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi, yaitu metode latihan dengan memberikan contoh 

gerakan tari dan melatih siswa sampai bisa menari dengan baik dan benar. Selain 

itu, guru membiasakan siswa untuk berlatih menari secara berkelompok. 



110 

 

 

Deskriptor ke-4 yaitu guru memilih materi pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa. Hal tersebut tampak ketika guru menanyakan pada siswa 

apakah tarian yang diberikan sulit atau tidak. Ketika siswa menjawab “sulit”, guru 

mengganti gerakan tari menjadi lebih sederhana, seperti gerakan menggeser 

telapak kaki bersamaan diganti dengan gerakan menghentakkan kaki. 

4.1.2 Bentuk Karakter Kerjasama Siswa Kelas Tinggi dalam Pembelajaran 

SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang 

4.1.2.1 Menghargai hasil karya orang lain 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui angket dan setelah 

dilakukan analisis kuartil dan persentase tentang karakter menghargai hasil karya 

orang lain pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang, diperoleh 

skor rata-rata sebesar 13,10 dengan persentase 81,87% dan termasuk dalam 

kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing kriteria jawaban siswa 

diperoleh hasil yang disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Hasil angket menghargai hasil karya orang lain 
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Berdasarkan data pada grafik di atas, menunjukkan bahwa 15 siswa 

(38,46%) menghargai hasil karya orang lain dengan sangat baik, 23 siswa 

(58,97%) menghargai hasil karya orang lain dengan baik, dan hanya 1 siswa 

(2,56%) yang menghargai hasil karya orang lain dengan cukup baik. Berdasarkan 

data angket, karakter siswa dalam menghargai hasil karya orang lain pada 

pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang berada dalam kategori baik. 

Pada indikator angket terdapat 4 pernyataan, yaitu: 1) Saya menghargai 

karya seni yang ditampilkan teman; 2) Saya senang memberikan pujian terhadap 

penampilan kelompok lain yang lebih baik; 3) Saya mengingatkan teman yang 

melakukan kesalahan ketika belajar bersama; 4) Saya menghargai perbedaan 

agama, suku, dan ras ketika belajar bersama. Dari ke 4 pernyataan tersebut skor 

paling banyak terdapat pada pernyataan pertama yaitu 140, siswa paling banyak 

mendapat skor 4 yaitu 27 siswa, 8 siswa mendapat skor 3, dan 4 siswa mendapat 

skor 2. Skor 4 pada pernyataan pertama artinya adalah siswa selalu menghargai 

karya seni yang ditampilkan teman. 

Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi. Data hasil 

observasi menunjukkan bahwa karakter menghargai hasil karya orang lain dalam 

pembelajaran SBK pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang 

mendapatkan skor 19 dengan persentase 79,17% dan termasuk dalam kategori 

sangat baik.  

Pada indikator observasi, terdapat 4 deskriptor yang diamati yaitu: 1) 

Siswa menghargai hasil karya seni yang ditampilkan teman dengan baik; 2) Siswa 

memberikan pujian atau penghargaan terhadap penampilan kelompok lain dengan 



112 

 

 

baik; 3) Siswa mengingatkan teman yang melakukan kesalahan dengan baik; 4) 

Siswa menghargai perbedaan agama, suku, dan ras dalam kelompoknya. Semua 

deskriptor tampak pada pelaksanaan pembelajaran SBK. 

Deskriptor ke-1 yaitu siswa menghargai hasil karya seni yang ditampilkan 

teman dengan baik. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat 

pelaksanaan pembelajaran seni rupa materi melukis, siswa saling menghargai 

hasil lukisan yang telah dibuat. Siswa tidak menjelek-jelekan karya yang bagus 

maupun yang kurang bagus. Guru mengajarkan siswa untuk saling menghargai 

satu sama lain. Selain itu, sikap menghargai juga tampak saat pembelajaran seni 

tari, ketika kelompok 1 sedang menari, kelompok 2 harus memperhatikan dan 

tidak boleh mengganggu penampilan kelompok 1, begitu pula sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Siswa saling menghargai hasil karya yang ditampilkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Siswa yang tidak tampil menghargai temannya yang sedang tampil 
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Deskriptor ke-2 yaitu siswa memberikan pujian atau penghargaan terhadap 

penampilan kelompok lain dengan baik. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan 

hasil observasi saat pembelajaran seni rupa, siswa memberikan pujian terhadap 

hasil lukisan teman dengan mengatakan “bagus”, “lucu”, “kreatif”. Ketika 

pembelajaran tari, siswa saling memberikan penghargaan berupa tepuk tangan. 

Deskriptor ke-3 yaitu siswa mengingatkan teman yang melakukan 

kesalahan dengan baik. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi 

pada saat pembelajaran seni rupa, siswa mengingatkan teman yang melakukan 

kesalahan dalam langkah pembuatan lukisan yang seharusnya membuat pola 

terlebih dahulu, tetapi siswa langsung mengecat. Siswa mengingatkan temannya 

untuk membuat pola terlebih dahulu secara halus. Selain itu, deskriptor tersebut 

juga tampak dalam pembelajaran seni tari, ketika ada siswa yang salah melakukan 

gerakan, siswa lain mengingatkan untuk segera memperbaiki gerakannya. 

Deskriptor ke-4 yaitu siswa menghargai perbedaan agama, suku, dan ras 

dalam kelompoknya. Deskriptor tersebut tampak pada saat pembelajaran. Ketika 

siswa belajar secara berkelompok, mereka tidak membeda-bedakan satu sama 

lain. Siswa mau bergabung dengan semua teman, meskipun agama mereka ada 

yang berbeda, siswa juga tidak membedakan warna kulit satu sama lain. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Siswa tidak membeda-bedakan teman saat bekerja kelompok 
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Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru pada tanggal 27 Mei 2016. Berikut ini hasil petikan 

wawancaranya. 

“Siswa sudah dapat menghargai hasil karya orang lain, karena 

sudah saya tekankan bahwa sebagai makhluk sosial kita saling 

membutuhkan dan saling menghargai satu sama lain. Jadi, siswa 

saya ajarkan untuk tidak membeda-bedakan.” 

  

4.1.2.2 Menampilkan hasil karya sesuai giliran 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui angket dan setelah 

dilakukan analisis kuartil dan persentase tentang karakter menampilkan hasil 

karya sesuai giliran pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang, 

diperoleh skor rata-rata sebesar 13,10 dengan persentase 81,87% dan termasuk 

dalam kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing kriteria jawaban 

siswa diperoleh hasil yang disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Hasil angket menampilkan hasil karya sesuai giliran 

 

Berdasarkan data pada grafik di atas, menunjukkan bahwa 18 siswa 

(46,15%) menampilkan hasil karya sesuai giliran dengan sangat baik, 18 siswa 

(46,15%) menampilkan hasil karya sesuai giliran dengan baik, dan hanya 3 siswa 
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(7,69%) yang menampilkan hasil karya sesuai giliran cukup baik. Berdasarkan 

data angket, karakter siswa dalam menampilkan hasil karya sesuai giliran dalam 

pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang termasuk dalam kategori 

baik. 

Pada indikator angket terdapat 4 pernyataan, yaitu: 5) Saya menampilkan 

hasil karya seni secara bergiliran; 6) Saya mengembalikan peralatan seni dengan 

tertib; 7) Saya merapikan kembali peralatan seni yang telah digunakan; 8) Saya 

mengumpulkan tugas dengan tertib. Dari ke 4 pernyataan tersebut skor paling 

banyak terdapat pada pernyataan ke delapan yaitu 136, siswa paling banyak 

mendapat skor 4 yaitu 24 siswa, 12 siswa mendapat skor 3, 1 siswa mendapat skor 

2, dan 2 siswa mendapat skor 1. Skor 4 pada pernyataan ke delapan artinya adalah 

siswa selalu mengumpulkan tugas dengan tertib. 

Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi. Data hasil 

observasi menunjukkan bahwa karakter menampilkan hasil karya sesuai giliran 

dalam pembelajaran SBK pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 

Semarang mendapatkan skor 17 dengan persentase 70,83% dan termasuk dalam 

kategori baik.  

Pada indikator observasi, terdapat 4 deskriptor yang diamati yaitu: 1) 

Siswa menampilkan karya seni yang dihasilkan secara bergantian di depan kelas 

dengan tertib; 2) Siswa menggunakan peralatan seni dengan tertib; 3) Siswa 

merapikan kembali peralatan seni yang telah digunakan dengan tertib; 4) Siswa 

mengumpulkan hasil karya seni dengan tertib. Semua deskriptor tersebut tampak 

pada pelaksanaan pembelajaran SBK. 
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Deskriptor ke-1 yaitu siswa menampilkan karya seni yang dihasilkan 

secara bergantian di depan kelas dengan tertib. Deskriptor tersebut tampak 

berdasarkan hasil observasi saat pelaksanaan pembelajaran seni rupa materi 

melukis, siswa secara bergantian memajang hasil lukisannya di luar kelas dengan 

tertib dan rapi. Siswa tidak saling mendorong dan berebut dalam menampilkan 

hasil lukisannya. Selain itu, tampak pula saat pembelajaran seni tari, kelompok 1 

dan 2 bergantian menampilkan atau berlatih menari di depan kelas. Ketika 

kelompok 1 sedang menari, kelompok 2 menunggu giliran sambil memperhatikan 

kelompok 1 yang sedang menari. 

Deskriptor ke-2 yaitu siswa menggunakan peralatan seni dengan tertib. 

Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat pembelajaran seni 

rupa, siswa menggunakan cat secara bergantian dan hati-hati dalam membuka dan 

menutup cat. Pada pembelajaran seni musik, setiap siswa menggunakan pianika 

milik masing-masing sesuai dengan aturan. Pada pembelajaran seni tari, ketika 

ada beberapa siswa yang tidak membawa sampur, mereka saling meminjamkan 

dan memakai secara bergantian dengan tertib. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Siswa menggunakan cat secara bergantian dengan tertib 
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Deskriptor ke-3 yaitu siswa merapikan kembali peralatan seni yang telah 

digunakan dengan tertib. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi 

pada saat pembelajaran seni rupa, setelah selesai melukis siswa mencuci kuas, 

pallet, dan gelas plastik yang telah digunakan. Kemudian siswa mengelap meja 

yang terkena tetesan cat. Pada pembelajaran seni musik, setelah selesai 

menggunakan pianika siswa merapikan dan memasukannya ke tas masing-

masing. Pada pembelajaran seni tari, setelah selesai menari siswa melipat 

sampurnya dan memasukan ke dalam tas, kemudian membantu guru 

mengembalikan tape recorder dan speaker ke ruang TU secara bergantian. 

Deskriptor ke-4 yaitu siswa mengumpulkan hasil karya seni dengan tertib. 

Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat pembelajaran seni 

rupa ketika siswa mengumpulkan karya lukisannya kepada guru untuk dinilai 

dengan tertib, tidak saling berebut, dan tidak saling mendorong. 

Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru pada tanggal 27 Mei 2016. Berikut ini hasil petikan 

wawancaranya. 

“Kerjasama antar siswa sudah baik. Siswa saling tolong menolong 

dan membutuhkan satu sama lain. Siswa sudah tahu apa tugas dan 

gilirannya ketika belajar kelompok.” 

 

4.1.2.3 Berbagi tugas sesuai tanggung jawab 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui angket dan setelah 

dilakukan analisis kuartil dan persentase tentang karakter berbagi tugas sesuai 

tanggung jawab pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang, 

diperoleh skor rata-rata sebesar 13,46 dengan persentase 84,12% dan termasuk 
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dalam kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing kriteria jawaban 

siswa diperoleh hasil yang disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Hasil angket berbagi tugas sesuai tanggung jawab 

 

Berdasarkan data pada grafik di atas, menunjukkan bahwa 22 siswa 

(56,41%) berbagi tugas sesuai tanggung jawab dengan sangat baik, 15 siswa 

(38,46%) berbagi tugas sesuai tanggung jawab dengan baik, dan hanya 2 siswa 

(5,12%) yang berbagi tugas sesuai tanggung jawab dengan cukup baik. 

Berdasarkan data angket, karakter siswa dalam berbagi tugas sesuai tanggung 

jawab dalam pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang termasuk dalam 

kategori baik. 

