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IMPLEMENTASI	"IDEAL"	PEMBELAJARAN	SENI	BUDAYA
YANG

IMPLEMENTASI	"IDEAL"	PEMBELAJARAN	SENI	

BUDAYA

YANG	KONTRIBUTIF	MEMBANGUN	PENDIDIKAN	

KARAKTER

Karta	Jayadi

Fakultas	Seni	dan	Desain	Universitas.	Negeri	Makassar

Abstrak

Pendidikan	karakter	mcrupakan	salah	satu	tujuan	

pendidikan	nasional.	Pasal	1	Undang 
Undang	Sisdiknas	tahun	2003,	menyatakan	bahwa	satu	di	

antara	tujuan	pendidikan

nasional	adalah	mcngcmbangkan	potensi	pcserta	didik	

untuk	memiliki	kccerdasan,

.	kepribadian	dan	akhlak	mulia.	Hal	ini	imaksudkan	bahwa	

pcndidikan	tidak	banya

membuat	rnanusia	ccrdas,	tetapi	juga	bcrkepribadian,	atau	

berkarakter.	Selanjutnya,

disimpulkan	bahwa	sctidaknya	ada	tiga	unsur	dalam	

pcndidikun	karakter	yang	bisa

dikembangkanyaitu:	I)	pcmbentukan	pendidikan	karaktcr	

yang	mcnurnbuhkan	kesadaran

sebagai	mahkluk	dan	hamba	Tuhan	YME,	2)	pendidikan	

karakter	yang	terkait	dengao

keilmuan,	3)	pendidikan	karaktcr	yang	menumbuhkan	rasa	

cinta	dan	bangga	menjadi

orang	Indonesia.	Untuk	mcncapai	hal	tersebut,	maka	

pcnataan	sistcm	pendidikan	nasional

menjadi	scbuah	kcharusan.	lrnplcmentasi	"ideal"	

pcmbelajaran	seni	budaya	yang

mengarah	kepada	pernbcntukan	karakter,	dapat	dilakukan	

mclalui:	cfektivitas	penguasaan

materi	melalui	konscntrasi	pada	salah	satu	bidang	seni	

tertentu	secara	utuh,

merekomendasikan	adanya	kebijakan	pemerintah	seternpat	

untuk	rnernbangun	zona	seni
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budaya	pada	sekolah	atau	bahkan	pada	wilayab	tertentu,	

sistem	pcmbclajaran	yang	efektif

dan	berkarakter,	sumber	daya	manusia	yang	profesional,	

kesetaraan	status	mata	pelajaran,

kesejahteraan	yang	berkcadilan.

ltata	kunci	:	pendidikau	karakter,	implemeutasi	ideal,	

W~lIlbelCf/arall.seni	budaya	-.

1	Pendahuluan

Pendidikan	seni	budaya	pada	hakekatnya	bersifat	multi-

dimensional	yang	dapat

mengembangkan	kernarnpuan	dasar	manusia	meliputi:	

pcrseprual,	intelektual,	emosional,

sosial,	inruitif,	inovatif,	kreativitas,	etik	dan	estetik.	

Aktualisasi	seni	budaya	merupakan

ckspresi	manusia	yang	khas	sebagai	cerminan	kebiasaan	

dan	pcrilaku	yang	disepakati

dalam	sebuah	komunitas.	Keberadaan	seni	budaya	.akan	

terus	mengalami	"perubahan	dan

kesinambungan	(change	and	continuity)"	seirin~'	dengan	

kcmajuan	kehidupan	dan

kernuktahiran	teknologi	informasi	yang	scmakin	mengalir	

dcras	dalam	semua	sendi

6	Diprcscntasikan	pada	Seminar	Nasional	Revolusi	Mental	

melalui	Mclalui	Pcndidikan	Scni	di	Fakultas	Seni

dan	-,	:	..

Desain	Universitas	Ncgeri	Makassar	Sclasa,	8	Dcscmber	

2015

7	Dosen	Pcndidikan	Scni	Rupa	FSD	Universitas	Negcri	

Makassar,

20

kchidupan.	Kcsadaran	dan	kontrol	sosial	terutarna	dari	

masing-rnasing	masyarakat

"pcmilik"	scni	budaya,	diharapkan	mcmiliki	pcnghayatan	

yang	kuat	mengcnai

kcberadaan,	aktualisasi	dan	tata	nilai	yang	secant	intrinsik	

bcrscmayarn	dalam	scni

budaya	bcrsangkutan.	Kesadaran	tersebut	dapat	

menghasilkan	sikap	saling	rnenghormati

dan	saling	menjaga	keragaman	dan	perbcdaan	budaya	

bangsa	sendiri	maupun	dengan

budaya	bangsa	lainnya.
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Aspek	multi-dimensional	inilah	yang	jika	dapat	

