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A. Latar Belakang Penelitian

Mendidik anak merupakan persemaian cita-cita bersama. Anak merupakan

aset bangsa yang harus dibentuk dengan berbagai ilmu dan contoh perilaku baik yang

berguna bagi masa depannya. Merawat. harapan itu diperlukan pendidik yang

muittpuni yang tidak saja dapat menerapkan ilmu namun juga memberikan cahaya

penerang bagi kalbunya. Anak cerdas wawasannya dikatakan sebagai harapan bangsa.

Namun ada yang lebih penting dari itu, iajuga harus cerdas sosial dan emosional.

Di era global kecerdasan otak dan watak yang seimbang artinya kemampuan

merawat kelangsungan manusia di bumi hidup berdampingan, nyaman dan tentram.

Hal itu dikatakan (Morin 1999: 84) sebagai: (1) suara hati ekologis, yang sadar bahwa

kita bersama dengan semua makhluk hidup mendiami lingkungan hidup (biosfir)

yang sama. Dengan kesadaran akan ikatan antara diri kata dan biosfier, kita hentikan

mimpi muluk untuk menguasai jagat raya dan, sebagai gantinya, memupuk kerinduan

untuk hidup bersama di muka bumi, (2) suara hati warga bumi, rasa solidaritas dan

tanggung jawab terhadap anak-anak dunia, (3) suara hati spiritual akan kondisi

manusiawi, yang kan diperoleh melalui pemikiran kompleks yang terbuka untuk

mengkritik, kritis terhadap diri sendiri, dan saling memahami.

Kerinduan untuk hidup di muka bumi dengan damai, karena dihuni oleh

manusia berjiwa besar itulah dambaan kehidupan yang sebenarnya. Kelahiran



pendidikan umum di antaranya karena kepedulian terhadap pembinaan manusia

secara utuh sehat lahir dan bathin.
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Dengan adanya fenomena tersebut Sumantri (2007: 6) mengungkapkan:

" Kelahiran Pendidikan Umum berupa menyajikan pendidikan yang

berorientasi pada praktek pendidikan yang humanis peduli pada ide-ide dan
. manusia, pengembangan seluruh pribadi dengan masyarakat, memperhatikan

sebagai "human being" dan pengembangan individu dalam skala yang luas.
Emosional dan moral, juga intelektual secara integral. Dengan demikian
pendidikan umum peduli sekali terhadap pembinaan pribadi manusia ".

Manusia dinyatakan "sehat" jika otak dan watak selaras. Dua hal itu dijadikan

parameter kemanusiannya atau lazim disebut sebagai manusia purnawan. Pendidikan

umum secara global adalah mencapai manusia seutuhnya atau manusia purnawan.

Memanusiakan manusia dan mengajarkan berbagai kebenaran yang telah ditemukan

oleh manusia, baik yang bersifat saintifik, filosofis, maupun religius. Manusia

sempurna adalah manusia yang sehat lahir dan bathin, sebagai kesatuan utuh

kesempurnaan. Melalui olah raga dan olah pikiran (belajar) ke dua unsur itu dapat

dilatih secara intensif melalui pendidikan.

Jika kecerdasan otak hanya sebagai tujuan, maka yang terjadi adalah

"kepongahan intelektual". Kemampuan berpiktr hanya jadi andalan sementara

ketajaman rasadikesampingkan. Hal ini tentu dapat berakibat fatal, Sebagai contoh di

negara kila ini banyak ekonom yang nalar mengenai konsep mulia memajukan

ekonomi kerakyatan. Pada kenyataannya ia hanya mementingkan kepentingan sendiri

dan korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Pengusaha yang pandai, namun pada

kenyataannya ia mengekploitasi alam dan merusak lingkungan. Pendidik yang
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"cerdas nalar" tidak mampu menularkan dan menerapkan ilmu di lapangan. Pendidik

sebagai pilar kemajuan bangsa kiranya perlu mempertimbangkan lagi seperti yang

dikatakan Alwasilah (2006: 2) (

"Disadari pula bahwa di antara kita ada miskonsepsi seolah-olah pendidikan
yang terbaik itu adalah sistem pendidikan yang dikembangkan di dunia Barat,
sehingga seringkali kita menelan mentah-mentah konsep Barat, tanpa sikap
kritis. Di antara kita selama ini silau dengan sistem pendidikan Barat sehingga
butaterhadap keunggulan lokal yang larria terpendam dalam bumi kebudayaan
Indonesia".

Kearifan lokal sebagai keunggulan bangsa, seperti kebiasaan gotong royong,

bekerja sama dalam setiap kegiatan tidak selisih faharn karena persoalan poiitis dan

kelompok, saling menghargai, jujur, kreatifmencipta bukan mencontek. Hidup rukun

tidak tawuran karena persoalan sara, sengketa lahan, bahkan persoalan sepele.

Merawat anak penuh kasih sayang tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap anak

sehingga ia trauma sepanjang hayat. Peristiwa itu terjadi di berbagai belahan bumi

tanpa kecuali, seperti fakta penelitian yang dilakukan Goleman (1995: xvi) yang

menyatakan bahwa:

"...yang paling menghawatirkan berasal dari sebuah survey besar-besaran
yang dilakukan oleh orang tua dan guru-guru dan memperhatikan adanya
kecenderungan yang sama di seluruh dunia, yaitu generasi sekarang lebih
banyak mengalami kcsulitan emosional daripada generasi sebelumnya: lebih
kesepian dan pemurung, lebih berangasan dan kurang menghargai sopan
santun, lebih gugup dan mudah cemas, lebih imflusif dan agresif1.

Realitas itu terjadi juga di Indonesia, tawuran antar pelajar, menyontek saat

ujian, tidak santun pada orang tua, melakukan tindakan kekerasan pada temannya

(buliying), tawuran, kenalakan remaja, bahkan ada tindak kriminal anak usia sekolah



dasar dan Iain-lain. Media massa masih ramai membicarakan peristiwa sejenis itu.

Kriminalitas tidak hanya terjadi pada remaja dan dewasa saja. Menurunnya nilai-nilai

moralitas ini mulai menyentuh anak-anak usia Sekolah Dasar (SD), mereka ada yang

terlibat narkoba, tindakan kekerasan, seksualitas, bahkan sampai pembunuhan.

