
1 

 

 

LAPORAN KEMAJUAN 
 

USULAN PENELITIAN UNGGULAN 
PERGURUAN TINGGI 

 
The Development and Upgrading of Seven Universities in 

Improving the Quality and Relevance of Higher Education in Indonesia 

 

 

 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN NONTES PENILAIAN KARYA 
KREASI SENI RUPA TERINTEGRASI  DENGAN  KARAKTER 

PESERTA DIDIK  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
UNTUK KESIAPAN KERJA   

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun 

 

TIM PENGUSUL:   

Prof. Dr. Trie Hartiti Retnowati, M.Pd./ NIDN. 0021045306  
Prof. Djemari Mardapi, Ph.D./ NIDN 0001014705  

Drs. Suwarna, M.Pd./ NIDN. 0027075209  
Drs. Bambang Prihadi, M.Pd./ NIDN. 0008105816 

 

 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  

JUNI 2015 
 



2 

 

 



3 

 

RINGKASAN 

 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN NONTES PENILAIAN KARYA KREASI SENI 
RUPA TERINTEGRASI  DENGAN  KARAKTER PESERTA DIDIK 
  SEKOLAH MENENGAH KEJURUANUNTUK KESIAPAN KERJA   

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun instrumen dan panduan penilaian nontes 

karya kreasi Seni Rupa terintegrasi dengan penilaian karakter, sebagai upaya mempersiapkan 

peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan menuju dunia kerja. Teknik penilaian yang 

digunakan berupa   teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian kelompok. Berdasarkan 

studi awal terbatas, pada saat ini belum ada instrumen dan panduan penilaian nontes yang 

terintegrasi dengan penilaian karakter sebagai salah satu alat untuk mempersiapkan peserta 

didik SMK menuju dunia kerja.  

 
Pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama dua tahun dengan disain penelitian 

dan pengembangan dari Semmel & Semmel dengan model Plomp meliputi define, design, 

develop, dan dessimination. Pada tahun pertama akan dilakukan need analysis melalui kajian 

pustaka dan survei ke sekolah-sekolah untuk mengetahui pelaksanaan penilaian karya kreasi 

seni rupa peserta didik. Kemudian disusun   ancangan  instrumen dan panduan dengan 

menentukan spesifikasi instrumen yang meliputi  konstruk instrumen,   indikator dan 

spesifikasi  item instrumen, sehingga diperoleh  prototype instrumen, sebagai produk awal.     

Pada tahun kedua, dilakukan ujicoba dan menyempurnakan menjadi produk akhir.  
 
Target yang akan dicapai penelitian ini adalah terwujudnya instrumen nontes 

penilaian karya kreasi yang terintegrasi dengan penilaian karakter dalam bentuk buku 

panduan untuk menilai karya kreasi Seni Rupa peserta didik SMK. Target lainnya yaitu  

tersosialisasinya panduan penilaian nontes sehingga guru dapat menggunakan secara benar 

dengan melalui pelatihan. Hasil penilaian nontes karya kreasi dan karaktrer yang  terintegrasi  

dapat digunakan mengetahui kesiapan kerja peserta didik. Penilaian nontes ini  sesuai tujuan 

menilai karya kreasi Seni Rupa peserta didik akan  melengkapi penilaian hasil belajar karya 

kreasi Seni Rupa peserta didik SMK.  
 
 
Kata Kunci: instrumen nontes, karya kreasi seni rupa, pendidikan karakter
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PRAKATA 

  

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan  penelitian  yang berjudul  

“PENGEMBANGAN INSTRUMEN NONTES PENILAIAN KARYA KREASI SENI 

RUPA TERINTEGRASI  DENGAN  KARAKTER PESERTA DIDIK  SEKOLAH 

MENENGAH KEJURUAN UNTUK KESIAPAN KERJA” ini. 

 Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

pelaksanaan penelitian ini antara lain Kepala LPPM yang telah menyetujui pelaksanaan 

penelitian ini, Kepala SMKN 3 Kasihan Bantul beserta staf dan guru pembimbing Prakerin, 

dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebut satu per satu. 

 Penelitian ini belum sempurna secara keseluruhan sesuai dengan target. Hal ini 

dikarenakan kendala kondisi sekolah yang kurang mendukung pelaksanaan secara lancar. 

Bahkan, Focus Group Discussion baru bisa dilaksanakan pada bulan Juli 2015 terkait dengan 

waktu yang disediakan dari para peserta. 

 

         Yogyakarta,   Juni 2015 

         Peneliti, 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tantangan globalisasi dan proses demokrasi yang semakin kuat dan beragam disatu 

pihak, dan dunia persekolahan sepertinya lebih mementingkan penguasaan dimensi 

pengetahuan dan mengabaikan pendidikan nilai/moral saat ini, merupakan alasan yang kuat 

bagi Indonesia untuk membangkitkan komitmen dan melakukan pendidikan karakter. 

Kondisi dan situasi saat ini tampaknya menuntut pendidikan karakter yang perlu 

ditransformasikan sejak dini, yakni sejak pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi secara holistik dan sinambung. 

Pendidikan karakter merupakan investasi nilai kultural yang membangun watak, 

moralitas dan kepribadian masyarakat yang dilakukan dalam waktu panjang, kontinyu, intens, 

konstan dan konisten. Dengan demikian pendidikan karakter memberikan kepada peserta 

didik ilmu, pengetahuan, praktik-praktik budaya perilaku yang berorientasi pada nilai-nilai 

ideal kehidupan, baik yang bersumber dari budaya lokal (kearifan lokal) maupun budaya luar 

(Indra, 2010: 27) . 

Komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter, secara imperatif tertuang 

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3. 

UU tersebut dinyatakan bahwa “Pen didikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.” Jika dicermati sebagian besar potensi peserta didik yg ingin 

dikembangkan sangat terkait erat dengan karakter. Dengan demikian fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dengan tegas 

menyatakan bahwa pendidikan nasional tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan 

ketrampilan, tetapi juga karakter peserta didik. 

Mata pelajaran Seni Budaya diberikan karena keunikan, kebermaknaan dan 

kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletak pada 

pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi. 

Prinsip dan Pendekatan dan Program Pengembangan Pendidikan Karakter terintegrasi 

kedalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah. Prinsip ini membawa 
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peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Dengan demikian 

membangun karakter anak  dengan pendidikan  seni di sekolah dapat dilaksanakan melalui 

kegiatan sekolah dan   proses pembelajaran di kelas, sehingga peran pendidikan  seni di 

sekolah dapat sebagai sarana membangun karakter peserta didik membentuk insan  yang 

berkualitas guna menyiapkan generasi  2045 yang berkarakter.  

Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan karakteristiknya,  menyiapkan peserta 

didiknya untuk memasuki dunia kerja, maka relevansi pendidikan memegang kunci amat 

penting. Relevansi harus diartikan sebagai kesesuaian bekal yang dipelajari peserta didik 

dengan tuntutan dunia kerja yang akan dimasuki setelah lulus. Berarti pendidikan kejuruan 

harus mampu memprediksi jauh ke depan, dari saat program pendidikan dirancang. 

Kurikulum pendidikan kejuruan  mengarah kepada multiskills dengan basic skills yang kuat, 

memberikan penekanan kepada intelectual skills, kemampuan  beradaptasi dan self training, 

serta ramah dengan lingkungan setempat (Samani, 1995; Akhir, 1997). Dalam basic skills, 

tercakup life skills, antara lain keimanan dan  moralitas, kemampuan kerjasama, kemampuan 

menggali dan mengolah informasi untuk menghadapi situasi yang dihadapi, kemampuan 

memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi.  Kemampuan tersebut ada dalam 

ranah afektif yang tercakup di dalamnya karakter,  diperlukan  peserta didik dimanapun dia  

bekerja dan bermasyarakat Dengan demikian sangat penting adanya karakter dalam proses 

pembelajaran. Namun karena afektif masalah yang berhubungan dengan sikap, tingkah laku 

seseorang , maka yang tepat pengukurannya dengan instrumen nontes. Sejauh ini belum ada 

panduan untuk menilai karakter dengan instrumen nontes  peserta didik di sekolah kejuruan 

yang disiapkan untuk memasuki dunia kerja.   

Pusat kurikulum  dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 

tahun 2011 telah menerbitkan Panduan Umum Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Satuan 

Pendidikan. Pada tahun yang sama, untuk membantu guru melaksanakan pendidikan karakter 

yang terintergrasi dalam mata pelajaran untuk semua pelajaran,  Direktorat Pembinaan SMP 

Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Panduan 

Operasional Pendidikan Karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran. Kedua buku tersebut 

tujuannya untuk membantu guru melaksanakan pendidikan karakter, namun kedua-duanya 

belum memberi petunjuk secara operasional bagaimana melaksanakan penilaian terhadap 

perkembangan karakter peserta didik. Walaupun pada silabus yang dikembangkan sudah 

tercantum butir karakter bangsa yaitu nilai karakter yang terintegrasi pada pembelajaran, 

tetapi belum ada petunjuk secara operasional bagaimana guru melaksanakan penilaian 
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terhadap perkembangan karakter peserta didik. Mengingat pentingnya penilaian karakter 

yang terintegrasi dalam pembelajaran khususnya pembelajaran Seni Rupa  (lebih spesifik lagi 

aspek kreasi) dan belum adanya instrumen dan panduan operasional yang layak secara 

empiris, maka penelitian  ini mengembangkan instrumen yang sesuai dengan karakteristik 

seni rupa yaitu instrumen nontes yang layak secara empiris dilengkapi dengan panduan yang 

diperlukan.  

 

B. Tujuan Khusus  

Tujuan yang akan dicapai penelitian ini adalah:  

1. Tersusunnya instrumen nontes karya kreasi seni rupa terintegrasi dengan penilaian 

karakter untuk kesiapan kerja peserta didik SMK.  

2. Tersusunnya panduan penggunaan intrumen nontes karya kreasi seni rupa terintegrasi 

dengan penilaian karakter untuk kesiapan kerja peserta didik SMK. 

 

C. Target Penelitian.  

1. Tahun pertama  

a. Mengembangkan tiga produk awal instrumen nontes terintegrasi dengan penilaian 

karakter karya kreasi  untuk kesiapan kerja peserta didik SMK dengan teknik 

observasi, penilaian diri dan penilaian kelompok yang didasarkan pada hasil 

kajian teori, kebutuhan guru, dan expert validation.  

b. Mengembangkan produk awal panduan penilaian nontes terintegrasi dengan 

penilaian karakter karya kreasi  untuk kesiapan kerja peserta didik SMK dengan 

teknik observasi, penilaian diri dan penilaian kelompok yang didasarkan pada 

hasil kajian teori, kebutuhan guru, dan expert validation. 