dioptirnalkan	akan	mengbasilkan	suatu

kondisi	dimana	kepribadian	yang	berkaraktcr,	akan	tumbuh	

dan	berkembang	dengan	baik.·

Karakter	yang	dimaksud	adalah	karakter	dirnana	individu	

memiliki	pengctahuan	tcntang

potensi	dirinya,	yang	ditandai	dengan	bcrkcmbangnya	

aktivitas	dan	nilai-nilai	reflektif,

percaya	diri,	rasional,	logis,	kritis,	analitis,	kreatif	dan	

inovatif,	mandiri,	hidup	sebat,

bertanggung	jawab,	cinta	iImu,	sabar,	berhati-hati,	rela	

berkorban,	pemberani,	dapat

dipercaya,	jujur,	mcnepati	janji,	adil,	rendah	hati,	malu	

berbuat	salab,	pcmaaf	bcrhati

lembut,	sctia,	bekerja	kcras,	tckun,	ulet/gigih,	tcliti,	

bcrinisiatif,	bcrpikir	positif,	disiplin,

antisipatif,	inisiatif,	visioner,	bersabaja,	bcrscmangat,	

dinamis,	hemat/efisien,	mengbargai

waktu,	pengabdian/dedikatif,	pengendalian	diri,	produktif,	

ramah,	cinta	keindahan

(cstetis),	sport	if,	tabah,	terbuka,	tertib.	Individu	juga	

memiliki	kesadaran	untuk	berbuat

yang	terbaik	atau	unggul,	dan	individu	juga	mampu	

bertindak	scsuai	potensi	dan

kesadarannya	tersebut.	Karakteristik	adalah	rcalisasi	

perkembangan	positif	sebagai

individu	(iotelektual,	ernosional,	sosial,	erika,	dan	

perilaku).

Menurut	Dr.	Thomas	Lickona	(1991),	pcndidikan	karakter	

dimaknai	scbagai	berikut:

"character	education	is	the	deliberate	effort	to	help	people	

understand,	care	about,	and

act	upon	core	ethical	values. 	When	we	think	about	the	

kind	of	character	we	want	for	our

children, 	it	is	clear	that	IVewant	them	to	be	able	10	jl/dge	

what	is	right,	care	deeply	about

what	is	right,	and	then	do	what	they	believe 	10	be	right,	

even	ill	theface	oj	pressure.from

without	and	temptationfrom	within	",	Dengan	demikian	

pendidikan	karaktcr	adalah	upaya

yang	discngaja	untuk	membantu	orang	mcrnahami,	peduJi,	

1

2

3

1

Unoriginal	text:	18	words

www.goodcharacter.com/Article_4.html

2

Unoriginal	text:	13	words

www.txkisd.net/forcommunity/pdf/Ch…

3

Unoriginal	text:	15	words

www.txkisd.net/forcommunity/pdf/Ch…
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dan	bertindak	berdasarkan

nilai-nilai	ctika.	Tcrkait	dengan	jalur	pendidikan,	rnaka	

media	yang	dapat	dioptimalkan

adalah	melalui	pcmbelajaran,	yang	materinya	dapat	

mengarahkan	kcpada	pembcntukan

kesadaran	akan	nilai-nilai	etika.	Ketika	kita	berpikir	

tentang	jenis	karakter	yang	kita

inginkan	untuk	anak-anak	kita,	jelas	bahwa	karni	ingin	

mereka	untuk	dapat	menilai	apa

yang	benar,	s~ngal	peduli	tentang	apa	yang	benar,	clan	

kemudian	melakukan	apa	yang

mereka	yakini	bcnar,	babkan	dalam	menghadapi	tekanan	

dari	luar	dan	godaan	dari	dalam

pun	kebenaran	itu	tctap	bersemayam	dalarn	diri	anak.	

Dalam	lingkup	pcrnbelajaran	di

sekolah,	pcndidikan	karaktcr	meliputi	segal	a	sesuaru	yang	

dilakukan	oleh	guru,	yang

marnpu	mempengaruhi	dan	mcngcmbangkan	karaktcr	

peserta	didik.	Guru	rnembantu

membentuk	watak	peserta	didik,	mencakup	keteladanan	

bagaimana	perilaku	guru,	cara

guru	berbicara	atau	mcnyampaikan	materi,	bagairnana	guru	

bertoleransi,	dan	berbagai	hal

terkait	lainnya,	yang	secara	nyata	ada	dalarn	masyarakat.

