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Pembinaan Guru Seni Budaya
Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas

Pernbelajaran Di SMPN padang

Abd. Hafiz, Syafivan, Wimbrayardi, Zubaidah
Dosen Jurusan Seni Rupa dan sendratasik FBS UNp padang

e-mail: fi24seniruna@smail.com

Abstract: Teachers of SMPN Kota Padang have problems in improving
the quality of learning, so that impact on the ichievement of studeit
learning outc_omes. To improve the quality of teachers, leirning is
recommended to implement PTK. In general, teachers of SMPN paiang
have not done PTK to improve thetr learning. PTK is noi imptemented b-y
teachers, because generally they do not master PTK strategy / innovative
l-earning model that can be used as a solution in the tiprovement of
learning. The solution offered for solving this problem is to provide
training. activities with a design approach, counseling, training,
mentoring / mentoring from the instructor. The results of thii activity aiel) 87-5% of teachers have mastered the strateg/ / modei of learning well,
2) 81.25% of teochers have mastered the PTK with both theory and
practice and 3) in the form of products, namely proposals and reports of
PTK created teacher. Thus it can be concluded that-generally teaihers in
SMPN Padang have mastered the strategt of liarning and
implementation of PTK. Therefore, it is necessary to have the continiutas
in applying the lenowledge and skitts acquired by the teachers. If this
activity is not done continuously, then the lcnowledge and skills that have
been obtained will be meaningless.
Keyword: Pgmbelajaran seni budaya, peningkatan kualitas pembelajaran,
strategi pembelajaran inovatif dan pTK.

A. PENDAHULUAN
Pada masa yang akan datang dunia pendidikan kita dihadapkan pada tantangan-

tantangan yang cukup berat karena adanya perubahan dalam orientasi pembangrinan
kearah modernisasi yang antara lain ditandai dengan pertumbuhan sektoiindustri-yang
didukung dengan pengembangan teknologi maju. Konsekwensi logis dari tantanganl
tantangan tersebut, maka upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan suatrihal
yang mutlak dilakukan. Hal ini telah direspon oleh pemerintah dengan dikeluarkannya
Undang-Undang tentang sistim pendidikan nasional, bahwa salah satu kewajiban guu
meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembaog* it*,,
pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa, maka peningkatan mutu guru
merupakan urgensi.
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Semua guru tingkat satuan pendidikan diantaranya adalah Sekolah Menengah
pertama (SMPI harus bisa mengembangkan dirinya agar bisa menjadi guru profesional

dan selalu meningkatkan kualitas pembelajarannya. Hal ini berlaku untuk semua guru

mata pelajaran.
Salah satu mata pelajaran yang ada pada kurikulum satuan pendidikan atau

SMP adalah mata pelajaran Seni Budaya. Mata pelajaran ini masuk kelompok mata

pelajaran estetika, yuitu mata pelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan

l.*u-puu1 sensitivitas, ekspresi dan apresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan

-"r,gupr"riasi dan mengekspresikan keindahan merupakan standar kompetensi yang

harui ai*itit i siswa. Hat ini sangat berguna, baik dalam kehidupan individual,

sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan

kemailarakatan, sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis

(Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006)'

Menurut Kurikulum 2Ol3,mata pelajaran Seni Budaya di SMP terdiri dari seni

frp&, seni musik, seni tari dan seni teatei. Kurikutum mengamanatkan bahwa setiap

oiur" pendidikan dapat memilih aspek yang diajarkan sesuai dengan kemampuan (guru

dan fasilius) pada *ir* pendidikan tersebut (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 22l'ahin 2006). Dari beberapa aspek atau jenis seni yang ada dalam

mata pelajaran Seni Budaya, maka SMP kota Padang umumnya memilih dua aspek saja

yuog iiU"rit*, yakni seni rupa dan seni musik (Drs. Z.Amril Widana Pengawas SMP

ir"a["g1. Sesuai dengan struktur kurikulum SMP/]r{Ts, mata pelajaran ini harus

diajarfan setiap ,"*"rt"r dari kelas VII sampai kelas IX kepada seluruh siswa-

Dalam melaksanakan pembelajaran seni budaya, pada umunnya guru-guru di

SMp mengalami masalah terutama dalam memperbaiki kualitas pembelajarannya.

sehi,gga birdampak pada pencapaian hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari hasil

belajir-yang dicapai ,-ir*u pada mata pelajaran Seni Budaya. Berdasarkan informasi

p"oiutr.rto* yu"g penulis iakukan di SMPN 30 Padang, ternyata sebagian besar (54'4

7"1 nasit belajar rir-*u dalam mata pelajaran Seni B-udaya <70, dan hanya 45,6 oh yang

berada >70. 
-Begitu. 