Berikut ini beberapa peristiwa faktual yang menjadi permasalah. bangsa ini

,yang cukup mengguncangkan dunia pendidikan diantaranya:

Alwasiiah (Pikiran Rakyat, 5 Januari 2009) menegaskan "Bangsa ini sedang

menderita sejumlah penyakit sosial, yaitu korupsi,- kolusi, nepotisme, pemalsuan

ijazah, kekerasan dan tawuran (maha)siswa, lemahnya nasionalisme, dan segala

pelanggaran lainnya. Karena mayoritas bangsa ini beragama Islam, maka dengan

mudah orang menuduh bahwa pendidikan agama. Islam telah gagal. membangun

karakter bangsa (character building) ".

Hawari (1999:77) menyatakan kehawatiran yang luar biasa bahwa:

"Tawuran, penyalahgunaan obat terlarang dan tindakan kriminal sering terjadi di

kalangan anak remaja. Hal itu disebabkan tidak adanya komunikasi antara keluarga,

sekolah, dan masyarakat yang lebih baik".

Peristiwa sontek masal atau ketidakjujuran yang terjadi di sekolah Dasar

Gadel Jawa Timur di mana yang jujur hanya seorang anak yang bernama Alif Ahmad

Maulana yang jadi di benci para orang tua siswa dan tetangganya (Kurnia, 2011:1).

Peristiwa itu yang cukup mengagetkan dunia pendidikan, ironi Alif menolak 'sontek

massai' pada ujian nasional beberapa waktu lalu bahkan menjadi terasing di antara

kawan-kawannya bahkan para tetangganya sekitarnya.



Kekerasan di sekolah, wali murid adukan gurunya karena salah seorang guru

pendidikan Islam di SDN Babakan Priangan 2 Bandung melakukan tindakan

kekerasan tahadap muridnya, dan perlakuan itu membuat anak ketakutan dan ingin

pindah sekolah (Pikiran Rakyat, 21 Pebruari 2012)

Murid Sekolah Dasar yang menusuk kawannya- sendiri di Depok, yang

menurut kakSeto diduga kuat tindakan kriminal dilakukan karena anak memiliki latar

belakang perlakuan kasar di keluarganya (Mulyadi, 2012:8)

Sadarjoen (2008:3) mengungkapkan: "Trauma masa kecil yang-penuh dengan

tindakan kekerasan baik rumah dan sekolah, atau terlalu banyak melihat perbuatan

buruk di rumah dan sekolah berakibat anak mengalami trauma pada masa depan

anak"

Bahkan Hutchins dalam Craig C. Howard (1991:63) menyatakan

kekhawatiran zaman dalam bukunya Theories of General Education menyebutkan

masa kini sebagai "the nadir ofmoral and political life ". Sontak peristiwa bangsa

ini (empiric Jo/aJ.mengundang berbagai kritikan dan komentar dan berbagai pakar

psikologi, agama, budaya, praktisi pendidikan dan Iain-Iain. Kritik dan saran dari

berbagai kalangan keilmuan hingga saat ini masih berlanjut. Artinya kepedulian

terhadap dunia pendidikan anak masih ada. Namun jika hal itu tidak ditindak lanjuti

oleh praktisi pendidikan maupun oleh pengampu kebijakan (pemerintah dalam hal ini

Departemen Pendidikan nasinal) maka peristiwa itu akan menjadi 'membisu

seribubasa' karena berhenti sebatas wacana. Tindak penelitian diantaranya sebagai

tindakan lanjutan harus diutamakan keberadannya. Penulis sebagai pendidik seni



akan berusaha mendekati persoalan itu dengan cara memulai penelitian di Sekolah

Dasar. Membentuk manusia yang to become stronger person sejak Sekolah Dasar

adalah sangat penting, seperti yang dikatakan Ikeda (2006:36 ) sang pelopor

pendidikan,.perdamaian, dan kebudayaan mengatakan: That spirit of "event just a

little" is important. Willyou take a stepforward or will you be content to. stay where

you are now? Everything a life determinant by that. Spirit "mulailah dari hal yang

kecil" sangat sederhana namun perlu keajegan dalam pelaksanaannya, seperti

menyentuh pendidikan Sekolah Dasar artinya, meletakan fondasi yang kokoh

sehingga anak dapat menjadi sosok yang berkarakter yang tangguh untuk

menyongsong masa depan. -- •• .

Masalah sosial yang semakin meningkat, tindak kekerasan, keramahan sikap

manusia terhadap lingkungan, dekadensi moral, kesantunan menurun, pelestarian

nilai-nilai budaya bangsa merosot, ini merupakan persoalan dunia secara global .

Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusian semakin menjauh, karakter bangsanya

menjadi semakin asing dalam raganya. Tillman (2007: 57) menyampaikan kata-kata

bijak untuk ha! itu yaitu "Belajarlah tentang cara-cara yang berbeda diseluruh dunia

untuk menyampaikan penghargaan terhadap orang lain". Pendidikan Umum atau

General Education dalam hal ini sangat lantang mengukuhkan kata "menghargai

orang lain" sebagai bagian dari kemanusian dan warga bumi yang bertanggungjawab

bagi kelangsungan bumi.

Dunia pendidikan tentu. saja harus mengambil bagian. dari persoalan ini

dengan cara mencari metodologis praktis, menjajagi model-model pembeiajaran



alternatif guna mengatasi persoalan secara ilmiah dan aplikatif. Para pendidik tidak

boleh menutup mata dengan kenyataan itu..Namun juga tetap harus mencintai negeri

ini, dengan.cara memberikan sumbangan nyata. Peneliti dalam hal ini, memiliki

kepedulian terhadap pendidikan anak di Sekolah Dasar, ingin memberikan kontribusi

melalui disiplin ilmu yang dimiliki, dalam rangka menyongsong perubahan cara

mendidik manusia Indonesia. Harapan ini bukanlah isapanjempol. Penelitian ini

diharapkan menunjukan hasil yang mengembirakan. Berbagai temuan ilmiah

mengenai proses serta hasil-hasilnya dapat meriggambarkan alternatif lain cara

pembeiajaran karakter bangsa melalui disiplin seni sebagai medium yang dapat di

implementasikan di Sekolah Dasar bahkan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Berbicara masalah pendidikan nasional, pemikiran masyarakat pada

umumnya terpusat pada unsur yang terlibat di dalamnya. Guru dan peserta didik ,

sepanjang sejarah pendidikan, selalu mendapat perhatian penting dan dijadikan tolok

ukur keberhasilan. Inti tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia

Indonesia berkualitas berazas Pancasila, ditentukan pula oleh peran pendidikan

Sekolah Dasar yang dianggap sangat fundamental.