Sedangkan	T.	Rarnli	(2003)	mengatakan	bahwa,	

pendidikan	karakter	memiliki	esensi	dan

makna	yang	sarna	dcngan	pendidikan	moral	dan	

pendidikan	akhlak.	Tujuannya	adalah

rnembentuk	pribadi	anak,	supaya	menjadi	manusia	yang	

baik,	warga	rnasyarakat,

dan	warga	negara	yang	baik.	Adapun	kritcria	manusia	yang	

baik,	warga	rnasyarakat

yang	baik,	dan	warga	negara	yang	baik	bagi	suatu	

masyarakat	atau	bangsa,	secara

umum	ada	lab	nilai-nilai	sosial	tertentu,	yang	ban	yak	

dipengaruhi	oleb	budaya

masyarakat	dan	bangsanya.	Oleh	karena	iru,	hakikat	dari	

pcndidikan	karakter	dalam

konteks	pcndidikan	di	Indonesia	adalah	pcdidikan	nilai,	

yakni	pcndidikan	nilai-nilai

21
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luhur	yang	bcrsumbcr	dari	budaya	bangsa	Indonesia	

scndiri,	dalarn	rangka	mernbina

kcpribadian	gcnerasi	muda.

1.1	Gambaran	Umum	Materi	Pernbelajaran	Seni	Budaya

Mated	ajar	dalarn	Mata	Pelajaran	Seni	Budaya	di	sckolah	

dasar	dan	mcncngah,	pada

scmua	edisi	kurikulurn	yang	sclarna	ini	bcrlaku	eli	

Indonesia,	tclah	rncnegaskan	bctupa

pcntingnya	mengangkat	budaya	lokal	dan	nusantara	

scbagai	bagian	dari	pernbenrukan

karakter	bangsa.	Budaya	lokal	yang	dirniliki	oleh	masing-

rnasing	daerah	di	tanah	air,

bcgitu	kay	a	akan	bentuk	dan	nilai	yang	berkaitan	erat	

dcngan	kehidupan	masyarakat	yang

bersangkutan.	Sebagai	salah	satu	upaya	mcmperkuat	hal	

tersebut,	maka	ditcrbitkanlah

Peraruran	Pcmerintah	Rcpublik	Indonesia	Nomor	19	tahun	

2005	tcntang	Standar	Nasional

Pcndidikan,	pasal	6	ayat	(1)	discbutkan	bahwa	mata	

pelajaran	Kesenian	untuk	Icvcl

sekolah	mcnengah	diganti	dengan	sebutan	mara	pclajaran	

"Scni	Budaya"	masuk	dalarn

kclompok	mata	pelajaran	estetika.	Konsep	pcngajaran	scni	

budaya	tidak	hanya	terdapat

dalam	satu	mata	pelajaran	karena	budaya	itu	sendiri	

meliputi	segala	aspek	kchidupan.

Karena	itu,	muatan	materi	bidang	studi	Scni	Budaya,	

tidaklah	melulu	membahas	aspck

budaya	secara	tersendiri	tetapi	terintcgrasi	dengan	seni	

yang	mcrupakan	bagian	yang

tidak	terpisahkan.

Dengan	dernikian,	konscp	Mala	Pclajaran	Scni	Budaya	

pada	dasarnya	mcrupakan	salah

satu	bagian	pcnting	dalam	pembcntukan	karakter	bangsa,	

yang	rnenuntut	adanya	upaya

nyata	dalam	mernclihara	dan	mclcstarikan	budaya	yang	ada	

di	lingkungan	masing 
masing.	Pada	jalur	pcndidikan,	pernbclajaran	seni	budaya	

tclah	diberikan	scjak

pendidikan	non	formal	berupa	pengenalan	dan	praktck	

berbagai	macam	kesenian	di



Grammarly GrammarlyReport	generated	on	Tuesday,	Mar	27,	2018,	1:04	PM Page	7	of	17

Pendidikan	Anak	Usia	Dini	(PAUD),	di	Taman	Kanak-

kanak	(TK)	hingga	pendidikan

formal	dari	tingkat	Sekolah	Dasar	(SD),	Sckolah	Lanjutan	

Tingkat	Pcrtama	(SLTP)	dan

Sckolah	Lanjutan	Mencngah	Atas	(SL	TA).	Bcrbeda	

dcngan	Mala	Pelajaran	lainnya,

bahwa	dalam	Mata	Pelajaran	Seni	Budaya	pada	sebagian	

matcrinya	terdiri	dari	rnuatan

lokal	(setcmpat),	selain	keilmuan	scni	secara	global.	Hal	ini	

bcrarti	bahwa	pada	masing 
masing	wilayah	yang	tcrdiri	dari	gcografis,	budaya,	dan	

administratif,	seni	budaya	yang

ada	menjadi	tanggung	jawab	masing-rnasing	wilayah,	

mclalui	pcrnbelajaran	seni	budaya

setempat	(Iokal)	yang	sudah	tcrcantum	dalam	kurikulum	

pada	sctiap	tingkatan

peudidikan.

