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ABSTRAK 

ARDIPAL. Gaya Belajar Kesenian Peserta Didik di SMA Pertiwi 1 Padang yang 
Melahanakan Kurikulum 2004. Laporan Penelitian. Padang : Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang, November 2006. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipe gaya belajar kesenian peserta 
didik di SMA Pertiwi 1 Padang, yang melaksanakan Kurikulum 2004. Disarnping 
itu, informasi lain tentang bentuk pengelompokan belajar dalam proses 
pembelajaran yang disukai peserta didik juga diteliti. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif analisis. Data tentang proses pembelajaran kesenian peserta 
didik di kelas XI tahun pelajaran 2005/2006 dikumpulkan dengan teknik 
observasi, studi kepustakaan dan wawancara, lalu dianalisis dengan melibatkan 
pemikiran beberapa ahli untuk menemukan gaya belajar kesenian peserta didik, 
antara lain: Ehrman dan Oxford (1990:136) dan Willing (1988). Ditemukan 
bahwa pada proses pembelajaran materi apresiasi seni dan kritik seni yang 
menggunakan pendekatan pembelajaran apresiatif, gaya belajar kesenian yang 
disenangi peserta didik adalah gaya belajar visual, sedangkan pada proses 
pembelajaran materi praktek seni dan penyajian seni yang menggunakan 
pendekatan pembelajaran produktif, gaya belajar kesenian yang disenangi peserta 
didik adalah gaya belajar kinestetik. Pembelajaran produktif lebih dominan 
diselenggarakan di sekolah ini, sehingga gaya belajar kesenian yang dominan 
disukai peserta didik adalah gaya belajar kinestetik. Ditemukan pula bahwa 
peserta didik lebih suka belajar dalarn kelompok kecil yang terdiri dari 5 - 8 
orang. Peserta didik cenderung tidak menyukai belajar kesenian secara individual 
Proses pembelajaran kesenian demikian telah sesuai dengan tuntutan Kurikulum 
2004. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. 
Dalam ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha 
mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari 
kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas 
Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerjasama 
dengan instansi terkai t. 
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Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi 
yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu 
pendidikan pada umurnnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan 
memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan 
pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan 
penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah 
diseminarkan ditingkat Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu pada umurnnya dan khususnya peningkatan mutu staf 
akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada 
pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi 
sampel penelitian, dan tim pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor 
Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi 
penelitian ini. Karni yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang te rjalin selama ini, 
penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan 
semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini disusun didasarkan atas pertimbangan teoritis dan praktis. 

Secara teoritis, argurnen tentang pentingnya memahami gaya belajar peserta didik 

untuk mencapai hasil belajar yang optimal sudah menjadi simpulan utarna. 

Masing-masing individu, termasuk peserta didik, memiliki gaya belajar yang 

berbeda. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Mann dan Sabatino 

(1985), bahwa individu dengan IQ yang sama, kecakapan yang sama dan 

kemampuan memproses informasi yang sama, dalam banyak ha1 akan berbeda 

dari cam mereka menerima sesuatu. 

Hasil belajar optimal menurut Cutt (1984) akan diperoleh apabila beragam 

perbedaan seperti kebiasaan, minat dan gaya belajar peserta didik diakomodasi 

oleh guru melalui pemilihan metode mengajar dan materi ajar yang sesuai dengan 

gaya belajar (learning style) peserta didik. Naiman et a1 (1978) menambahkan, 

sistem pengajaran mata pelajaran apapun, termasuk kesenian, hanya bisa 

ditingkatkan kualitasnya, apabila guru memahami karakteristik peserta didik 

dengan baik, termasuk gaya belajarnya. Informasi tentang peserta didik menjadi 

bahan pertimbangan bagi guru dalarn memilih metode, teknik mengajar dan 

materi ajar yang sesuai dengan keberagaman gaya belajar peserta didik. 

Dalam praktek pembelajaran di beberapa tempat di Kota Padang, informasi 

dari peserta didik, termasuk gaya belajar, belum dijadikan pertimbangan dalam 

pernilihan metode, teknik atau materi ajar, termasuk di SMA Pertiwi 1 Padang. 



Hal ini sesuai dengan pemikiran Hargove dan Poteet (1994:27), dimana Hargove 

dan Poteet menempatkan aspek gaya belajar peserta didik menjadi bagian yang 

paling terlupakan untuk dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. Gaya 

belajar peserta didik dan gaya mengajar guru haruslah sejalan, sehingga banyak 

hal-ha1 positif yang bisa dicapai secara optimal, seperti: suasana belajar yang 

menyenangkan, motivasi belajar dan minat peserta didik meningkat dan hasil 

belajar yang semakin meningkat. 

Mata pelajaran kesenian memiliki karakteristik yang khas. Hal ini dapat 

dilihat dari metode dan materi ajar yang dikembangkan dalam Kurikulum 2004. 

Kesenian berfungsi untuk menumbuhkembangkan sikap toleransi, demokrasi, 

beradab, hidup rukun dan mampu mengembangkan kemampuan imajinatif 

intelektual, ekspresi melalui seni, mengembangkan kepekaan rasa, keterampilan 

dan mampu memarnerkan karya seni. Pengetahuan dan pemahaman konsep pada 

mata pelajaran kesenian berfungsi sebagai kemampuan pendukung dalam 

melaksanakan berbagai aktivitas atau praktik di bidang seni, yang penilaiannya 

tidak perlu dilakukan secara mandiri dalam bentuk ujian tertulis atau lisan, tetapi 

terintegrasi (terpadu) di dalam penilaian praktik. Penilaian praktik sangat 

dominan, karena pembelajaran mata pelajaran kesenian lebih menekankan pada 

aktivitas motorik (keterampilan) dan cita rasa keindahan. Kedua ha1 tersebut, 

sangat penting untuk melakukan berbagai kegiatan di bidang seni, seperti: 

berekspresi, bereksplorasi, berapresiasi dan berkreasi melalui bahasa rupa, bunyi, 

gerak dan peran. Karakteristik ini perlu diterjemahkan ke dalam proses 

pembelajaran yang tepat, baik melalui metode, teknik maupun materi ajar yang 

relevan, sehingga dapat merangsang munculnya gaya belajar peserta didik yang 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran ini. 



Atas pertimbangan tersebut, gaya belajar kesenian peserta didik di SMA 

Pertiwi 1 Padang perlu diidentifikasi. Hasil identifikasi tersebut akan bermanfaat 

sebagai pertimbangan bagi guru dalam memilih metode, teknik mengajar dan 

materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Pada 

gilirannya, diharapkan kualitas pembelajaran kesenian di SMA Pertiwi 1 Padang 

dapat ditingkatkan. Penelitian ini merupakan salah satu upaya nyata untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

Apa tipe gaya belajar (learning style) kesenian peserta didik di SMA Pertiwi 1 

Padang, yang melaksanakan Kurikulum 2004 ? 

C. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman, kata kunci dari penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Gaya belajar kesenian, adalah pendekatan belajar yang disenangi oleh peserta 

didik dalarn belajar kesenian di SMA Pertiwi 1 Padang. 

2. SMA Negeri 1 Padang, adalah institusi formal yang menyelenggarakan 

pendidikan setingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), yang dikelola 

oleh Yayasan Pertiwi Kota Padang. 



BAB I1 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipe gaya belajar kesenian 

peserta didik di SMA Pertiwi 1 Padang tahun pelajaran 200512006, yang 

melaksanakan Kurikulum 2004. Disamping tujuan utarna tersebut, informasi lain 

yang dilihat adalah bentuk pengelompokan belajar dalam proses pembelajaran 

yang disukai peserta didik. 

B. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi peserta didik, guru dan Dinas 

Pendidikan Kota Padang. Bagi peserta didik, dengan diketahui tipe gaya belajar, 

mereka dapat memilih kegiatan belajar yang tepat sesuai dengan gaya belajar 

mereka masing-masing, terutama untuk kegiatan pembelajaran kesenian. Hasil 

belajar yang optimal akan dapat dicapai jika mereka belajar sesuai dengan gaya 

belajar yang dominan pada diri mereka. Bagi guru, khususnya SMA Pertiwi 1 

Padang, mereka dapat memilih pendekatan pembelajaran, metode mengajar, 

teknik mengajar, materi ajar, media atau alat evaluasi yang tepat sesuai dengan 

tipe gaya belajar yang dorninan bagi peserta didik. Bagi SMA Pertiwi 1 Padang, 

informasi tentang gaya belajar kesenian peserta didik akan bermanfaat dalam 

menyiapkan berbagai media yang dibutuhkan baik oleh peserta didik maupun 

guru dalarn upaya mengakomodasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan tipe gaya 

belajar peserta didik. 



BAB 111 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoretis 

1. Pembelajaran Kesenian 

Belajar pada hakikatnya adalah suatu aktivitas yang mengharapkan 

perubahan tingkah laku (behavioral change) pada individu yang belajar. 

Perubahan tingkah laku tersebut te rjadi karena usaha individu yang bersangkutan. 

Belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: bahan yang dipelajari, faktor 

instrumental, lingkungan, dan kondisi individual si pelajar. Faktor-faktor tersebut 

diatur sedemikian rupa, agar mernpunyai pengaruh yang membantu tercapainya 

kompetensi secara optimal (Diknas, 2003:2). 

Proses belajar yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan dan 

pembelajaran merupakan proses yang komplek dan senantiasa berlangsung dalam 

berbagai situasi dan kondisi. Percival dan Ellington (1984) menggambarkan 

model sistem pendidikan dalam proses belajar yang berbentuk kotak hitam (black 

box). Masukan (input) untuk sistem pendidikan atau sistem belajar terdiri dari 

orang, informasi, dan sumber lainnya. Keluaran (output) terdiri dari oranglpeserta 

didik dengan penampilan yang lebih maju dalam berbagai aspek. Sedangkan di 

antara masukan dan keluaran terdapat "black box" yang berupa proses belajar atau 

pendidikan. 

Pada dasarnya, belajar merupakan masalah bagi setiap orang. Dengan 

belajar maka pengetahuan, keterarnpilan, kebiasaan, nilai, sikap, tingkah laku dan 

semua perbuatan manusia terbentuk, disesuaikan dan dikembangkan. Dari 



berbagai pandangan para ahli yang mencoba memberikan definisi belajar dapat 

diambil kesimpulan bahwa belajar selalu melibatkan tiga ha1 pokok yaitu: adanya 

perubahan tingkah laku, sifat perubahannya relatif permanen serta perubahan 

tersebut disebabkan oleh interaksi dengan lingkungan, bukan oleh proses 

kedewasaan ataupun perubahan-perubahan kondisi fisik yang temporer sifatnya. 

Oleh karena itu pada prinsipnya belajar adalah proses perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari interaksi antara peserta didik dengan surnber-sumber atau 

objek belajar, baik yang secara sengaja dirancang (by design) maupun yang tidak 

secara sengaja dirancang namun dimanfaatkan (by utilization). Proses belajar 

tidak hanya terjadi karena adanya interaksi antara peserta didik dengan guru. Hasil 

belajar yang maksimal dapat pula diperoleh lewat interaksi antara peserta didik 

dengan sumber-sumber belajar lainnya (Diknas. 2003:2). 

Perolehan belajar, di samping penguasaan materi pembelajaran itu sendiri, 

dapat juga berupa kemampuan-kemampuan lain. Dari pengalaman belajar yang 

dialami, seseorang dapat belajar bagaimana caranya belajar. 

Aktivitas belajar sangat berkaitan dengan fungsi otak manusia. Sebagai 

organisme hidup, manusia merupakan suatu organisasi biologik yang dalam ujud 

strukturalnya te rjadi secara genetik. Namun dalarn perkembangan dan cara 

befingsinya, otak manusia sangat dipengaruhi oleh hasil interaksinya dengan 

objek belajar atau lingkungan. Konsekuensi dari berfimgsinya organisasi biologik 

itu adalah inteligensi (kecerdasan) yang bersurnber dari otak manusia. Meskipun 

pada waktu anak manusia dilahirkan ia tidak memiliki ide atau konsep, narnun 

konstitusinya memungkinkan untuk bereaksi terhadap lingkungah melalui saluran 

pengalaman yang dibawa sejak lahir (uncoscious awareness) (Semiawan, 



1988: 15). Pada tahap awal perkembangan otak peserta didik, reaksi-reaksi 

berjalan secara refleks, namun selanjutnya akan menjadi suatu organisasi mental 

yang semakin mantap dan terstruktur. 