Pappas (1970:21) menyatakan secara khusus mengenai pentingnya pendidikan

Seni di Sekolah Dasar bahwa: Jika Pendidikian seni dilaksanakan dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya. tentu ada sahamnya pada pemeliharaan kesehatan mental

dengan memberi kesempalan kepada anak-anak untuk menyalurkan berbagai tekanan

batin yang tidak dapat dilampiaskan melalui bentuk komunikasi verbal. Pendidikan

seni di sekolah bisa berfungsi sebagai terapi.



Pendidikan di Sekolah Dasar kerap kali dikaitkan dengan persoalan

perkembangan emosional atau mental yang sebenarnya, Perkembangan itu

hakekatnya terjadi semenjak anak dalam kandungah hingga akhir hayat.

Menanamkan dasar untuk mehcapai tujuan Pendidikan Nasional di-sekolah Dasar

bukanlah suatu hal yang mudah. Bagaimana cara mendidik anak dan apa yang

diharapkan dari pendidikan sejak tingkat awal, tentu memerlukan jawaban dan

pemikiran dalam menelaah pencapaian Pendidikan Nasional.

Menghadapi masalah pendidikan anak di Sekolah Dasar, kita sebagai pendidik

harus tanggap terhadap perkembangan zaman di mana teknologi, kultur belajar,

tuntutan kebudayaan masa kini dan sederet persolan menjadi hambatan yang dapat

dihadapi. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa pendidik memegang

peranan penting sebagai sumber informasi pengetahuan dan sumber pemikiran baru

dalam proses pendidikan. Pendidik dengan wawasan yang terbatas akan kurang

mampu menginformasikan pengetahuan pada anak didiknya dan jelas akan

berpengaruh pada pendidikan (Sjamsoe'oed Sadjad, 1990: 6). Dari .pandangan yang

lain, BJ Habibie (1990:2) menyatakan:

"Pendidikan anak sejak dini merupakan dasar dalam pengembangan sumber
daya manusia bagi masa depan. Anak harus diperkenalkan dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi sedini mungkin sehingga terbiasa dengan berolah
pikir sejak dini karena terlatih dengan baik. Dengan cara seperti itu anak-anak
Indonesia akan semakin mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan
menentukan perannya di masa depan. Apabila iklim ini dapat dikembangkan
dengan dengan baik , maka saya yakin bahwa pengembangan sumber daya
manusia dapat terlaksana dengan baik untuk menyongsong masa depan. Dan
usaha-usaha bangsa Indonesia yang telah dicapai saat ini harus terus
dikembangkan".



Pernyataan tersebut memberikan makna penting yaitu "menumbuhkembangkan

potensi generasi muda secara optimal untuk masa depan" dimana sebenarnya

keseimbangan dimaksud adaiah kesembangan "jiwa dan raga" pendidikan yang baik

haruslah mempertimbangan ke dua'aspek itu- secara berimbang seperti yang

dinyatakan lebih lengkap dalam Undang-undang Pendidikan Nasional pasal 4 tahun

2003

"Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat jasmani dan rohani, kerja keras, mandiri, estetis. berilmu, kreatif,
produktif, mampu bersaing, cakap, demokratis, • memiliki wawasan
keunggulan, harmonis dengan lingkungan "alam, memiliki tanggung jawab
sosial, dan memiliki semangat kebangsaan dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa "

Pendidikan Nasional Indonesia merupakan landasan utama, sebagai pijakan

dalam melaksanakan pendidikan secara paripurna. Pendidikan Nasional sudah

memuat tujuan yang sangat lengkap dan sempurna menyangkut berbagai aspek

tujuan, yang sangat mendasar guna membentuk manusia Indonesia yang unggul.

Tujuan tersebut hanyalah sebatas cita-cita semata yang hanya terukir indah

dalam kata saja, jika dalam implementasinya tidak mengerahkan segenap kemampuan

yang optimal dari berbagai unsur terkait dengan dunia pendidikan. Pendidikan

formal, informal, maupun non formal menjadi bagian utuh tidak terpisahkan dalam

mewujudkan tujuan mulia tersebut. Lebih penting dari itu, pendidikan itu amanah

konstitusional. untuk "mencerdaskan bangsa agar hidup sejahtera dan turut

mewujudkan perdamaian dunia" (UUD 1945).
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Estetis (Aesthetic) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keindahan.

Seni sebagai salah satunya yang menjadi sekaligus bagian integral dari kebudayaan,

merupakan hasif karya cipta, budi daya • manusia yang dibuat dengan sadar

(consciousness) melaui proses karsa-rasa-cipta (sebagai kesatuan bulat). Tidak ada

satupun dimuka bumi ini karya seni yang dibuat tanpa kesadaran akan kepentingan

sosial, lingkungan, ataupun kesadaran akan nilai-nilai.

Sauri (2006:29) mengulas perihal "ilmu" sebagai hasil cipta manusia bahwa:

sebagian ilmuwan menyatakan bahwa ilmu itu bebas nilai (values free). Ilmu harus

ada pada dunianya sendiri, dunia objektif. Tetapi pandangan itu tidak seluruhnya

diterima, sebagian ilmuwan menyatakan ilmu itu harus terkait dengan nilai. Yang

objektif itu sesungguhnya tidak pernah ada. Manusia tidak dapat melepaskan dirinya

dan meletakkan di tempat yang netral, karena ilmu tidak bisa dibiarkan kosong dari

nilai. Demikian juga, seni telah mengalami perkembangan dengan berbagai aliran

filsafat yang mendasarinya hingga sampai pada suatu situasi di mana manusia secara

bebas melahirkan ekspresi seninya. Seni menjadi tanpa bentuk dan arah. Seni yang

bebas nilai telah membuktikan sisi lain berkesenian yang melahirkan kebebasan yang

kering dan menakutkan.

Sementara terkait dengan persoalan estetis atau keindahan, Ziegfeld (1953:8 )

menjelaskan bahwa : Art is a universal language that has to be learned. Seni adalah

bahasa universal dan harus dipelajari, apalagi terkait dengan seni anak yang penuh

dengan ungkapan perasaari yang berguna bagi perkembangannya. Pendidikan seni

sebagai bagian integral ditegaskan oleh Spencer (dalam Ziegfeld, 1953:7) mengusung

/£
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tiga fondasi penting yaitu: Intellectual, Moral, and Physical. Karya seni tidak hanya

mengasah emosi semata melainkan mengasah pikiran, kehalusan moral juga

keindahan'secara inderawi yang dapat memberikan informasi atau kesenangan bagi

orang lain.

Karya seni melalui kreatifitas melibatkan unsur potensi manusia yakni

intelektual, kecerdasan emosi dan keterampilan yang dibentuk melalui proses

pengalaman (experience) melalui pembiasaan dan latihan (habit &• drills) yang

berjalan secara evplutif.