-

Garis	bcsar	materi	pcmbelajaran	Seni	Budaya	tcrdiri	dari:	

kognisi	(bcrisi	pengetahuan

mengenai	Seni	Budaya);	apresiasi	(berisi	bagairnana	

rnemahami	dan-	mcnganalisis

fenomena	Scni	Budaya);	serta	krcasi	(aplikasi	kcmampuan	

berkarya	seni).	Materi	ini

terkernas	dalarn	tiga	bidang	utarna	yaitu:	bidang	visual	art	

(bidang	seni	yang	tcrkait

dcngan	pcrwujudan/	rupa/	teksrur/	materi!	kebendaan);	

auditif	art	(bidang	seni	yang

terkait	dengan	bunyi,	suara);	dan	audio	visual	art	(bidang	

seni	yang	tcrkait	dengan

pertunjukan	seni	pandang-dengar).	Kesemuanya	tereakup	

ke	dalarn	karya	scni	berbentuk

dua,	tiga,	dan	multi-dirncnsi.	Sccara	kurikulcr	materi	

pcmbclajaran	Scni	Budaya	tcrdiri

dari	ernpat	sub	bidang	yaitu:	seni	rupa;	scni	tari,	scni	

musik,	dan	scni	tearer.	Idealnya,

keempat	sub	bidang	seni	tersebut	diajarkan	karena	secara	

lengkap	dapat	menggali	potensi

artistik	dan	kreativitas	anak	didik	yang	bermuara	kepada	

pcrnbentukan	sikap	dan

kcpribadian	yang	berkarakter.
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1.2	Permasalahan	Pembelajaran	Scni	Budaya

Permasalahan	umurn	yang	dihadapi	Seni	Budaya	sebagai	

salah	satu	mata	pclajaran	pada

scmua	tingkatan	sekolah,	dapat	dibagi	kc	dalam	3	(tiga)	

bagian	bcsar	yaitu;	I)	Kurikulurn

22

a

n

mcnsyaratkan	pelaksanaan	Pernbelajaran	Scni	Budaya	

sccara	lcngkap	meliputi	sub

hidang:	seni	rupa;	seni	musik;	seni	tari,	dan	seni	(eater.	2)	

Kornpetcnsi	guru,	sarana

prasarana,	serta	praktek	lapangan	(interaksi/kolaborasi)	

sebagai	akrualisasi	(kcgnisi,

kreasi,	afeksi)	ke	panggung	ril	(studio/padcpokao/sanggar	

seni	atau	stake	holder	Iainnya

bclum	terjalin).	3)	Sistcm	Ujian	Nasional	(UN)	yang	hanya	

menempatkan	bcberapa	Mata

Pclajaran	sebagai	syarat	utarna	kelulusan,

Jika	permasalahan	tersebut	dapat	diatasi	dengan	

pendekatan	yang	mengedepankan

profesionalisme,	kolektif,	kompherensif,	maka	akan	dapat	

berpengaruh	cukup	signifikan

dalam	membentuk	insan	berkarakter	lndonesia	yang	

berlandaskan	pada	nilai-nilai	budaya

bangsa	yang	Jubur.

II	Strategi	Ideal	Pembelajaran	Seni	Budaya	yang	

Berkarakter

2.1	Penguatan	salah	satu	sub	bidang	scni

Dalam	semua	jcnjang	pcndidikan,	materi	Mata	Pelajaran	

Seni	Budaya,	secara	kurikuler

terdiri	dari	empat	sub	bidang	seni	yang	seharusnya	

diajarkan	yaitu:	seoi	rupa,	seni	musik,

seni	tari,	dan	seni	teater.	Namun	pada	kenyataannya,	

pembelajaran	seni	budaya	hanya

diajarkan	sebagiao,	atau	jika	diajarkan	semuanya	tidak	

dalam	bentuk	yang	ideal,	karen	a

keterbatasan	tenaga	pengajar	yang	profesional	dan	

berkompeten	di	bidangnya,	serta

waktu	yang	terbatas.	Karena	itu,	diperlukan	strategi	yang	

tepat	untuk	mengoptimalkan
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pembelajaran	seni	budaya	melalui	pilihan	altematif	dengan	

hanya	memperkuat	salah	satu

sub	bidang	seni	berdasarkan	pilihan	masing-masing	siswa.

Penguatan	salah	satu	sub	bidang	seni,	dirnaksudkan	untuk	

mengoptirnalkan	pelaksanaan

pembelajaran	Mata	Pelajaran	Seni	Budaya.	Pertimbangan	

dalam	memilib	sub	bidang

studi	yang	akan	dilaksanakan	(kelas/sekolah)	untuk	

difokuskan	diantaranya:	ketersediaan

tenaga	pengajar;	rninat	siswa;	Iasilitas/sarana	prasarana.	

Memang	tidak	mudab

mensinkronkan	hal	tcrscbutr	karena	itt!	dibutuhkan	

kerjasarna	antar	guru/antar	sekolah

baik	secara	formal	maupun	Don	formal	untuk	secara	

bersama-sama	membangun

kesadaran	akan	pentingnya	pendidikan	karakter	rnelalui	

penguatan	seni	budaya	(menjaga

kearifan	lokal).