Pada indikator angket terdapat 4 pernyataan, yaitu: 9) Saya berbagi tugas 

dengan teman-teman saat belajar kelompok; 10) Saya mengerjakan tugas yang 

telah dibagi dengan sungguh-sungguh; 11) Saya menyiapkan peralatan untuk 

pembelajaran seni bersama teman-teman; 12) Saya membantu teman yang 

mengalami kesulitan. Dari ke 4 pernyataan tersebut skor paling banyak terdapat 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG

HASIL ANGKET BERBAGI TUGAS SESUAI 

TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBELAJARAN SBK  

DI SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 



119 

 

 

pada pernyataan ke sepuluh yaitu 144, siswa paling banyak mendapat skor 4 yaitu 

28 siswa, 10 siswa mendapat skor 3, dan 1 siswa mendapat skor 2. Skor 4 pada 

pernyataan ke sepuluh artinya adalah siswa selalu mengerjakan tugas yang telah 

dibagi kelompok dengan sungguh-sungguh. 

Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi. Data hasil 

observasi menunjukkan bahwa karakter berbagi tugas sesuai tanggung jawab 

dalam pembelajaran SBK pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 

Semarang mendapatkan skor 18 dengan persentase 75% dan termasuk dalam 

kategori baik.  

Pada indikator observasi, terdapat 4 deskriptor yang diamati yaitu: 1) 

Siswa dapat berbagi tugas dalam pembelajaran seni dengan bertanggung jawab; 2) 

Siswa mengerjakan tugas yang telah dibagi dengan sungguh-sungguh; 3) Siswa 

berbagi tugas menyiapkan alat-alat untuk pembelajaran seni dengan bertanggung 

jawab; 4) Siswa membantu teman yang mengalami kesulitan dengan penuh 

perhatian. Semua deskriptor tampak pada pelaksanaan pembelajaran SBK. 

Deskriptor ke-1 yaitu siswa dapat berbagi tugas dalam pembelajaran seni 

dengan bertanggung jawab. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil 

observasi saat pelaksanaan pembelajaran seni rupa materi melukis, siswa berbagi 

tugas dalam membawa cat, masing-masing siswa hanya ditugaskan membawa 1 

warna cat saja. Ketika pembelajaran siswa saling bertukar warna cat yang 

dibutuhkan, hal tersebut menghemat biaya pengeluran siswa. Pembelajaran seni 

tari, siswa berbagi tugas untuk mengembalikan peralatan untuk pembelajaran tari. 
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Deskriptor ke-2 yaitu siswa mengerjakan tugas yang telah dibagi dengan 

sungguh-sungguh. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat 

pembelajaran seni rupa, siswa bersungguh-sungguh membuat lukisan yang baik. 

Ketika pembelajaran seni musik, siswa bersungguh-sungguh memainkan alat 

musik pianika. Ketika pembelajaran seni tari, siswa bersungguh-sungguh 

melakukan gerakan tari yang baik. Siswa mengerjakan tugas dengan serius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Siswa bersungguh-sungguh memainkan pianika secara berkelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Siswa bersungguh-sungguh melakukan gerakan tari 
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Deskriptor ke-3 yaitu siswa berbagi tugas menyiapkan alat-alat untuk 

pembelajaran seni dengan bertanggung jawab. Deskriptor tersebut tampak 

berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran seni rupa, siswa menyiapkan 

peralatan melukisnya, yaitu kuas, cat, gelas plastik, dan celemek dengan 

bertanggung jawab. Pada pembelajaran seni musik, siswa menyiapkan pianika 

sebagai media. Pada pembelajaran seni tari, siswa menyiapkan sampur meskipun 

masih terlihat beberapa siswa belum membawa. 

Deskriptor ke-4 yaitu siswa membantu teman yang mengalami kesulitan 

dengan penuh perhatian. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi 

saat pembelajaran seni rupa siswa membantu memberikan saran warna cat apa 

yang bagus untuk digunakan. 

Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru pada tanggal 27 Mei 2016. Berikut ini hasil petikan 

wawancaranya. 

 “Menurut saya sudah baik, karena saya juga sering melakukan 

pembelajaran secara berkelompok. Contoh seni rupa, siswa berbagi 

tugas menyiapkan peralatan melukis, siswa ada yang bertugas 

membawa kuas atau cat. Ada yang membawa warna merah, 

kuning, hijau. Pada saat pembelajaran siswa dapat saling berbagi 

warna yang dibutuhkan, tanpa memberatkan siswa untuk membeli 

semua peralatan yang dibutuhkan.” 

  

4.1.2.4 Berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui angket dan setelah 

dilakukan analisis kuartil dan persentase tentang karakter berpartisipasi dalam 

menyelesaikan tugas pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang, 

diperoleh skor rata-rata sebesar 12,41 dengan persentase 77,56% dan termasuk 
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dalam kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing kriteria jawaban 

siswa diperoleh hasil yang disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Hasil angket berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas 

Berdasarkan data pada grafik di atas, menunjukkan bahwa 14 siswa 

(35,89%) berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas dengan sangat baik, 22 siswa 

(56,41%) berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas dengan baik, dan hanya 3 

siswa (7,69%) yang berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas dengan cukup baik. 

Berdasarkan data angket, karakter siswa dalam berpartisipasi menyelesaikan tugas 

dalam pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang termasuk dalam 

kategori baik. 

Pada indikator angket terdapat 4 pernyataan, yaitu: 13) Saya berpartisipasi 

aktif ketika belajar seni secara berkelompok; 14) Saya memberikan masukan saat 

belajar kelompok; 15) Saya bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan 

masalah; 16) Saya peduli pada tugas kelompok. Dari ke 4 pernyataan tersebut 

skor paling banyak terdapat pada pernyataan ke enam belas yaitu 138, siswa 

paling banyak mendapat skor 4 yaitu 25 siswa, 11 siswa mendapat skor 3, 2 siswa 
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mendapat skor 2, dan 1 siswa mendapat skor 1. Skor 4 pada pernyataan ke enam 

belas artinya adalah siswa selalu peduli pada tugas kelompok. 

Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi. Data hasil 

observasi menunjukkan bahwa karakter berpartisipasi menyelesaikan tugas dalam 

pembelajaran SBK pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang 

mendapatkan skor 18 dengan persentase 75% dan termasuk dalam kategori baik.  

Pada indikator observasi, terdapat 4 deskriptor yang diamati yaitu: 1) 

Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran seni yang dilakukan secara 

berkelompok; 2) Siswa memberikan kontribusi dalam pembelajaran seni yang 

dilakukan secara berkelompok; 3) Siswa menyelesaikan tugas kelompok dengan 

kerjasama yang baik; 4) Siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. 

Deskriptor 2, 3, dan 4 tampak pada pelaksanaan pembelajaran SBK. 

Deskriptor ke-2 yaitu siswa memberikan kontribusi dalam pembelajaran 

seni yang dilakukan secara berkelompok. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan 

hasil observasi saat pelaksanaan pembelajaran seni rupa materi melukis, siswa 

memberikan kontribusi berupa ide dan saran tentang warna yang cocok 

digunakan. Pembelajaran seni musik, siswa berdiskusi untuk menghasilkan musik 

yang harmonis. Pembelajaran seni tari, siswa mencoba memberikan ide berupa 

gerakan baru. 

Deskriptor ke-3 yaitu siswa menyelesaikan tugas kelompok dengan 

kerjasama yang baik. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat 

pembelajaran seni rupa, siswa bekerjasama menyelesaikan tugas melukis. Ketika 

pembelajaran seni musik, siswa bekerjasama memainkan alat musik pianika yang 
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baik untuk menghasilkan musik yang harmonis. Ketika pembelajaran seni tari, 

siswa bekerjasama melakukan gerakan tari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Siswa bersama-sama memainkan pianika 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Siswa bersama-sama melakukan gerakan tari 

Deskriptor ke-4 yaitu siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. 

Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran 

seni rupa, seni musik, dan seni tari. Ketika pembelajaran dilakukan berkelompok, 

siswa bertanggung jawab pada tugas kelompoknya, baik melukis, bermain musik, 

maupun menari. 

Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru pada tanggal 27 Mei 2016. Berikut ini hasil petikan 

wawancaranya. 
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“Ya, melalui pembelajaran SBK siswa belajar bekerjasama. 

Pembelajaran SBK membutuhkan kerjasama dan partisipasi yang 

baik antar siswa.” 

  

4.1.2.5 Berupaya mencapai keberhasilan bersama 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui angket dan setelah 

dilakukan analisis kuartil dan persentase tentang karakter berupaya mencapai 

keberhasilan bersama pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang, 

diperoleh skor rata-rata sebesar 12,84 dengan persentase 80,25% dan termasuk 

dalam kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing kriteria jawaban 

siswa diperoleh hasil yang disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. 

Gambar 4.27 Hasil angket berupaya mencapai keberhasilan bersama 

Berdasarkan data pada grafik di atas, menunjukkan bahwa 17 siswa 

(43,58%) berupaya mencapai keberhasilan bersama dengan sangat baik, 16 siswa 

(41,02%) berupaya mencapai keberhasilan bersama dengan baik, dan hanya 6 

siswa (15,38%) yang berupaya mencapai keberhasilan bersama dengan cukup 

baik. Berdasarkan data angket, karakter siswa dalam berupaya mencapai 
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keberhasilan bersama dalam pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang 

termasuk dalam kategori baik. 

Pada indikator terdapat 4 pernyataan, yaitu: 17) Saya senang belajar 

menari bersama teman-teman; 18) Saya senang membuat karya seni rupa bersama 

teman-teman; 19) Saya senang belajar musik bersama teman-teman; 20) Saya dan 

teman-teman kompak dalam mencapai keberhasilan bersama. Dari ke 4 

pernyataan tersebut skor paling banyak terdapat pada pernyataan ke sembilan 

belas yaitu 134, siswa paling banyak mendapat skor 4 yaitu 25 siswa, 7 siswa 

mendapat skor 3, 6 siswa mendapat skor 2, dan 1 siswa mendapat skor 1. Skor 4 

pada pernyataan ke sembilan belas artinya adalah siswa selalu senang belajar 

musik bersama teman-teman. 

Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi. Data hasil 

observasi menunjukkan bahwa karakter berupaya mencapai keberhasilan bersama 

dalam pembelajaran SBK pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 

Semarang mendapatkan skor 18 dengan persentase 75% dan termasuk dalam 

kategori baik.  

Pada indikator observasi, terdapat 4 deskriptor yang diamati yaitu: 1) 

Siswa senang belajar seni bersama teman-teman; 2) Siswa senang membuat karya 

seni bersama teman-teman; 3) Siswa senang bermain bersama teman-teman; 4) 

Siswa saling bekerjasama dalam mewujudkan keberhasilan kelompok. Seluruh 

deskriptor tampak pada pelaksanaan pembelajaran SBK. 

Deskriptor ke-1 yaitu siswa senang belajar seni bersama teman-teman. 

Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat pelaksanaan 
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pembelajaran seni rupa, siswa terlihat senang dan antusias ketika mengikuti 

pembelajaran melukis. Pembelajaran seni musik, siswa terlihat senang dan 

antusias ketika mengikuti pembelajaran bermain alat musik pianika. Pembelajaran 

seni tari, siswa terlihat senang dan antusias ketika mengikuti pembelajaran tari. 

Siswa saling membantu teman yang mengalami kesulitan ketika belajar seni 

bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran seni rupa, seni musik, 

dan seni tari 

 

Deskriptor ke-2 yaitu siswa senang membuat karya seni bersama teman-

teman. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat pembelajaran 

seni rupa, siswa senang membuat lukisan dari kendi atau cobek bersama-sama. 

Ketika pembelajaran seni musik, siswa senang ketika mereka berhasil 
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menghasilkan suara pianika yang harmonis secara bersama-sama. Ketika 

pembelajaran seni tari, siswa senang melakukan berbagai gerakan tari. 

Deskriptor ke-3 yaitu siswa senang bermain bersama teman-teman. 

Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran 

seni rupa dan seni musik. Ketika pembelajaran seni rupa, siswa belajar melukis 

dengan suasana yang santai bersama-sama. Ketika pembelajaran seni musik, 

siswa memainkan alat musik pianika dengan suasana yang santai bersama-sama. 

Deskriptor ke-4 yaitu siswa saling bekerjasama dalam mewujudkan 

keberhasilan kelompok. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi 

pada saat pembelajaran seni rupa dan seni musik. Ketika pembelajaran seni rupa, 

pembelajaran berjalan lancar karena siswa saling bekerjasama menyiapkan 

peralatan dan membuat lukisan bersama-sama. Ketika pembelajaran seni musik, 

siswa bekerjasama menghasilkan musik yang harmonis dengan tidak saling 

mendahului dan tidak terburu-buru memainkan pianika. 

Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru pada tanggal 27 Mei 2016. Berikut ini hasil petikan 

wawancaranya. 

“Kerjasama antar siswa sudah baik. Siswa saling tolong menolong 

dan membutuhkan satu sama lain. Ketika pembelajaran, siswa 

membantu teman yang mengalami kesulitan.” 

  

4.1.2.6 Berupaya menghindari konflik 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui angket dan setelah 

dilakukan analisis kuartil dan persentase tentang karakter berupaya menghindari 

konflik pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang, diperoleh skor 
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rata-rata sebesar 13,74 dengan persentase 85,87% dan termasuk dalam kategori 

sangat baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing kriteria jawaban siswa 

diperoleh hasil yang disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Hasil angket berupaya menghindari konflik 

Berdasarkan data pada grafik di atas, menunjukkan bahwa 24 siswa 

(61,53%) berupaya menghindari konflik dengan sangat baik dan 15 siswa 

(38,46%) berupaya menghindari konflik dengan baik. Berdasarkan data angket, 

karakter menghindari konflik siswa kelas tinggi dalam pembelajaran SBK di SDN 

Tambakaji 05 Semarang termasuk dalam kategori sangat baik. 

Pada indikator angket terdapat 4 pernyataan, yaitu: 21) Saya mudah 

bergaul dengan semua teman; 22) Saya bersikap ramah terhadap teman dan guru; 

23) Saya berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku; 24) Saya menjalin 

kerukunan dengan semua teman. Dari ke 4 pernyataan tersebut skor paling banyak 

terdapat pada pernyataan ke dua puluh dua yaitu 141, siswa paling banyak 

mendapat skor 4 yaitu 26 siswa, 11 siswa mendapat skor 3, dan 2 siswa mendapat 
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skor 2. Skor 4 pada pernyataan ke dua puluh dua artinya adalah siswa selalu 

bersikap ramah terhadap teman dan guru. 

Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi. Data hasil 

observasi menunjukkan bahwa karakter berupaya menghindari konflik dalam 

pembelajaran SBK pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang 

diperoleh skor 22 dengan persentase 91,67% dan termasuk dalam kategori sangat 

baik.  

Pada indikator observasi, terdapat 4 deskriptor yang diamati yaitu: 1) 

Siswa mudah bergaul dengan semua teman; 2) Siswa menciptakan suasana kelas 

yang harmonis; 3) Siswa membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan 

aturan; 4) Siswa menjalin kerukunan dengan semua teman. Seluruh deskriptor 

tampak pada pelaksanaan pembelajaran SBK. 

Deskriptor ke-1 yaitu siswa mudah bergaul dengan semua teman. 

Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat pelaksanaan 

pembelajaran seni rupa, seni musik, maupun seni tari. Ketika pembelajaran, siswa 

mudah berinteraksi dan bergaul dengan semua siswa di kelas. 

Deskriptor ke-2 yaitu siswa menciptakan suasana kelas yang harmonis. 

Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat pembelajaran seni 

rupa, seni musik, maupun seni tari. Siswa bersikap ramah dengan semua teman 

dan guru, baik di dalam maupun di luar pembelajaran. 

Deskriptor ke-3 yaitu siswa membiasakan diri untuk berperilaku sesuai 

dengan aturan. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi pada saat 
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pembelajaran seni rupa dan seni musik. Siswa melakukan sesuatu sesuai dengan 

aturan yang disepakati, jika melanggar siswa mendapat hukuman. 

Deskriptor ke-4 yaitu siswa menjalin kerukunan dengan semua teman. 

Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran 

seni rupa, seni musik, dan seni tari. Ketika pembelajaran berlangsung, siswa tidak 

membeda-bedakan teman yang pandai atau kurang pandai, yang kaya atau miskin. 

Siswa menjalin kerukunan dengan semua teman, baik dalam pembelajaran 

maupun di luar pembelajaran. 

Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru pada tanggal 27 Mei 2016 seperti berikut. Berikut ini hasil 

petikan wawancaranya. 

“Tidak, karena setiap saat saya selalu mengingatkan siswa bahwa 

di dunia ini kita semua merupakan makhluk sosial yang saling 

membutuhkan, saling tolong menolong, saling bekerjasama, dan 

saling menghormati.” 

  

4.2 PEMBAHASAN  

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran SBK pada Siswa Kelas Tinggi di SDN 

Tambakaji 05 Semarang 

Pembelajaran SBK dilaksanakan dengan tahapan pembelajaran yang 

meliputi: kegiatan pra pembelajaran, awal, inti, dan akhir. Pelaksanaan proses 

pembelajaran SBK juga didukung dengan komponen pembelajaran seperti tujuan, 

materi, metode, dan media pembelajaran. 

Dalam kegiatan pra pembelajaran SBK, guru selalu mengawali 

pembelajaran dengan salam dan doa dengan khitmad dan tertib. Selain itu, guru 

mengkondisikan siswa dengan tegas. Guru berusaha menciptakan suasana kelas 
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yang kurang kondusif dengan suara yang keras dan lantang. Dalam hal ini, 

dibutuhkan kerjasama yang baik antara guru dan siswa agar tercipta suasana kelas 

yang kondusif. Secara keseluruhan, aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan 

pra pembelajaran SBK termasuk dalam kategori baik. 

Pada kegiatan awal pembelajaran SBK, guru menyiapkan sumber belajar 

dengan teliti. Guru mempersiapkan sumber belajar yang dibutuhkan sebelum 

pembelajaran dimulai agar pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih efektif. Selain 

itu, guru menjelaskan apa saja yang harus dilakukan siswa dengan peralatan seni 

yang telah disiapkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami siswa. Secara keseluruhan, aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan 

awal pembelajaran SBK termasuk dalam kategori baik. 

Pada kegiatan inti pembelajaran SBK, guru dapat menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik. Guru menjelaskan materi kepada siswa secara jelas, 

runtut, dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Guru juga dapat menjawab 

pertanyaan yang diajukan siswa dengan mantap dan tidak ragu-ragu. Pemilihan 

materi pembelajaran cukup bervariasi dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa guru benar-benar menguasai materi dan telah 

mempersiapkan pembelajaran dengan matang. 

Guru juga mengingatkan siswa yang melakukan kesalahan menggunakan 

bahasa yang halus dengan cara mendatangi siswa yang melakukan kesalahan, lalu 

memberikan contoh yang benar. Selain itu, guru dapat menguasai seluruh siswa 

ketika menjelaskan materi. Dalam menjelaskan, guru menjelaskan materi tidak 

hanya duduk di tempat duduk, tetapi berkeliling sambil mengamati pekerjaan 
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siswa dan menanyakan apakah siswa mengalami kesulitan atau tidak. Sikap 

tersebut merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab yang diberikan guru 

kepada siswa. Secara keseluruhan, aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan 

inti pembelajaran SBK termasuk dalam kategori baik. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran SBK, guru memberikan tugas pada siswa 

dengan jelas. Guru memberikan instruksi dengan suara keras dan dengan bahasa 

yang mudah dipahami siswa. Guru menanyakan kembali apakah siswa sudah 

mengerti dengan tugas yang diberikan. Dalam hal ini, guru berusaha memastikan 

apakah siswa benar-benar jelas dengan tugas yang diberikan dengan meminta 

respon dari siswa. 

Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya dengan jelas. 

Informasi tersebut diberikan agar siswa dapat mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, sehingga pembelajaran 

berjalan lebih efektif. Selain itu, pada akhir pembelajaran, guru selalu 

membiasakan siswa untuk berdoa dan berpamitan kepada guru. Sikap tersebut 

merupakan wujud pembiasaan karakter religius dan hormat. Secara keseluruhan, 

aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan akhir pembelajaran SBK termasuk 

dalam kategori baik. 

Selain itu, pembelajaran SBK didukung oleh komponen pembelajaran, yaitu 

guru menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Guru 

menggunakan media yang unik dan menarik, sehingga membuat siswa merasa 

lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran SBK. Guru menggunakan media 

sesuai dengan materi dan karakteristik siswa.  
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Guru juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan 

menyenangkan. Guru menggunakan metode demonstrasi yaitu dengan 

memperagakan dan menunjukkan pada siswa bagaimana proses melukis dan 

bermain alat musik pianika dengan baik dan benar. Sedangkan dalam 

pembelajaran seni tari, guru menggunakan metode latihan, yaitu guru memberikan 

contoh gerakan tari di hadapan siswa, kemudian siswa mengikuti gerakan yang 

telah dicontohkan oleh guru.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang sudah baik. Hal tersebut 

terlihat dalam setiap indikator, dimana guru telah melakukan pembelajaran sesuai 

tahapan pembelajaran dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa 

kegiatan belajar berhubungan dengan kegiatan siswa dalam mempelajari bahan 

yang disampaikan guru. Sedangkan kegiatan mengajar berhubungan dengan cara 

guru menjelaskan bahan kepada siswa. Kegiatan belajar mengajar terdiri dari 

kegiatan pra dan awal pembelajaran, kegiatan inti, serta kegiatan akhir 

pembelajaran (Anitah, dkk., 2008: 4.34).  

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SBK, guru telah berusaha 

menciptakan situasi yang lebih santai dibandingkan saat mengikuti pelajaran lain, 

guru menggunakan media dan metode pembelajaran yang lebih menarik dan 

menyenangkan, sehingga pada saat mengikuti pembelajaran siswa benar-benar 

dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan rasa senang. 

Hal tersebut selaras dengan pernyataan bahwa sebagai sarana pendidikan, 

pendidikan seni di Sekolah Dasar dicurahkan untuk bermain, maka kegiatan ini 
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dapat dilaksanakan dalam pelajaran kesenian. Dalam kegiatan bermain inilah 

bentuk ekspresi kreatif anak dapat dikembangkan. Pendidikan kesenian 

merupakan pendidikan ekspresi kreatif yang dapat mengembangkan kepekaan 

apresiasi estetik dan membentuk kepribadian manusia seutuhnya, seimbang baik 

lahir maupun batin, jasmani maupun rohani, berbudi luhur sesuai dengan 

lingkungan dan konteks sosial budaya Indonesia (Herawati, 1999: 18). 

Selain itu, setelah mengikuti pembelajaran SBK siswa mendapatkan hasil 

belajar berupa kemampuan mengenal berbagai bentuk warna (seni rupa), 

kemampuan mengingat dan menghafal notasi lagu (seni musik), serta kemampuan 

mengingat dan menghafal gerak tari (seni tari). Selain itu, melalui pembelajaran 

SBK siswa mampu merespon dan menghargai respon yang diberikan oleh guru 

maupun sesama siswa. Siswa juga memperoleh kemampuan dalam menggerakan 

kuas dengan terampil (seni rupa), kemampuan memainkan tuts-tuts dalam pianika 

dengan baik dan benar (seni musik), dan kemampuan mengeksplor gerakan tari 

(seni tari). 

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Esti 

Susanty dan Eny Kusumastuti tahun 2012 dengan judul “Model Pembelajaran 

Interaktif Kelompok pada Mata Pelajaran Seni Tari” Jurnal Seni Tari UNNES 

(ISSN: 2252-6625) Vol. 1, No. 1, (1-10). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran seni tari dapat dilihat dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Segi kognitif yang diperoleh dari pembelajaran tari adalah siswa mengerti cara 

mengeksplorasi gerak tari. Segi afektif yang diperoleh dari pembelajaran tari 
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siswa sudah mulai berani dan tidak malu untuk tampil. Segi psikomotorik yang 

diperoleh dari pembelajaran tari adalah siswa dapat mengeksplorasi gerak tari. 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar adalah 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik dalam sikap, keterampilan, dan 

pengetahuannya (Sudjana, 2014: 28).  

4.2.2 Bentuk Karakter Kerjasama Siswa Kelas Tinggi dalam Pembelajaran 

SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang 

Bentuk karakter kerjasama siswa kelas tinggi dalam pembelajaran SBK di 

SDN Tambakaji 05 Semarang berada pada kategori sangat baik. Secara umum, 

siswa sudah dapat menghargai hasil karya orang lain, menampilkan hasil karya 

sesuai giliran, berbagi tugas sesuai tanggung jawab, berpartisipasi dalam 

menyelesaikan tugas, berupaya mencapai keberhasilan bersama, dan berupaya 

menghindari konflik. 