Belahan otak manusia terbagi menjadi dua, kiri dan kanan. Tugas, fungsi 

dan ciri setiap belahan otak adalah khusus dan membuat reaksi secara berbeda 

terhadap berbagai jenis pengalaman belajar. Keterlibatan otak sebelah kanan lebih 

tertuju pada variabel keseluruhan, holistik (utuh), imaginatif, sedangkan belahan 

otak sebelah kiri lebih behngsi  untuk mengembangkan berfikir rasional, linear 

dan teratur. Emosi, terletak dalam ke dua belahan otak dan memberi warna 

tertentu terhadap kejadian belajar yang dialami oleh seseorang. Bila 

keseimbangan berfungsinya kondisi otak te rjaga, dengan melibatkan emosi, maka 

terjadilah belajar kreatif. 

Untuk memberikan landasan akademik atau filosofis terhadap pelaksanaan 

pembelajaran khususnya pada jenjang SMA, maka perlu dikemukakan sejumlah 

pandangan dari para ahli pendidikan dan pembelajaran. Ada tiga pakar pendidikan 

yang teori serta pandangannya bisa digunakan sebagai acuan dalam 

mengembangkan dan mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

O(BK)- 

Menurut Dewey (2001), tugas sekolah adalah memberi pengalaman belajar 

yang tepat bagi peserta didik. Selanjutnya ditegaskan bahwa tugas guru adalah 

membantu peserta didik menjalin pengalaman belajar yang satu dengan yang lain, 

termasuk yang baru dengan yang lama. Pengalaman belajar baru melalui 

/- -..? /, 
pengalaman belajar yang lama akan melekat pada struktur kognitif p,eskrta:.ditl~k, +, 



Menurut Vygotsky (2001), terdapat hubungan yang erat antara pengalaman 

sehari-hari dengan konsep keilmuan (scientific), tetapi ada perbedaan secara 

kualitatif antara berpikir kompleks dan berpikir konseptual. Berpikir kompleks 

didasarkan atas kategorisasi objek berdasarkan suatu situasi, sedangkan berpikir 

konseptual berbasis pada pengertian yang lebih abstrak. Ia menegaskan bahwa 

pengembangan kemampuan menganalisis, membuat hipotesis, dan menguji 

pengalaman sehari-hari pada dasarnya terpisah dari pengalaman sehari-hari. 

Kemampuan ini tidak ditentukan oleh pengalaman sehari-hari saja, tetapi lebih 

tergantung pada tipe spesifik interaksi sosial. 

Menurut Ausubel (1969), pengalaman belajar baru akan masuk ke dalam 

memori jangka panjang dan akan menjadi pengetahuan baru apabila memiliki 

makna. Pengalaman belajar adalah interakasi antara subjek belajar dengan objek 

belajar, misalnya peserta didik mengerjakan tugas membaca, melakukan 

pemecahan masalah, mengamati suatu gejala, peristiwa, percobaan, dan 

sejenisnya. Agar pengalaman belajar yang baru menjadi pengetahuan baru, semua 

konsep dalam mata pelajaran diusahakan memiliki nilai terapan di lapangan. 

Mata pelajaran kesenian pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang 

berbasis budaya. Dikatakan demikian karena kesenian memiliki karakteristik 

pembelajaran yang khas dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang ditetapkan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan 

kesenian diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan dan 

kebermanfaatan terhadap kebutuhan peserta didik, yang terletak pada pemberian 

pengalaman estetis dalam bentuk kegiatan berekspresi, berkreasi dan berapresiasi 



melalui pendekatan: Belajar dengan seni, Belajar melalui seni dan Belajar 

tentang seni. Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain (Diknas, 

2006:590). 

Kesenian melibatkan semua bentuk kegiatan berupa aktivitas fisik dan cita 

rasa keindahan. Aktivitas fisik dan cita rasa keindahan itu tertuang dalam kegiatan 

berekspresi, bereksplorasi, berapresiasi dan berkreasi melalui bahasa rupa, bunyi, 

gerak dan peran, yang masing-masing mencakup materi sesuai dengan bidang seni 

dan aktivitas dalam gagasan-gagasan seni, keterarnpilan berkarya serta apresiasi 

dengan memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat. 

Lebih jauh, Diknas, (2006:590), mengemukakan bahwa kesenian memiliki 

sifat multilingual, multidimensional, dan multikultural. Multilingual adalah 

mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri dengan berbagai cara dan 

media, seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya. 

Multidimensional adalah mengembangkan kompetensi meliputi persepsi, 

pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, apresiasi dan produktivitas dalarn 

menyeimbangkan fungsi otak sebelah kanan dan kiri, dengan cara memadukan 

secara harrnonis unsur-unsur logika, kinestetik etika, dan estetika. Sifat 

multikultural mengandung makna kesenian menurnbuhkembangkan kesadaran 

dan kemampuan apresiasi terhadap keragarnan budaya Nusantara dan 

mancanegara sebagai wujud pembentukan sikap menghargai, bertoleransi, 

demokratis, beradab, serta marnpu hidup rukun dalam masyarakat dan budaya 

yang majemuk. 

Bidang seni rupa, musik, tari dan teater memiliki kekhasan tersendiri sesuai 

dengan kaidah keilmuan masing-masing. Dalam pendidikan kesenian, aktivitas 



berkesenian hams menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam pemberian 

pengalaman mengembangkan konsepsi, apresiasi dan kreasi. Semua ini diperoleh 

melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses dan teknik berkarya dalam 

konteks budaya masyarakat yang beragam. 

Kesenian di sekolah umum pada dasarnya diarahkan untuk menumbuhkan 

sensitivitas dan kreativitas sehingga terbentuk sikap apresiatif, kritis, dan kreatif 

pada diri peserta didik secara menyeluruh. Kemampuan ini hanya munglun 

tumbuh jika dilakukan serangkaian kegiatan meliputi pengamatan, analisis, 

penilaian, serta kreasi dalam setiap aktivitas seni baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas. 

Berdasarkan substansinya, materi pokok seni meliputi apresiasi seni, sejarah 

seni, apresiasi seni, berkarya seni dan penyajian seni. Dalam pelaksanaannya 

materi-materi tersebut tidak diberikan secara terpisah, melainkan disampaikan 

secara integratif dalam pembelajaran apresiatif maupun produktif. Sesuai dengan 

hakikaatnya, pelaksaan pembelajaran seni ditekankan pada pembelajaran 

produktif, yaitu berkarya seni dan penyajian seni (Diknas, 2003:2). 

Pembelajaran kesenian terkait dengan pembelajaran bidang studi laimya 

dalam kurikulurn. Sebagai contoh, olah raga senam berkaitan dengan tari, teater 

berkaitan dengan sastra, dan desain berkaitan dengan dengan teknologi. 

Keterkaitan pembelajaran antar bidang pelajaran ini rnemungkinkan pembelajaran 

secara kolaboratif. 

Lebih jauh Diknas (2003:2) mengemukakan bahwa pembelajaran kesenian 

perlu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan 

latar belakang budaya yang beraneka ragam. Oleh karena itu, pembelajaran seni 



perlu memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia. Berkaitan dengan itu 

maka perlu digunakan strategi pembelajaran seni yang dapat mendukung 

pelestarian budaya tradisional diseluruh wilayah Indonesia. 

Pembelajaran kesenian dalam bentuk berkreasi atau berkarya seni hams 

mempertimbangkan moral dan etika. Di samping aspek artistik, estetik, dan 

kreatif, siswa juga perlu diperkenalkan dengan aspek hukum, seperti hak cipta, 

kepemilikan karya seni, pemalsuan karya seni, dan penjiplakan karya seni 

(Diknas, 2003:2-3). 

Pembelajaran kesenian mencakup seni di berbagai kebudayaan, baik 

kebudayaan Indonesia maupun kebudayaan mancanegara. Pembelajaran kesenian 

di Indonesia hams memfokuskan pada berbagai kebudayaan yang memberikan 

pengaruh besar terhadap keseian Indonesia Dengan mempelajari sejarah kesenian 

di Indonesia khususnya, siswa dapat memahami dan menghargai peranan kesenian 

dalam kehidupan masyarakat masyarakat Indonesia yang pluralistik. 

Kurikulum mata pelajaran kesenian memuat aspek konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi yang disusun sebagai suatu kesatuan. Ketiga aspek kegiatan tersebut 

merupakan rangkaian aktivitas seni yang hams dialami peserta didik dalam 

aktivitas berapresiasi dan berkreasi seni. 

Sekolah memiliki wewenang penuh dalam menetapkan cabang seni mana 

yang akan dikembangkan pada peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan rarnbu- 

rambu pelaksanaan mata pelajaran kesenian dalam Draft Kurikulum 2004 yang 

dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2003:4), yaitu : pemilihan bidang 

seni, idealnya sesuai dengan minat dan bakat siswa. Sekolah seyogyanya dapat 

memberikan pengalaman belajar seni secara menyeluruh (rupa, musik, tari,dan 



teater). Jika sekolah tidak mampu memenuhi maka sekolah dapat memilih 

minimal salah satu saja. 

Dari beberapa cabang seni yang dikembangkan dalam Kurikulum 2004, seni 

musik merupakan pilihan cabang seni yang paling banyak diminati dalam 

penyelenggaraan pembelajaran kesenian di sekolah urnum, terrnasuk di SMA 

Pertiwi 1 Padang. Beberapa ha1 yang menjadi bahan pertimbangan pemilihan 

pembelajaran seni musik, baik untuk kegiatan intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler di sekolah, antara lain : (1) ketersediaan tenaga pengajar 

(gurufpelatih), (2) media pembelajaran, (2) sarana clan prasarana yang dimiliki 

sekolah, dan (3) bakat dan rninat peserta didik. 

Untuk melaksanakan pembelajaran kesenian, SMA Pertiwi 1 Padang 

mengacu pada rambu-rarnbu pelaksanaan pendidikan seni SMA yang dikeluarkan 

Departemen Pendidikan Nasional dalam bentuk Kurikulum 2004 (2004:3-6), 

sebagai berikut : 

a. Mata pelajaran pendidikan seni merupakan suatu kesatuan yang mencakup 

empat cabang seni, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari dan seni teater. Setiap 

cabang seni memiliki ciri-ciri khusus dan keutuhan. Di sisi lain saling 

melengkapi dan membentuk keterpaduan. Pendidikan seni menganut 

pandangan pendidikan melalui seni; bahwa seni berfungsi sebagai media atau 

sarana pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dapat dilakukan melalui 

berbagai cabang seni, baik secara terpisah dalam pengertian masing-masing 

seni maupun secara terpadu. 

b. Seluruh pembelajaran pendidikan seni dilaksanakan dengan bertolak dari 

karya seni, meliputi empat materi pokok, yaitu apresiasi seni, berkarya seni, 

kritik seni dan penyajian seni. 



1) Kegiatan apresiasi seni bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, 

kepahaman dan penghargaan terhadap karya seni, yang dilakukan melalui 

pengamatan dan pembahasan karya seni. 

a) Pengamatan karya seni bertujuan untuk memperoleh pengalaman 

estetik, melalui penerapan nilai-nilai instrinsik pada bentuk atau 

komposisi karya seni. 

b) Pembahasan karya seni bertujuan untuk memperoleh kesadaran dan 

pemahaman tentang penciptaan karya seni, berdasarkan telaah tentang 

seniman dan latar zamannya, tujuan penciptaannya dan pengaruh 

seniman-seniman besar (maestro) terhadapnya, sehingga dapat 

memberikan penghargaan. 

2) Kegiatan berkreasi seni bertujuan untuk menghasilkan atau membawakan 

karya seni. Aktivitas berkarya seni dilakukan melalui kegiatan eksplorasi 

dan eksperimen dalam mengolah gagasan (konsep), bentuk dan media 

(teknik) dengan mengambil unsur-unsur dari berbagai bentuk seni (tradisi 

maupun modem), baik sebagai kegiatan individu maupun kegiatan 

kelompok. 