Pengalaman kreatif anak nampak dari .kecenderungan ingin mengenai

dunianya, menjajaki lingkungannya, menemukan sesuatu, membuat sesuatu yang

baru (baru bagi dirinya), membentuk dengan cara-caranya yang unik dan, kreatif.

Kreativitas merupakan suatu proses perkembangan. Pada anak yang penting ialah

proses bersibuk diri secara kreatif. Tanggung jawab pendidik untuk mengusahakan

suatu lingkungan yang merangsang dan mendorong (press) minat anak untuk

mengungkapkan keunikan dirinya secara kreatif(Munandar: 1988: 39).

Memotivasi. kegiatan anak dalam kreativitas seni rupa tidak saja mengasah

ranah kognitif dan psikomorik saja, tapi juga menyangkut afektif atau ranah sikap

yang terkait dengan nilai-nilai sesuai dengan pemahamannya. Memahami dunia anak

harus memahami pula perkembangan psikojogis anak, sehingga dapat memaknai

nilai-nilai yang di ekpresikannya.

Nilai-nilai dimaksud adalah hal-hal yang bcrguna bagi "kemanusiaan" atau

nilai budaya yang dapat membentuk karakter anak. Pendidikan nilai melalui seni
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yang implisit dibahas dalam buku-buku berikut ini: Education Through the Art

(Read,1984), Creative and Mental Growth (Lowenfeld, 1982 ), Living values

education Program (Tillman: 2004a,b,c), Ahalizing Children's Art (Kelllog :1970),'

Education and Art (Ziegfeld, 1954), Art Connections (Aland, 1991), Art Education:

Means and Ends (de Francesco, 1958), The Art ofApreciation (Osborn,1970), Infant

And Child Care (Fowler: 1980), Art And Cogntion, Integrating The Visual Arts in

The Curriculum (Efland, 2002), Imagination and Education (Nadaner, 1988),

Children and Art Teaching (Gentle: 2001) adalah beberapa buku yang mengusung

pendidikan seni yang juga terkait dengan pendidikan nilai; Cita-cita menggapai nilai

dengan penguatan pada pendidikan budaya dan karakter (KTSP 2006) merupakan

keniscayaan yang dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan program

peiaksanakan yang dirancang (learning by design) secara kontekstual.

Berkarya seni sebagai media membangun nilai-nilai di sekolah adalah cara

yang dipandang tepat, mengingat pembeiajaran seni termasuk dalam rumpun

pembeiajaran "yang dipandang sederhana dalam pelaksanaan" ternyata dianggap pula

sebagai pembeiajaran yang bersifat relaksasi bagi anak karena cenderung

menggembirakan, tidak terlalu banyak aturan mengikat. Kekuatan ini tentu sangatlah

memungkinkan untuk dijadikan medium untuk Pendidikan Budaya dan Karakter

Bangsa. Keberhasilan pembeiajaran di antaranya terukur bila siswa dapat menerima

pembeiajaran dalam kondisi antusias (gembira), dianggap berhasil secara psikologis.

Tilman (2004c: xvi) menyatakan selain relaksasi. anak-anak didorong untuk

/^
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berefleksi tentang nilai dan mengalami> nilai tersebut dengan artistik dan kreatif

melalui kesenian.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji.mengenai "Pengembangan Model

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa melalui Stimulasi Menggambar Ekspresi

Berbasis Nilai". Penulis menganggap penting hal mi, karena pendidikan melalui seni

atau education through the art yang hingga kini masih melekat dalam kurikulum

nasional, merupakan salah satu sarana/usaha pemerintah yang harus didukung dalam

upaya menyalurkan hasrat para peserta didik secara positif melalui berkarya dan

berapresiasi seni.Disisi lain pendidikan bukanlah konsep menjejali.informasi belaka,

melainkan harus memiliki dampak pengiring (nurturant effect) berupa perubahan

sikap, mental, moral, perilaku, rasa damai, serta nilai-nilai budaya setempat. Ikeda

(2005: i) menyatakan hal itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan yakni Education,

Culture, Peacefor All Human Kind.

Secara alamiah dalam karya seni akan tampak perubahan-perubahan tradisi

karena pengaruh lingkungan setempat, karena seni bersifat adaptif terhadap

perubahan, seperti halnya perististiwa cultural syncretism (Caroline Turner: 1993:

xiv). Harapan mengakar kepada tradisi (cultural up root) dalam tindak dan perilaku

hanya 'isapan jempol' jika tidak ada usaha mengkontruksi kembali nilai-nilai atau

kearifan budaya bangsa. Sekaitan dengan hal itu, Kumaris pada tahun 1995 dalam

Tillman (2004:xi) menyatakan Sharing Our Values for a Better World, sebagai

bagian dari proyek besar Internasional PBB tentang Living Values Education

(LVEP), program dalam rangka merayakan ulang tahun ke-50. Prpjek tersebut
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melibatkan interdisiplin ilmu yang menjadi bagian utuh pendidikan yang sepenuhnya

mendukung Pendidikan Umum atau General Education (GE).

' .Penulis sebagai bagian dari dunia pendidikan, akan berusaha. memberikan

kontribusi nyata secara khusus bagi dunia pendidikan anak. Pendidikan seni untuk

anak (child art) memiliki berbagai keunggulan bagi pendidikan anak dan dinyatakan

oleh pakar pendidikan (seperti yang termuat pada buku tersebut di atas) melalui seni

sangat potensial untuk menanamkan nilai-nilai pada anak sejak dini. Ahalisa unsur

yang terkandung dalam karya seni (diversity) baik yang kasat mata (fisik,

fisikoplastis) maupun tidak kasat mata (fsikis, ideoplastis), akan memberikan

kontribusi penghayatan "nilai" yang bermanfaat bagi peserta didik.

Pengembangan model ini, dalam konteks budaya setempat dengan

mengintegrasikan nilai-nilai yang diajarkan ke dalam aktivitas sehari-hari dan

berlandaskan kurikulum. Model pembeiajaran berbasis nilai dengan penguatan pada

pengembangan kecerdasan emosi (Goleman, 2006: 43-156) meliputi kajian pada

aspek ekpresi dan apresiasi karya seni yang meliputi: (I) Kesadaran (2) Mengelola

emosi (3) Memanfatkan emosi secara produktif; (4) Empati; (5) Membina hubungan

Di sisi lain dampak pengiring lainnya (nurturant effect) dari sejumlah aktivitas

pengalaman yang akan dijadikan pengayaan dengan mengekplorasi pula nilai-nilai

kunci pribadi sosial di antaranya:

1. Ketauhidan/ketuhanan (yang terakumulasi lengkap dalam UUPN,
2003).

2. Kedamaian

3. Penghargaan

/•?