Pembelajaran SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang mampu membentuk 

karakter kerjasama siswa. Karakter kerjasama siswa dibentuk melalui kegiatan 

pembelajaran yang bersifat kelompok baik dalam materi seni rupa, seni musik, 

maupun seni tari.  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzul Asni pada 

tahun 2012 dengan judul “Membangun Mahasiswa yang Berkarakter melalui 

Karya Seni” Jurnal Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Vol 13, Nomor 2, 

(141-158). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membangun karakter 

mahasiswa sangat diperlukan nuansa seni dalam pembelajaran. Seni dapat 
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menuntun mahasiswa untuk bertanggung jawab, saling menghargai, dan mampu 

bekerjasama antar sesama. 

Karakter kerjasama terlihat dalam kegiatan seperti menyiapkan peralatan 

seni bersama-sama, memainkan alat musik secara harmonis, melakukan gerakan 

tari bersama-sama, serta melalui pembiasaan sikap-sikap positif oleh guru. Hal 

tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Danny Ivano Ritonga pada 

tahun 2013 yang berjudul “Suatu Upaya dalam Pelaksanaan Pengajaran dan 

Pembelajaran Pendidikan Seni Musik Berbasis Pendidikan Seni Budaya dan 

Karakter Bangsa di Sekolah-Sekolah maupun Lembaga-Lembaga Pendidikan di 

Indonesia” Jurnal Seni Musik Universitas Negeri Medan (ISSN: 1978-869X) 

Volume 6, Nomor 2, (82-98). Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu 

nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam tahap pembelajaran seni 

musik adalah kerjasama yaitu ketika siswa ditugaskan untuk melakukan latihan 

membaca notasi dan menyanyikan lirik lagu secara berkelompok.  

Dengan suasana pembelajaran seni yang lebih fleksibel, membuat siswa 

lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Dalam pembelajaran 

SBK secara berkelompok, guru berupaya mendorong siswa agar terbiasa 

bersosialisasi dengan orang lain. Dengan bekerjasama, siswa lebih mudah 

memecahkan masalah, sehingga keberhasilan kelompok mudah tercapai.  

Hal tersebut selaras dengan pernyataan bahwa individu bekerjasama ketika 

mereka memiliki relasi yang dekat satu sama lain dan berharap memperoleh 

tujuan bersama. Sebaliknya, seorang individu yang tidak bekerjasama akan jarang 
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berkomunikasi dengan individu lain dan hanya ingin memperoleh hasil yang bisa 

dirasakan sendiri (Wibowo, 2012: 19).  

Dalam pembelajaran SBK, siswa belajar menghargai hasil karya seni teman. 

Siswa tidak menjelek-jelekan karya yang bagus maupun yang kurang bagus. Guru 

mengajarkan siswa untuk saling menghargai satu sama lain, memperhatikan 

teman yang sedang menampilkan hasil karyanya. Selain itu, siswa dibiasakan 

untuk memberikan pujian atau penghargaan terhadap penampilan kelompok lain 

melalui ucapan atau gerakan tubuh seperti tepuk tangan dan mengangkat jempol 

yang dapat menumbuhkan semangat siswa. 

Siswa juga saling mengingatkan teman yang melakukan kesalahan dengan 

bahasa yang baik dan halus. Pada saat pembelajaran dilakukan berkelompok, 

siswa dapat menghargai perbedaan agama, suku, dan ras dalam kelompoknya. 

Siswa mau bekerjasama dengan semua teman, tanpa kecuali. 

Siswa dapat menampilkan hasil karya secara bergiliran. Siswa dibiasakan 

untuk menampilkan karya seni yang dihasilkan secara bergantian di depan kelas 

dengan tertib, menggunakan peralatan seni dengan tertib, serta merapikan kembali 

peralatan seni yang telah digunakan dengan tertib.  

Siswa dapat berbagi tugas sesuai tanggung jawab dan mengerjakan tugas 

yang telah dibagi dengan sungguh-sungguh. Dalam mempersiapkan peralatan 

pembelajaran seni, siswa juga dibiasakan untuk bekerjasama dan saling 

melengkapi, sehingga menghemat dapat biaya. Selain itu, siswa juga saling 

membantu teman yang mengalami kesulitan. 
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Dalam pembelajaran yang dilakukan berkelompok, sebagian besar siswa 

mau berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas. Bentuk partisipasi siswa berupa 

ide, kritik, maupun saran. Siswa bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang baik. 

Siswa bekerjasama dalam mengupayakan keberhasilan kelompoknya. Terlihat 

bahwa sebagian besar siswa senang belajar seni, membuat karya seni, maupun 

bermain bersama teman-teman. 

Pembelajaran secara berkelompok cenderung menimbulkan konflik antar 

siswa. Akan tetapi, sebagian besar siswa telah berupaya untuk menghindari 

terjadinya konflik dalam kelompoknya. Hal tersebut terlihat bahwa siswa mudah 

bergaul dengan semua teman. Siswa berusaha menciptakan suasana kelas yang 

harmonis dengan menjalin kerukunan dengan semua teman. Selain itu, siswa 

membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan aturan. 

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa beberapa 

manfaat yang diperoleh melalui pembelajaran dengan kerjasama atau kelompok 

antara lain hasil pembelajaran menjadi lebih tinggi, relasi antar siswa lebih positif, 

dan kesehatan psikologis lebih baik (Huda, 2015: 66). Siswa perlu didorong agar 

mau berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain (Sanjaya, 2013: 246). 

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa selain dapat mengembangkan 

potensi siswa, pembelajaran SBK juga menjadikan siswa lebih berkarakter. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa SBK merupakan 

kelompok mata pelajaran estetika yang bertujuan untuk membentuk karakter 

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya 

(Sanjaya, 2013: 68).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang 

telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai 

berikut. 

a. Pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) siswa kelas 

tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang berlangsung dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas yang meliputi kegiatan pra pembelajaran, awal, inti, dan 

akhir. Pembelajaran SBK didukung dengan komponen yang meliputi tujuan, 

materi, metode, dan media.  

b. Bentuk karakter kerjasama siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang 

yang tampak pada pelaksanaan pembelajaran SBK berupa menghargai hasil 

karya orang lain, menampilkan hasil karya sesuai giliran, berbagi tugas sesuai 

tanggung jawab, berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas, berupaya 

mencapai keberhasilan bersama, dan berupaya menghindari konflik. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut. 

a. Bagi kepala sekolah, hendaknya mendukung pelaksanaan pendidikan karakter 

khususnya melalui integrasi dalam mata pelajaran Seni Budaya dan 
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Keterampilan (SBK) dengan mengupayakan penyediaan sarana prasarana 

pembelajaran seni yang lengkap dan layak digunakan. 

b. Bagi guru, hendaknya mempersiapkan pembelajaran SBK secara matang, 

menggunakan media pembelajaran yang menarik, serta memvariasikan 

metode pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. 

c. Bagi siswa, hendaknya menerapkan nilai karakter kerjasama dalam 

pembelajaran SBK dengan baik. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA 

 

Judul : Pelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) dalam Membentuk Karakter Kerjasama 

Siswa Kelas Tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang 

 

Variabel Indikator Instrumen Sumber Data 

Pelaksanaan 

pembelajaran SBK 

(seni rupa, seni musik, 

dan seni tari) 

1. Kegiatan pra pembelajaran yang 

mencerminkan karakter 

2. Kegiatan awal pembelajaran yang 

mencerminkan karakter 

3. Kegiatan inti pembelajaran yang  

mencerminkan karakter 

4. Kegiatan akhir pembelajaran yang 

mencerminkan karakter  

5. Komponen pembelajaran SBK (seni 

rupa, seni musik, dan seni tari) 

a. Tujuan 

b. Materi 

1. Lembar observasi  

2. Lembar wawancara 

3. Catatan lapangan 

4. Dokumentasi  

 

1. Kepala sekolah 

2. Guru  

3. Siswa 

4. Foto dan video  
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c. Media 

d. Metode 

Karakter kerjasama 

siswa 

1. Menghargai hasil karya orang lain 

2. Menampilkan hasil karya sesuai 

giliran 

3. Berbagi tugas sesuai giliran  

4. Berpartisipasi dalam menyelesaikan 

tugas  

5. Berupaya mencapai keberhasilan 

bersama 

6. Berupaya menghindari konflik 

1. Lembar observasi 

2. Lembar wawancara 

3. Lembar angket 

4. Catatan lapangan 

5. Dokumentasi  

1. Guru  

2. Siswa 

3. Foto dan video  
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LAMPIRAN 2 

 

LEMBAR OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI RUPA 

 

Nama SD  :  

Nama Guru  :  

Hari dan Tanggal :  

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

a. Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak  

b. Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak  

c. Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak  

d. Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor 
Cek 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 

 

 

 

Kegiatan pra 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru mengawali 

pembelajaran dengan salam 

dan doa dengan khitmad dan 

tertib 

     

b. Guru memeriksa kehadiran 

siswa dengan teliti 

 

c. Guru mengkondisikan siswa 

dengan tegas  

 

d. Guru memotivasi siswa 

dengan penuh perhatian 
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2 Kegiatan awal 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menarik perhatian 

siswa dengan semangat 

     

b. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

 

c. Guru menyiapkan sumber 

belajar dengan teliti 

 

d. Guru menjelaskan hal yang 

harus dilakukan siswa 

dengan jelas 

 

3 Kegiatan inti 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik  

     

b. Guru mengingatkan siswa 

yang melakukan kesalahan  

 

c. Guru memberikan arahan 

pada semua siswa baik secara 

individu maupun kelompok 

dengan penuh perhatian 

 

d. Guru dapat menguasai 

seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi 

 

4 Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru memberikan penguatan 

terkait materi yang telah 

dipelajari dengan jelas 

     

b. Guru memberikan tugas pada 

siswa dengan jelas 

 

c. Guru memberitahukan materi 

untuk pertemuan selanjutnya 

dengan jelas 
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  d. Guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib 

     

5 Komponen 

pembelajaran 

seni rupa 

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa  

     

b. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi 

dan menyenangkan 

 

c. Guru memanfaatkan 

komponen penunjang lain 

untuk mempermudah 

pembelajaran 

 

d. Guru memilih materi 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

 

 

 

Semarang,………………2016 

 Observer 

           

 (Urvia Syahra Fitri) 
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LAMPIRAN 3 

HASIL OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI RUPA 

(observasi pertama) 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Nama Guru  : Nur Aliyah, S.Pd. 

Hari dan Tanggal : Kamis, 28 April 2016 

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

a. Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak  

b. Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak  

c. Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak  

d. Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor 
Cek 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 

 

 

 

Kegiatan pra 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru mengawali 

pembelajaran dengan salam 

dan doa dengan khitmad dan 

tertib 

√ 

  

√ 

 

b. Guru memeriksa kehadiran 

siswa dengan teliti 
 

c. Guru mengkondisikan siswa 

dengan tegas  
√ 

d. Guru memotivasi siswa 

dengan penuh perhatian 
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2 Kegiatan awal 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menarik perhatian 

siswa dengan semangat 

   

√ 

 

b. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

 

c. Guru menyiapkan sumber 

belajar dengan teliti 
√ 

d. Guru menjelaskan hal yang 

harus dilakukan siswa 

dengan jelas 

√ 

3 Kegiatan inti 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik  
√ 

 

√ 

  

b. Guru mengingatkan siswa 

yang melakukan kesalahan  
√ 

c. Guru memberikan arahan 

pada semua siswa baik secara 

individu maupun kelompok 

dengan penuh perhatian 

 

d. Guru dapat menguasai 

seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi 

√ 

4 Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru memberikan penguatan 

terkait materi yang telah 

dipelajari dengan jelas 

  

√ 

  

b. Guru memberikan tugas pada 

siswa dengan jelas 
√ 

c. Guru memberitahukan materi 

untuk pertemuan selanjutnya 

dengan jelas 

√ 
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  d. Guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib 

√ 

    

5 Komponen 

pembelajaran 

seni rupa 

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa  

√ 

  

√ 

 

b. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi 

dan menyenangkan 

√ 

c. Guru memanfaatkan 

komponen penunjang lain 

untuk mempermudah 

pembelajaran 

 

d. Guru memilih materi 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

 

 

 

Semarang, 28 April 2016 

 Observer 

           

  

(Urvia Syahra Fitri) 
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HASIL OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI RUPA 

(observasi kedua) 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Nama Guru  : Nur Aliyah, S.Pd. 