3) Kegiatan kritik seni bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan 

kemampuan menilai karya seni. Kritik seni misalnya dilaksanakan dalarn 

rangka evaluasi (sebagai evaluasi diri) dan terhadap karya siswa lainnya. 

Kritik seni meliputi langkah-langkah: deskripsi, analisis bentuk, 

interpretasi dan evaluasi. 

4) Kegiatan penyajian seni meliputi penyajian dalam diskusi kelas, pameran 

atau pementasan, baik dalam lingkup kelas, sekolah maupun masyarakat. 



a) Diskusi kelas bertujuan untuk menampilkan, menjelaskan dan 

berdialog tentang hasil karya dan proses kreatif yang dilakukan siswa. 

Pembelajaran diskusi seni ini dapat pula dipadukan dengan kritik seni 

secara lisan. 

b) Pameran dan pementasan seni dalam lingkup kelas bertujuan untuk 

menampilkan hasil karya siswa dalarn apresiasi seni di kalangan siswa 

sekelas. 

c) Pameran dan pementasan di lingkup masyarakat dapat dilakukan di 

dalam atau diluar sekolah dengan tujuan untuk menampilkan hasil 

kreasi siswa dalam rangka apresiasi seni di kalangan siswa khususnya 

dan masyarakat pada urnumnya. 

c. Pembelajaran kesenian dibedakan menjadi pembelajaran apresiatif clan 

pembelajaran produktif. Pembelajaran apresiatif meliputi apresiasi seni dan 

kritik seni. Pembelajaran produktif meliputi berkarya seni dan penyajian seni. 

Pembelajaran produktif mendapat alokasi waktu yang lebih banyak daripada 

pembelajaran apresiatif, dengan perbandingan kurang lebih 60% dm 40%. 

d. Pembelajaran apresiasi seni di suatu sekolah dimulai dari seni daerah 

setempat, dilanjutkan dengan seni daerah-daerah lainnya dan kemudian seni 

mancanegara. Pembelajaran seni di Indonesia maupun seni dari mancanegara 

meliputi seni tradisi dan seni modern (termasuk seni kontemporer), sesuai 

dengan perkembangan dalarn sejarah seni. 

e. Materi pokok produktif disesuaikan dengan minat dm kemarnpuan siswa serta 

kemampuan sekolah atau keadaan daerah. Materi pokok produktif yang belurn 

dapat dilaksanakan oleh sekolah dapat diberikan dalam bentuk apresiasi seni. 



f. Pembelajaran kesenian dilaksanakan baik dengan pendekatan terpisah maupun 

terpadu. Pendekatan terpisah ialah melaksanakan pembelajaran setiap bidang 

seni sesuai dengan ciri-ciri khusus dan kesatuan substansi masing-masing. 

Pendekatan terpadu ialah melaksanakan pembelajaran yang memadukan 

bidang-bidang seni dalam bentuk seni pertunjukkan, seni multimedia, atau 

kolaborasi seni. Pembelajaran kesenian secara terpadu meliputi pembelajaran 

apresiatif dan produktif. 

g. Pembelajaran apresiatif secara terpadu dilaksanakan dengan kegiatan apresiasi 

terhadap karya seni yang merupakan perpaduan antara dua atau lebih bidang 

seni, baik secara langsung maupun melalui media audio-visual, misalnya 

pertunjukan musik, tari, teater atau film. Pembelajaran produktif secara 

terpadu dilaksanakan dengan kegiatan berkarya dan penyajian seni yang 

melibatkan dua atau lebih bidang seni, misalnya dalarn bentuk seni 

pertunjukan atau kolaborasi antar bidang seni. 

h. Materi pokok yang bersifat teoritik tidak diberikan secara terpisah, tetapi 

secara integratif dengan materi kegiatan apresiasi seni, berkarya seni, kritik 

seni dan penyajian seni. 

i. Alternatif pelaksanaan mata pelajaran kesenian sebagai berikut. Sekolah yang 

memiliki lebih dari satu guru bidang seni, masing-masing guru memberikan 

pembelajaran seni sesuai dengan bidangnya secara terpisah. Siswa mernilih 

salah satu bidang seni sesuai dengan minatnya. Pembelajaran secara terpadu 

dilaksanakan dengan kerjasama antara guru-guru salah satu bidang seni, guru 

tersebut melaksanakan pembelajaran seni sesuai dengan bidangnya, tetapi 

sedapat mungkin juga melaksanakan pembelajaran seni secara terpadu, sesuai 

dengan kemampuannya. 



j. Pembelajaran yang bersifat praktek (berkarya) lebih berorientasi pada proses 

daripada hasil, sehingga lebih menekankan usaha membentuk dan 

mengungkapkan gagasan kreatif daripada kualitas komposisi yang dihasilkan. 

k. Dalam pembelajaran kesenian, pengembangan sikap memiliki kedudukan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan keterarnpilan dan pengetahuan. 

1. Untuk menunjang pembelajaran materi yang mengarah pada penguasaan 

keahlian profesional, termasuk menggambar dengan mistar (menggambar 

konstruksi), perlu ditunjang dengan program ekstrakurikuler, sesuai dengan 

bakat dan minat siswa. 

2. Gaya Belajar (Learning Style) 

Gaya belajar telah didefinisikan oleh beberapa ahli. Drummond (1 998: 186), 

mendefinisikan gaya belajar sebagai, an individual's preferred mode and desired 

conditions of learning. Maksudnya, gaya belajar dianggap sebagai cara belajar 

atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Willing (1988), mendefinisikan 

gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Keefe 

(1979) memandang gaya belajar sebagai cara seseorang dalam menerirna, 

berinteraksi dan memandang lingkungannya. Dunn dan Griggs (1988) 

memandang gaya belajar sebagai karakter biologis bawaan. Definisi yang lebih 

menjurus pada gaya belajar kesenian dan yang akan dijadikan panduan pada 

penelitian ini dikemukakan Oxford (2001 :359), dimana gaya belajar didefinisikan 

sebagai pendekatan yang digunakan peserta didik dalam belajar bahasa baru atau 

mempelajari berbagai mata pelajaran. 



Ehrman dan Oxford (1990:136) mengklasifikasikan gaya belajar ke dalam 

empat bagian utama, yaitu: sensory preferences, personality types, desired degree 

of generality and biological dijjfirences. Sensory preferences adalah cara belajar 

yang disenangi oleh seseorang yang terbagi kedalam empat bagian utama, yaitu: 

visual, auditory, kinestetik dan taktil. Peserta didik dengan gaya belajar visual 

lebih suka memproses informasi melalui simulasi visual. Kekuatan berada pada 

apa yang bisa mereka lihat. Bagi mereka belajar akan sulit dipahami tanpa dibantu 

oleh media pembelajaran yang dapat dilihat. Peserta didik dengan gaya belajar 

auditory lebih suka mendengar penjelasan. Kekuatan berada pada telinga. Peserta 

didik dengan gaya belajar kinestetik dan taktil, lebih suka dengan kegiatan yang - 
menghendaki adanya gerakan, seperti: role play, drama, diskusi atau debat. 

Mereka tidak suka belajar dengan hanya duduk dan mencatat. 

Klasifikasi kedua ialah personality type. Oxford (2001) mengelompokkan 

peserta didik menjadi dua bagian, yaitu: ekstrovet dan introvet. Peserta didik 

dengan gaya belajar ekstrovet lebih suka berinteraksi dengan orang lain untuk 

memperoleh pengetahuan. Mereka tidak malu bertanya kepada orang lain jika ada 

sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sebaliknya, peserta didik dengan gaya belajar 

introvet lebih suka menganalisa sendiri dan bekerja sendiri. Mereka kelihatan 

lebih tertutup untuk berinteraksi dengan orang lain. Gaya belajar ekstrovet dan 

introvet memiliki keuntungan atau kelebihan tersendiri. Peserta didik dengan gaya 

belajar ekstrovet lebih cepat berhasil kalau tujuan belajar untuk komunikasi lisan, 

sebaliknya peserta didik dengan gaya belajar introvet lebih unggul pada' 

kemampuan membaca atau komunikasi tertulis. 



Klasifikasi ketiga ialah desired degree of generality. Oxford (2001) 

mengelompokkan peserta didik atas global dan analitik. Peserta didik dengan gaya 

belajar global lebih suka kegiatan yang bersifat komunikatif. Sebaliknya, peserta 

didik dengan gaya belajar analitik, lebih suka mempelajari teori. Dari segi 

perbedaan biologis, kesenangan belajar peserta didik dikelompokkan atas w a h ,  

tempat dan perilaku ketika belajar. Berdasarkan waktu, sebagian peserta didik 

lebih suka belajar pagi, siang atau malam. Berdasarkan tempat, sebagian peserta 

didik lebih suka belajar di dalam kelas atau di luar ruangan. Berdasarkan perilaku 

dalam belajar, sebagian peserta didik lebih suka makanan kecil dalam belajar, 

sebagian yang lain lebih suka belajar sambil mendengarkan musik. 

Willing (1988) mengelompokkan gaya belajar peserta didik ke dalam empat 

bagian, yaitu: concrete, analitycal, authory-oriented dan communicative. Peserta 

didik dengan gaya belajar concrete, cenderung menyukai belajar melalui 

permainan, menggunakan media video dan film, belajar secara kelompok dan 

mendengar melalui pemutaran kaset. Peserta didik dengan gaya belajar analitycal, 

cenderung suka mempelajari materi yang bersifat teoritis, membaca buku teks, 

belajar secara individual, mandiri dalam menemukan kesalahan belajar dan 

senang membaca. Peserta didik dengan gaya belajar authory oriented, cenderung 

menyukai belajar dipandu oleh guru dalam menemukan kesalahan dalarn 

memahami materi pelajaran, menerima penjelasan dari guru sebanyak-banyaknya 

dan senang mencatat materi yang disampaikan guru. Peserta didik dengan gaya 

belajar communicative, cenderung menyukai belajar mandiri dalam menemukan 

kesalahan memahami materi pelajaran, senang belajar melalui kegiatan diskusi 

dan mendengar penyampaian materi. 



Beberapa penelitian tentang gaya belajar telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Reid (1987), mengidentifikasi gaya belajar 1.388 mahasiswa asing dalam 

mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di Arnerika Serikat. Hasil 

penelitiannya adalah mahasiswa dari program studi komputer, teknik dan 

kedokteran memiliki gaya belajar kinestetik dan auditory. Mahasiswa dari seluruh 

program studi, kecuali yang berasal dari program studi Ilmu Pengetahuan Alam 

lebih suka belajar dalam kelompok. Berdasarkan asal negara, mahasiswa Korea 

lebih suka dengan gaya belajar visual, mahasiswa dari Cina dan Arab lebih suka 

dengan gaya belajar auditory, mahasiswa Thailand lebih suka dengan gaya belajar 

kinestetik. 

Kajian teoretis dan empiris menunjukkan bahwa peserta didik memiliki gaya 

belajar yang bervariasi. Disamping itu, juga disimpulkan bahwa hasil belajar yang 

optimal akan dicapai jika pendekatan mengajar, metoda mengajar, teknik 

mengajar dan materi ajar mengakomodasi gaya belajar peserta didik. Untuk itq 

informasi tentang gaya belajar peserta didik perlu diketahui. 

B. Kerangka Konseptual 

Kualitas pembelajaran di SMA Pertiwi 1 Padang dapat ditingkatkan apabila 

te jadi interaksi yang baik antara peserta didik dengan lingkungan dimana tempat 

mereka belajar. 

Dalarn proses pembelajaran berbasis kompetensi yang dikembangkan di 

Kurikulum 2004, pendekatan metode dan teknik mengajar serta materi ajar dapat 

dipilih oleh guru untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Salah satu upaya 

yang dapat ditempuh sebagai langkah memilih pendekatan metode dan teknik 



mengajar serta materi ajar yang tepat, adalah dengan mengetahui gaya belajar 

peserta didik. Dengan mengetahui gaya belajar peserta didik, diharapkan proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, sehingga diperoleh hasil optimal. 

Hasil optimal dapat dilihat dari konsepsi, apresiasi dan kreasi peserta didik yang 

dituangkan dalam sebuah penampilan karya seni melalui pagelaran seni peserta 

didik. Untuk memperjelas kerangka konseptual penelitian ini, berikut disajikan 

secara skematis. 