Secara	formal,	dan	dalarn	konsep	yang	lebih	luas,	

pemerintah	daerah	melalui	Satuan

Kerja	Perangkat	Daerah	(SKPD)	terkait,	dapat	saja	

menyusun	potensi	kemudian

memetakan	seni	budaya	yang	dapat	dikembangkan	pada	

kawasan	sekolah	tertentu	sebagai

pusat	pendidikan	pengembangan	seni	budaya.	Dengan	

demikian	keberadaan	guru	pad	a

sekolah	tertentu,	yang	bervariasi	bidang	ilmu	seninya,	

dapat	dioptimalkan	peran	profesi

dan	kompetensinya.	Hasil	pembelajaran	yang	spesifik	ini	

dapat	direkomendasikan	untuk

pertunjukan	secara	berkala	pada	kesernpatan	tertentu	

(pameran/pertunjukan

tari/teater/konser).	Kemasan	seperti	ini	tcntunya	tetap	harus	

mengacu	pada	konsep	sistem

pembelajaran	persekolahan,	dan	di	sisi	lain	dapat	

menguntungkan	guru	yang	bersertifikat

untuk	memenuhi	jumlah	jam	pelajaran	yang	dipersyaratkan	

tanpa	harus	menambahkan

aktivitas	lainnya	yang	dapat	disetarakan.

Spesifikasi	salah	satu	bidang	scni	dalam	proses	pendidikan,	

akan	rnempercepat	upaya
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membangun	pendidikan	karakter.	Karena	itu	persiapan	

materi	hingga	tahap	evaluasi

seharusnya	melalui	pertimbangan	yang	matang.	

Pertimbangan	tersebut	meliputi	pilihan

jenis	seni,	kebermaknaan	bagi	kepribadian,	penguatan	

rnentalitas,	memotivasi	potensi

inovasi	dan	kreativitas,	bagiau	dad	kebudayaan,	berterima	

dengan	rnasyarakat	setempat.

Pernbentukan	pendidikan	berkarakter	yang	diperolah	

selama	menempuh	proses

pernbelajaran	pada	jenjang	tertentu,	selayaknya	didukung	

oleh	pendidikan	non	formal

maupun	informal,	dirnana	individu	tersebut	bersosialisasi	

dalam	masyarakat.	1:1.a	I	ini	agar

tcrcipta	suatu	kondisi	dimana	orang	atau	masyarakat	di	

sekitamya	pun	berkontribusi	yang

23

saling	mcnjaga,	rnernpengaruhi	dan	mernpertahankan	

jatidiri	yang	tclah	mcnjadi

kebudayaan.	M	isalnya	pcnguatan	budaya	lokal	melalui	

lagu	dacrab	sctcmpat,	keuka

pesawat	landing	eli	suatu	daerah.	Mcnggali	dau	mercdesain	

mol	if	lokal	untuk	diterapkan

pada	benda-benda	pakai.	Merekonstruksi	gerakan	tari	

untuk	berbagai	keperluan	upacara

rnasyarakat.	Mcrnbentuk	teater	rakyat	sebagai	media	

pcnyadaran	untuk	menjadi	warga

ncgara	yang	baik.

2.2	Pcningkatan	Profesionalismc	Guru

Dalarn	Undang-Undang	No.IS	rabun	200S	bagian	keen	am	

pasal	36	dan	37	secara	jelas

diuraikan	bahwa:	strategi	peningkatan	profesionalisrnc	

guru	dilakukan	mclalui:	I)

Sertifikasi.	Sertifikasi	digunakan	scbagai	langkah	pemetaan	

terhadap	kompetcnsi	guru

secara	nasional.	2)	Perlunya	kebijakan	persebaran	guru-

guru	berkualitas.	Kenyataan

bahwa	pcrsebaran	gUHI	bcrkualitas	ban	yak	tersebar	di	

sekolah-sekolah	favorit	(effective

schools)	di	pcrkotaan.	Hal.	ini	wajar	karena	mercka	

rnelihat	jaminan	baik	dari	sisi
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ekonomi	maupun	karier	yang	lcbih	menjanjikan	di	sekolah-

sekolah	itu.	Bandingkan

dengan	guru-guru	yang	ada	di	daerah	tertinggal/terpencil	

yang	guru-gurunya	terkesan

rncnerirna	apa	adanya.	3)	Perlunya	pencarian	bibit	unggul	

dalam	profesi	keguruan.	Hal

ini	untuk	rncningkatkan	pcngakuan	dan	pcnghasilan	yang	

lebih	kornpetitif	bagi	profesi

guru,sehingga	hal	ini	bisa	memikat	para	lulusan	tcrbaik	

dari	SLTA	untuk	rnclanjutkan	ke

program	keguruan.	4)	Restrukturisasi	lernbaga-lembaga	

keguruan.	Pemerintab	perlu

rnclakukan	rcstrukturisasi	rncnycluruh	tcrhadap	lembaga-

lembaga	keguruan	di	tanah	air,

terutama	dari	scgi	rekruitmen	mahasiswanya,	sehingga	

jaminan	kualitas	sclanjutnya	akan

terjaga	kualitasnya,	sernakin	unggul	dan	bisa	

dipertanggungjawabkan.	5)	Kesejahteraan

Guru.	Selayaknya,	gaji	dan	tunjangan	yang	diterima	tiap	

bulan	hams	mencukupi	untuk

kchidupan	yang	lebih	baik.	G)	Bcasiswa,	Salah	satu	

rangsangan	bagi	guru,	sehingga

mcreka	dapat	melanjutkan	pendidikan	clan	memperluas	

wawasan.	7)	Penghargaan.