Hari dan Tanggal : Sabtu, 30 April 2016 

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

a. Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak  

b. Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak  

c. Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak  

d. Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor 
Cek 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 

 

 

 

Kegiatan pra 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru mengawali 

pembelajaran dengan salam 

dan doa dengan khitmad dan 

tertib 

√ 

  

√ 

 

b. Guru memeriksa kehadiran 

siswa dengan teliti 
 

c. Guru mengkondisikan siswa 

dengan tegas  
√ 

d. Guru memotivasi siswa 

dengan penuh perhatian 
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2 Kegiatan awal 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menarik perhatian 

siswa dengan semangat 
 

  

√ 

 

b. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 
 

c. Guru menyiapkan sumber 

belajar dengan teliti 
√ 

d. Guru menjelaskan hal yang 

harus dilakukan siswa 

dengan jelas 

√ 

3 Kegiatan inti 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik  
√ 

 

√ 

  

b. Guru mengingatkan siswa 

yang melakukan kesalahan  
√ 

c. Guru memberikan arahan 

pada semua siswa baik secara 

individu maupun kelompok 

dengan penuh perhatian 

 

d. Guru dapat menguasai 

seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi 

√ 

4 Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni rupa yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru memberikan penguatan 

terkait materi yang telah 

dipelajari dengan jelas 

 

 

√ 

  

b. Guru memberikan tugas pada 

siswa dengan jelas 
√ 

c. Guru memberitahukan materi 

untuk pertemuan selanjutnya 

dengan jelas 

√ 
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  d. Guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib 

√ 

    

5 Komponen 

pembelajaran 

seni rupa 

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa  

√ 

  

√ 

 

b. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi 

dan menyenangkan 

√ 

c. Guru memanfaatkan 

komponen penunjang lain 

untuk mempermudah 

pembelajaran 

 

d. Guru memilih materi 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

 

 

 

Semarang, 30 April 2016 

 Observer 

           

 

 (Urvia Syahra Fitri) 
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REKAP HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SENI RUPA PADA SISWA KELAS TINGGI  

DI SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

 

No 
Indikator yang 

diamati 

SR 

Total (%) Kriteria P.1  P.2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Kegiatan pra 

pembelajaran  
√ - √ - √ - √ - 4 50% Baik 

2. 
Kegiatan awal 

pembelajaran  
- - √ √ - - √ √ 4 50% Baik 

3. 
Kegiatan inti 

pembelajaran  
√ √ - √ √ √ - √ 6 75% Baik 

4. 
Kegiatan akhir 

pembelajaran  
- √ √ √ - √ √ √ 6 75% Baik 

5. 
Komponen 

pembelajaran  
√ √ - - √ √ - - 4 50% Baik 

Total 24 60% Baik  

 

Kriteria ketuntasan data observasi pelaksanaan pembelajaran SBK  

Kriteria Ketuntasan Kategori 

6,5 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik 

4 ≤ skor < 6,5 Baik 

1,5 ≤ skor < 4 Cukup 

0 ≤ skor < 1,5 Kurang 

  

 Semarang, 30 April 2016 

 Observer 

 

 

(Urvia Syahra Fitri) 



157 

 

 

1
5
7
 

LAMPIRAN 4 

 

LEMBAR OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI MUSIK 

 

Nama SD  :  

Nama Guru  :  

Hari dan Tanggal :  

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

a. Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak  

b. Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak  

c. Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak  

d. Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor 
Cek 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 

 

 

 

Kegiatan pra 

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru mengawali 

pembelajaran dengan salam 

dan doa dengan khitmad dan 

tertib 

     

b. Guru memeriksa kehadiran 

siswa dengan teliti 

 

c. Guru mengkondisikan siswa 

dengan tegas  

 

d. Guru memotivasi siswa 

dengan penuh perhatian 
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2 Kegiatan awal 

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menarik perhatian 

siswa dengan semangat 

     

b. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

 

c. Guru menyiapkan sumber 

belajar dengan teliti 

 

d. Guru menjelaskan hal yang 

harus dilakukan siswa 

dengan jelas 

 

3 Kegiatan inti  

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik  

     

b. Guru memberikan contoh 

yang baik ketika siswa 

melakukan kesalahan 

 

c. Guru memberikan arahan 

pada semua siswa baik secara 

individu maupun kelompok 

dengan penuh perhatian 

 

d. Guru dapat menguasai 

seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi 

 

4 Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru memberikan penguatan 

terkait materi yang telah 

dipelajari dengan jelas 

     

b. Guru memberikan tugas pada 

siswa dengan jelas 

 

c. Guru memberitahukan materi 

selanjutnya dengan jelas 
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  d. Guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib 

     

5 Komponen 

pembelajaran 

seni musik 

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa  

     

b. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi 

dan menyenangkan 

 

c. Guru memanfaatkan 

komponen penunjang lain 

untuk mempermudah 

pembelajaran 

 

d. Guru memilih materi 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

 

 

 

Semarang,………………2016 

 Observer 

           

 (Urvia Syahra Fitri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

1
6
0
 

LAMPIRAN 5 

HASIL OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI MUSIK 

(observasi pertama) 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Nama Guru  : Nur Aliyah, S.Pd. 

Hari dan Tanggal : Sabtu, 7 Mei 2016 

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

a. Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak  

b. Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak  

c. Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak  

d. Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor 
Cek 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 

 

 

 

Kegiatan pra 

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru mengawali 

pembelajaran dengan salam 

dan doa dengan khitmad dan 

tertib 

√ 

  

√ 

 

b. Guru memeriksa kehadiran 

siswa dengan teliti 
 

c. Guru mengkondisikan siswa 

dengan tegas  
√ 

d. Guru memotivasi siswa 

dengan penuh perhatian 
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2 Kegiatan awal 

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menarik perhatian 

siswa dengan semangat 
√ 

 

√ 

  

b. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 
 

c. Guru menyiapkan sumber 

belajar dengan teliti 
√ 

d. Guru menjelaskan hal yang 

harus dilakukan siswa 

dengan jelas 

√ 

3 Kegiatan inti  

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik  
√ 

 

√ 

  

b. Guru memberikan contoh 

yang baik ketika siswa 

melakukan kesalahan 

√ 

c. Guru memberikan arahan 

pada semua siswa baik secara 

individu maupun kelompok 

dengan penuh perhatian 

 

d. Guru dapat menguasai 

seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi 

√ 

4 Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru memberikan penguatan 

terkait materi yang telah 

dipelajari dengan jelas 

  

√ 

  

b. Guru memberikan tugas pada 

siswa dengan jelas 
√ 

c. Guru memberitahukan materi 

selanjutnya dengan jelas 
√ 
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  d. Guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib 

√ 

    

5 Komponen 

pembelajaran 

seni musik 

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa  

√ 

  

√ 

 

b. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi 

dan menyenangkan 

√ 

c. Guru memanfaatkan 

komponen penunjang lain 

untuk mempermudah 

pembelajaran 

 

d. Guru memilih materi 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

 

 

 

Semarang, 7 Mei 2016 

 Observer 

           

  

(Urvia Syahra Fitri) 
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HASIL OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI MUSIK 

(observasi kedua) 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Nama Guru  : Nur Aliyah, S.Pd. 

Hari dan Tanggal : Sabtu, 14 Mei 2016 

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

a. Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak  

b. Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak  

c. Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak  

d. Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor 
Cek 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 

 

 

 

Kegiatan pra 

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru mengawali 

pembelajaran dengan salam 

dan doa dengan khitmad dan 

tertib 

√ 

  

√ 

 

b. Guru memeriksa kehadiran 

siswa dengan teliti 
 

c. Guru mengkondisikan siswa 

dengan tegas  
√ 

d. Guru memotivasi siswa 

dengan penuh perhatian 
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2 Kegiatan awal 

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menarik perhatian 

siswa dengan semangat 
√ 

 

√ 

  

b. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 
 

c. Guru menyiapkan sumber 

belajar dengan teliti 
√ 

d. Guru menjelaskan hal yang 

harus dilakukan siswa 

dengan jelas 

√ 

3 Kegiatan inti  

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik  
√ 

√ 

   

b. Guru memberikan contoh 

yang baik ketika siswa 

melakukan kesalahan 

√ 

c. Guru memberikan arahan 

pada semua siswa baik secara 

individu maupun kelompok 

dengan penuh perhatian 

√ 

d. Guru dapat menguasai 

seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi 

√ 

4 Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru memberikan penguatan 

terkait materi yang telah 

dipelajari dengan jelas 

 

 

√ 

  

b. Guru memberikan tugas pada 

siswa dengan jelas 
√ 

c. Guru memberitahukan materi 

selanjutnya dengan jelas 
√ 
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  d. Guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib 

√ 

    

5 Komponen 

pembelajaran 

seni musik 

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa  

√ 

  

√ 

 

b. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi 

dan menyenangkan 

√ 

c. Guru memanfaatkan 

komponen penunjang lain 

untuk mempermudah 

pembelajaran 

 

d. Guru memilih materi 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

 

 

 

Semarang, 14 Mei 2016 

 Observer 

           

  

(Urvia Syahra Fitri) 
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REKAP HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SENI MUSIK PADA SISWA KELAS TINGGI  

DI SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

 

No 
Indikator yang 

diamati 

SM 

Total (%) Kriteria  P.1  P.2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Kegiatan pra 

pembelajaran  
√ - √ - √ - √ - 4 50% Baik 

2. 
Kegiatan awal 

pembelajaran  
√ - √ √ √ - √ √ 6 75% Baik 

3. 
Kegiatan inti 

pembelajaran  
√ √ - √ √ √ √ √ 7 87,5% 

Sangat 

Baik 

4. 
Kegiatan akhir 

pembelajaran  
- √ √ √ - √ √ √ 6 75% Baik 

5. 
Komponen 

pembelajaran  
√ √ - - √ √ - - 4 50% Baik 

Total 27 67,5% Baik  

 

Kriteria ketuntasan data observasi pelaksanaan pembelajaran SBK  

Kriteria Ketuntasan Kategori 

6,5 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik 

4 ≤ skor < 6,5 Baik 

1,5 ≤ skor < 4 Cukup 

0 ≤ skor < 1,5 Kurang 

  

 Semarang, 14 Mei 2016 

 Observer 

 

 

(Urvia Syahra Fitri) 
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LAMPIRAN 6 

LEMBAR OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI TARI 

 

Nama SD  :  

Nama Guru  :  

Hari dan Tanggal :  

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

a. Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak  

b. Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak  

c. Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak  

d. Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor 
Cek 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 

 

 

 

Kegiatan pra 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru mengawali 

pembelajaran dengan salam 

dan doa dengan khitmad dan 

tertib 

     

b. Guru memeriksa kehadiran 

siswa dengan teliti 

 

c. Guru mengkondisikan siswa 

dengan tegas  

 

d. Guru memotivasi siswa 

dengan penuh perhatian 
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2 Kegiatan awal 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menarik perhatian 

siswa dengan semangat 

     

b. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

 

c. Guru menyiapkan sumber 

belajar dengan teliti 

 

d. Guru menjelaskan hal yang 

harus dilakukan siswa 

dengan jelas 

 

3 Kegiatan inti 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik  

     

b. Guru memberikan contoh 

yang baik ketika siswa 

melakukan kesalahan 

 

c. Guru memberikan arahan 

pada semua siswa baik secara 

individu maupun kelompok 

dengan penuh perhatian 

 

d. Guru dapat menguasai 

seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi 

 

4 Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru memberikan penguatan 

terkait materi yang telah 

dipelajari dengan jelas 

     

b. Guru memberikan tugas pada 

siswa dengan jelas 

 

c. Guru memberitahukan materi 

selanjutnya dengan jelas 
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  d. Guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib 

     

5 Komponen 

pembelajaran 

seni tari 

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa  

     

b. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi 

dan menyenangkan 

 

c. Guru memanfaatkan 

komponen penunjang lain 

untuk mempermudah 

pembelajaran 

 

d. Guru memilih materi 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

 

 

 

Semarang,………………2016 

 Observer 

           

 (Urvia Syahra Fitri) 
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LAMPIRAN 7 

HASIL OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI TARI 

(observasi pertama) 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Nama Guru  : Sulasih 

Hari dan Tanggal : Jumat, 13 Mei 2016 

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

a. Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak  

b. Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak  

c. Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak  

d. Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor 
Cek 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 

 

 

 

Kegiatan pra 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru mengawali 

pembelajaran dengan salam 

dan doa dengan khitmad dan 

tertib 

 

 