1 SMA PERTIWl I PADANG I 

Proses Pembelajaran Kesenian Berbasis Kompetensi 
(Kurikulum 2004) 

Gaya Belajar I 
I Guru Mata Pelajaran / 

Metode dan teknik 

Gambar 2.1. Skema kerangka konseptual penelitian tentang Gaya Belajar 
(Learning Style) Kesenian Peserta Didik di SMA Pertiwi 1 Padang, yang 

Melaksanakan Kurikulum 2004 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dikelompokkan pada jenis penelitian kualitatif, menggunakan 

metode deskriptif analisis. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah 

mengidentifikasi dan mendeskripsikan gaya belajar kesenian peserta didik. 

Dengan metode penelitian ini, dapat dideskripsikan secara jelas tentang objek 

yang diteliti, sesuai sudut pandang teoretis yang digunakan, dan diuraikan secara 

sistematis melalui proses berpikir analitis. Diharapkan dengan metode penelitian 

yang digunakan ini dapat ditemukan pula model pembelajaran kesenian yang 

relevan untuk peserta didik tingkat SMA, di kota Padang khususnya maupun di 

Sumatera Barat umurnnya. 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah proses pembelajaran kesenian peserta didik di 

SMA Pertiwi 1 Padang tahun pelajaran 200512006, yang menggunakan 

Kurikulum 2004. Data penelitian diperoleh dari peserta didik kelas XI program 

ilmu alam (IA) dan program ilmu sosial (IS), guru mata pelajaran kesenian dan 

unsur pimpinan sekolah. 

Dipilihnya peserta didik dari kelas XI sebagai responden dengan alasan 

bahwa peserta didik di kelas tersebut telah melaksanakan proses pembelajaran 

menggunakan Kurikulum 2004, dimana metode belajar yang dipakai ialah metode 

praktek dengan teori yang lebur didalarnnnya. Selain itu, peserta didik kelas XI 



telah belajar dengan kurikulum tersebut selama dua tahun, sehingga dianggap 

sudah cukup memahami konsep belajar berbasis kompetensi. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui observasi, studi kepustakaan, dan wawancara. 

Teknik-teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data yang berbeda sesuai 

kebutuhan penelitian ini. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung di lapangan. 

Data penelitian diperoleh melalui pengamatan proses pembelajaran kesenian yang 

dilaksanakan di SMA Pertiwi 1 Padang. Pengamatan dilaksanakan terhadap 

aktivitas peserta didik di kelas dan ruang presentasi (ruang serba guna) sekolah, 

teknik dan materi ajar yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran dan 

pertunjukan karya seni yang ditarnpilkan pada kegiatan pagelaran seni yang 

dilaksanakan di akhir tahun pelajaran. 

Observasi dilakukan terhadap pembelajaran matex-i ajar tertentu yang 

diselenggarakan di semester genap tahun pelajaran 200512006, baik yang 

dilaksanakan di kelas dan ruang presentasi maupun pagelaran seni yang 

dilaksanakan di luar kelas. Observasi proses pembelajaran dilakukan untuk materi 

ajar apresiatif dan produktif. Pagelaran seni akhir semester dilaksanakan di teater 

tertutup FBSS Universitas Negeri Padang. Nilai pagelaran seni yang diperoleh 

peserta didik digunakan sebagai nilai blok IV atau nilai ujian semester genap. 



2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dipakai sebagai langkah awal dalam menyusun proposal 

penelitian. Teknik ini dipakai untuk menemukan teori-teori yang relevan dan 

mendukung terhadap masalah yang diteliti. Selain itu, juga digunakan untuk 

menemukan hasil-hasil penelitian tentang gaya belajar yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, yang digunakan sebagai pembanding. 

Studi kepustakaan yang dimaksud disini adalah melalui buku-buku, laporan 

penelitian, artikel, jurnal ilmiah, arsip penilaian di sekolah dan tulisan-tulisan 

lainnya. 

3. Wawancara 

Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik wawancara. Menurut 

Koentjaraningrat (1 977: 179, wawancara dapat dibedakan menjadi wawancara 

bebas dm wawancara terfokus. Wawancara terfokus dilakukan dengan pertanyaan 

yang terpusat pada pokok permasalahan, yaitu gaya belajar peserta didik. 

Wawancara terfokus dilakukan terhadap peserta didik kelas XI yang dipilih secara 

acak (random). 

Wawancara bebas dilakukan dengan pertanyaan yang dapat beralih dari 

pokok permasalahan, tetapi dapat digunakan untuk melakukan analisis. 

Wawancara bebas dilakukan terhadap guru mata pelajaran kesenian, wakil kepala 

urusan kurikulum, wakil kepala urusan sarana dan kepala SMA Pertiwi 1 Padang. 

Proses wawancara direkam dengan tape recorder merk Sony dan karnera photo 

merk Nixon. Wawancara dilakukan untuk menentukan tanggapan guru mata 

pelajaran dan peserta didik terhadap proses pembelajaran kesenian yang 

diselenggarakan di SMA Pertiwi 1 Padang. Data tentang metode dan teknik 



pembelajaran serta materi ajar yang disenangi peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung juga dikumpulkan dengan metode ini. 

D. Teknik Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan pemikiran yang dikemukakan oleh 

para ahli tentang gaya belajar. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan atas data 

primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diambil langsung melalui 

observasi dan wawancara terfokus dengan informan tentang objek penelitian. Data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti: buku-buku, 

laporan penelitian, artikel, jurnal ilmiah, arsip penilaian di sekolah dan tulisan- 

tulisan lainnya. 

Analisis dilakukan dengan cara merelevaukan data yang diperoleh melalui 

pengamatan terhadap proses pembelajaran kesenian yang dilaksanakan dengan 

hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan. Reaksi peserta didik terhadap 

teknik dan metode mengajar serta materi ajar yang disajikan guru mata pelajaran 

diamati dengan seksama lalu dicatat. Pengolahan data juga melibatkan penilaian 

aspek psikomotorik yang dilakukan guru mata pelajaran terhadap karya seni yang 

ditarnpil kan pada pagelaran seni. 

Dari penilaian blok yang dilakukan guru, dapat dilihat distribusi nilai per 

kompetensi dasar. Distribusi nilai ini akan memberi petunjuk tentang gaya belajar 

yang disenangi peserta didik, karena kompetensi dasar yang ditetapkan Kurikulurn 

2004 untuk mata pelajaran kesenian, secara garis besarnya memuat aspek 

konsepsi, apresiasi dan kreasi, yang mana didalam proses pembelajarannya, guru 

dituntut untuk menggunakan teknik dan metode mengajar serta materi ajar yang 

bervariasi. 



E. Jadwal Penelitian 

Kegiatan penelitian direncanakan selama satu semester (Januari - Juni 

2006), dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Penulisan Laporan Penelitian 

Penyerahan Laporan Penelitian 

KEGIATAN PENELrTIAN 

F. Biaya Penelitian 

Biaya penelitian yang diusuikan adalah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 

dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut: 

JADWAL, PENELITIAN 
Jan I Feb I Mar 1 Apr / Mei I Jun 

I I I I I 

Jumlah 

(RP) 

1.440.000,- 
500.000,- 

200.000,- 
180.000,- 
900.000,- 
230.000,- 
400.000,- 
100.000,- 
500.000,- 
300.000,- 
250.000,- 

5.000.000,- 

No 

1 

2 

T E R B W G  1 Lima Juta Rupiah 

Uraian 

UANG LELAH 
Ketua tim peneliti 

Biaya transkripsi data 

ALAT DAN BAHAN 
Kertas HVS A4 70 gram 
Cuci cetak dokurnentasi 

Tinta Samsung ML-1710 
Flash Disk 

Penyusunan Proposal 
Perbanyakan Proposal 
Penyusunan Laporan 

Perbanyakan Laporan 
Seminar Hasil Penelitian 

JUMLAH TOTAL 

Volume 

1 org x 4 mg x 6 bln x 10 
jam x 1 org x 10 jam 

5 rim 
I roll film 

1 unit 
1 unit 

1 rangka~ 
10 rangkap 

1 mgkap 
10 m g k a ~  

Harga 
Satuan 

(RP) 

6.000,- 
50.000,- 

40.000,- 
180.000,- 
900.000,- 
230.000,- 

10.000,- 

30.000,- 



BAB V 

FIASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pembelajaran di SMA Pertiwi 1 Padang 

SMA Pertiwi 1 Padang pada saat penelitian ini dilakukan menggunakan dua 

kurikulum, yaitu Kurikulum 2004 di kelas X dan XI d m  Kurikulum 1994 di kelas 

111. dalam pelaksanaan proses pembelajarannya. Penelitian ini dilakukan untuk 

kelas yang telah menggunakan Kurikulurn 2004, rnaka dipilih sebagai objek 

penelitian peserta didik kelas XI. Sehingga proses belajar berkelanjutan dalam 

konsep pembelajaran tuntas (mastery learning;) yang dikembangkan pada 

Kurikulurn 2004 pun telah dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan kondisi 

sekolah. 

Dalam menempuh pendidikan di SMA Pertiwi 1 Padang, peserta didik 

diwajibkan untuk mengetahui prosedur (mekanisme) proses pembelajaran yang 

ditetapkan sekolah pada buku Panduan Akademik yang diterbitkan setiap tahun 

pelajaran. Tujuannya supaya peserta didik mengetahui bagaimana tata cara 

belajar, evaluasi (ujian), remedial (perbaikan) atau kegiatan penunjang lain yang 

terkait dengan masalah pembelajaran peserta didik. 

Proses pembelajaran di SMA Pertiwi 1 Padang dilakukan secara periodik, 

yang disebut tahun pelajaran. Dimana dalam satu tahun pelajaran dibagi menjadi 2 

(dua) semester, yang disebut dengan istilah semester ganjil atau semester 1 (satu) 

dan semester genap atau semester 2 (dua). Di tiap-tiap semester, peserta didik 

akan memperoleh Laporan Hasil Belajar (LHBS) atau rapor sebanyak 2 kali, yaitu 

rapor tengah semester (rapor bayangan) d m  rapor semester. Rapor tengah 



semester memuat nilai yang diperoleh peserta didik sejak memasuki semester baru 

sampai peserta didik menyelesaikan Ujian Tengah Semester Bersama, yang 

diselenggarakan oleh sekolah bekerjasama dengan Musyawarah Kerja Kepala 

Sekolah (MKKS) Kota Padang. Rapor semester memuat nilai akhir yang 

diperoleh peserta didik dalam satu semester belajar. 

Proses belajar di SMA Pertiwi 1 Padang menggunakan Sistem Blok. Sistem 

blok adalah sistem pengelompokkan beberapa kompetensi dasar dalam periode 

waktu belajar tertentu. Penilaian dalam pembelajaran berbasis kompetensi disebut 

tagihan, dimana jenis tagihan yang dapat diberikan pada peserta didik, antara lain: 

a. Kuis. Bentuknya berupa isian singkat dan menanyakan hal-ha1 yang prinsip. 

Biasanya dilakukan sebelum pelajaran dirnulai, kurang lebih 5-10 menit. Kuis 

dilakukan untuk mengetahui pengua-saan pelajaran oleh siswa. Tingkat 

berpikir yang terlibat adalah pengetahuan dan pemahaman. 

b. Pertanyaan Lisan. Materi yang ditanyakan berupa pemahaman terhadap 

konsep, prinsip, atau teorema. Tingkat berpikir yang terlibat adalah 

pengetahuan dan pemahaman. 

c. Ulangan Harian. Ulangan harian dilakukan secara periodik di akhir 

pembelajaran satu atau d m  kompetensi dasar. Tingkat berpikir yang terlibat 

sebaiknya mencakup pemahaman, aplikasi, dan analisis. 

d. Ulangan Blok. Ulangan Blok adalah ujian yang dilakukan dengan cara 

menggabungkan beberapa kompetensi dasar dalam satu waktu. Tingkat 

berpikir yang terlibat mulai dari pemahaman sampai dengan evaluasi. 

e. Tugas Individu. Tugas individu dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu 

dalam bentuk pembuatan klipping, makalah, dan yang sejenisnya. Tingkat 

berpikir yang terlibat sebaiknya aplikasi, analisis, sampai sintesis dan evaluasi. 



f. Tugas Kelompok. Tugas kelompok digunakan untuk menilai kompetensi kerja 

kelompok. Bentuk instrumen yang digunakan salah satunya adalah uraian 

bebas dengan tingkat berpikir tinggi yaitu aplikasi sampai evaluasi. 

g. Responsi atau Ujian Praktik. Bentuk ini dipakai untuk mata pelajaran yang 

ada kegiatan praktekumnya. Ujian responsi bisa dilakukan di awal praktek 

atau setelah melakukan praktek. Ujian yang dilakukan sebelum praktek 

bertujuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik melakukan praktek di 

laboratorium atau tempat lain, sedangkan ujian yang dilakukan setelah 

praktek, tujuannya untuk mengetahui kompetensi dasar praktek yang telah 

dicapai peserta didik dan yang belurn. 

h. Laporan Kerja Praktek. Bentuk ini dipakai untuk mata pelajaran yang ada 

kegiatan praktekurnnya. Peserta didik bisa diminta untuk mengarnati suatu 

gejala dan melaporkannya. 