2. Tahun kedua  

a. Mengembangkan  produk akhir instrumen nontes terintegrasi dengan penilaian 

karakter karya kreasi  untuk kesiapan kerja peserta didik SMK dengan teknik 

observasi, penilaian diri dan penilaian kelompok yang siap pakai berdasarkan 

hasil uji lapangan.  

b. Mengembangkan produk akhir panduan penilaian nontes terintegrasi dengan 

penilaian karakter karya kreasi  untuk kesiapan kerja peserta didik SMK dengan 

teknik observasi, penilaian diri dan penilaian kelompok yang didasarkan pada 

hasil uji lapangan. 
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D. Urgensi Penelitian 

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Indonesia 

meyakini bahwa nilai dan karakter yang secara legal-formal dirumuskan sebagai fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional, harus dimiliki peserta didik agar mampu menghadapi tantangan 

hidup pada saat ini dan di masa mendatang akan datang. Karena itu pengembangan nilai yang 

bermuara pada pembetukan karakter bangsa yang diperoleh melalui berbagai jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan, akan mendorong mereka menjadi anggota masyarakat, anak bangsa, 

dan warga negara yang memiliki kepribadian unggul seperti diharapkan dalam tujuan 

pendidikan nasional.  

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sejak tahun 2010 telah dilaksanakan pendidikan 

karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

termasuk pendidikan kejuruan. Panduan umum dan panduan operasioanal yang meliputi 

model silabus, RPP, dan bahan ajar  telah disusun. Namun instrumen dan panduan penilaian 

untuk karya kreasi yaitu yang berupa hasil karya seni rupa yang terintegrasi dengan 

pendidikan karakter untuk peserta didik SMK belum dikembangkan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, perlu dikembangkan instrumen dan panduan penilaian karya kreasi seni yang  

terintegrasi dengan pendidikan karakter untuk peserta didik SMK yang disiapkan untuk 

segera memasuki lapangan kerja sehingga diperlukan kesiapan untuk memasuki lapangan 

kerja tersebut. Dengan adanya instrumen dan panduan akan diketahui kesiapan karakter 

peserta didik sehingga akan ada langkah-langkah lebih lanjut sebagai rekomendasi apabila 

hasil tidak sesuai yang diharapkan.Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberi sumbangan informasi bagi pelaksana pendidikan yaitu guru dalam melaksanakan 

penilaian hasil belajar agar lebih objektif tidak hanya produknya saja tetapi pada proses 

pembelajaran yang dinilai dengan instrumen nontes terintegrasi dengan penilaian karakter.      
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Penilaian Non Tes dalam Pendidikan Seni  

Kemampuan peserta didik yang dikembangkan dalam pendidikan seni rupa lebih 

banyak dalam bentuk penampilan yang sulit diukur dengan  tes, yaitu terutama penampilan-

penampilan peserta didik dalam aspek afektif dan psikomotorik. Dengan instrumen teknik 

non tes akan diperoleh data  akurat dengan tidak kehilangan aktivitas dan aktualisasi diri 

peserta didik. Non tes  digunakan tatkala pengertian evaluasi tidak sekedar identik dengan 

testing tetapi mempunyai pengertian yang lebih luas yaitu suatu proses penentuan nilai-nilai 

fenomena- fenomena yang secara edukasional relevan (Eisner, 1972: 204).  

Teknik non tes bukannya tidak mengandung kelemahan  seperti halnya teknik, cara 

maupun metode yang lain, tetapi apabila dikembangkan secara kreatif dan diinterpretasi 

secara bijaksana dapat memberikan informasi evaluatif yang memiliki tingkat kesahihan 

(valid) tinggi. Dalam pendidikan seni rupa, penguasaan teoritis kesenirupaan dan 

keterampilan-keterampilan bersifat non ekspresif, misalnya apresiasi, bagaimana menyiapkan 

alat-alat dan bahan untuk melukis, menyiapkan bahan dan alat untuk membuat patung, dan 

sebagainya. Relatif tidak sulit untuk ditetapkan kriteria keberhasilan peserta didik yang dapat 

dikenakan pada hasil belajar yang dapat diukur secara objektif melalui  tes. Tetapi kegiatan-

kegiatan seni rupa yang bersifat ekspresif-kreatif-estetis sulit untuk terlebih dahulu ditetapkan 

kriteria keberhasilan objektif yang dapat diberlakukan secara klasikal.   

Tidak mudah orang meramalkan secara pasti yang akan   terjadi sebagai hasil aktivitas 

tersebut, seperti kemungkinan-kemungkinan ekspresif-kreatif-estetis dari lukisan, patung, 

seni garfik, dan lain sebagainya. Inspirasi-inspirasi, penemuan- penemuan ide, simbol-simbol 

personal, kemungkinan-kemungkinan penciptaan yang tidak  terduga sebelumnya yang 

muncul dalam proses berekspresi dan berkreasi dengan media seni rupa merupakan hasil  

pendidikan seni rupa yang sulit diterapkan kriteria ekstrinsik dalam tujuan pendidikan, seperti 

dikatakan oleh Eisner (1972: 211)  sebagai berikut: “Many of the most hig hly prized 

outcomes of art education are not capable of being stated in advance in the form of 

instruction objectives”. Penilaian di bidang ini lebih tepat ti dak dengan penggunaan kriteria 

yang ditentukan terlebih dahulu untuk standar pencocokkan tingkah laku atau hasil erja 

peserta didik, melainkan dengan usaha menemukan kualita-kualita berharga dalam proses dan 

hasil kerja peserta didik. Usaha menemukan kualita-kualita berharga dari proses dan hasil 

kerja peserta didik dalam hal ini lebih banyak dapat ditempuh lewat non tes.  
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Bentuk  instrumen non tes antara lain chek-list, rating scale, dan catatan anecdotal. 