√ 

  

b. Guru memeriksa kehadiran 

siswa dengan teliti 
√ 

c. Guru mengkondisikan siswa 

dengan tegas  
√ 

d. Guru memotivasi siswa 

dengan penuh perhatian 
√ 
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2 Kegiatan awal 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menarik perhatian 

siswa dengan semangat 
√ 

  

√ 

 

b. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 
 

c. Guru menyiapkan sumber 

belajar dengan teliti 
√ 

d. Guru menjelaskan hal yang 

harus dilakukan siswa 

dengan jelas 

 

3 Kegiatan inti 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik  
√ 

 

√ 

  

b. Guru memberikan contoh 

yang baik ketika siswa 

melakukan kesalahan 

√ 

c. Guru memberikan arahan 

pada semua siswa baik secara 

individu maupun kelompok 

dengan penuh perhatian 

 

d. Guru dapat menguasai 

seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi 

√ 

4 Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru memberikan penguatan 

terkait materi yang telah 

dipelajari dengan jelas 

√ 

  

√ 

 

b. Guru memberikan tugas pada 

siswa dengan jelas 

 

c. Guru memberitahukan materi 

selanjutnya dengan jelas 
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  d. Guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib 

√ 

    

5 Komponen 

pembelajaran 

seni tari 

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa  

√ 

 

√ 

  

b. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi 

dan menyenangkan 

√ 

c. Guru memanfaatkan 

komponen penunjang lain 

untuk mempermudah 

pembelajaran 

 

d. Guru memilih materi 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

√ 

 

 

Semarang, 13 Mei 2016 

 Observer 

           

 

 (Urvia Syahra Fitri) 
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HASIL OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI TARI 

(observasi kedua) 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Nama Guru  : Sulasih 

Hari dan Tanggal : Jumat, 20 Mei 2016 

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

a. Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak  

b. Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak  

c. Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak  

d. Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor 
Cek 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 

 

 

 

Kegiatan pra 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru mengawali 

pembelajaran dengan salam 

dan doa dengan khitmad dan 

tertib 

 

 

√ 

  

b. Guru memeriksa kehadiran 

siswa dengan teliti 
√ 

c. Guru mengkondisikan siswa 

dengan tegas  
√ 

d. Guru memotivasi siswa 

dengan penuh perhatian 
√ 
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2 Kegiatan awal 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menarik perhatian 

siswa dengan semangat 
√ 

  

√ 

 

b. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 
 

c. Guru menyiapkan sumber 

belajar dengan teliti 
√ 

d. Guru menjelaskan hal yang 

harus dilakukan siswa 

dengan jelas 

 

3 Kegiatan inti 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik  
√ 

√ 

   

b. Guru memberikan contoh 

yang baik ketika siswa 

melakukan kesalahan 

√ 

c. Guru memberikan arahan 

pada semua siswa baik secara 

individu maupun kelompok 

dengan penuh perhatian 

√ 

d. Guru dapat menguasai 

seluruh siswa ketika 

menjelaskan materi 

√ 

4 Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni tari yang 

mencerminkan 

karakter 

a. Guru memberikan penguatan 

terkait materi yang telah 

dipelajari dengan jelas 

√ 

  

√ 

 

b. Guru memberikan tugas pada 

siswa dengan jelas 
 

c. Guru memberitahukan materi 

selanjutnya dengan jelas 
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  d. Guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 

dengan khidmat dan tertib 

√ 

    

5 Komponen 

pembelajaran 

seni tari 

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa  

√ 

 

√ 

  

b. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi 

dan menyenangkan 

√ 

c. Guru memanfaatkan 

komponen penunjang lain 

untuk mempermudah 

pembelajaran 

 

d. Guru memilih materi 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

√ 

 

 

Semarang, 20 Mei 2016 

 Observer 

           

  

(Urvia Syahra Fitri) 
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REKAP HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SENI TARI PADA SISWA KELAS TINGGI  

DI SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

 

No 
Indikator yang 

diamati 

ST 

Total (%) Kriteria  P.1 P.2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Kegiatan pra 

pembelajaran  
- √ √ √ - √ √ √ 6 75% Baik 

2. 
Kegiatan awal 

pembelajaran  
√ - √ - √ - √ - 4 50% Baik 

3. 
Kegiatan inti 

pembelajaran  
√ √ - √ √ √ √ √ 7 87,5% 

Sangat 

Baik 

4. 
Kegiatan akhir 

pembelajaran  
√ - - √ √ - - √ 4 50% Baik 

5. 
Komponen 

pembelajaran  
√ √ - √ √ √ - √ 6 75% Baik 

Total 27 67,5% Baik  

 

Kriteria ketuntasan data observasi pelaksanaan pembelajaran SBK  

Kriteria Ketuntasan Kategori 

6,5 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik 

4 ≤ skor < 6,5 Baik 

1,5 ≤ skor < 4 Cukup 

0 ≤ skor < 1,5 Kurang 

  

 Semarang, 20 Mei 2016 

 Observer 

 

 

(Urvia Syahra Fitri) 
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LAMPIRAN 8 

REKAP HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SBK PADA SISWA KELAS TINGGI  

DI SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

 

No Indikator yang diamati 

SR SM ST 

Total Kriteria P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 

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

1. Kegiatan pra pembelajaran  √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - - √ √ √ - √ √ √ 14 Baik  

2. Kegiatan awal pembelajaran  - - √ √ - - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - √ - √ - 14 Baik  

3. Kegiatan inti pembelajaran  √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 20 Sangat baik 

4. Kegiatan akhir pembelajaran  - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ - - √ √ - - √ 16 Baik  

5. Komponen pembelajaran  √ √ - - √ √ - - √ √ - - √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ 14 Baik  

Jumlah skor  78 

Baik  Rata-rata 5,2 

Persentase  65% 

      Semarang, 23 Mei 2016 

  Observer 

 

 

(Urvia Syahra Fitri) 
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LAMPIRAN 9 

 

LEMBAR OBSERVASI 

KARAKTER KERJASAMA SISWA DALAM PEMBELAJARAN SBK  

 

Nama SD  :  

Nama Guru  :  

Hari dan Tanggal :  

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

a. Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak  

b. Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak  

c. Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak  

d. Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor 
SR SM ST Total 

skor P1 P2 P1 P2 P1 P2 

1 Menghargai 

hasil karya 

orang lain 

a. Siswa menghargai hasil 

karya seni yang 

ditampilkan teman dengan 

baik 

       

b. Siswa memberikan pujian 

atau penghargaan terhadap 

penampilan kelompok lain 

dengan baik 

      

c. Siswa mengingatkan 

teman yang melakukan 

kesalahan dengan baik 

      



179 

 

 

1
7
9
 

  d. Siswa menghargai 

perbedaan agama, suku, 

dan ras dalam 

kelompoknya 

       

2 Menampilkan 

hasil karya 

sesuai giliran 

a. Siswa menampilkan karya 

seni yang dihasilkan 

secara bergantian di depan 

kelas dengan tertib 

       

b. Siswa menggunakan 

peralatan seni dengan 

tertib 

      

c. Siswa merapikan kembali 

peralatan seni yang telah 

digunakan dengan tertib 

      

d. Siswa mengumpulkan 

hasil karya seni dengan 

tertib 

      

3 Berbagi tugas 

sesuai 

tanggung 

jawab 

a. Siswa dapat berbagi tugas 

dalam pembelajaran seni 

dengan bertanggung jawab 

       

b. Siswa mengerjakan tugas 

yang telah dibagi dengan 

sungguh-sungguh 

      

c. Siswa berbagi tugas 

menyiapkan alat-alat 

untuk pembelajaran seni 

dengan bertanggung jawab 

      

d. Siswa membantu teman 

yang mengalami kesulitan 

dengan penuh perhatian 
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4 Berpartisipasi 

dalam 

menyelesaikan 

tugas 

a. Siswa berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran seni 

yang dilakukan secara 

berkelompok 

       

b. Siswa memberikan 

kontribusi dalam 

pembelajaran seni yang 

dilakukan secara 

berkelompok   

      

c. Siswa menyelesaikan 

tugas kelompok dengan 

kerjasama yang baik 

      

d. Siswa bertanggung jawab 

terhadap tugas kelompok 

      

5 Berupaya 

mencapai 

keberhasilan 

bersama 

a. Siswa senang belajar seni 

bersama teman-teman 

       

b. Siswa senang membuat 

karya seni bersama teman-

teman 

      

c. Siswa senang bermain 

bersama teman-teman 

      

d. Siswa saling bekerjasama 

mewujudkan keberhasilan 

kelompok  

      

6 Berupaya  

menghindari 

konflik 

a. Siswa mudah bergaul 

dengan semua teman 
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  b. Siswa menciptakan 

suasana kelas yang 

harmonis 

       

c. Siswa membiasakan diri 

untuk berperilaku sesuai 

dengan aturan 

      

d. Siswa menjalin kerukunan 

dengan semua teman 

      

 

 

Semarang,………………2016 

 Observer 

           

(Urvia Syahra Fitri) 
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LAMPIRAN 10 

HASIL OBSERVASI 

KARAKTER KERJASAMA SISWA DALAM PEMBELAJARAN SBK  

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Nama Guru  : Nur Aliyah, S.Pd. 

Hari dan Tanggal : 28 April – 20 Mei 2016 

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

a. Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak  

b. Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak  

c. Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak  

d. Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor 
SR SM ST Total 

skor P1 P2 P1 P2 P1 P2 

1 Menghargai 

hasil karya 

orang lain 

a. Siswa menghargai hasil 

karya seni yang 

ditampilkan teman dengan 

baik 

√ √   √ √ 

19 

b. Siswa memberikan pujian 

atau penghargaan terhadap 

penampilan kelompok lain 

dengan baik 

 √   √ √ 

c. Siswa mengingatkan 

teman yang melakukan 

kesalahan dengan baik 

√ √ √ √ √ √ 
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  d. Siswa menghargai 

perbedaan agama, suku, 

dan ras dalam 

kelompoknya  

√ √ √ √ √ √  

2 Menampilkan 

hasil karya 

sesuai giliran 

a. Siswa menampilkan karya 

seni yang dihasilkan 

secara bergantian di depan 

kelas dengan tertib 

√ √   √ √ 

17 

b. Siswa menggunakan 

peralatan seni dengan 

tertib 

√ √ √ √ √ √ 

c. Siswa merapikan kembali 

peralatan seni yang telah 

digunakan dengan tertib 

 √ √ √ √ √ 

d. Siswa mengumpulkan 

hasil karya seni dengan 

tertib 

√ √     

3 Berbagi tugas 

sesuai 

tanggung 

jawab 

a. Siswa dapat berbagi tugas 

dalam pembelajaran seni 

dengan bertanggung jawab 

√ √   √ √ 

18 

b. Siswa mengerjakan tugas 

yang telah dibagi dengan 

sungguh-sungguh 

√ √ √ √ √ √ 

c. Siswa berbagi tugas 

menyiapkan alat-alat 

untuk pembelajaran seni 

dengan bertanggung jawab 

√ √ √ √ √ √ 

d. Siswa membantu teman 

yang mengalami kesulitan 

dengan penuh perhatian 

√ √     
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4 Berpartisipasi 

dalam 

menyelesaikan 

tugas 

a. Siswa berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran seni 

yang dilakukan secara 

berkelompok 

      

18 

b. Siswa memberikan 

kontribusi dalam 

pembelajaran seni yang 

dilakukan secara 

berkelompok   

√ √ √ √ √ √ 

c. Siswa menyelesaikan 

tugas kelompok dengan 

kerjasama yang baik 

√ √ √ √ √ √ 

d. Siswa bertanggung jawab 

terhadap tugas kelompok 
√ √ √ √ √ √ 

5 Berupaya 

mencapai 

keberhasilan 

bersama 

a. Siswa senang belajar seni 

bersama teman-teman 
√ √ √ √ √ √ 

18 

b. Siswa senang membuat 

karya seni bersama teman-

teman 

√ √ √ √ √ √ 

c. Siswa senang bermain 

bersama teman-teman 
√ √ √ √   

d. Siswa saling bekerjasama 

mewujudkan keberhasilan 

kelompok  

  √ √   

6 Berupaya  

menghindari 

konflik 

a. Siswa mudah bergaul 

dengan semua teman √ √ √ √ √ √  
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  b. Siswa menciptakan 

suasana kelas yang 

harmonis 

√ √ √ √ √ √ 

22 
c. Siswa membiasakan diri 

untuk berperilaku sesuai 

dengan aturan 

√ √ √ √   

d. Siswa menjalin kerukunan 

dengan semua teman 
√ √ √ √ √ √ 

 