juga yang terjadi di SMPN 3l Padang ternyata-sebagian besar

(61,64 %) hasil bela;ar siswa dalam mata pelajaran Seni Budaya <70, dan hanya 38,36
;/o yungberada >70. Hat ini berarti hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ini belum

opii-i atau masih banyak yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

yakni 70.
Sebagai guru yang profesional tentu hal ini pertu diperbaiki agar kualitas

pembelajarai dalat aiiingkaitan dan hasil belajar dapat dioptimalkan. Upaya-upaya ke

urat p"iUaikan 
-pembelijaran 

adalah sikap profesional guru' U"to! mewujudkan

profeJional guru dibutuirkan sikap kreatif dan inovatif yang selalu mempunyai

Leinginan i"*t menerus untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu

pembelajarannya.^ 
Untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran guru dianjurkan

untuk melakukan kegiatan Penelitian ti.rduku., Kelas (PTK). Penelitian Tindakan

Kelas (PTK), yaitu suatu kegiatan guru dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah

pembeiaja.or, di kelas. Dalam PTK guru mencoba mengembangkan kemampuan dalam

mendeteksi dan memecahkuo -uruluh-masalah yang terjadi dalam pembelajaran di

kelas rnelalui tindakan (Kunandar ,2009). Tindakan adalah suatu aktifitas yang sengaja

Abd.Hafiz,Pembinaan Guru Seni Budaya sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

DiSMPN Padang
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dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas
pembelajaran.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat di sekolah yang dijadikan mitra
yakni SMPN 30 dan SMPN 3l Padang, umumnya guru belum melaksanakan pTK
dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Walaupun kegiatan
ini diharuskan bagi guru-guru yang akan naik pangkat mulai dari golongan IIITb ke
atas (Drs. Z.Amril Widana Pengawas SMp kota padang).

Kenyataan di atas mengisyaratkan bahwa salah satu kendala yang dialami guru
untuk naik pangkat adalah mereka tidak mampu menulis karya ilmiah dan
melaksanakan PTK dalam memperbaiki pembelajarawrya di kelas, terutama pada
pembelajaran Seni Budaya. Berdasarkan informasi dari guru-guru Seni Budaya SMpN
30 dan SMPN 3l Padang yang pernah penulis temui, umunnya mengatakan bahwa
mereka tidak mampu menulis karya ilmiah terutama dalam melaksanakan PTK
khususnya pada pembelajaran Seni Budaya. Hal ini dikarenakan, antara lain: 72,73%o
mengatakan minimnya pengetahuan tmereka dengan pTK, 90,9lyo mengatakan
sulitnya prosedur pelaksanaannya, 80,53yo mengatakan minimnya p"ngitahuan
mereka tentang strategi pembelajaran yang inovatif yang dapat dijadikan sebagai
solusi dalam perbaikan pembelajaran.

Untuk melaksanakan PTK dituntut strategi pembelajaran yang inovatif yang
akan dipakai sebagai solusi untuk memperbaiki pembelajaran. Sebagai konsekuensinya
gunr harus merobah paradigma dan visi pendidikan yang diharapkan lebih cocok bagi
tantangan Taman sekarang ini. Untuk itu guru hendaknya mengubah paradigma
teaching menjadi learning (Riyanto,2009). Artinya dalam pembelajaran dituntut
keaktifan dan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. Sayangnya hal ini belurn
semua guru yang menggunakan strategi yang inovartif dalam pembelajaran.
Umumnya guru masih menggunakan strategi pembelajaran konvensional yakni
menggunakan metode ceramah, tatya jawab dan demonstrasi dalam pembelajaran.
Strategi seperti ini kurang menuntut keaktifan dan partisipasi siswa dalam menerima
pelajaran. Hal ini.juga menyebabkan guru tidak bisa melaksanakan PTK sebagai usaha
memperbaiki pembelajarannya, karena umumnya guru tidak menguasai strategi-
strategi pembelajar an yang inovatif.

Permasalahan di atas perlu segera diatasi, karena untuk meningkatkan mutu
pendidikan pada umumnya dan mutu pembelajaran pada khususnya, seorang guru
harus bisa secara terus menerus memperbaiki pembelajarannya. Untuk mengatasinya
perlu dilakukan suatu upaya peningkatan kemamptnn guru terutama guru Seni Budaya
SMP agar proses pembelajaran dapat menjamin hasil belaj ar yang optimal. lJpaya
tersebut adalah kegiatair pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Ipteks Bagi

. 
Masyarakat (IbM) terhadap guru-guru seni Budaya di sMPN kota padang.