Mekanisme penggunaan instrumen-instrumen tersebut pada dasarnya adalah sepenuhnya di 

tangan pendidik. Data yang terkumpul adalah data yang tertangkap oleh kacamata pendidik. 

Mengingat kepekaan kacamata pendidik yang relatif terbatas dan bahwa proses dan hasil 

penciptaan karya seni rupa menyangkut segi jiwani yang kompleks, dapat dipastikan bahwa 

selalu ada data evaluatif yang sebenarnya relevan tetapi tidak sempat tertangkap oleh 

kacamata tersebut. Karya seni rupa peserta didik sebagai visualisasi visi dan idea peserta 

didik tidak selalu dengan mudah dapat dibaca, terutama hal-hal yang sangat bersifat personal 

seperti: kelancaran dan kepuasan ekspresinya, tentang nilai-nilai baru yang dapat dipetik dari 

pengalaman mencipta, dan alasan-alasan kondisional lainnya. Hal-hal yang bersifat personal 

dalam aktivitas penciptaan tersebut merupakan data pelengkap yang sangat diperlukan dalam 

rangka usaha penilaian untuk melihat peserta didik secara objektif.   

Untuk keperluan tersebut De Francisco-Italio (1958: 224-227) mengembangkan apa 

yang disebut: Pupil’s Self-Evalut ion Form, yaitu suatu format yang dapat digunakan peserta 

didik untuk menerangkan hasil kegiatannya dalam bidang seni rupa sesuai dengan pendapat 

dan perasaannya. Disini dapat dituliskan juga tentang alasan-alasan dari pendapat dan 

keterangan yang diberikan tentang karyanya seperti pada contoh format Gambar 1 di bawah 

ini. Melalui  pengisian format seperti ini oleh peserta didik, pendidik seni rupa dapat 

mengumpulkan data yang mungkin  tidak terjaring oleh kacamatanya, tetapi merupakan 

sesuatu yang dihayati oleh peserta didik yang bersangkutan. 
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Sesungguhnya  penilaian atas karyanya sendiri merupakan hal yang penting dalam 

bidang seni. Pendidik  harus mempertimbangkan baik perkembangan personal maupun 

perkembangan akademik. Peserta didik perlu memahami proses pembelajaran, dan pendidik 

memahami apa yang dianggap peserta didik menarik atau penting dalam sebuah tugas 

yangdiberikan Dalam hal ini perlu peserta didik menjadi mengetahui tentang dirinya sendiri. 

Selain dengan menggunakan format seperti di atas, untuk mendapatkan masukkan 

data evaluatif dari pihak peserta didik De Francesco, Italo menggunakan yang disebut The 

Jury System yaitu,  penjurian  oleh sekelompok peserta didik bergantian menilai karya-karya 

seni rupa di kelasnya  dan dapat  pula dilengkapi dengan class discussion system yaitu diskusi 

kelas untuk membahas karya-karya tersebut. Tentunya semua ini sesuai dengan tingkat 

perkembangan paserta didik tersebut. Data yang terkumpul di atas tidak saja bermanfaat 

untuk melengkapi pertimbangan penentuan hasil penilaian, tetapi juga diperlukan dalam 

rangka peningkatan bimbingan peserta didik selanjutnya.  

Untuk melengkapi objektivitas penilaian   Eisner (1972: 223-204) menyarankan penggunaan 

format penilaian oleh peserta didik sendiri yang disebut: Student Self-evaluation form yang 

dapat memberikan informasi dari tiap peserta didik, apakah suatu kegiatan seni rupa itu 

menarik atau membosankan, mudah atau sulit, bermanfaat atau tidak, hasilnya baik atau 

buruk, serta pengalaman-pengalaman berharga mana yang berhasil dipelajari dalam kegiatan 

tersebut dan seterusnya seperti dapat dilihat pada format sebagai berikut:    

             
 

Melalui  pengisian  dan pengumpulan format di atas, pendidik dapat memperoleh 

informasi tentang pengaruh   kegiatan seni rupa bagi para peserta didik. Menurut Barrett: “ In 
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art the pupils  perception of the learning process is the starting point for teaching” and “we  

must ask not only what we need to know as teachers but what the pupils need to know about 

themselves”. Dengan demikian proses pembelajaran merupakan titik tolak untuk pengajaran 

dan sebagai pendidik harus menanyakan tidak hanya apa yang perlu diketahui oleh pendidik, 

melainkan juga apa yang perlu peserta didik ketahui tentang dirinya sendiri.  

Berdasarkan pengisian format di atas, apa yang telah  mereka pelajari dari kegiatan 

tersebut, kadar keterlibatan mereka dalam kegiatan, tingkat kepuasan mereka dan lain 

sebagainya. Kumpulan format-format yang masuk ke tangan pendidik setiap kali selesai 

kegiatan  merupakan rekaman data penilaian peserta didik sendiri terhadap perkembangannya 

secara kontinyu dalam olah seni rupa selama satu satu tahun akademik berlangsung.  