 

Semarang, 20 Mei 2016 

 Observer 

           

 

(Urvia Syahra Fitri) 
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LAMPIRAN 11 

REKAP HASIL OBSERVASI 

KARAKTER KERJASAMA SISWA DALAM PEMBELAJARAN SBK DI SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

 

No Indikator yang diamati 

SR SM ST 
∑ 

 
(%) Kategori P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 

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

1. 
Menghargai hasil karya 

orang lain √ - √ √ √ √ √ √ - - √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 19 79,17% 
Sangat 

baik 

2. 
Menampilkan hasil karya 

sesuai giliran 
√ √ - √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ √ - 17 70,83% Baik 

3. 
Berbagi tugas sesuai 

tanggung jawab 
√ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ √ - 18 75% Baik 

4. 
Berpartisipasi dalam 

menyelesaikan tugas 
- √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 18 75% Baik 

5. 
Berupaya mencapai 

keberhasilan bersama 
√ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - - 18 75% Baik 

6. 
Berupaya menghindari 

konflik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ 22 91,67% 
Sangat 

baik 

Rata-rata 9,5 78,47% 
Sangat 

baik 

  Observer  

 

 

(Urvia Syahra Fitri) 
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LAMPIRAN 12 

 

KISI-KISI ANGKET  

KARAKTER KERJASAMA SISWA DALAM PEMBELAJARAN SBK 

Variabel Indikator Deskriptor Nomor 

Karakter 

kerjasama siswa  

1. Menghargai 

hasil karya 

orang lain 

1. Menghargai hasil karya 

seni teman 
1, 2, 4 

2. Mengingatkan teman 

yang melakukan 

kesalahan 

3 

2. Menampilkan 

hasil karya 

sesuai giliran  

1. Menampilkan karya seni 

secara bergiliran 
5, 8 

2. Menggunakan peralatan 

seni dengan tertib 
6, 7 

3. Berbagi tugas 

sesuai tanggung 

jawab 

1. Berbagi tugas dalam 

pembelajaran seni  
9, 11, 12 

2. Mengerjakan tugas yang 

telah dibagi dengan 

sungguh-sungguh 

10 

4. Berpartisipasi 

dalam 

menyelesaikan 

tugas  

1. Berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran seni 
13, 14, 15 

2. Memiliki rasa peduli 

pada tugas kelompok 
16 

5. Berupaya 

mencapai 

keberhasilan 

bersama 

1. Menghasilkan karya seni 

bersama-sama 
17, 18, 19 

2. Kompak dalam 

mencapai keberhasilan 

bersama 

20 
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 6. Berupaya 

menghindari 

konflik 

1. Menjalin kerukunan 

dengan semua teman 
21, 22, 24 

2. Berperilaku dengan 

semua teman 
23 

Jumlah  24 
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LAMPIRAN 13 

LEMBAR ANGKET  

KARAKTER KERJASAMA SISWA DALAM PEMBELAJARAN  

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN (SBK)  

 

Nama  : 

Kelas  : 

No.  : 

Petunjuk pengisian 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu! 

2. Bacalah pernyataan yang disediakan dengan cermat! 

3. Berilah tanda cek (√) pada salah satu jawaban! 

4. Jawablah semua pernyataan dengan jujur dan sesuai dengan keadaan 

sebenarnya! 

Keterangan jawaban 

SL = Selalu 

SR = Sering 

JR = Jarang 

TP = Tidak Pernah 

No Pernyataan SL SR JR TP 

1 Saya menghargai hasil karya seni yang 

ditampilkan teman  

    

2 Saya memberikan pujian terhadap penampilan 

kelompok lain yang lebih baik 

    

3 Saya mengingatkan teman yang melakukan 

kesalahan ketika belajar bersama 

    

4 Saya menghargai perbedaan agama, suku, dan 

ras ketika belajar bersama 

    

5 Saya menampilkan hasil karya seni secara 

bergiliran 
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6 Saya mengembalikan peralatan seni dengan 

tertib 

    

7 Saya merapikan kembali peralatan seni yang 

telah digunakan 

    

8 Saya mengumpulkan tugas dengan tertib     

9 Saya berbagi tugas dengan teman saat belajar 

kelompok 

    

10 Saya mengerjakan tugas yang telah dibagi 

dengan sungguh-sungguh 

    

11 Saya menyiapkan peralatan untuk 

pembelajaran seni bersama teman-teman 

    

12 Saya membantu teman yang mengalami 

kesulitan  

    

13 Saya berpartisipasi aktif ketika belajar seni 

secara berkelompok 

    

14 Saya memberikan masukan saat belajar 

kelompok 

    

15 Saya bekerjasama dengan teman dalam 

menyelesaikan masalah  

    

16 Saya peduli pada tugas kelompok     

17 Saya senang belajar menari bersama teman-

teman 

    

18 Saya senang membuat karya seni rupa 

bersama teman-teman 

    

19 Saya senang belajar musik bersama teman-

teman 

    

20 Saya dan teman-teman kompak dalam 

mencapai keberhasilan bersama 

    

21 Saya mudah bergaul dengan semua teman     

22 Saya bersikap ramah terhadap teman dan guru     
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23 Saya berperilaku sesuai dengan aturan      

24 Saya menjalin kerukunan dengan semua teman     

 

Pedoman Penskoran 

Keterangan Skor 

Selalu 4 

Sering 3 

Jarang 2 

Tidak Pernah 1 

 

Tabel Kriteria Ketuntasan Karakter Kerjasama Siswa (per indikator) 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 13,5 Baik 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang 

 

Tabel Kriteria Ketuntasan Karakter Kerjasama Siswa (semua indikator) 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

78,5 ≤ skor ≤ 96 Sangat Baik 

60 ≤ skor < 78,5 Baik 

41,5 ≤ skor < 60 Cukup 

24 ≤ skor < 41,5 Kurang 

 

Semarang, .................... 2016 

          Siswa, 

 

 

(…………………….) 
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LAMPIRAN 14 

HASIL PENSKORAN ANGKET 

Pelaksanaan Pembelajaran SBK dalam Membentuk Karakter Kerjasama Siswa Kelas Tinggi di SDN Tambakaji 05 Semarang 

No I 

Butir soal 

Indikator 1 
∑ 

Indikator 2 
∑ 

Indikator 3 
∑ 

Indikator 4 
∑ 

Indikator 5 
∑ 

Indikator 6 
∑ Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 I1 2 4 3 4 13 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 4 4 2 4 14 4 2 2 2 10 1 3 2 4 10 77 

2 I2 4 3 4 2 13 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 4 3 4 3 14 1 4 3 1 9 4 4 4 3 15 81 

3 I3 4 1 4 4 13 1 1 4 2 8 2 4 4 4 14 4 2 2 4 12 1 4 4 2 11 4 2 2 3 11 69 

4 I4 4 2 4 3 13 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 4 3 3 4 14 4 3 4 3 14 4 4 4 4 16 84 

5 I5 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 2 3 4 1 10 3 4 4 4 15 3 4 3 4 14 85 

6 I6 3 3 1 2 9 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 2 3 3 2 10 1 3 3 4 11 3 4 3 3 13 73 

7 I7 4 1 4 4 13 4 1 1 4 10 4 4 1 1 10 4 1 1 4 10 1 3 1 4 9 4 4 4 4 16 68 

8 I8 2 4 3 4 13 4 3 2 4 13 3 2 1 1 7 2 3 4 3 12 1 4 2 3 10 2 3 2 3 10 65 

9 I9 4 4 4 4 16 2 3 3 4 12 4 3 4 3 14 4 2 2 4 12 1 4 3 4 12 3 4 3 4 14 80 

10 I10 4 4 4 4 16 1 4 4 4 13 4 4 4 4 16 1 1 4 4 10 1 4 4 4 13 4 4 4 4 16 84 

11 I11 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 92 

12 I12 2 2 4 4 12 4 4 4 4 16 3 4 2 3 12 4 3 3 4 14 4 3 4 2 13 4 3 4 2 13 80 

13 I13 4 4 2 3 13 4 3 4 1 12 4 4 2 3 13 4 2 1 4 11 1 2 4 4 11 3 4 3 4 14 74 

14 I14 4 4 3 4 15 2 4 4 4 14 4 4 3 4 15 2 2 4 4 12 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 87 

15 I15 4 4 2 1 11 2 4 1 4 11 3 3 2 4 12 4 2 4 3 13 1 4 4 4 13 3 4 3 4 14 74 

16 I16 4 4 3 4 15 2 4 3 4 13 2 4 4 3 13 1 3 2 3 9 2 1 2 4 9 3 4 2 2 11 70 

17 I17 4 1 3 4 12 2 4 3 3 12 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 2 4 4 3 13 3 4 4 4 15 82 
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No 

 

 

I 

Butir soal 

Menghargai 

kontribusi ∑ 

Mengambil 

giliran ∑ 
Berbagi tugas 

∑ 

Berpartisipasi dalam 

tugas ∑ 

Mengupayakan 

keberhasilan 

bersama ∑ 

Menghindari 

konflik ∑ Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

18 I18 4 4 3 2 13 3 4 3 4 14 4 4 4 3 15 3 3 4 4 14 2 4 4 3 13 3 4 4 4 15 84 

19 I19 4 3 4 4 15 3 4 4 4 15 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13 89 

20 I20 4 3 2 3 12 4 3 2 4 13 4 3 4 4 15 3 2 3 3 11 2 3 4 3 12 4 4 4 4 16 79 

21 I21 4 4 4 4 16 2 4 4 4 14 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 4 1 4 4 13 2 4 2 4 12 86 

22 I22 3 3 1 4 11 4 4 3 3 14 3 4 4 3 14 3 2 2 3 10 4 3 3 4 14 3 3 2 3 11 74 

23 I23 4 2 3 3 12 4 2 2 4 12 3 4 2 2 11 2 2 4 4 12 4 3 4 2 13 1 4 4 3 12 72 

24 I24 3 2 3 2 10 1 1 2 3 7 2 3 1 3 9 1 2 2 3 8 3 2 2 1 8 4 3 2 2 11 53 

25 I25 4 2 4 4 14 3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 4 2 3 3 12 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15 86 

26 I26 3 2 3 2 10 2 4 3 4 13 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 4 2 4 3 13 4 4 4 4 16 78 

27 I27 4 2 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 2 4 4 14 2 4 4 4 14 3 4 4 4 15 88 

28 I28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 92 

29 I29 3 3 4 4 14 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 4 4 3 4 15 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 83 

30 I30 4 4 2 1 11 2 4 4 3 13 2 4 3 3 12 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 81 

31 I31 3 2 3 3 11 1 1 2 3 7 3 4 2 2 11 3 3 2 4 12 3 2 2 1 8 4 3 4 3 14 63 

32 I32 2 2 4 4 12 4 2 2 3 11 4 4 4 2 14 3 2 2 2 9 4 4 4 2 14 2 3 4 2 11 71 

33 I33 3 3 3 4 13 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 80 

34 I34 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 2 3 2 4 11 2 2 4 4 12 4 3 3 4 14 2 3 4 3 12 76 

35 I35 4 3 4 4 15 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 93 

36 I36 4 1 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 1 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 90 

37 I37 4 4 3 4 15 3 3 4 4 14 3 4 4 3 14 3 3 2 3 11 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 81 
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No I 

Butir soal 

Indikator 1 
∑ 

Indikator 2 
∑ 

Indiktor 3 
∑ 

Indikator 4 
∑ 

Indikator 5 
∑ 

Indikator 6 ∑ Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

38 I38 4 4 2 3 13 3 4 4 1 12 4 4 2 3 13 4 2 2 3 11 1 2 2 4 9 2 2 2 4 10 68 

39 I39 3 3 2 3 11 1 3 4 3 11 3 4 3 3 13 3 2 3 4 12 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 76 

Jumlah   511  511  525  484  501  536 3068 

Rata-rata  13,10  13,10  13,46  12,41  12,84  13,74 78,67 
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LAMPIRAN 15 

HASIL ANALISIS DESKRIPTIF KUALITATIF 

No  

Butir Soal 

I  
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6 Total  

∑ Kriteria  ∑ Kriteria  ∑ Kriteria  ∑ Kriteria  ∑ Kriteria  ∑ Kriteria  ∑ Kriteria  