Semua jenis tagihan dapat diselesaikan di kelas, perpustakaan sekolah, 

dirumah, lapangan olah raga, ruang presentasi atau tempat-tempat lain yang 

I 
relevan. 

Ketuntasan belajar ditentukan berdasarkan SKBM (Standar Ketuntasan 

Belajar Minimal), yang ditetapkan oleh kelompok guru mata pelajaraa SKBM 

adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar yang hams dicapai oleh peserta didik 

per mata pelajaran. Peserta didik dinyatakan tuntas belajar mata pelajaran tertentu, 

apabila nilai Pengetahuan clan Pemahaman Konsep (PPK) dan nilai Praktek (P) 

lebih besar atau sarna dengan (2) SKBM. Apabila salah satu atau kedua nilai 

tersebut lebih kecil dari (<) SKBM, maka dinyatakan tidak tuntas. 



Peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimal yang 

ditetapkan diharuskan mengikuti proses remedial. Remedial diselenggarakan oleh 

guru mata pelajaran bersangkutan diluar jam belajar efektif, baik secara klasikal 

maupun individual dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Kepada peserta didik 

yang telah dinyatakan tuntas belajar, diberikan program pengayaan. Pengayaan 

diselenggarakan oleh guru mata pelajaran bersangkutan diluar jam belajar efektif, 

baik secara klasikal maupun individual, (SMA Pertiwi 1 Padang ,2006:2 8). 

Nilai akhir yang ditetapkan guru sebagai bentuk laporan hasil belajar siswa 

adalah nilai rapor. Nilai rapor, terdiri dari tiga aspek, yaitu: aspek Pengetahuan 

dan Pemahaman Konsep (PPK), aspek Praktik (P) dan aspek Sikap (S). Nilai 

rapor diperoleh melalui perhitungan yang ditetapkan kepala sekolah dengan 

sistem komputerisasi, menggunakan program Microsoft Excel XP. Pengolahan 

nilai dikelola oleh sebuah tim, yang disebut Tim Pengolah Nilai. 

Persamaan umum yang digunakan untuk menentukan nilai rapor pada semua 

mata pelajaran, sebagai berikut : 

Dimana : 

NR = Nilai rapor 

NBI = Nilai blok ke-1 

NB2 = Nilai blok ke-2 

NB3 = Nilai blok ke-3 

NEM = Nilai Evaluasi Mumi Semester Ganjil/Genap 

Nilai blok (NB) adalah gabungan nilai tagihan selama periode blok tertentu, 

seperti : pekerjaan rumah (PR), latihan, ulangan harian atau jenis tagihan lainnya. 



Masing-masing jenis tagihan memiliki persentase dan pengaruh tertentu terhadap 

nilai blok. Persentase dan pengaruh tersebut ditetapkan secara bersama oleh guru 

mata pelajaran dan peserta didik (siswa) diawal semester berjalan. 

Penilaian sikap dilakukan guru mata pelajaran melalui pengamatan selama 

proses pembelajaran berlangsung. Jadi, di setiap pertemuan (tatap muka) akan 

terdapat 1 (satu) nilai sikap. Penilaian sikap di SMA Pertiwi 1 Padang 

menggunakan rentang nilai : 

A = Amat Baik = 3.5 - 4.0 

B =Baik = 2.5 - 3.4 

C =CukupBaik =1.5-2.4 

K =KurangBaik =0.1-1.4 

Aspek-aspek yang dijadikan acuan oleh guru mata pelajaran dalam 

melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik di SMA Pertiwi 1 Padang, 

antara lain : 

Tabel 4.1. Aspek-aspek yang dijadikan acuan penilaian sikap (S) peserta didik 
di SMA Pertiwi 1 Padang, sesuai Kurikulurn 2004. 

Sumber : Buku Panduan Akademik SMA Pertiwi 1 Padang tahun pelajaran 
200612007 halaman 42. 

Guru mata pelajaran memiliki wewenang penuh dalam menentukan aspek 
. .- 

mana saja yang akan digunakan untuk melakukan penilaian -sikap (s) siswa' . ' 



terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Nilai sikap (S) tidak menentukan 

peserta didik untuk naik atau tidak naik ke kelas berikutnya, tetapi sangat 

menentukan terhadap tuntasltidak tuntasnya pelajaran yang diikutinya (SMA 

Pertiwi 1 Padang, 2006:42). 

Mata pelajaran kesenian berfungsi untuk menurnbuhkembangkan sikap 

toleransi, demokrasi, beradab, hidup rukun dan mampu mengembangkan 

kemampuan irnajinatif intelektual, ekspresi melalui seni, mengembangkan 

kepekaan rasa, keterampilan dan mampu memarnerkan karya seni. Sesuai dengan 

karakteristiknya yang khas tersebut, maka penilaian mata pelajaran kesenian di 

SMA Pertiwi 1 Padang mengacu pada Pedoman Akademik (SMA Pertiwi 1 

Padang, 2006:40-41), sebagai berikut : 

a. Pengetahuan dan Pemahaman Konsep pada mata pelajaran Kesenian berfungsi 

sebagai kemarnpuan pendukung dalam melaksanakan berbagai aktivitas 

(praktek) di bidang seni, yang penilaiannya tidak perlu dilakukan secara 

mandiri dalam bentuk ujian tertulis atau lisan, tetapi terintegrasi (terpadu) di 

dalam penilaian praktek. 

b. Penilaian Praktik sangat dominan, karena pembelajaran mata pelajaran 

Kesenian lebih menekankan pada aktivitas motorik (keterampilan) dan cita 

rasa keindahan. Kedua ha1 tersebut, sangat penting untuk melakukan berbagai 

kegiatan di bidang seni seperti: berekspresi, bereksplorasi, berapresiasi clan 

berkreasi melalui bahasa rupa, bunyi, gerak dan peran. 

c. Penilaian Sikap, yang dominan pada mata pelajaran Kesenian adalah 

pengembangan kepekaan rasa, toleransi, dan menghargai karya seni serta daya 

kreatifitas. 



Pedoman akademik sebagaimana dikemukakan di atas berlaku untuk semua 

mata pelajaran yang diajarkan di SMA Pertiwi 1 Padang. Pembelajaran mata 

pelajaran kesenian di SMA Pertiwi 1 Padang mengacu pada Kurikulum 2004 

(Diknas, 2003:5), bahwa sekolah seyogyanya dapat memberikan pengalaman 

belajar seni secara menyeluruh (rupa, musik, tari,dan teater). Jika sekolah tidak 

mampu memenuhi, maka sekolah dapat memilih minimal salah satu saja. 

Idealnya, untuk mata pelajaran kesenian, sekolah harus memiliki 4 (empat) guru 

dengan kualifikasi seni yang berbeda (seni rupa, musik, tari dan teater). Namun 

apabila kriteria ini tidak terpenuhi, maka sekolah haruslah mengarahkan 

pembelajaran seni yang sesuai dengan kualifikasi guru mata pelajaran yang 

mengajar. Tujuannya agar proses pembelajaran dapat berlangsung optimal. Selain 

itu, bermanfaat untuk pengembangan kompetensi guru yang bersangkutan. 

Contoh: Apabila sebuah sekolah memiliki 1 (satu) orang guru mata pelajaran 

kesenian dengan kualifikasi (latar belakang pendidikan di perguruan tinggi) 

pendidikan seni musik, maka proses pembelajaran yang dianjurkan untuk 

dilaksanakan di sekolah tersebut adalah seni musik. 

Lebih jauh Diknas (2003:5) mengemukakan pemilihan bidang seni, idealnya 

sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Sekolah yang mampu 

menyelenggarakan pendidikan kesenian untuk bidang seni rupa, musik, tari dan 

teater, hendaknya memberi kesempatan kepada peserta didiknya memilih bidang 

seni yang akan dipelajari, sesuai dengan rninat dan bakatnya, atau setidaknya guru 

dapat mengarahkan peserta didik untuk memilih bidang seni yang dapat 

diselenggarakan di sekolah. Keseluruhan kompetensi (konsepsi, apresiasi dan 

kreasi) didapat melalui pengalaman eksplorasi dan berkreasi dalam berkesenian 

secara kritis, sehingga kegiatan teori diberikan sebagai penunjang. Departemen 



Pendidikan Nasional telah memberi rarnbu-rarnbu tentang pelaksanaan 

pembelajaran kesenian di sekolah menengah atas (SMA), bahwa pengetahuan clan 

pemahaman konsep (PPK) pada mata pelajaran kesenian berfhgsi sebagai 

kemampuan pendukung dalam melaksanakan berbagai aktivitas (praktek) di 

bidang seni, yang penilaiannya tidak perlu dilakukan secara mandiri dalam bentuk 

ujian tertulis atau lisan, tetapi terintegrasi (terpadu) didalarn penilaian praktek. 

Pembelajaran mata pelajaran kesenian lebih menekankan pada aktivitas motorik 

(keterampilan) dan cita rasa keindahan. Kedua hal tersebut, sangat penting untuk 

melakukan berbagai kegiatan di bidang seni seperti: berekspresi, bereksplorasi, 

berapresiasi dan berkreasi melalui bahasa rupa, bunyi, gerak dan peran. 

2. Pembelajaran Kesenian di SMA Pertiwi 1 Padang 

Kesenian melibatkan semua bentuk kegiatan berupa aktivitas fisik dan cita 

rasa keindahan. Aktivitas fisik dan cita rasa keindahan itu tertuang dalam kegiatan 

berekspresi, bereksplorasi, berapresiasi dan berkreasi melalui bahasa rupa, bunyi, 

gerak dan peran, yang masing-masing mencakup materi sesuai dengan bidang seni 

dan aktivitas dalam gagasan-gagasan seni, keterampilan berkarya serta apresiasi 

dengan memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat (Diknas, 2003: 1). 

Luasnya cakupan bidang seni yang harus diberikan pada peserta didik 

merupakan salah satu karakteristik mata pelajaran kesenian, yang membedakan 

mata pelajaran ini dengan mata pelajaran lainnya. Dalam proses pembelajarannya, 

dibutuhkan kebijakan pimpinan sekolah untuk memilih dan menetapkan mata ajar 

seni mana saja yang akan dilaksanakan sekolah sesuai dengan ketersediaan 

fasilitas, baik guru maupun sarana dan prasarana seni lainnya. 



Menurut Sri Astuti (wawancara 7 Februari 2006), SMA Pertiwi 1 Padang 

merniliki guru mata pelajaran kesenian sebanyak 2 (dua) orang, dengan latar 

belakang pendidikan Sl/AIV Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik. Keduanya 

memiliki keahlian yang sama, yaitu pendidikan seni musik. Dengan kondisi 

ketersediaan tenaga pendidik demikian, maka sekolah ini menetapkan dan 

memilih pendidikan seni musik sebagai materi ajar yang diberikan kepada peserta 

didik. Proses pembelajarannya mengacu pada Kurikulurn 2004 pendidikan seni 

musik, dirnana masing-masing tingkat pendidikan mengangkat tema yang 

berbeda. Peserta didik kelas X mempelajari tentang musik daerah setempat (musik 

Minangkabau tradisi dan modern), peserta didik kelas XI mempelajari tentang 

musik Nusantara (modem) dan direncanakan peserta didik kelas XI1 mempelajari 

tentang musik mancanegara. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran kesenian untuk 

aspek seni musik yang ditetapkan di kelas XI, (Diknas, 2003:15-16) sebagai 

berikut. 