Penghargaan	bagi	guru	yang	berprcstasi,	bcrdedikasi	luar	

biasa,	dan	atau	bertugas	di

dacrah	khusus,	guru	yang	gugur	dalam	mclaksanakan	tugas	

di	daerab	khusus.

Pcnghargaan	kcpada	guru	dapat	diberikan	dalam	bentuk	

tanda	jasa,	kcnaikan	pangkat

istimcwa,	finansial,	piagam,	dan/atau	bcntuk	pcnghargaan	

lain	yang	bcrmartabat.

Sejalan	dengan	program	pernerintah	sebagaimana	yang	

dirincikan	di	atas,	ternyata	dalarn

laporan	UNESCO	The	International	Commission	on	

Education	for	Twenty-first	Century

(2012)	juga	mencgaskan	bahwa	"rncmperbaiki	mutu	

pendidikan	pcrtama-tama	tcrgan 
tung	perbaikan	perekrutan,	pclatihan,	status	sosial,	dan	

kondisi	kcrja	para	guru".	Untuk

memenuhi	idealisme	tersebut,	maka	ditegaskan	lagi	dalam	
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Undang-Undang	No.	14	tahun

200S	babwa	guru	wajib	merniliki	kualifikasi:	1)	Akademik;	

2)	Kompctensi;	3)	Sertifi	kat

pendidik;	4)	Schat	jasmani	dan	rohani;	S)	Mcmiliki	

kemarnpuan	untuk'	mewujudkan

tujuan	pendidikan	nasional.	Dalam	upaya	pcncapaian	

konsep	peningkatan

profesionalisme	guru,	maka	idealisme	yang	diharapkan	

adalah	bagaimana	guru	dapat

mcnciptakan	suatu	atmosfir	pendidikan	yang	berkaraktcr,	

melalui	pernbelajaran	masing 
rnasing	bidang	studio

Berikut	gambaran	aspek	yang	hams	dimiliki	dan	

dioptimalkan	guru	yang	dalam	proses

belajar	mengajar	yang	diolah	dari	bcrbagai	sumber:

keteladanan

terarnpil

enzalaman

dinamis

GURU	unikatif

24

curriculum	adaptif

/"

mcnguasai	teknologi	I

kreatif	ccrdas

sikap	profesional

c~tivilas	alai/media

2.3	Menghilangkan	"stratifikasi"	Mara	Pelajaran	pada	

Ujian	Nasional

Fakta	tak	terbantahkan	bahwa	dalarn	pelaksanaan	Ujian	

Nasional	(UN)	di	semua	jenjang

pendidikan,	tidak	semua	Mata	Pclajaran	di	UN-kan.	Salah	

satu	Mala	Pelajaran	yang	tidak

termasuk	dalarn	UN	adalab	Seni	Budaya.	Padahal	dalam	

Peraturan	Pemerintah	Republik

Indonesia	Nomor	19	tahun	2005	tentang	Standar	Nasional	

Pendidikan,	pasal	6	ayat	(1)

disebutkan	bahwa	mata	pelajaran	Scni	Budaya,	masuk	

dalam	kelornpok	mata	pelajaran

esretika.	Kclornpok	esietika	iill	melatih	dan	menggali	

potensi	diri	rnelalui	aspck	imajinasi
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dan	intuisi	yang	mendukung	tumbuhnya	inovasi	dann	

krcativitas.	Sesungguhnya	dalarn

kelompok	estetika	ini	banya	Mata	Pelajaran	Seni	Budaya	

yang	rnenawarkan

pengembangan	estetika	secara	utuh.	Karena	itu	

pelaksanaan	UN	yang	sclama	ini

bcrlangsung	hanya	memenuhi	kclompok	mata	pclajaran	

logika	dan	etika.

Pengarub	psikologis	terbadap	"ketidaksetaraan"	atau	

adanya	strati	fikas	i	mata	pelajaran

yang	tergarnbar	pada	pelaksanaan	UN,	cukup	berkontribusi	

terbadap	rcndahnya	motivasi

siswa	dalam	bclajar	mata	pelajaran	yang	tidak	termasuk	

dalam	mata	pelajaran	UN.