1 I1 13 baik 15 sangat baik 15 sangat baik 14 sangat baik 10 baik 10 baik 77 Baik 

2 I2 13 baik 16 sangat baik 14 sangat baik 14 sangat baik 9 cukup 15 sangat baik 81 sangat baik 

3 I3 13 baik 8 cukup 14 sangat baik 12 baik 11 baik 11 baik 69 Baik 

4 I4 13 baik 14 sangat baik 13 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 84 sangat baik 

5 I5 15 sangat baik 15 sangat baik 16 sangat baik 10 baik 15 sangat baik 14 sangat baik 85 sangat baik 

6 I6 9 cukup 16 sangat baik 14 sangat baik 10 baik 11 baik 13 baik 73 baik 

7 I7 13 baik 10 baik 10 baik 10 baik 9 cukup 16 sangat baik 68 baik 

8 I8 13 baik 13 baik 7 cukup 12 baik 10 baik 10 baik 65 baik 

9 I9 16 sangat baik 12 baik 14 sangat baik 12 baik 12 baik 14 sangat baik 80 sangat baik 

10 I10 16 sangat baik 13 baik 16 sangat baik 10 baik 13 baik 16 sangat baik 84 sangat baik 

11 I11 14 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 15 sangat baik 16 sangat baik 15 sangat baik 92 sangat baik 

12 I12 12 baik 16 sangat baik 12 baik 14 sangat baik 13 baik 13 baik 80 sangat baik 

13 I13 13 baik 12 baik 13 baik 11 baik 11 baik 14 sangat baik 74 baik 

14 I14 15 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 12 baik 16 sangat baik 15 sangat baik 87 sangat baik 

15 I15 11 baik 11 baik 12 baik 13 baik 13 baik 14 sangat baik 74 baik 

16 I16 15 sangat baik 13 baik 13 baik 9 cukup 9 cukup 11 baik 70 baik 

17 I17 12 baik 12 baik 15 sangat baik 15 sangat baik 13 baik 15 sangat baik 82 sangat baik 

18 I18 13 baik 14 sangat baik 15 sangat baik 14 sangat baik 13 baik 15 sangat baik 84 sangat baik 

19 I19 15 sangat baik 15 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 13 baik 89 sangat baik 

20 I20 12 baik 13 baik 15 sangat baik 11 baik 12 baik 16 sangat baik 79 sangat baik 

21 I21 16 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 15 sangat baik 13 baik 12 baik 86 sangat baik 

22 I22 11 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 10 baik 14 sangat baik 11 baik 74 baik 

23 I23 12 baik 12 baik 11 baik 12 baik 13 baik 12 baik 72 baik 

24 I24 10 baik 7 cukup 9 cukup 8 cukup 8 cukup 11 baik 53 kurang 
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No  

Butir Soal 

I  
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6 Total  

∑ Kriteria ∑ Kriteria ∑ Kriteria ∑ Kriteria ∑ Kriteria ∑ Kriteria ∑ Kriteria  

25 I25 14 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 12 baik 15 sangat baik 15 sangat baik 86 sangat baik 

26 I26 10 baik 13 baik 13 baik 13 baik 13 baik 16 sangat baik 78 baik 

27 I27 14 sangat baik 16 sangat baik 15 sangat baik 14 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 88 sangat baik 

28 I28 16 sangat baik 16 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 92 sangat baik 

29 I29 14 sangat baik 12 baik 13 baik 15 sangat baik 13 baik 16 sangat baik 83 sangat baik 

30 I30 11 baik 13 baik 12 baik 14 sangat baik 16 sangat baik 15 sangat baik 81 sangat baik 

31 I31 11 baik 7 cukup 11 baik 12 baik 8 cukup 14 sangat baik 63 baik 

32 I32 12 baik 11 baik 14 sangat baik 9 cukup 14 sangat baik 11 baik 71 baik 

33 I33 13 baik 12 baik 12 baik 12 baik 15 sangat baik 16 sangat baik 80 sangat baik 

34 I34 14 sangat baik 13 baik 11 baik 12 baik 14 sangat baik 12 baik 76 baik 

35 I35 15 sangat baik 15 sangat baik 16 sangat baik 15 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 93 sangat baik 

36 I36 13 baik 16 sangat baik 16 sangat baik 13 baik 16 sangat baik 16 sangat baik 90 sangat baik 

37 I37 15 sangat baik 14 sangat baik 14 sangat baik 11 baik 15 sangat baik 12 baik 81 sangat baik 

38 I38 13 baik 12 baik 13 baik 11 baik 9 cukup 10 baik 68 baik 

39 I39 11 baik 11 baik 13 baik 12 baik 15 sangat baik 14 sangat baik 76 baik 

Jumlah  511 

baik 

511 

baik 

525 

baik 

484 

baik 

501 

baik 

536 

sangat baik 

3068 

sangat baik Rata-rata  13,10 13,10 13,46 12,41 12,84 13,74 78,67 

Persentase  81,87% 81,87% 84,12% 77,56% 80,25% 85,87% 81,94% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1
9
7

  

Distribusi Jawaban Informan 

Kriteria  

Menghargai 

hasil karya 

orang lain 

Menampilkan hasil 

karya sesuai giliran 

Berbagi tugas 

sesuai tanggung 

jawab  

Berpartisipasi 

menyelesaikan 

tugas 

Berupaya mencapai 

keberhasilan bersama 

Berupaya 

menghindari 

konflik 

Total  

Sangat baik 15 18 22 14 17 24 22 

Baik  23 18 15 22 16 15 16 

Cukup  1 3 2 3 6 0 0 

Kurang 0 0 0 0 0 0 1 

 

Distribusi Persentase Jawaban Informan 

Kriteria  

Menghargai 

hasil karya 

orang lain 

Menampilkan hasil 

karya sesuai giliran 

Berbagi tugas 

sesuai tanggung 

jawab  

Berpartisipasi 

menyelesaikan 

tugas 

Berupaya mencapai 

keberhasilan bersama 

Berupaya 

menghindari 

konflik 

Total  

Sangat baik 38,46% 46,15% 56,41% 35,89% 43,58% 61,53% 56,41% 

Baik  58,97% 46,15% 38,46% 56,41% 41,02% 38,46% 30,43% 

Cukup  2,56% 7,69% 5,12% 7,69% 15,38% 0,00% 0,00% 

Kurang 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,56% 
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LAMPIRAN 16 

 

IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN 

No Nama Jenis Kelamin Sekolah 

1 DLA Laki-laki SDN Tambakaji 05 

2 RK Laki-laki SDN Tambakaji 05 

3 RZA Laki-laki SDN Tambakaji 05 

4 AZQ Perempuan  SDN Tambakaji 05 

5 ASR Laki-laki SDN Tambakaji 05 

6 AAY Laki-laki SDN Tambakaji 05 

7 ANF Laki-laki SDN Tambakaji 05 

8 AMS Laki-laki SDN Tambakaji 05 

9 ASW Laki-laki SDN Tambakaji 05 

10 BS Laki-laki SDN Tambakaji 05 

11 BA Laki-laki SDN Tambakaji 05 

12 CMA Perempuan SDN Tambakaji 05 

13 FA Laki-laki SDN Tambakaji 05 

14 FDT Perempuan SDN Tambakaji 05 

15 HR Laki-laki SDN Tambakaji 05 

16 IYW Perempuan SDN Tambakaji 05 

17 ISA Laki-laki SDN Tambakaji 05 

18 II Laki-laki SDN Tambakaji 05 

19 KES Perempuan SDN Tambakaji 05 

20 LH Laki-laki SDN Tambakaji 05 

21 MAB Laki-laki SDN Tambakaji 05 

22 NK Perempuan SDN Tambakaji 05 

23 NAF Perempuan SDN Tambakaji 05 

24 NAJ Perempuan SDN Tambakaji 05 

25 NSW Perempuan SDN Tambakaji 05 

26 NRA Perempuan SDN Tambakaji 05 

27 OSW Perempuan SDN Tambakaji 05 

28 RSP Laki-laki SDN Tambakaji 05 

29 RDP Laki-laki SDN Tambakaji 05 

30 RH Perempuan SDN Tambakaji 05 

31 SAF Perempuan SDN Tambakaji 05 

32 SMP Perempuan SDN Tambakaji 05 

33 SHP Laki-laki SDN Tambakaji 05 

34 SLS Perempuan SDN Tambakaji 05 

35 WA Perempuan SDN Tambakaji 05 

36 TN Perempuan SDN Tambakaji 05 

37 TS Laki-laki SDN Tambakaji 05 

38 AEP Laki-laki SDN Tambakaji 05 

39 RA Perempuan  SDN Tambakaji 05 
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LAMPIRAN 17 

 

CATATAN LAPANGAN  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SBK DALAM MEMBENTUK 

KARAKTER KERJASAMA SISWA KELAS TINGGI  

DI SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

 

Hari/Tanggal : ……………………………………………… 

Tempat : ……………………………………………… 

Waktu  : ……………………………………………… 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru dan siswa        

pada saat pelaksanaan pembelajaran SBK berlangsung! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............................................  

 

Semarang,………………2016 

Observer 

 

  (Urvia Syahra Fitri) 
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LEMBAR WAWANCARA GURU TERKAIT PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN SBK DALAM MEMBENTUK KARAKTER 

KERJASAMA SISWA 

Hari dan Tanggal : 

Narasumber  : 

Nama SD  : 

Wawancara Guru  

No Pertanyaan  Jawaban  

1 Apakah tujuan dari pembelajaran SBK?  

2 Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran SBK?  

3 Bagaimanakah cara Ibu mengembangkan materi 

SBK agar lebih bervariasi? 

 

4 Apakah pembelajaran SBK dapat membentuk 

karakter siswa, khususnya kerjasama? 

 

5 Bagaimanakah kerjasama siswa dalam 

pembelajaran SBK yang bersifat kelompok? 

 

6 Apakah siswa dapat berbagi tugas dengan baik saat 

pembelajaran SBK dilakukan secara berkelompok? 

 

7 Apakah siswa tidak membeda-bedakan teman saat 

belajar bersama? 

 

8 Apakah siswa bersedia membantu kesulitan teman?  

9 Apakah siswa dapat menghargai karya seni yang 

ditampilkan oleh temannya? 

 

10 Bagaimanakah bentuk karakter kerjasama yang Ibu 

ajarkan? 

 

Semarang,   2016 

 Interviewer 

 

  

(Urvia Syahra Fitri) 
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LEMBAR WAWANCARA GURU TARI TERKAIT PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN TARI DALAM MEMBENTUK KARAKTER 

KERJASAMA SISWA 

Hari dan Tanggal : 

Narasumber  : 

Nama SD  : 

Wawancara Guru Tari 

No Pertanyaan  Jawaban  

1 Apakah tujuan diadakannya 

pembelajaran tari di SDN Tambakaji 

05 Semarang? 

 

2 Apakah pemilihan materi tari yang Ibu 

ajarkan sesuai dengan karakteristik 

siswa? 

 

3 Bagaimanakah cara Ibu memotivasi 

siswa agar senang menari? 

 

4 Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan 

awal pembelajaran tari? 

 

5 Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan 

inti pembelajaran tari? 

 

6 Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan 

akhir pembelajaran tari? 

 

7 Apa sajakah aturan yang Ibu terapkan 

saat pembelajaran tari? 

 

Semarang,   2016 

 Interviewer 

 

(Urvia Syahra Fitri) 
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LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH TERKAIT KARAKTER 

KERJASAMA SISWA DALAM PEMBELAJARAN  

 

Hari dan Tanggal :  

Narasumber  :  

Nama SD  :  

Wawancara Kepala Sekolah 

No Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran 

SBK di SDN Tambakaji 05 Semarang? 

 

2 Sarana dan prasarana apa sajakah yang 

mendukung pembelajaran SBK? 

 

3 Apakah pembelajaran SBK berperan dalam 

pembentukan karakter kerjasama siswa? 

 

4 Apakah karakter kerjasama siswa kelas tinggi 

sudah tampak? 

 

5 Bagaimanakah contoh kerjasama siswa dalam 

pembelajaran seni?  

 

6 Apakah siswa dapat berbagi tugas dengan 

baik saat pembelajaran SBK dilakukan secara 

berkelompok? 

 

7 Apakah siswa tidak membeda-bedakan teman 

saat belajar bersama? 

 

8 Bagaimanakah bentuk kerjasama yang Ibu 

ajarkan? 

 

Semarang,   2016 

Interviewer  

 

 

(Urvia Syahra Fitri) 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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SK PEMBIMBING 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengerjaan angket oleh siswa 
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Siswa mengisi angket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan guru dan kepala sekolah 