Standar Kompetensi : 1.  Mempresentasikan tanggapan tentang keragaman seni 
Nusantara dan negara lain dengan memperhatikan konteks 
kehidupan budaya masyarkat 

1 

MATERI 
POKOK 

Musik tradisi dan 
modem. 

KOMPETENSI 
DASAR 

1.1. Mengidentifikasi 
makna dan peranan 
musik dalam konteks 
sosial budaya 

INDIKATOR 

Mendeskripsikan jenis-jenis musik 
modem Nusantara sesuai dengan 
fbngsinya dalam kehidupan 
masyarakatnya 
Menjelaskan hasil observasi pada 
pergelaran musik modem 
Nusantara 
Menunjukkan keunikan karya 
musik modem Nusantara 



Standar Kompetensi : 2. Menunjukkan empati keragaman musik Nusantara dan 
negara lain 

1.2. Mendeskripsikan 
sejarah dan 
perkembangan musik 
kontemporer dan musik 
Nusantara 

1.3. Mendeskripsikan 
unsur-unsur estetis dari 
karya musik nasional 
dari h a i l  pengamatan 
pertunj ukan 

Mengidentifikasi tokoh-tokoh 
musik (komponis, penyanyi, 
musikus, dsb) berdasarkan karya 
yang diperdengarkan 
Menggolongkan karya musik 
berdasarkan sejarahnya 
Menjelaskan persamaan dan 
perbedaan karya musik sesuai 
perkembangan budaya masyarakat 

Mengklasifikasikan 
karakteristikkeunikan alat musik 
yang digunakan 
Mengidentifikasi susunan nada 
yang digunakan 
Menjelaskan isi/syair lagu 

KOMPETENSI 
DASAR 

2.1. Menunjukkan 
nilai-nilai yang 
terkandung pada musik 
tradisi, modem 

2.2. Mengungkapkan 
unsur-unsur estetis dan 
etika musik dari hasil 
pengamatan 

INDIKATOR 

Menjelaskan fbngsi musik tradisi, 
modem dalam konteks budaya 
masyarakat 
Menjelaskan nilai-nilai yang 
terkandung dalam musik tradisi, 
modem, 
Mengungkapkan unsur-unsur 
estetis dan etika musik melalui 
kegiatan pengamatan 

Menunjukkan sikap tentang 
keindahan unsur-unsur musikal 
pada masing-masing instrumen dan 
bentuk lagu pada musik Nusantara 
Mengklasifikasi jenis dan fungsi 
seni musik tradisi antar daerah dan 
musik modem 

MATERI 
POKOK 

Tanggapan 
terhadap karya 
musik h-adisi dan 
modem 



dipaparkan di atas diberikan untuk satu tahun pelajaran, dimana SK 1 dan SK 2 

diajarkan di semester ganjil dan SK 3 dan SK 4 diajarkan di semester genap. 

Menurut Indra Yeni, guru mata pelajaran kesenian (wawancara 7 Februari 

2006), pembelajaran KD 1.1 dan KD 1.2 pada SK 1 dilaksanakan dengan lebih 

bersifat perseptif. Pembelajaran disertai dengan tagihan berupa pengamatan 

(observasi) lapangan pertunjukan musik secara kelompok, baik musik tradisi 

maupun musik modem. Kegiatan observasi dilanjutkan dengan pembuatan 

laporan yang berisi tanggapan musikal peserta didik tentang pertunjukan musik 

yang diamati. Umurnnya, pertunjukan musik yang diamati oleh peserta adalah 

pertunjukan band remaja yang sedang mendominasi pentas musik Indonesia pada 

saat itu, seperti : Kerispatih, Samsons, Dewa 19, Nidji dan lain-lain. Untuk 

semester ganjil tahun pelajaran 200512006, tidak ditemukan peserta didik yang 

mengamati pertunjukan musik tradisi Nusantara, walaupun telah diberikan 

deskripsi visual melalui media pembelajaran berupa Compact Disk (CD) tentang 

musik pertunjukan Nusantara yang sangat terkenal, seperti : Talempong Pacik dari 

Sumatera Barat, Angklung dari Jawa Barat, Hasapi dari Surnatera Utara dan lain 

sebagainya. 

Peserta didik mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap pertunjukan 

musik tradisi Nusantara. Meta Roka Putri, peserta didik kelas XI JA 2 (wawancara 

9 Februari 2006) mengemukakan bahwa pertunjukan musik tradisi Nusantara 

secara langsung, sulit ditemukan di kota Padang, sedangkan tagihan di sekolah 

biasanya ditetapkan batas waktu penyerahannya. Kondisi ini memaksa peserta 

didik mencari alternatif pertunjukan seni yang mudah untuk diamati, dimana salah 

satunya adalah band remaja. Selain mudah ditemukan, karena seringnya 



pertunjukan musik modem Indonesia diselenggarakan di Padang, jenis 

pertunjukan musk ini juga mudah untuk ditanggapi. Musik modern Indonesia 

diminati harnpir oleh seluruh peserta didik tingkat SMA. 

Jeri Chandra, peserta didik kelas XI IS 2 (wawancara 9 Februari 2006) 

mengemukakan hampir semua peserta didik laki-laki di sekolah ini menyukai 

band (pertunjukan musik modem Indonesia) dibandingkan dengan musik 

tradisional. Musik band lebih mudah dipahami, sehingga mudah pula 

menanggapinya. Sedangkan musik tradisional sulit untuk dipahami, apalagi yang 

bukan berasal dari daerah setempat, seperti: angklung, hasapi dan sasando 

Renima Zahraini, peserta didik kelas XI IS 1 (wawancara 9 Februari 2006) 

lebih memilih untuk mengamati pertunjukan musik program atau lazirn dikenal 

sebagai orgen tunggal, yang dianggapnya sebagai salah satu pertunjukan musik 

modern yang sangat berkembang di Sumatera Barat. Menurutnya, musik orgen 

tunggal memiliki karakteristik yang terletak pada variasi musik dan lagu yang 

dibawakan. Dengan orgen tunggal, hampir semua jenis aliran musik dapat 

dimainkan, sehingga musik ini diminati oleh semua kalangan. 

Pembelajaran KD 1.3 pada SK 1 lebih banyak membahas konsep tentang 

teori musik. Menurut Indra Yeni (wawancara 10 Februari 2006), pembelajaran 

klasifikasi alat musik lebih ditekankan pada pengelompokkan instrumen musik 

yang ditemukan peserta didik, baik melalui studi kepustakaan maupun 

pertunjukan musik ke dalam pengelompokan instrumen musik dikelompokkan 

berdasarkan sumber penghasil bunyinya, yang dikemukakan Sach dan Hornbostel. 

Susunan nada pada musik Nusantara disajikan dengan mempresentasikan 

beberapa tangga nada yang dikenal dalam musik. Pembelajaran susunan nada 



pada tangga nada dilakukan dengan mempraktekkan solmisasi dari beberapa 

tangga nada yang dipilih guru. Peserta didik hanya mengikuti solmisasi yang 

dibunyikan guru melalui vokal. Pembelajaran KD 1.3 diakhiri dengan pemberian 

tagihan tentang menjelaskan isi/syair lagu tradisi dan modem Nusantara Guru 

memberikan panduan tentang tatacara menentukan maknafisilsyair lagu yang telah 

ditentukan oleh peserta didik sebelurnnya. Selanjutnya, peserta didik menentukan 

sendiri makna/isi/syair lagu yang dipilihnya untuk diamati. Dari lagu-lagu yang 

dipilih peserta didik, ditemukan bahwa harnpir se1uru.h peserta didik iebih senang 

mengamati makna lagu modem Indonesia daripada lagu-lagu tradisional 

Nusantara. 

Teori musik merupakan salah satu materi ajar yang b a n g  diminati peserta 

didik. Ada beberapa penyebab teori musik kwang disenangi peserta didik dalam 

proses pembelajaran kesenian. Menurut Ade Mutia, peserta didik kelas XI IS 4 

(wawancara 10 Februari 2006), urnurnnya peserta didik di SMA tidak marnpu 

membaca notasi balok dan tanda-tanda musik lainnya. Sehingga, penerapannya 

pada proses pembelajaran yang memanfaatkan partitur musik tidak berlangsung 

dengan baik. Rika Mulia Novrinda, peserta didik kelas XI LA 4 (wawancara 10 

Februari 2006) menambahkan, rasa musikal juga dibutuhkan dalam membaca 

partitur musik, terutarna sekali membaca melodi lagu yang ditugaskan guru. 

KD 2.1 dan 2.2 pada SK 2 disajikan dengan metode diskusi kelompok yang 

diawali dengan penyampaian mekanisme diskusi d m  teori-teori fungsi musik 

yang akan dipakai sebagai referensi dalam mengamati pertunjukan musik. 

Menurut Lndra Yeni (wawancara 10 Februari 2006), pertunjukan musik disajikan 



guru melalui media Compact Disk (CD), yang divisualisasikan pada peserta didik 

di ruang presentasi. Setelah kegiatan presentasi, peserta didik melaksanakan 

diskusi kelompok untuk membahas tentang fungsi musik yang diamati dalam 

konteks budaya masyarakat. Disamping itu, peserta didik juga mengidentifikasi 

unsur-unsur estetis dan nilai-nilai yang terkandung dalam pertunjukan musik yang 

diamati. 

Pembelajaran KD 3.1 dan KD 3.2 pada SK 3 dilaksanakan dengan lebih 

bersifat praktek. Kegiatan praktek adalah kegiatan pembelajaran musik yang 

paling disenangi, terutama oleh peserta didik yang sangat berbakat dan memiliki 

keterampilan berrnusik. Menurut Indra Yeni (wawancara 10 Februari 2006), 

pembelajaran praktek dilaksanakan melalui penugasan individu dan kelompok. 

Peserta didik diberi kebebasan untuk menuangkan gagasan kreatifnya dalam 

bermusik, baik secara individual dan kelompok. Gagasan kreatif ini selanjutnya 

dikembangkan menjadi sebuah karya musik, baik berupa karya musik vokal, 

karya musik instrumental, maupun kombinasi keduanya. Karya yang dibuat 

peserta didik tersebut selanjutnya ditampilkan di depan kelas oleh masing-masing 

individu atau kelompok. Sementara satu kelompok menampilkan karyanya di 

depan kelas, peserta didik lain memberi tanggapan, baik secara lisan maupun 

tertulis setelah penarnpilan selesai. Tanggapan ini dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi bagi peserta didik yang menampilkan karyanya, sehingga karya tersebut 

menjadi lebih baik. 

Otak Rianus Larossa, peserta didik kelas XI IS 1 (wawancara 12 Februari 

2006) mengemukakan bahwa membuat karya musik adalah kegiatan belajar 

kesenian yang paling disenanginya. Kemampuan berkarya musik sangat 



bermanfaat bagi peserta didik, terutarna bagi mereka yang berbakat. Berkarya 

musik dengan kebebasan mengekspresikan diri memberi dampak positif terhadap 

pengembangan minat dan bakat. Hal ini dapat dilihat dari band-band kelas yang 

banyak bermunculan menjelang kegiatan pagelaran seni dilaksanakan. Menurut 

Putri Melati, peserta didik kelas XI IA 2 (wawancara 12 Februari 2006), belajar 

kesenian melalui praktek musik sangat menyenangkan, apalagi didukung oleh 

guru yang memiliki kemampuan praktek musik yang baik. 

Pembelajaran KD 4.1 dan KD 4.2 pada SK 4 melaksanakan pembelajaran 

praktek menyelenggarakan pagelaran seni. Pagelaran seni adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk menampilkan atau mempertunjukkan kepada orang lain tentang 

suatu karya seni. 

Menurut Indra Yeni (wawancara 12 Februari 2006), pagelaran seni 

merupakan puncak dari semua kegiatan pembelajaran seni di SMA Pertiwi 1 

Padang. Semua karya seni peserta didik yang dibuat selarna proses pembelajaran 

kesenian di seleksi dan ditampilkan pada kegiatan ini. 