Selanjutnya Eisner sebagaimana menurut De Francesco Italo, menyarankan 

penggunaan teknik lain yang juga berguna untuk evaluasi dalam pendidikan seni rupa adalah 

apa yang disebutnya The Group Critique, yaitu peserta didik diminta menunjukkan satu atau 

dua karya mereka secara bergiliran, kemudian yang bersangkutan diminta menjelaskan 

karyanya  dan selanjutnya  kelompok peserta didik yang lain memberikan respons dalam 

bentuk bahasan kritis. Beberapa keuntungan dengan cara demikian adalah: pertama, para 

peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang telah dilakukan atau 

dihasilkan dari suatu kegiatan berkarya, dengan demikian terkembangkan sikap oto kritis 

peserta didik. Kedua, prosedur demikian memungkinkan peserta didik secara sistematis 

mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik yang lain. Bagaimana mereka menangani 

problem-problem, kegagalan-kegagalan, dan keberhasilan-keberhasilan dalam berkarya. 

Dengan demikian terkembangkan sikap apresiatif peserta didik. Ketiga, prosedur demikian 

memberikan kesempatan dan bahan bagi pendidik untuk menggunakan komentar-komentar 

peserta didik sebagai masukkan diagnostik dan remedial.   

 

B. Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Seni  

1. Pengertian Karakter  

Istilah karakter (character) berasal dari kata bahasa Yunani “charassein” yang 

berarti to engrave (menggambar dengan mengukir batu atau logam). Terkait dengan 

perilaku individu, karakter kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri khusus berupa 

pola perilaku yang bersifat individual yang terkait dengan moral seseorang. Seseorang 

individu yang telah melampaui masa anak- anak akan mengembangkan karakter 

(Ryan dan Bohlin, 1999: 5). Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 
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berhubungan dengan Tuhan Yang Mahaesa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, 

dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat-istiadat, dan estetika. Karakter 

terwujud dalam cara berpikir dan berperilaku individu yang khas untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. 

Karakter tampak dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap 

maupun dalam bertindak (Mukhlas dan Hariyanto, 2011: 41). Menurut Hasan dkk, 

2010: 3), karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian individu yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.   

2. Tujuan Pendidikan Karakter  

Dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Puskurbuk, 2011: 3), 

disebutkan bahwa pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang 

membentuk karakter bangsa yakni Pancasila. Tujuan ini meliputi: (1) 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berhati, berpikiran, 

dan berprilaku yang baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) 

mengembangkan warganegara yang memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa 

serta negaranya, dan mencintai umat manusia.   

 
3. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan 

Menurut Aspin (dalam Putu Sudira), sekolah kejuruan harus memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk mengakses dan menerapkan pengetahuan, 

kompetensi, dan sikap untuk hidup di masyarakat yang kompleks dewasa ini. Sekolah 

kejuruan antara lain harus: (1) mempromosikan nilai-nilai pendidikan kejuruan, 

keunggulan, dan standar tinggi, (2) mengembangkan nilai-nilai yang sangat penting 

dalam pengembangan pribadi dan sosial peserta didik, (3) mengembangkan rasa 

kemerdekaan dan harga diri peserta didik sebagai manusia dan memiliki kepercayaan 

diri untuk berkontribusi bagi masyarakat dalam tatanan kehidupan sosial politik yang 

berbudaya dan bermoral.   

4. Pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran kreasi seni rupa  

Pendidikan karakter secara terpadu dalam pembelajaran seni di SMK 

dilaksanakan dengan mengenalkan nilai-nilai, memfasilitasi pemerolehan kesadaran 

pentingnya nilai-nilai dan menginternalisasikan nilai-nilai ke dalam prilaku peserta 
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didik sehari-hari melalui proses pembelajaran pada semua mata pelajaran. Dengan 

demikian, selain untuk memberikan penguasaan kompetensi (materi) yang 

ditargetkan, pembelajaran juga harus dirancang untuk menjadikan peserta didik 

mengenal, menyadari atau peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai serta 

menjadikannya sebagai perilakunya.   Integrasi pendidikan karakter harus disesuaikan 

dengan karakteristik substansi pembelajaran tersebut. Kreasi atau penciptaan karya 

seni rupa di SMK meliputi pembuatan karya seni murni, desain, dan kriya. Penciptaan 

karya seni rupa menyangkut pertimbangan estetika dan berbagai aspek sosial-budaya, 

sehingga dalam materi pembelajaran kreasi seni rupa pada dasarnya telah banyak 

terkandung pendidikan nilai-nilai. Namun demikian, integrasi pendidikan karakter 

dalam pembelajaran kreasi seni rupa tetap diperlukan yakni terutama dalam dalam 

proses pembelajaran itu sendiri. 

 

C.  Karaktertistik Kurikulum SMK  
 

Menurut Undang undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) didefinisikan sebagai pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Dijelaskan lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional bahwa SMK 

adalah pendidikan jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan 

peserta didik untuk jenis pekerjaan tertentu, sehingga pendidikan kejuruan harus dekat 

dengan dunia kerja. Tujuan penyelenggaraan SMK adalah menyiapkan peserta didik untuk 

memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. Tujuan pendidikan SMK 

sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud nomor 0490/U/1990 sebagai berikut :  

1. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

dan atau meluaskan pendidikan dasar;  

2. Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam 

mengadakan hubungan timbal baik dengan lingkungan sosial, budaya dan sekitar;  

3. Menigkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sejalan 

dengan pengembangan ilmu, teknologi dan kesenian;  

4. Menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap 

professional.  