4. Cinta

5. Tanggung-jawab
6. Kebahagiaan
7. Kerjasama
8. Kejujuran
9. Kerendahan hati

lO.ToIeransi

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

v^^
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1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini merupakan upaya nyata untuk turut serta mencerdaskan bangsa,

melalui bidang ilmu yang dikuasai. Berbagai literatur pendukung masalah penelitian

ini cukup mendukuhg bahwa, keberadaan Seni Rupa dalam konstelasi dunia

pendidikan selain memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak dari segi

kognitif, psikomotorik, juga aspek afektif berupa perilaku, mental, moral, tanggung

jawab sosial, akhlak dan seterusnya, merupakan amanah undang-undang yang

dibebankan pada setiap bidang keilmuan atau pembeiajaran tanpa kecuali.

Berdasarkan fakta yang terjadi saat melakukan observasi pra penelitian,

dalam pembeiajaran Seni Budaya dan Keterampilan (khususnya pada materi

menggambarekspresi) teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman guru mengenai hakekat dari pembeiajaran

menggambar ekspresi bagi perkembangan emosi anak yang berguna bagi

pembentukan karakter bangsa.



2. Rendahnya pemahaman mengenai kebebasan berekpresi sehingga

seringkali memunculkan , bentuk-bentuk gambar yang cenderung

stereotype. : . '

3. Rendahnya kemampuan guru mengenai strategi pembeiajaran /penerapan

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (PBKB) yang dituangkan dalam

Rencana Pelaksaaan Pembeiajaran (RPP) pembeiajaran Seni Budaya dan

Keterampilan (SBK).

Akibat dari permasalahan tersebut maka nampak pula berbagai kelemahan:

1. Guru seringkali mengajar dengan pola "klasik" pembeiajaran menggambar

ekspresi hanya sebatas keterampilan semata tidak menyentuh hal yang

berkaitan dengan pengembangan karakter anak.

2. Kebebasan ekspresi anak menjadi terhambat, pembeiajaran menggambar

ekspresi menjadi membosankan sehingga tidak menghasilkan karya yang

ekspresif dan lugas.

3. Guru kebingungan mengaplikasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

dalam pembeiajaran menggambar ekspresi.

Penelitian ini, diharapkan melahirkan "Model Pembeiajaran Berbasis Nilai

dengan Penguatan pada Pengembangan Kecerdasan Emosi" yang dapat memberikan

kontribusi bagi kecerdasan anak bangsa secara purnawan sejalan dengan tujuan

Pendidikan Nasional tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menjabarkan

identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:
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Gb. 1.1. Diagram Identifikasi Masalah Penelitian

2. Rumusan Masalah

Inti permasalahan penelitian ini, ialah kurangnya kreativitas guru dalam upaya

mengimplementasikan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Untuk itu

diperlukan tindak pemecahan masalah melalui uji coba model pembeiajaran stimulasi



menggambar ekspresi berbasis nilai dengan strategi sistemik, mudah dilaksanakan

oleh guru dengan hasil yang optimal. Pembeiajaran dapat diraih oleh guru sebagai

fasilitator juga oleh murid sebagai peserta didik. '

Selanjutnya, setelah terindentifikasi masalah penulis rumuskan masalah itu

secara sfesifik ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Visi dan misi apakah yang dikembangkan sekolah dalam mendukung

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa?

2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh sekolah dalam strategi

pengembangan PBKB (Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa) yang

dibebankan dalam mata pelajaran SBK (Seni Budaya dan Keterampilan)?

3. Bagaimana Model pembeiajaran PBKB melalui stimulasi menggambar

ekpresi berbasis nilai dengan penguatan kecerdasan emosi diterapkan di

Sekolah Dasar ?

4. Adakah pengaruh ekperimentasi pembeiajaran stimulasi menggambar ekpresi

berbasis nilai terhadap perubahan nilai dan kepribadian yang di ukur melalui

laporan prestasi hasil belajar peserta didik?

5. Adakah perubahan sikap yang terjadi, dalam ekspresi visual melalui analisis

bahasa rupa gambar anak?

C. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi membangun karakter

bangsa melalui penemuan mode! pembeiajaran menggambar ekspresi stimulasi



menggambar ekspresi berbasis nilai yang secara rinci tujuan itu dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan Visi dan misi yang dikembangkan sekolah dalam mendukung
Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa.

b. Mengevaluasi proses pembeiajaran dan merekontruksi ulang cara pembeiajaran

seni sebagai salah satu ujung tombak pembeiajaran nilai-nilai atau karakter

bangsa di Sekolah Dasar. - -

c. Menemukan model pembeiajaran menggambar ekspresi berbasis nilai sebagai

• bagian dari kontribusi membangun karakter bagi anak Sekolah Dasar.

Memotivasi para pendidik agar memandang pendidikan sebagai sarana

memberikan nilai-nilai kehidupan yang nyata kepada peserta didik.

d. Memyerifikasi atau usaha pembuktian bahwa pendidikan setli dapat dijadikan

medium pembeiajaran karakter bangsa yang cukup efektif dalam

menginternalisasikan nilai-nilai budaya bangsa. Juga mengkaji tata laksana

pembeiajaran pendidikan seni di Sekolah Dasar yang didalamnya terkandung

Pembeiajaran Budaya dan Karakter Bangsa (PBKB).

e. Menganalisis ungkapan emosi yang terkait dengan nilai- nilai kemanusian

melalui hasil gambar ekspresi anak. Membantu anak memikirkan dan

merefleksikan nilai-nilai, mengekpresikan nilai-nilai tersebut dalam

hubungannya terhadap kepedulian pada orang lain atau masyarakat bahkan

kepada dunia (menghayati nilai-nilai)

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
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1. Bagi dunia pendidikan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi

yang berarti bagi ilmu pengetahuan. Memberi. warna baru pendidikan seni

berbasis nilai yang sangatdibutuhkan di era global yang penuh dinamika.

2. Bagi Perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK),

hasil penelitian ini memberikan masukan mengenai strategi pembeiajaran

yang inovatif dan kreatif yang memberikan pengayaan pada model-model

pembeiajaran sebelumnya.

3. Bagi pendidik seni hasil penelitian ini memberikan wawasan baru efesien

dan efektif pembeiajaran melalui seni, yang dapat dijadikan pilihan dalam

strategi pembeiajaran di berbagai mata pelajaran. Sebab " a picture is

more than a thousand word" pembeiajaran secara visual dimanapun

disukai karena peserta didik dapat menginterpretasi lebih dari sckedar

kata-kata (verbalism).