Demikian	pula	dcngan	status	gum,	rnerasa	lebih	rcndah	

dari	guru	yang	mala	pelajarannya

di	UN-kan.	Padahal	pembentukan	pendidikan	karakter	

sesungguhnya	haruslah

komprehcnsif	dan	terpadu	baik	pada	personil	maupun	pad	a	

materi	dan	isi	mata

pelajarannya.	Kcsernua	ini	yang	akan	mcmbentuk	insan-

insan	yang	sadar	akan	tugas	dan

tanggungjawabnya	sebagai	individu	dalarn	pcrgaulan	

masyarakat,	dan	itu	pula	yang

menjadi	escnsi	dari	pendidikan	karakter.

2.4	Mcmbangun	Pcndidikan	Karaktcr	mclalui	

Pcmbclajaran	Scni	Budaya

Pendidikan	karakter	ditempatkao	scbagai	landasan	untuk	

mewujudkan	visi	pembangunan

nasional,	yaitu	mewujudkan	masyarakat	berakhlak	mulia,	

bermoral,	beretika,	berbudaya,

dan	beradab	bcrdasarkan	Ialsafah	Pancasila.	Hal	ini	

sekaligus	menjadi	upaya	untuk

mendukung	perwujudan	cita-cita	sebagaimana	

diarnanatkan	dalam	Pancasila	dan

Pembukaan	UUD	1945.	Di	samping	itu,	berbagai	persoalan	

yang	dihadapi	oleh	bangsa

kita	dcwasa	011	makin	mendorong	semangat	dan	upaya	

pemcrintah	untuk

mernprioritaskan	pendidikan	karaktcr	scbagai	dasar	

pembangunan	pendidikan.	Semangat
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itu	secara	implisit	ditegaskao	dalarn	Rencana	

Pembangunan	Jangka	Panjang	Nasional

(RPJPN)	tahun	2005-2025,	di	mana	Pemerintah	

menjadikan	pembangunan	karakter

sebagai	salah	satu	program	prioritas	pcrnbangunan	

nasional.

Puskur	Diknas	(2010),	rnencoba	mcrinei	18	nilai	dalam	

pcngcmbangan	pendidikan

budaya	dan	karakter	bangsa,	yang	diharapkan	dapat	

diaplikasikan	pada	semua	jenjang

pendidikan	di	Indonesia	mulai	tahun	20	J	1.	Sebagai	

sasaran	penting	dalam	proses	dan

hasil	pcndidikan.	Konsep	pendidikan	karakter.tersebut	

diungkap	sccara	kualitas	dan

kuantiras,	rncliputi	:	religius,	jujur,	toleransi,	disiplin,	kerja	

keras,	kreatif,	mandiri,

dernokratis,	rasa	ingin	tahu,	semangat	kebangsaan,	cinta	

tanah	air,	menghargai,	prestasi,

bersahabatlkomunikatif,	cinta	darnai,	gernar	membaca,	

peduli	lingkungan,	peduli	sosial

dan	tanggung	jawab.	Nilai-nilai	ini	scsungguhnya	ada	di	

dalam	sctiap	aktivitas	proses

belajar	rncngajar,	karena	nilai-nilai	ini	mcrupakan	bagian	

yang	tidak	terpisahkan	dad

25

aspek	kcluhuran	dan	kebaikan.	Selanjutnya,	disimpulkan	

bahwa	sctidaknya	ada	tiga

unsur	dalarn	pcndidikan	karaktcr	yang	bisa	

dikernbangkanyaitu:	I)	pernbentukan

pcndidikan	karakter	yang	menumbuhkan	kcsadaran	scbagai	

mahkluk	dan	harnba	Tuhan

YME,	2)	pendidikan	karakter	yang	tcrkait	dengan	

kcilmuan,	3)	pendidikan	karakter	yang

rncnumbuhkan	rasa	cinta	dan	bangga	mcnjadi	orang	

Indonesia.

J	ika	diccrrnati	sccara	mendalarn,	bahwa	aplikasi	rnateri	

pclaksanaan	Mala	Pclajaran	Scni

Budaya,	memang	dapat	memenuhi	nilai-nilai	secara	

kuantitas	(krcasi	dan	kekaryaan)

maupun	kualitas	(apresiasi	dan	kognisi)	dari	nilai-nilai	

yang	diharapkan	dicapai.
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Irnplementasi	"ideal"	pernbelajaran	seni	budaya	yang	

kontributif	membangun	pendidikan

karakter	dilakukan	mclalui:	penguatan	pada	salab	satu	

bidang	scni	secara	utuh;	pengayaan

kegiatan	ekstra	kurikuler;	kolaborasi	dan	intcraksi	dengan	

biro/sanggar/dcaler	scni	yang

ada	dalam	masyarakat;	peniiaian	dan	dokumentasi	seni	

budaya;	aplikasi	karya	seni	dalarn

sernua	scktor	kchidupan	dalam	masyarakat.

3.	Kesimpulan

Dalam	mewujudkan	visi	pembangunan	nasional,	

pendidikan	karaktcr	merupakan	bag	ian

penting	scbagai	dasar	pernbentukan	masyarakat	berakhlak	

mulia,	berrnoral,	beretika,

bcrbudaya,	dan	beradab	bcrdasarkan	falsafah	Pancasila.	