Oleh karena itu, pendidikan di SMK memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
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satuan pendidikan lainnya, baik dari segi tujuan pendidikan, substansi pelajaran, tuntutan 

pendidikan, maupun lulusannya. Secara umum pendidikan kejuruan bertujuan meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. 

Dengan demikian, pendidikan kejuruan di samping menyiapkan tenaga kerja yang 

profesional juga mempersiapkan peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi, sesuai dengan bidang keahliannya. 

 

D. Peta Jalan Penelitian  

Penelitian pengembangan instrumen  nontes ini sesuai dengan fokus penelitian dalam 

bidang kependidikan perguruan tinggi Universitas Negeri Yogyakarta yaitu  pengembangan 

pendidikan karakter bangsa, pengembangan teaching-based research, pengembangan profesi 

guru, dan pengembangan institusi (RIP UNY, 2012:6). Hal ini juga sesuai dengan roadmap 

Penelitian Bidang Ilmu Kependidikan dalam periode 2012-2016 yang  terdiri dari tiga tema 

payung unggulan dan satu tema pendukung. Tiga tema payung unggulan adalah pendidikan 

karakter bangsa, teaching based reseach untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan 

pengembangan profesi, sedangkan satu tema pendukung adalah peningkatan kualitas institusi. 

Salah satu penelitian yang dikembangkan dalam penelitian pendidikan karakter adalah Sistem 

assessment dan evaluasi pendidikan karakter bangsa. (RIP UNY, 2012: 24).  

Berdasarkan isu strategis pada tema payung Pendidikan Karakter Bangsa: Penelitian 

dan Pengembangan pendidikan karakter bangsa sebagai rujukan nasional dan regional di 

berbagai jenjang, jenis dan jalur,  maka pada tahun 2015 tahapan penelitiannya adalah 

pemantapan model implementasi pendidikan karakter bangsa. Sedangkan  pada tahun 2016 

tahapan penelitiannya adalah  pengembangan jejaring kerjasama implementasi pendidikan 

karakter bangsa. (RIP UNY, 2012: 27). Hal ini sesuai dengan target penelitian ini. 

Penelitian ini  merupakan penelitian yang didasari oleh penelitian sebelumnya terkait 

dengan masalah pengembangan instrumen dan pendidikan karakter. Penelitian 

pengembangan instrumen dengan judul: Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar 

Seni Lukis Anak Sekolah Dasar tahun 2009, merupakan penelitian yang menghasilkan  

instrumen untuk menilai karya lukis anak sekolah dasar dan pedoman penilaian  sehingga 

guru-guru lebih objektif dalam menilai karya peserta didik nya. Pada tahun berikutnya 

peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan temuan penelitian sebelumnya yaitu, 

Penerapan Penilaian Non tes pada penilaian gambar “Imajinatif” siswa kelas III Sekolah 
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Dasar. Pada tahun 2010  dilakukan penelitian dengan judul Implementasi Instrumen 

Penilaian Proses Gambar “Ekspresif” Siswa Kelas I Sekolah Dasar. Kemudian pada tahun 

2011, peneliti melakukan penelitian  dengan judul: Penerapan Instrumen Penilaian Gambar 

Siswa Sekolah Dasar di Yogyakarta yang meliputi penilaian proses dan produk. Kemudian 

pada tahun 2012 dilakukan  penelitian dengan judul: Diseminasi Pedoman Penilaian Seni 

Lukis Anak Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2013 peneliti 

meneliti  pendidikan karakter dengan judul “An Integrated Multi-Life Character Model 

dalam Aristochratic Etnhomulticultural Sosiety pada Prosesi Sugengan Khaul Dalem Ng. 

DSDISKS Hamengkubuwono Kaping VII di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Salah satu hasil 

penelitian sudah masuk di jurnal terakreditasi “ HEPI” Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 

Tahun 13, No.1, 2009 ISSN 1410-4725 Akreditasi No. 167/DIKTI/Kep/2007, dengan judul 

artikel: Pengembangan Instrumen Penilaian Proses dan Produk Karya Seni Lukis Anak 

Sekolah Dasar 

 Sebagai penjelasan berikut ini merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh 

peneliti terkait dengan usulan penelitian ini. 

Tahun 2009.  Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar  Seni Lukis anak 

Sekolah Dasar 

Tahun 2009. Penilaian Gambar “Imajinatif”  SiswaKelas III Sekolah Dasar Dengan 

Instrumen Nontes 

Tahun 2010.  Implementasi Instrumen Penilaian Proses Gambar “Ekspresif”  Siswa   

                     Kelas  I Sekolah Dasar 

Tahun 2011.  Penerapan Instrumen Penilaian Gambar Siswa Sekolah Dasar di  

                      Yogyakarta yang meliputi penilaian proses dan produk. 

Tahun 2012.  Diseminasi Pedoman Penilaian Seni Lukis Anak Sekolah Dasar di Kota  

                      Yogyakarta 

Tahun 2013. An Integrated Multi-Life Character Model dalam Aristochratic 

Etnhomulticultural Sosiety pada Prosesi Sugengan Khaul Dalem Ng. 