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal bagi

penelitian selanjutnya untuk ditindaklanjuti dalam berbagai lingkung

penelitian yang lebih luas ataupun lebih spesiflk.

5. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan model ekperimen ulang,

atau referensi latihan penelitian pendidikan karakter melalui wahana seni

yang cenderung diminati anak.

6. Bagi penulis, penelitian ini sebagai titik tolak penelitian selanjutnya yang

akan terus digeluti penulis. Penelitian ini pun sangat menambah wawasan

penulis dan sebagai penyadaran bahwa harapan dan kenyataan {das sein
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das solen) yang kerap kali terjadi kesenjangan perlu dibuktikan dengan

fakta penelitian. Jika ingin menambah wawasan yang dapat keandalan

"model pembeiajaran dapat dipertanggung jawabkan di dunia pendidikan.

E. Deflnisi Operasional

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini, serta untuk memaknai beberapa

konsep penting dalam variabel penelitian ini maka diperlukan penjelasan beberapa

konsep mendasar sebagai berikut:

1. Pendidikan Budaya

Penganut philosophical anthropology berpendapat dengan tegas budaya

adalah istilah yang dipergunakan untuk membedakan antara manusia dengan mahluk

hidup binatang; bahwa seluruh pola bernalar maupun perilakunya tidak dilihatdari

sudut genetisnya, tapi dari hubungan sosialnya. Hubungan sosial itu mengandung

makna yang memiliki dimensi kesadaran.

Manusia dikendalikan oleh nalar (berpikir) yang diartikulasikan kedalam berbagai

perilaku dan tindakan yang dianggap mengandung nilai untuk kehidupan sosial.

Perilaku binatang didasarkan pada respon adaptif (bersifat naluri) terhadap

lingkungan alam sekililingnya yang relative konstan, sedangkan pada manusia selalu
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merubah sesuai dengan acuan nilai seiring dengan proses perubahan dan situasi yang

dihadapi (conditioning).

Budaya afau kebudayaan (berasal dari ' bahasa Sansekerta yaitu "buddhayah*

yang merupakan bentuk jamak dari "buddhi" (budi atau akal) diartikan sebagai hal-

hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Hasil dari olah pikir itu, menghasilkan

sesuatu berupa benda atau non-bendawi (konsep, ide). Van Peurseun (1988:9)

menandaskan "Kebudayaan merupakan endapan dan kegiatan manusia". Manusia

memproduksi sesuatu atas dasar kebutuhan dan pertimbangan nilai-nilai.

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, di dalamnya memuat

pengetahuan, ide, gagasan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan

berbagai hasil daya pikir manusia.

Proses berkebudayaan meliputi rasa (dunia ide), cipta (proses penciptaan, to

create) , karya (produk) masyarakat. Pendidikan budaya mengarahkan

pengembangan segenap potensi itu untuk menghasilkan karya tertentu yang bemilai

bagi manusia lainnya.

2. Membangun Karakter Bangsa

Membangun dalam pengertian harfiahnya " bangkit berdiri" (KBBI: 1997:

89) dengan kata Iain membangun karakter bangsa dimaksud sama artinya dengan

membangkitkan karakter bangsa. Dalam logika lain membangun berarti menyusun,

mengkontruksi dengan menggunakan alat dan material tertentu. Dengan demikian
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penelitian ini berusahasecara kontruktif mendirikan bangunan yang bernama karakter

bangsa dengan material berupa pembeiajaran seni yang sementara alat medianya

adalah oerupa stimulasi menggambar ekpresi berbasis nilai (salah satu pembeiajaran

seni rupa).

Membangun karakter (Character building) di Indonesia telah menjadi

trend yang dibicarakan mulai dari presiden hingga kalangan pendidik. Bahkan

menteri Pendidikan Nasional Mohamad Nuh berulang kali menyatakan dan

mendengungkan terus perihal pentingnya karakter bangsa di sekolah. Karena

dianggap penting maka setiap rancangan pembeiajaran di sekolah guru wajib

memasukkan 18 karakter bangsa sebagai bagian dari pembeiajaran yang tidak

terpisahkan. Tidak terkecuali pada pembeiajaran Seni Budaya dan Keterampilan

(SBK). Tidaklah mudah mendefinisikan konsep karakter (lebih jelasnya pada

Bab II akan dibahas secara teoretik). Berbagai pemahan tentang karakter

sangatlah beragam bergantung pada penekanan konteksnya ataupun pendekatan

pemikirahnya. Kajian psikologis, pedagogis atau pendidik bidang studi tertentu

akan berlainan memahami tentang karakter bangsa. Latah mengenai karakter

bangsa kerap kali terjadi salah kaparah dimana karakter dimaknai dengan

sesuatu yang baik padahal bisa juga karakter tidak baik. Hal ini sama dengan

pemahaman kata moral bisa moral baik atau "bejat moral". Lain halnya dengan

etik (ethic) yang berarti beradab, layak dan seterusnya terkait dengan kebaikan

(goodness). Kendati demikian dalam dunia pendidikan dimanapun kebaikan atau
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keburukan sekalipun, keduanya dapat dijadikan contoh dalam pembeiajaran.

Persoalannya, bagaimana cara metranformasikan hal itu supaya dapat difahami

dengan baik oleh peserta didik.

Studi tentang karakter telah lama menjadi pokok perhatian para psikolog,

pedagog, dan pendidik. Apa yang disebut karakter bisa.dipahami secara berbeda-

beda oleh para pemikir sesuai penekanan dan pendekatan mereka masing-masing.

Oleh karena itu, memang tidak mudahlah menentukan secara definitif apa yang

dimaksud dengan karakter. Menurut Kusuma (2007: 79)

"Karakter dipahami sebagai struktur antropologis dalam diri individu sehingga
pendekatan atasnya bersifat proses, menekankan dimensi pertumbuhan
menuju kesempumaan. Karakter menjadi sebuah gerak dialektis proses
konsolidasi individu secara dinamis sehingga menghasilkan karakter
kepribadian yang stabil".

