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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Persepsi Siswa Kelas XI Tahun Ajaran
2019-2020 terhadap Guru Seni Budaya yang Berlatar Pendidikan Non Seni (Pada Proses Belajar
Mengajar di SMA Pesantren Al-Qamar Takalar). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif
yaitu metode penelitian yang menganalisis data penelitian berupa angka-angka dengan
menggunakan statistik sederhana .Sampel dalam penelitian ini adalah Siswa Pesantren Al-qamar
Takalar. Sampel yang diambil yaitu siswa kelas XI sebanyak 125 Orang. Hasil penelitian
menunjukkan Persepsi Siswa Kelas XI Terhadap Guru Seni Budaya Yang Berlatar Pendidikan
Non Seni kategori sangat baik dengan persentase 7,4% atau 9 siswa, kategori baik dengan
persentase 20,7% atau 25 siswa, kategori cukup baik dengan presesntase 49,6% atau 60 siswa,
kategori kurang baik dengan persentase 19% atau 23 siswa dan kategori sangat kurang dengan
persentase 3,3% atau 4 siswa.

This study aims to find out how the Perceptions of Class XI Students for the 2019-2020
Academic Year of Cultural Arts Teachers with Non-Art Education Background (in the Teaching
and Learning Process at the Al-Qamar Takalar Islamic Boarding School). This type of research
is descriptive quantitative research method that analyzes the research data in the form of numbers
using simple statistics. The samples in this study were students of the Al-qamar Takalar Islamic
Boarding School. The samples taken were 125 class XI students. The results showed that the
Perception of Class XI Students Against Cultural Arts Teachers with Non-Art Education
Background was very good category with a percentage of 7.4% or 9 students, good category with
a percentage of 20.7% or 25 students, the category was quite good with a percentage of 49.6%.
or 60 students, the poor category with a percentage of 19% or 23 students and the very poor
category with a percentage of 3.3% or 4 students.
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