DSDISKS Hamengkubuwono Kaping VII di Daerah Istimewa 

Yogyakarta”. 
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BAB 3 
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 
 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Tersusunnya instrumen nontes karya kreasi seni rupa terintegrasi dengan penilaian 

karakter untuk kesiapan kerja peserta didik SMK.  

2. Tersusunnya panduan penggunaan intrumen nontes karya kreasi seni rupa terintegrasi 

dengan penilaian karakter untuk kesiapan kerja peserta didik SMK. 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan kepada guru seni rupa SMK dalam melakukan penilaian karya 

seni rupa untuk kesiapan kerja peserta didik SMK. 

2. Memberikan panduan bagi guru seni rupa SMK dalam melakukan penilaian yang benar 

terhadap karya seni rupa untuk kesiapan kerja peserta didik SMK. 
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BAB 4 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan (research and 

development)/ R&D yang digunakan untuk mengembangkan instrumen nontes untuk 

mengukur kemampuan afektif yang dikaitkan dengan integrasi pendidikan karakter di 

sekolah menengah kejuruan (SMK) seni rupa.  Penelitian yang mendahului penelitian ini 

adalah sebagai berikut: (1) Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Seni Lukis 

Anak Sekolah Dasar (2009), (2) Penilaian Gambar “Imajinatif” Siswa Kelas III Sekolah 

Dasar Dengan Instrumen Nontes (2009), (3) Implementasi Instrumen Penilaian Proses 

Gambar “Ekspresif” Siswa Kelas I Sekolah  Dasar di Yogyakarta (2010), (4) Penerapan 

Instrumen Penilaian Gambar Siswa Sekolah Dasar di Yogyakarta (2011), dan Diseminasi 

Pedoman Penilaian Seni Lukis Anak Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta (2012). Tahun 2013 

An Integrated Multi-Life Character Model dalam Aristochratic Etnhomulticultural Sosiety 

pada Prosesi Sugengan Khaul Dalem Ng. DSDISKS Hamengkubuwono Kaping VII di 

Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

Penelitian jenis R&D   memiliki empat ciri pokok sebagai berikut: (1) melakukan 

studi awal untuk menemukan temuan-temuan penelitian yang terkait dengan produk yang 

akan dikembangkan, (2) pengembangan produk berdasarkan temuan- temuan penelitian 

tersebut, (3) pengujian lapangan dalam situasi nyata di mana produk tersebut akan digunakan, 

dan (4) perbaikan produk berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam 

pengujian lapangan (Borg and Gall (1983).   

Sesuai dengan karakteristik tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan tahap- tahap 

sebagai berikut: Pertama, dalam studi awal dilakukan kajian literatur dan hasil- hasil 

penelitian sebelumnya untuk mendukung produk yang akan dikembangkan yakni instrumen 

nontes dan panduan penerapannya. Kedua, dalam pengembangan produk dilakukan 

penyusunan prototipe instrumen, meliputi pengembangan diskriptor, pengembangan 

indikator, pengembangan kisi-kisi, dan penyusunan panduan penilaian serta pedoman 

penggunaannya. Ketiga, dalam tahap validasi dilakukan penilaian oleh pakar pendidikan seni 

rupa yakni beberapa dosen Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY dan guru Sekolah 

Menengah Kejuruan Seni Rupa di Yogyakarta. Keempat,  dilakukan analisis data hasil 

validasi dan selanjutnya dilakukan revisi terhadap prototipe instrumen dan panduan 

penggunaannya sebagai produk awal. Keempat tahap ini tercakup dalam kegiatan penelitian 

pada tahun pertama. Pada tahun kedua, penelitian diteruskan dengan tahap kelima yakni 
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pengujian lapangan.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data, dilakukan tahap keenam yakni FGD dengan 

guru SMK, dan berdasarkan hasil FGD tersebut dilakukan perbaikan produk. Hasil perbaikan 

kemudian tersebut didiskusikan sekali dalam FGD dan baru kemudian dilakukan finalisasi.  

Berdasarkan karakteristik tersebut, rancangan penelitian ini dapat digambarkan dalam skema 

berikut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.  Skema Alur Pengembangan Instrumen Nontes 

Terintegrasi Penilaian Karakter Kreasi Seni Rupa 

Studi Awal dan Kajian Literatur 

Penyusunan Prototipe Instrumen: 
- Penentuan konstruk instrumen 

- Pengembangan diskriptor 
- Pengembangan indikator 
- Pengembangan kisi-kisi 
- Penyusunan panduan penilaian 

Validasi Pakar 

Analisis Data Hasil Validasi dan Revisi Prototipe 
Instrumen untuk Produk Awal 

Pengujian Lapangan 

FGD dengan Guru SMK 

Analsis Data 
-------------------- 

FGD 

FGD dengan Guru SMK 

Finalisasi Produk Instrumen dan Panduan Penilaian 

Produk Awal Instrumen dan Panduan Penilaian Tahun I 

Tahun II 
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BAB 5 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 Penelitian ini merupakan penelitian dengan rancangan research and development 

yang dilakukan dalam dua tahap yang dikerjakan dalam 2 tahun. Pengembangan (research 

and development) digunakan untuk mengembangkan instrumen nontes untuk mengukur 

kemampuan afektif yang dikaitkan dengan integrasi pendidikan karakter untuk peserta didik  

sekolah menengah kejuruan (SMK) Seni Rupa dalam penelitian ini khusus seni lukis.Seperti 

diketahui, bahwa salah satu fungsi pendidikan kejuruan adalah menumbuhkan kebiasaan 

kerja yang efektif pada peserta didik  dan hanya akan terjadi apabila pada peserta didik  

training yang diberikan merupakan pekerjaan nyata bukan sekedar latihan. Dengan demikian 

peserta didik  diharuskan mengikuti Praktek Kerja Industri (Prakerin). Dengan Prakerin 

peserta didik  diharapkan mempunyai pengalaman nyata untuk kesiapan kerja setelah lulus 

nantinya. Penelitian ini mengembangkan instrumen penilaian peserta didik  saat peserta didik  

sedang menjalani prakerin. Dengan demikian pengguna instrumen penilaian ini adalah 

pemilik perusahaan/pabrik/pengusaha /sanggar yang digunakan tempat Prakerin peserta didik  

SMK. 