Pendekatan proses dalam dunia pendidikan adalah pendekatan paling

humanis, apalagi membangun karakter bukanlah pendidikan yang hasilnya dapat

dilihat langsung perlu proses untuk melihat dan mengevaluasi. Karakter bangsa

inipun dalam pendidikan bersifat nurturant effect dimana hasil bukanlah sesuatu

yang kasat mata melainkan peristiwa ruhani atau sesuatu yang amat spiritual bagi

pelakunya. Secara sederhana karakter itu diartikan perilaku yang baik, budi pekerli,

kepribadian, tabiat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak kemanusian

3'ang dihayati oleh kalbu yang melekat pada diri seseorang. Bahkan ada yang

beranggapan perilaku yang bermoral yang sesuai dengan kaidah atau tradisi suatu

komunitas atau bangsa. Karakter juga seringkali discbut sebagai kepribadian
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manakala kepribadian itu dianggap sebagai "ciri atau karakteristik atau gaya atau

sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukanrbentukan yang diterima

dari lingkungan, misainya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak

lahir." (Kusuma, 2007: 80) .

Dalam konteks pendidikan karakter itu sendiri dapat dirawat dengan cara

pendidik memberikan pembiasaan-pembiasaan yang lambat laun dapat melekat

pada perilaku anak. Cara ini dalam dunia pendidikan dikenal sebagai drills atau

latihan-latihan yang memberikan penguatan terhadap perilaku yang sudah ada

dalam diri anak atau perilaku baru yang dikenalkan melalui contoh nyata. Jahiri

(2007) memberi istilah untuk hal itu sebagai 'pelakonan' dalam kehidupan sehari-

hari.

Peneliti dalam hal ini melakukan tindak ekperimentasi berupa stimulasi

menggambar ekspresi yang dapat merangsang daya cipta siswa juga

mengintemalisasikan nilai-nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Peneliti

juga melakukan stimulasi verbal yang member penguatan (reinforcement) supaya

penghayatan terhadap yang dilihat atau dirasakan lebih dapat diserap secara efektif.

Jelasnya di Bab II kajian teoretis dan Bab Illmetode penelitian hal ini kan

dijelaskan secara mendalam.

Pada saat digulirkan kebijakan pentingnya karakter bangsa, Kementrian

Pendidikan dan kebudayan gencar melakukan saresehan dan sosialisasi diantaranya,

Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa untuk

memperoleh berbagai masukan dari para ahli seperti kaum akademisi di kampus-
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kampus, budayawan, tokoh agama, praktisi pendidikan, dan juga guru di sekolah-

sekolah. Kegiatan ini dapat dibilang cukup berhasil karena.gaung karakter bangsa

tersebut dirasakan hingga kini. Namun dalam pelaksanaannya Ynasih "ewuh

pakewuh" . Banyak guru yang masih kebingungan cara pelaksanaannya karena

karakter bangsa ini harus lebur dalam berbagai mata pelajaran secara integratif.

Kebanyakan guru memilih berkutat pada materi pelajaran dengan target selesai di tiap

semester. Salah satu upaya antisipasi mengatasi persoalan itu,.dilakukan oleh penulis

dalam penelitian ekperimental ini. Berbagai teori yang mendasari ini tentu haruslah

kokoh sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi distorsi sehingga tidak mencapai

tujuan yang diharapkan. Penekanan mengenai pentingnya ranah karakter bangsa

diajarkan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Muh. Nuh (2010) di

berbagai kegiatan safari sosialisasi hal tersebut berulang kali dikatakan secara tegas :

"Sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi
memiliki peran penting sebagai agen penyebar virus positif terhadap karakter
dan budaya bangsa.... kebiasaan atau budaya yang perlu ditumbuhkembangkan
di antaranya budaya apresiasif konstruktif".

Pada dasarnya tidak ada yang menolak keberadaan kurikulum yang

menyertakan karakter bangsa. Karena semua orang dibelalahan dunia manapun

menyadari betapa pentingnya hal ini. Kendati, tindak selanjutnya yang penting

bagaimana implentasi di sekolah-sekolah, bagaimana menyusun dan membuat

pembeiajaran ini menjadi sistemik dan dapat difahami, dan dihayati oleh peserta

didik. Anak dapat mengapresiasi sebagai bagian ranah Blomisme bukanlah hal yang

mudah juga, karena sikap (afeksi) merupakan bagian kompleks yang terkait dengan
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penghayatan, menyentuh perasaan, meluruskan hati, penyadaran kembali dan

seterusnya. Langkah konkret yang dilakukan penulis akan mencoba mengekplorasi

berbagai kendala dihadapi melalui uji coba model yang telah direncanakan secara

ilmiah.

Adapun Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

yang dicanangkan Mendiknas tersebut meliputi 18 Karakter:

1. Religius : sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup

rukun dengan pemeluk agama lain.

2. Jujur : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai

orang yang selalu dapat.dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku,

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya

4. Disiplin : Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada

berbagai ketentuan dan peraturan

5. Kerja Keras : Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas

dengan sebaik-baiknya

6. Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil

baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7. Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah lergantung pada orang lain

dalam menyelesaikan lugas-tugas
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8. Demokratis : Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak

dan kewajiban dirinya dan orang Iain

9. Rasa Ingin Taho: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya,

dilihat, dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan: Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan

kelompoknya

11. Cinta Tanah Air : Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa

12. Menghargai Prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta

menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat/Komunikatif: Tindakan yang memperlihatkan rasa senang

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

14. Cinta Damai: Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

15. Gemar Mcmbaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
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16. Peduli Lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk rriemperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi

17. Peduli Sosial: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada

orang bin dan masyarakat yang membutuhkan.

18. Tanggnng-jawab : Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri,

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang

MahaEsa.

Karakter bangsa dimaksud sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari perilaku

yang terdapat dalam keseluruhan perilaku baik manusia atau budi pekerti. Oleh sebab

itu perdebatan yang menjadi tidak perlu karena kecerdasan emosi yang dikemukakan

oleh beberapa ahli pendidikan yang terkait dengan kecerdasan emosi seperti yang

dikemukakan dalam buku Salovey, Meyer, Gardener (2003), Tillman (2004) atau

kecerdasan spiritual ala Ginanjar (1987) juga menjadi bagian khasanah penelitian

yang dikaitkan dengan karakter sebagai pengayaan {enriching) yang memberikan

kontribusi baik secara definisi maupun spesifikasi perilaku sangat penting

diejawantahkan dalam penelitian ini.

Kiranya,dukungan terhadap reformasi pendidikan yang menitik beratkan pada

spiritual itas pembangunan manusia yang berkarakter yang digaungkan oleh

Departemen Pendidikan Nasional perlu didukung oleh insan pendidikan secara
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kaffah dan tidak "setengah hati". Mengikat pentingnya pembangunan karakter

bangsa sebagai sesuatu yang memiliki nilai spiritualitas ini harus dibentuk sedini

mungkin, upaya'itu diantaranya melalui seni karena sen! pun hakekatnya pendidikan

bersifat spiritual sebagai sumber nilai-nilai yang akan memberikan kontribusi yang

berarti bagi dunia pendidikan.