B. METODEPELAIGAI\IAAII
Metode untuk mendukung realisasi program IbM ini adalah memberikan

pelatihan kepada guru-guru seni budaya SMP kota Padang, terutama guru-guru SMPN
30 dan SMPN 3l Padang. Pendekatan yang dilakukan aalah:
1. Rancang bangun; antara lain; a. menulis makalah/bahan pelatihan dan

membagikannya pada peserta/ guru sebagai pegangan/pedoman/ referensi bagi
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mereka dalam memahami materi yang diberikan, b. Membuat power poinl dari materi
pelatihan sebagai media pelatihan, c. membuat modeU contoh proposal dan laporan
PTK sebagai pedoman/contoh dan media pelatihan. Semua hasil rancang bangun
ini dibagikan pada peserta untuk dipedomani
Menyajikan materi pelatihan/ penyuluhan; antara lain; a. materi bersifat teori
diberikan dengan metode ceramah, tanya jawab dan peragaan, dan menggunakan
power point. b. menyajikan materi bersifat praktik diberikan dengan metode
demonstrasi dan pemberian tugas. Agar peserta lebih memahami materi ini,
instruktur memperlihatkan model proposal dan laporan PTK seni budaya.
Pelatihan berupa praklik, antara lain; a. pelatihan menulis proposal PTK; kegiatan
ini merupakan pengaplikasian pengetahuan yang telah didapatkan guru pada tahap
pemahaman materi. Untuk melaksanakan ini peserta ditugaskan membuat proposal
PTK, kemudian dilakukan review proposal yang telah dibuat peserta. c. penerapan
PTK di kelas; pelaksanaan PTK di kelas masing-masing peserta sesuai dengan
siklus PTK dan d. penulisan lapolan PTK; setelah dilaksanakan di kelas
selanjutnya peserta menulis laporan.
Mendampingi/mernbimbing guru dalam membuat proposal dan laporan PTK seni
budaya. Pembimbingan dilakukan secara individual oleh instruktur dan dibantu
oleh beberapa orang mahasiswa
Melaksanakan evaluasi/ ketercapaian tujuan; Evaluasi ketercapaian tujuan
dilaksanakan mengacu kepada tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini dilaksanakan pada
akhir proses pelatihan dengan maksud untuk mengukur kemampuan peserta baik
pengetahuan maupun keterampilannya. Evaluasi ini dilaksanakan dengan cara
memberikan tes dan pengamatan terhadap tugas yang dikerjakan peserta-

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan .

Program pengabdian kepada masyarfrat berupa IbM ini dilaksanakan
mengacu kepada tujuan yang ditetapkan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya
kemampuan guru dalam menguasai materi strategi/model pembelajaran dan
pelaksanaan PTK seni budaya. Hasil dari evaluasi terhadap kemampuan guru tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Kemamptran Peserta Dalam aran

Capaian Kategori
Kemampuan

F %

90-100 Sangat Baik I 12.5

80-89 Baik 6 75

65-79 Cdmp Baik I 12.5

60 -64 Kurang Baik
<60 Tidak Bttk

8 100

216 Abd. Hafiz, Pembinaan Guru Seni Budaya Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
D,SMPN Padang

2.

3.

4.

5.



ｍ

ｍ
　

．‐ｒｌ

ｍ
ｉｅ
・‐１，

ｍ

ｐ

ａｌ

」ｎ

ｍ

ｌｓ

ｌ

■ｌ

ｕ
・

　

ユ

ｌａ

ｋ

ａ

Ranah Seni. Jurnal Seni Dan Desain. Volume I l. Nomor 01. 20 ll

Tabel di atas terlihat, bahwa kemampuan guru dalam menguasai materi
strategi pembelajaran; I orang (12,5%) yang mendapat nilai antara 90 - 100 atau
kategori sangat baik,6 orang (75%) yang mendapat nilai 80 - 89 atau kategori baik,
dan I orang (12,5%) yang mendapat nilai 65 - 79 atau kategori cukup baik,
sedangkan yang mendapat nilai di bawah 65 atau kategori kurang baik dan tidak baik
tidak ditemukan. Hal ini berarti pada umumnya (87,5Yo) pengetahuan guru tentang
strategi pembelajaran dalam kategori baik dan sangat baik.

Tabcl 2: Pcserta Dalam PTK

Capaian Kategori
墜 mampuan

Teori Praktik

F % F %
90-100 SB 1 12,5 1 12,5

80-89 B 6 75 5 62.5
65-79 CB 1 12.5 2 25
60-64 KB
<60 TB

8 100 8 100

Tabel di atas terlihat bahWa kemampuan gttu dalanl mate五 teo五 PTK,1
orang(12,5%)yang mttdapat五 lai antara 90-100 atau katcgo五 sangtt baik,6 orang

(750/0)yang mendapat nilai 80-89 atau kategoH baik,dan l orang(12,5%)yang
mendapat nilai 65-79 atau kategoH cAp baik,sedangkan yang mendapat nilai di
ba・A7ah 64 atau kategori姉 g baik tidak ditemukan.Hal ini berarti pada um― ya