Hal	ini	sekaligus	menjadi	upaya

untuk	mcndukung	perwujudan	ciia-cita	sebagaimana	

diamanatkan	dalarn	Pancasila	dan

Pembukaan	UUD	1945.	Sistem	pendidikan	nasional,	

menjadi	media	utama	dalarn

pcmbentukan	karakter	bangsa	yang	dilakukan	secara	

sistcrnatis,	kornprehensif	dan

bcrkesinambungan.

Salah	satu	bidang	pcmbangunan	yang	harus	dijaga	dan	

dipelihara	adalah	kebudayaan.

Kcberadaan	kcbudayaan	dapat	dilestarikan	dan	

dikembangkan	scbagai	wujud	cinta

kebangsaan,	salah	satunya	melalui	pcmbclajaran	Mata	

Pelajaran	Seni	Budaya	pad	a	semua

jenjang	pcndiclikan.	Isinya,	menggali	potcnsi	dan	

rnengoptimalkan	kckayaan	seni	budaya

yang	bcrtcbaran	di	.nusantara.	Secara	Iormal-kurikuler	

materi	Mala	Pelajaran	Seni

Budaya	tcrdiri	dari	4	(ernpat)	sub	bidang	scni,	yang	terdiri	

dari:	seni	rupa;	seni	rnusik;

scni	tari;	seni	tcater.	Bertujuan	agar	peserta	didik	rnemiliki	

berbagai	kemampuan	estctis

yaitu:	1)	memahami	konsep	dan	pentingnya	seni	budaya;	2)	

mcnampilkan	sikap	apresiasi

terhadap	seni	budaya;	3)	menampilkan	kreativitas	melalui	

seni	budaya;	4)	menampil.kan
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pcran	serta	dalam	seni	budaya	dalam	tingkat	lokal,	

regional,	maupun	global.

Implemcntasi	"ideal"	pernbelajaran	scni	budaya	yang	

mengarah	kcpada	pcmbentukan

karakter,	dapat	dilakukan	mclalui:	efcktivitas	penguasaan	

materi	melalui	konsentrasi	pad	a

salah	satu	bidang	seni	tertentu	secara	utuh.	Hal	ini	dapat	

diperkuat	dengan	kebijakan

pcmerintah	setcrnpat	untuk	mernbangun	zona	seni	budaya	

pada	sekolah	atau	bahkan	pada

wilayab	tertcntu.	Namun	demikian	harus	dilandasi	oleh	

daya	dukung	yang	kuat	berupa

sumber	daya	manusia	yang	profesional,	sarana	prasarana	

yang	mcmadai,	status	Mala

Pelajaran	pada	semua	jenjang	pendidikan	disetarakan,	scrta	

kesejahteraan	yang

bcrkcadilan.

DAFT	AR	PUSTAKA

Liekona,	Thomas.,	Dr.,	Educating	For	Character,	Bantam,	

New	York,	1991

Muslich.Masnur.	(2011)	Pcndidikan	Karaktcr:	Menjawab	

Tantangan	Krisis

Multidimensional,	Bumi	Aksara,	Jakarta.

Rarnli.	T.,	Pendidikan	Karakter,	Angkasa,	Bandung,	2003

Dokurncn	Ncgara,

26

Dircktorat	Jenderal	Pendidikan	Dasar,	Direktorat	

Pembioaan	Sekokah	Dasar,	2011

Panduan	Pengembangan	Pendidikan	Karakter	Melalui	

Pernbclajaran	Aktif,

Kreatif,	Efektif,	dan	Menyensangkan	(Pakern)	di	Sckolah	

Dasar".	Jakarta:

Kemendikbud.

Laporan	UNESCO	The	International	Commission	on	

Education	for	Twenty-first

Century,	2012

Panduan	Pelaksanaan	Pendidikan	Karakter,	Pusat	

Kurikulum	dan	Perbukuan,	20	II

Peraturan	Pemcrintah	Republik	Indonesia	Nomor	19	tahun	

2005	tcntang	Standar

Nasional	Pendidikan



Grammarly GrammarlyReport	generated	on	Tuesday,	Mar	27,	2018,	1:04	PM Page	17	of	17

Pusat	Kurikulum	Departemen	Pendidikan	Nasional,Bahao	

Pelatihan	Penguatan

Metodologi	Pembelajaran	Berdasarkan	Nilai-nilai	Budayu	

untuk	Membentuk

Daya	Saing	dan	Karaktcr	Bangsa,	oleh	2010.

Rencana	Pcmbangunan	Jangka	Panjang	Nasional	(RPJPN)	

tahun	2005-2025

Undang-Undang	No	20	tahun	2003

Undang-Undang	Nomor	14	tahun	2005

Undang-Undang	Nomor	l5	tahun	2005

27