Mengapa spiritualitas karakter. bangsa itu penting? spiritualitas penting

sebagai bagian dari pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia. Perlu disadari

sepenuhnya bahwa perubahan manusia dan. masyarakat yang sesungguhnya terjadi

apabi la spiritual itasnya turut berubah.

Injlah yang menjadi core atau inti yang sebenarnya dari pendidikan dan sangat

fundamental. Namun, ironisnya reformasi pendidikan yang diluncurkan oleh

Departeman Pendidikan Nasional dan dinas-dinas pendidikan kita pun sama polanya

dengan reformasi dalam bidang-bidang pembangunan lain seperti bidang politik dan

hukum. Reformasi menjadi tidak jelas arah tujuan karena hanya bertumpu pada

mekanisme-mekanisme, dan prosedur-prosedur baru, dan cenderung tanpa

pemahaman dan penghayatan yang reformasional.

Hampir semua program reformasi yang ada sekarang ini lebih berbicara tentang

prosedur baru atau mekanisme baru, tanpa spiritualitas baru. Pembangunan karakter

bangsa sebagai bagian dari pembangunan spiritual tidaklah semudah membalikan

tangan. Pendidikan yang menjadi ujung tombak harus berani melakukan

pembaharuan yang memberikan. pencerahan terhadap sejumlah . harapan itu.

Pendidikan Karakter dianggap sangat penting karena kedudukannya sebagai upaya

/.
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pengembangan nilai integritas bangsa. Persoalan yang terjadi di lapangan seperti yang

dicontohkan Alwasilah (2009:3), menandaskan :

"Tanpa kompetensi pedagogik, guru bisa terjebak dalam pengotakan bidang-
bidangkeilmuan sesuai yang diminatinya. Tidak sedikit guru yang mengajarkan
agama seolah-olah menyiapkan siswa menjadi Kiai atau pakar agama.
Muncuhh fenomena spesialisasi dini, padahal pelajaran agama di sekolah tidak
dimaksudkan sebagai spesialisasi, tetapi bagian dari pemberitukan watak
(character building) atau pendidikan umum".

Gambaran itu menunjukkan, pendidikan merupakan kebulatan bukan terpecah

menjadi bagian-bagian, ekpektasinya berupa harapan bahwa pendidikan sejatinya

tidak hanya menekankan pada aspek "nalar ilmu" melainkan menghayati dan

mengamalkan ilmu. Itulah yang disebut pendidikan memiliki nilai bagi peserta

didiknya. Juga bagi pendidik bukan menuangkan ilmu (pouring) tetapi memberikan

makna terhadap pembeiajaran yang diberikan, di lain pihak ia pun harus memberikan

keteladanan untuk meluruskan sikap para peserta didik secara proporsional (umatan

wasaton) .

3. Stimulasi Menggambar Ekspresi Berbasis Nilai

Stimulasi yang artinya dorongan, atau rangsangan (KBBI, 1997:963) dalam

bahasa stimulus yang "something thai promotes activity, interest, or enthusiasm. "

(Oxford Dictionary v I.I, 2001) sesuatu yang terkait dengan menggiatkan aktifitas,

minat, atau semangat. Sedangkan menggambar ekspresi

Merupakan salah satu materi pembeiajaran dalam Pendidkan Seni Rupa atau dalam

KTSP dikenal sebagai mata pelajaran SBK(Seni budaya dan Keterampilan).
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Pada kegiatan menggambar ekspresi siswa dituntut dapat mengungkapkan

perasaaan kedalam bahasa rupa secara lugas (ekspresif). Untuk menghasilkan karya

yang ekspresif dan penuh penghayatan, -guru ditunfut mampu menggiatkan atau"

mendorong antusias berkarya. Bila kegiatan stimulasi dilakukan secara baik maka

karya yang dihasilkan diharapkan akan sesuai dengan tujuan pembeiajaran.dimaksud.

Mata pelajaran SBK dan mata pelajaran lainnya pada kurikulum KTSP telah

dititipi muatan PBKB (pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa). Ole karena itu,

selain guru seni mengajarkan bagaimana menggambar dengan lugas juga harus

mampu melekatkan nilai (values embedding) yang •terkandung dalam PBKB.

Melekatkan atau menanamkan nilai-nilai pada anak sejak dini apalagi melalui sarana

seni sangatlah memungkinkan, karena setiap anak pada dasarnya adalah kreator seni

yang ulung seperti yang dikatakan Picasso "We do not need to teach children how to

paint, it is us who have to learn from the purity of children's painting" (Hara,

1994:16).

Pendidik cukup memberikan stimulasi, karena pada dasarnya tidak perlu

mengajari hal yang terlalu teknis ketika anak melukis, karena akan menggangu

kemurnian dalam karyanya. Menstimulasi daya cipta anak dan menanamkan nilai-

nilai dapat dilakukan bersamaan dalam sebuah aktivitas- kegiatan seni

menggambar/melukis. Stimulasi hanyalah sebagai trigger atau treatment dan

statusnya tidak mengintervensi teknis cara menggambar anak ataupun ekpresmya.

Model pembeiajaran menggambar ekspresi. berbasis nilai merupakan sebuah

rancangan model (by design) yang dibuat berdasarkan kepentingan betapa pentingnya
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pendidikan seni mengambil bagian dalam kontribusi pendidikan nilai. Dimana konsep

konsep sebelumnya telah ada diletakan oleh Herbert Read dan pendidik seni lainnya

yaitu Education Through the Art atau pendidikan melalui seni. Sebagai kelanjutan

dari pendapat tersebut penulis berupaya memberikan pengayaan lebih luas lagi yakni

seni. Penguatan tematik pada tahapan eksperimentasi dikembangkan dan dikaitkan

dengan aspek-aspek kecerdasan emosional sekaligus aspek keterampilan berseni yang

dikemas dalam tema praktika menggambar ekpresi. Hal ini dimaksudkan

membangkitkan "kesadaran terhadap nilai-nilai" kepada siswa melalui berkarya seni.

Eksperimentasi pembeiajaran alternatif ini akan menjadi model pembeiajaran

integratif yang menyenangkan, efektif dan efesien untuk melekatkan berbagai aspek

akhlak (goodness) yang terakumulasi dalam aspek kecerdasan emosional.

Variable penelitian digambarkan dalam diagram venn sebagai berikut:

Model

pcniboiiijarjin

IniciiHgiiiiibsir

ekspresi hcrlcisis

• nihii

J