(87,5%)kema■ )uan pesett tentang materi teo五 PTK dalaln katego五 baik dan
sangat baik。

Begltu Juga dengan kemalnpllan peserね dalanl praktik/melaksanakan PTK,
terlihat bahwa l orang(12,5%)gtru Jttg mendapat nilai antara 90-100 atau
kategori sangat baik,5 orang(62,5%)yang mendapat nilai 80-89 atau katettri baik,

dan 2 orang(25%)yang mendapat nilai 65-79 atau kategori cukup baik,sedallgkan

yang mcndapat nilai di bawah 65 idak ditemukan.Hal ini bcrarti pada um― ya(75
%)kemampllan peserta dalanl dalam melaksanakan PTK dalam katcgori baik.

Berdasarkan ttmllan lluimaka ttuan keglatan atau target luaran keglatan lbM

sudah terlaksana dalll tercapai dengan baik.Tclnllan ini IIlenunJukkan bahwa 81,250/0

3mu‐gmi sudah men〔井ぉai strategi/model pembel可 aran dan pelaksallaall PTK.
dengan baik_Hal ini nlenttjukkan bahtt guru‐guru sudah menШ jukkan prestti
yang Fnengembirakan,walaupun belllm pada kategon yang sangat balk.

Pembahasan
Berdasarkan ttsil kegiatan yang telah dJelaskan di atas,maka dapat

d」Lはan bahwa ttllan kegiatan telah dapat dicap江 .KetercapJall ttuall dttat
dilihat dari perban dingan pemahalnan dan keteralnpilan pese」 レL Sebelum diadakan

ｎ

ａ

ｎ

■
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kegiatan (kemampuan awal) dengan pemahaman dan keterampilan guru setelah
dilakukan kegiatan IbM.

Kemampuan awal guru atau penguasaan guru tentang strategilmodel
pembelajaran pelaksanaan PTK seni budaya masih rendah. Tetapi setelah diberikan
pelatihan dan diberikan evaluasi akhir, maka terjadi peningkatan pemahaman/
penguasaan guru terhadap materi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi hasil
kegiatan pada tabel berikut ini:

Tabel 3: Rekapitulasi Kemampuan Guru Dalam Menguasai Materi Strategi
dan PTK Seni Buda

Capaian
』
。騨

Kemampuaq
Strategi

Pembelajaran
Pelaksanaan PX

Teori Praktik

F 10/0 F % F %
90-100 SB I 12,5 I 12,5 I 12,5

80-89 B 6 75 6 75 5 62.s
65-79 CB 1 t2.5 I 12,5 2 25
60-64 KB
<60 m

8 100 8 100 8 100

Tabel di atas menunjukkan bahwa ternyata 8'1,5o/o gw, tingkat
penguzlstnnnya terhadap materi strategi pembelajaran sudah dalam kategori baik.
Salah satu penduliung terlaksailanya PTK atau perbaikan pembelajaran adalah guru
harus bisa menguasai berbagai berbagai strategi pembelajaran yang inovatif tanpa
pemahaman tentang stratcgi pembelajaran sulit mewujudkan perbaikan pembelajaran
atau melaksnnakan PTK dengan baik. Jadi penguasaan guru terhadap strategi
pembelajaran merupakan salah satu faktor keberhasilan guru dalam melaksanakan
PTK. Hal ini sudah terbukti bahwa 8l,25yo tingkat penguasaan guru terhadap materi
PTK sudah dalam kategori baik, baik teori maupun praktik.

Berdasarkan temuan di atas, malca yang menjadi tujuan atau target luaran
dalam kegiatan IbM ini sudatr tercapai dengan baik. Hal ini menunjukkan batrwa <
75%o guru-guru sudah menguasai strategi pembelajaran dan pelaksanaan PTK dalam
kategori bailg walaupun belum pada kategori yang sangat baik. Begitu juga dengan
target luaran berupa produlq juga sudatr tercapai dengan baik. Hal ini ditandai dengan
telah dihasilkannya produk berupa; enam proposal PTK dan lima laporan PTK seni
budaya yang dihasilkan peserta atau guru.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa kegiatan
pengabdian kepada masyarakat berupa IbM sudah berjalan dengan baik. seperti: 1)
semua target luaran telah tercapai dengan baik,2) semua program yang dirancang
dapat dilaksanakan, tanpa ada hambatan atau kendala yang berarti, walaupun ada
kendala, tetapi sudah diatasi, 3) peserta dalam mengikuti kegiatan penuh semangat
dan motivasi yang tinggi. Hal ini ditandai dengan keseriusan mereka dalam kegiatan,

Abd. Hafiz, Pernbinaan Guru Seni Budaya Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
DiSMPN Padang
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