Muhammad Fadhli, peserta didik kelas XI IA 2 (wawancara 12 Februari 

2006) mengemukakan bahwa kegiatan pagelaran seni murni dikelola oleh peserta 

didik, mulai dari perencanaan, persiapan, pelatihan sampai pada penampilan. 

Salah satu indikator ajang pagelaran seni sangat diminati peserta didik adalah 

kesediaan mereka menanggung biaya penyelenggaraan pagelaran. Biaya 

penyelenggaraan pagelaran dipungut dari peserta didik secara berkala (periodik). 

Yahdis Sabil, peserta didik kelas XI IA 1 (wawancara 12 Februari 2006) 

menarnbahkan, walaupun sekolah telah menetapkan seni musik sebagai aspek seni 

yang diajarkan di SMA Pertiwi 1 Padang, namun di dalam pagelaran seni semua 
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bakat dan minat peserta didik dalam bidang seni dapat ditampilkan sebagai karya, 

hanya saja dituntut untuk mandiri mengelola persiapannya. Bagi peserta didik 

yang memiliki bakat menari, dapat menampilkan tari tradisi atau kreasi sendiri. 

Bagi peserta didik yang memiliki bakat bidang seni rupa, dapat menampilkan 

karyanya dengan mengelola dekorasi pentas, pembuatan spanduk dan karya lain 

yang relevan. Demikian pula halnya dengan peserta didik yang memiliki bakat 

teater, dekiamasi puisi dan drama. 

SMA Pertiwi 1 Padang menyelenggarakan pagelaran seni secara terbuka. 

Hal ini telah rutin dilaksanakan sejak Kurikulum 2004 diberlakukan di sekolah 

ini. Band-band terkemuka kota Padang dihadirkan untuk mendukung tersedianya 

peralatan band dan sound system selama pagelaran seni berlangsung. Model 

pagelaran seni yang dikembangkan ini ternyata memacu peserta didik untuk 

berapresiasi dan berkreasi seni. Hal ini dibuktikan dengan prestasi ekstrakurikuler 

bidang bahasa, sastra dan seni yang terus meningkat beberapa tahun terakhir. 

Untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran seni dengan baik di 

SMA Pertiwi 1 Padang, sekolah memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang. 

Junaedy Syarkawi, Wakil Kepala Urusan Sarana (wawancara 13 Februari 2006) 

mengemukakan, untuk menunjang kegiatan pembelajaran seni, sekolah telah 

melengkapi beberapa instrumen musik, seperti: keyboard merk Technics KN2400, 

talempong pack, gendang, jimbe, maraccas, gitar dan ruang presentasi yang 

dilengkapi dengan peralatan untuk menampilkan media pembelajaran, seperti: 

VCD player, tape recorder, speaker aktif dan komputer. 

3. Gaya Belajar Kesenian Peserta Didik 



Gaya belajar peserta didik diidentifikasi melalui pendekatan yang digunakan 

pada proses pembelajaran kesenian. Metode yang digunakan dalam proses 

pembelajaran kesenian di SMA Pertiwi 1 Padang adalah metode pembelajaran 

apresiatif dan metode pembelajaran produktif. Metode pembelajaran apresiatif 

digunakan untuk materi pokok yang bersifat apresiasi dan kritik seni, sedangkan 

metode pembelajaran produktif digunakan untuk materi pokok yang bersifat 

berkarya seni dan penyajian seni. 

Pada pembelajaran apresiatif, materi ajar umumnya disajikan dengan 

bantuan media pembelajaran. Tape recorder digunakan untuk menyajikan materi 

berupa audio (kaset), sedangkan VCD player digunakan untuk menyajikan materi 

berupa audio-visual (CD). Pembelajaran diawali dengan pemberian arahan tentang 

langkah-langkah yang hams ditempuh peserta didik dalam mengapresiasi dan 

mengkritik pertunjukan musik yang disajikan. Selanjutnya, guru menyajikan satu 

atau beberapa karya musik menggunakan media pembelajaran yang relevan. 

Setelah peserta didik memahami pertunjukan musik yang disajikan, guru memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk memberi tanggapan. Tanggapan yang 

diberikan peserta didik dapat berupa apresiasi, dapat pula berupa kritik seni. 

Apresiasi dan kritik tersebut disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dengan 

metode ini, ditemukan bahwa urnumnya peserta didik sulit mengapresiasi atau 

mengkritik karya musik yang disajikan dengan tape recorder (kaset) 

dibandingkan dengan VCD player (CD). Karya musik yang disajikan dengan tape 

recorder (kaset) lebih sulit diarnati dibandingkan dengan karya musik yang 

disajikan dengan VCD player (CD). Sajian karya musik dengan tape recorder 

(kaset) hanya berupa audio (didengar), sedangkan sajian karya musik VCD player 

(CD) berupa audio-visual (dilihat dan didengar). Sehingga dapat disimpulkan 



bahwa pada pembelajaran apresiatif, peserta didik lebih menyukai belajar dengan 

bantuan media pembelajaran yang dapat dilihat. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan Indra Yeni (wawancara 12 Februari 2006), bahwa pembelajaran 

kesenian di SMA Pertiwi 1 Padang bertolak dari karya seni, meliputi empat materi 

pokok, yaitu apresiasi seni, berkarya seni, kritik seni dan penyajian seni. 

Penyampaian materi untuk topik-topik yang bersifat apresiatif (apresiasi seni dan 

kritik seni) dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran audio visual, 

seperti compact disk (CD). Biasanya, CD yang ditayangkan di depan kelas (ruang 

presentasi) tentang pertunjukan seni atau aktivitas seni yang dilakukan oleh 

komunitas seni tertentu sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun 

diawal tahun pelajaran. 

Pada pembelajaran produktif, gaya belajar peserta didik sangat ditentukan 

oleh materi pokok yang akan dipelajari, yaitu berkarya musik dan penyajian 

musik. Materi pokok yang terkait dengan berkarya musik di kelas XI adalah 

membuat karya musik (lagu) atau aransemen musik berdasarkan gagasan kreatif. 

Pembelajaran diawali dengan pemberian arahan tentang langkah-langkah yang 

hams ditempuh dalarn membuat karya musik (lagu) atau mengaransemen musik 

untuk lagu yang telah ada Selanjutnya, guru mendemonstrasikan membuat lagu 

sederhana, dengan beberapa teknik mencipta lagu yang sering digunakan, seperti: 

mendahulukan syair daripada melodi dan mendahulukan melodi daripada syair. 

Sedangkan untuk aransemen musik, guru mendemonstrasikan pemakaian dua 

jenis suara dalarn menyanyikan lagu sederhana dibantu oleh salah satu peserta 

didik. Untuk membuat lagu sederhana atau mengaransemen karya musik yang 

telah ada, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok belajar. Pada 

masing-masing kelompok, ditempatkan satu atau lebih peserta didik yang 



memiliki minat dan bakat seni lebih baik dibandingkan rekannya yang lain. Karya 

yang telah selesai dibuat, ditampilkan di depan kelas dan dilakukan penilaian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk materi berkarya musik, peserta didik 

lebih menyukai belajar yang menghendaki adanya gerakan, baik yang dilakukan 

maupun yang diamati. 

Materi pokok yang terkait dengan penyajian musik di kelas XI adalah 

pagelaran seni. Pembelajaran diawali dengan pemberian arahan tentang langkah- 

langkah yang hams ditempuh dalam merencanakan dan mempersiapkan kegiatan 

pagelaran seni, mulai dari penyusunan proposal, pembentukan kepanitiaan, 

melakukan persiapan dan penyeleksian karya yang akan ditampilkan serta 

menyelenggarakan pagelaran sekolah. Materi tentang pagelaran seni merupakan 

salah satu materi yang paling disenangi peserta didik. Penyusunan proposal dan 

pembentukan kepanitiaan dan penyelenggaraan pagelaran dilakukan langsung 

oleh peserta didik. Sedangkan penyeleksian karya masih dipandu oleh guru. Disini 

ditemukan bahwa peserta didik lebih menyukai belajar yang melibatkan aktivitas 

fisiknya Terkait dengan kegiatan pagelaran seni, Indra Yeni (wawancara 12 

Februari 2006) mengemukakan, penyampaian materi untuk topik-topik yang 

bersifat produktif dilakukan dengan teknik demonstrasi di depan kelas (ruang 

presentasi) untuk topik tentang karya seni. Penyajian karya seni dilakukan melalui 

suatu kegiatan pagelaran seni yang dilakukan di akhir pembelajaran. Guru 

membimbing peserta didik dalam menyusun perencanaan dan melakukan 

persiapan. Dengan metode yang bervariatif, diharapkan peserta didik dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Keberhasilan peserta didik dalam 

belajar kesenian dapat ditentukan dengan nilai rapor yang diperolehnya. 



Walaupun nilai rapor tersebut bukanlah satu-satunya ukuran terhadap 

keberhasilan peserta didik dalam belajar. 

Beberapa peserta didik mengemukakan gaya belajar yang disenanginya. 

Ditemukan bahwa gaya belajar kesenian peserta didik di SMA Pertiwi 1 Padang 

bervariasi. Variasi ini disebabkan karena perbedaan minat dan bakat peserta didik 

terhadap seni, namun kegiatan belajar yang melibatkan aktivitas fisik (praktek) 

disenangi harnpir oleh seluruh peserta didik. 

Edward Trinohdesta, peserta didik kelas XI LA 1 (wawancara 12 Februari 

2006), lebih menyenangi pembelajaran yang bersifat apresiatif. Pembelajaran 

apresiatif digunakan guru terutarna terhadap materi ajar tentang apresiasi seni dan 

kritik seni. Edward lebih senang memberikan penilaian dan kritik terhadap 

pertunjukan seni yang disajikan oleh guru melalui media pembelajaran CD di 

depan kelas. Edward kurang berminat dalam praktek seni dan penyajian seni, 

karena ketidakmampuan melakukannya dengan baik, sebagaimana halnya dengan 

teman-teman sekelasnya. Upaya Edward untuk ikut berpartisipasi dalam pagelaran 

seni adalah dengan ikut serta dalam kelompok paduan suara. Edward beranggapan 

paduan suara tidak membutuhkan teknik bernyanyi sebaik solo song. 

Edzan Fazari, peserta didik kelas XI IS 3 (wawancara 13 Februari 2006) 

memiliki pendapat berbeda. Edzan lebih menyenangi materi ajar yang bersifat 

produktif, seperti: berkarya musik dan menyajikannya. Materi ajar yang bersifat 

teoretis tidak disukainya. 

Santi Nazir, peserta didik kelas XI IS 3 (wawancara 13 Februari 2006) 

menyenangi belajar yang melibatkan aktivitas fisik dan pemikiran. Santi tidak 

menyukai kondisi belajar yang monoton, duduk, mendengarkan dan mencatat 

informasi dari guru. Santi menyenangi tari kreasi yang diciptakannya bersama 



rekan-rekan sekelas dan ditarnpilkan pada kegiatan pagelaran seni. Menurut Santi, 

belajar kesenian haruslah dipraktekkan. 

4. Model Pengelompokkan Belajar yang Disukai Peserta Didik 

Dalam proses pembelajaran kesenian, guru sering mengelompokkan peserta 

didik secara berpasangan, kelompok kecil yang terdiri dari 5 - 8 peserta didik atau 

secara klasikal. Penelitian ini mengidentifikasi model pengelompokkan belajar 

yang disukai peserta didik. 

Model pengelompokkan peserta didik ditetapkan berdasarkan materi pokok 

mata pelajaran kesenian, meliputi: apresiasi seni, berkarya seni, kritik seni dan 

penyajian seni. Tetapi tidak semua materi pokok perlu pengelompokkan peserta 

didik dalam proses pembelajarannya. 

Peserta didik lebih menyukai belajar dalarn kelompok-kelompok kecil untuk 

mempelajari materi yang terkait dengan apresiasi dan kritik seni. Mereka 

cenderung tidak menyukai belajar secara individual, karena pembelajaran materi 

tersebut sering dilakukan dengan cara berdiskusi, sehingga belajar secara 

berpasangan dengan teman semeja di kelas setidaknya menjadi alternatif pilihan 

berikutnya. 

Beberapa peserta didik yang memiliki minat dan bakat dibidang seni musik 

menyukai belajar secara individual untuk berkarya musik. Menurut mereka, karya 

cipta yang dihasilkan secara individual akan lebih baik dibandingkan dengan 

bekerjasama dengan rekan sejawat. Narnun, umurnnya peserta didik lebih 

menyukai belajar dalam kelompok tertentu untuk menyajikan karya musik, 

seperti: kelompok band, paduan suara, tari kreasi, tari tradisi dan teater. 



Temuan ini menunjukkan bahwa peserta didik tidak menyukai belajar 

kesenian sendirian, mereka suka dalam kelompok. Kelompok dalam hal ini bisa 

secara berpasangan, 2 atau 3 orang atau secara klasikal. Hal ini, dipandang dari 

sudut cara belajar kesenian, sangat menguntungkan karena apa yang diinginkan 

peserta didik sejalan dengan cara mengajar kesenian yang baik yang akan 

diterapkan oleh guru kesenian. Dalam konteks ini, guru kesenian, terutarna yang 

mengajar di SMA Pertiwi 1 Padang sangat disarankan untuk mengajar kesenian 

dengan cara mengelompokkan peserta didik secara berpasangan atau dalam 

kelompok kecil yang terdiri dari 5 atau 8 orang. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembelajaran kesenian di SMA Pertiwi 1 Padang telah sesuai dengan 

amanat Kurikulurn 2004 yang menganut prinsip pembelajaran berbasis 

kompetensi. Kebijakan menerapkan pembelajaran kesenian dengan mernilih aspek 

seni musik saja sebagai aspek yang diajarkan kepada peserta didik dipandang 

sebagai kebijakan yang tepat mengingat kondisi sekolah. Untuk mengakomodasi 

minat dan bakat peserta didik diluar aspek seni musik, seperti: seni rupa, seni tari 

dan seni teater, guru menerapkan pembelajaran terpadu dalam penyajian karya 

seni pada kegiatan pagelaran seni. 

Pembelajaran kesenian di SMA Pertiwi 1 Padang dilaksanakan dengan 

bertolak dari karya seni, meliputi empat materi pokok, yaitu: apresiasi seni, 

berkarya seni, kritik seni dan penyajian seni. Pembelajaran apresiatif digunakan 

untuk materi pokok yang terkait dengan apresiasi dan kritik seni, sedangkan 



pembelajaran produktif digunakan untuk materi pokok yang terkait dengan 

berkarya seni dan penyajian seni. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya belajar kesenian peserta didik 

dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pada 

pembelajaran apresiatif, gaya belajar kesenian yang dominan disukai peserta didik 

adalah gaya belajar visual. Peserta didik dengan gaya belajar visual lebih suka 

belajar dari apa yang bisa mereka lihat, seperti: pemakaian media pembelajaran 

visual atau audio-visual. Hal ini dapat dilihat dari pembelajaran apresiatif yang 

digunakan oleh guru untuk membahas materi pokok yang terkait dengan apresiasi 

dan kritik seni. Pemakaian media pembelajaran berupa VCD player (CD) sangat 

efektif untuk memberikan gambaran kepada peserta didik tentang pertunjukan 

musik tradisi dan modern di Indonesia. 

Pada pembelajaran produktif, gaya belajar kesenian yang dominan disukai 

peserta didik adalah gaya belajar kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar 

kinestetik lebih suka dengan kegiatan pembelajaran yang menghendaki adanya 

gerakan dan aktivitas fisik. Mereka tidak suka belajar dengan hanya duduk dan 

mencatat. Pembelajaran dengan metode demonstrasi disukai oleh peserta didik 

dengan gaya belajar kinestetik. Metode demonstrasi digunakan guru untuk 

memaparkan langkah-langkah berkarya seni dan penyajian seni. Pemaparan guru 

dapat pula diikuti oleh peserta didik. 

Distribusi nilai peserta didik dapat digunakan sebagai salah satu indikator 

dalam menentukan gaya belajar kesenian yang disenangi peserta didik. Nilai 

peserta didik yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa metode pembelajaran 



yang digunakan guru untuk materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajar 

kesenian peserta didik. 

Berdasarkan pembahasan di atas, ditemukan gaya belajar kesenian peserta 

didik di SMA Pertiwi 1 Padang yang melaksanakan Kurikulum 2004 adalah gaya 

belajar kinestetik. Temuan ini dikemukakan atas dasar amanat Kurikulum 2004 

yang menghendaki pembelajaran produktif haruslah lebih dominan daripada 

pembelajaran apresiatif di sekolah. Perbandingan alokasi waktu yang disediakan 

untuk kedua model pembelajaran tersebut adalah 60% dan 40%. Diharapkan 

dengan perbandingan persentase alokasi waktu ini, hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik dapat optimal. 

Temuan selanjutnya, peserta didik lebih suka belajar dalam kelompok kecil 

yang terdiri dari 5 - 8 orang. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi guru agar 

dalam mengajar jika mengelompokkan peserta didik untuk melakukan latihan 

tertentu. Dari sudut padang teori belajar kesenian, cara ini sangat menguntungkan 

karena kelompok kecil akan memberi kesempatan yang lebih banyak bagi peserta 

didik untuk belajar dan berlatih seni. Yang hams menjadi pertimbangan bagi guru 

adalah penempatan peserta didik dalam kelompok. Diharapkan dalam kelompok 

terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat seni yang beragam, ada 

yang sangat baik, ada yang baik dan ada yang kurang. Dengan cara ini, tercipta 

suasana yang saling menguntungkan. Mereka yang memiliki minat dan bakat seni 

sangat baik akan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melaksanakan praktek 

musik. Mereka yang memiliki rninat dan bakat seni yang kurang baik akan belajar 

kepada teman yang memiliki kemampuan beberapa tingkat di atas kemampuan 

mereka. 



BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa type gaya belajar 

kesenian peserta didik yang paling disukai adalah gaya belajar kinestetik. 

Beberapa indikator yang digunakan untuk menemukan gaya belajar tersebut, 

diantaranya adalah: metode pembelajaran, materi ajar, dan prestasi belajar. 

Pembelajaran kesenian di SMA Pertiwi 1 Padang dilaksanakan dengan 

bertolak dari karya seni, meliputi empat materi pokok, yaitu: apresiasi seni, 

berkarya seni, kritik seni dan penyajian seni. Pembelajaran apresiatif digunakan 

untuk materi pokok yang terkait dengan apresiasi dan kritik seni. Gaya belajar 

kesenian yang dominan disukai peserta didik adalah gaya belajar visual. 

Pembelajaran produktif digunakan untuk materi pokok yang terkait dengan 

berkarya seni dan penyajian seni. Gaya belajar kesenian yang dominan disukai 

peserta didik adalah gaya belajar kinestetik. Pembelajaran produktif lebih 

dominan dilakukan dibandingkan dengan pembelajaran apresiatif dengan 

persentase 60% : 40%. 

Pembelajaran kesenian di SMA Pertiwi 1 Padang telah sesuai dengan 

amanat Kurikulurn 2004 yang menganut prinsip pembelajaran berbasis 

kompetensi. Sekolah ini menyelenggarakan pembelajaran kesenian hanya untuk 

satu aspek seni saja, yaitu seni musik. Untuk mengakomodasi minat dan bakat 

peserta didik diluar aspek tersebut, guru menerapkan pembelajaran terpadu dalarn 

penyajian karya seni. Model pembelajaran demikian ternyata efektif digunakan. 



Hal ini disebabkan karena aspek seni musik sangat diminati oleh peserta didik, 

dibandingkan dengan aspek seni lainnya. Selain itu, sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk menyelenggarakan pembelajaran seni musik pun lebih mudah 

diperoleh dibandingkan dengan pembelajaran aspek seni lainnya. 

Indikator lain yang digunakan untuk mengidentifikasi gaya belajar yang 

disukai peserta didik adalah distribusi nilai blok pada semester genap tahun 

pelajaran 2005/2006. Nilai peserta didik yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa 

metode pembelajaran yang digunakan guru untuk materi ajar tersebut sesuai 

dengan gaya belajar kesenian peserta didik. 

Ditemukan pula bahwa peserta didik lebih suka belajar dalam kelompok 

kecil yang terdiri dari 5 - 8 orang. Untuk materi apresiasi dan kritik seni, peserta 

didik lebih senang membahasnya melalui kegiatan diskusi kelompok, sedangkan 

untuk materi praktek dan penyajian seni, model pengelompokan belajar yang 

disukai peserta didik lebih variatif, tergantung pada karya yang dibuat dan 

di tarnpil kan. 

B. Saran 

Rekomendasi dari hai l  penelitian ini ditujukan kepada tiga kelompok, yaitu: 

guru, peserta didik dan kepala sekolah. Guru diharapkan sebelum memulai 

kegiatan pembelajaran mengidentifikasi terlebih dahulu gaya belajar kesenian 

peserta didik. Pemilihan materi ajar dan teknik mengajar disesuaikan dengan gaya 

belajar peserta didik. Memang tidak akan memungkinkan metode dan materi yang 

dipilih dapat memuaskan semua peserta didik. Tetapi ha1 ini dilakukan dalam 

rangka mencari model alternatif pilihan materi dan teknik /' 
-@"/ ' 

a- -\*, -:; 
I*. 

-d--- - 



Peserta didik juga hams bisa memahami gaya belajar yang mereka senangi, 

terutama untuk diaplikasikan dalam belajar mandiri. Pada proses pembelajaran 

formal di dalam kelas, sulit untuk mengetahui gaya belajar peserta didik karena 

beragarnnya gaya belajar peserta didik yang lain. Dengan mengetahui kemampuan 

yang dimiliki, diharapkan akan membantu dalarn percepatan mempelajari 

kesenian. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengurangi kecenderungan 

gaya belajar yang tidak menguntungkan dari sudut padang teori belajar kesenian 

yang baik. 

Pimpinan sekolah diharapkan dapat merancang suatu sistem yang 

berkelanjutan dimana masukan dari peserta didik untuk pembenahan kualitas 

pembelajaran dapat dilakukan. Saran dari peserta didik juga diinformasikan 

kepada guru. Dialog yang berkelanjutan dengan peserta didik dan guru terus 

dilakukan &lam upaya mencari model pembelajaran yang berkualitas dan yang 

pada akhimya menghasilkan lulusan yang berkualitas. 
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LAMPIRAN I 
REKAPITULASI NILAI PESERTA DIDIK 

KELAS XI SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2005/2006 

SMA PERTIWI 1 PADANG 

KELAS XI IA 1 

NAMA SISWA 



KELAS XI IA 2 

35 
36 

Yolian Widya Ningsih 
Yudi Kurniawan 

P 
L 

97 
75 

4,O 
3,7 

94 
70 

4,O 
3,O 

95 
95 

4,O 
4,O 

100 
100 

4,O 
4,O 

97 
85 

4,O 
3,7 



KELAS XI IS 1 

NAMA SISWA 
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KELAS XI IS 2 

NAMA SISWA 

KELAS XI IS 3 

1 
2  

BLOK 
IV 

P I S  
No 

Adek Syah Putra 

RAPOR 

P I S  

L P  NAMA SISWA 

L 

BLOKI 

P I S  

Adriansyah 
72 

BLOK 

P I S  

, L , 7 3  

BLOK 
1 11 
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3,5 
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75 
74 

3,O 
3 , 0 ,  

95 
80 

3,O 
3 , O  

95 
85 
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84 3,l 
78 3,1 



KELAS XI IS 4 

NAMA SlSWA 

34 
35 

WisnuGatotWibowo 
Yorizki Akbar 

L 
L 

46 
70 

1,O 
3,5 

14 
70 

1,0 
2,O 

85 
100 

2,O 
3,O 

85 
100 

2,O 
3,O 

58 
85 

1,5 
2,9 



Keterangan : 
Blok : (/Tangan Blok adalah ujian yang dilakukan dengan cara menggabungkan 

beberapa kompetensi dasar dalam satu waktu. 
P : Praktek adalah nilai yang menunjukkan perkembangan aspek psikomotor. 
S : Sikap adalah nilai yang menunjukkan perkembangan aspek afektif. 
Rapor : Nilai Rapor adalah nilai yang diperoleh dari rerata nilai blok. 
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