 Sesuai dengan target penelitian pada tahun pertama, yaitu mengembangkan tiga 

produk awal instrumen nontes terintegrasi dengan penilaian karakter karya kreasi  untuk 

kesiapan kerja peserta didik SMK dengan teknik observasi, penilaian diri dan penilaian 

kelompok yang didasarkan pada hasil kajian teori, kebutuhan guru, kebutuhan pemilik tempat 

usaha/sanggar. Pengembangan instrumen ini dibagi tiga tahap yaitu, tahap kegiatan awal 

dikembangkan dengan teknik observasi. Selanjutnya tahap kedua yaitu pada proses  

pembuatan karya seni lukis dan tahap selanjutnya adalah tahap akhir yaitu produk atau hasil 

karya seni lukis. 

 Tahap pelaksanaan awal penelitian  pembuatan instrumen adalah mengkaji teori yang 

relevan,  kemudian disusunlah perencanaan tes meliputi tiga tahap yaitu: tahap kegiatan awal,  

proses, produk pembuatan seni lukis dan sikap. Pada penilaian kompetensi sikap melalui 

observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat”(peer evaluation). Instrumen yang 

digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek 

atau skala penilaian (rating scale)  disertai rubrik.  

 Instrumen tahap kegiatan awal, untuk menjadikan sebagai instrumen yang baik 

mengukur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari teori yang mendukungnya 

dirumuskanlah dimensi, deskripsi, dan indikator. Dimensi kegiatan awal yaitu: Kesiapan 
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peserta didik secara mental, Kesiapan peserta didik secara fisik dan jiwa, Kesiapan peserta 

didik secara fisik dan jiwa, Kesiapan alat dan bahan melukis, Kesiapan kelengkapan 

keselamatan kerja Menunjukkan sikap responsif, Menunjukkan sikap pro-aktif. Berikut ini 

instrument penilaian  tahap kegiatan awal. Untuk menilai kegiatan awal ini dilakukan dengan 

teknik observasi dan instrumennya berupa lembar observasi ada di lampiran selanjutnya 

dibuat rubrik untuk menilai kegiatan awal tersebut. Berikut ini instrumen penilaian kegiatan 

awal Prakerin Seni Lukis 

Tabel 1 
INSTRUMEN PENILAIAN KEGIATAN AWAL PRAKERIN SENI LUKIS 

A. Dimensi, Deskripsi, dan Indikator  

No. Dimensi Deskripsi Indikator 

1 Kesiapan peserta 
didik secara mental 

Peserta didik siap mental 
berkeinginan untuk praktik 
kerja industri (prakerin) di 
sanggar/seniman sejak awal 
semester XI 

Siap berkeinginan untuk 
prakerin 

2 Kesiapan peserta 
didik secara fisik 
dan jiwa 

Peserta didik sehat lahir dan 
batin sehingga mampu untuk 
prakerin 

Sehat lahir dan batin 

3 Kesiapan alat dan 
bahan melukis 

Peserta didik siap dengan alat 
dan bahan melukis untuk 
prakerin 

Tersedia kanvas, cat 
minyak, kuas, pallet, essel, 
minyak cat, terpentin, 
pastel, cat air, cat poster, 
cat acrilyc, kain lap, pigura 

4 Kesiapan 
kelengkapan 
keselamatan kerja 

Peserta didik siap   dengan 
kelengkapan keselamatan kerja 
untuk melukis 

Tersedia Pakaian prakerin, 
tas, masker,  tempat kuas  

5 Menunjukkan sikap 
responsif 

Peserta didik menunjukkan 
sikap responsif untuk prakerin 

Melakukan tindakan 
antisipatif terhadap 
perintah/arahan 
pembimbing dan dudi 

6 Menunjukkan sikap 
pro-aktif 

Peserta didik menunjukkan 
sikap pro-aktif untuk prakerin 

Melakukan tidakan 
antisipatif terhadap 
perintah/arahan 
pembimbing dan dudi 
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Instrumen tahap kegiatan selanjutnya adalah  Proses pembuatan karya Seni Lukis, 

untuk mengukur kinerja peserta didik  selama melukis diperlukan dimensi yang 

mencakup penggambaran proses pembuatan karya dan menggambarkan karakter peserta 

didik  . Dimensi tertsebut antara lain sebagai berikut: mengembangkan ide, menuangkan 

ide melalui media, pemanfatan waktu, menunjukkan sikap disiplin. Pada penilaian proses 

ini dikembangkan penilaian antar teman. Berikut ini dimensi, deskripsi, dan indikator 

dari tahap proses pembuatan karya Seni Lukis. 

Tabel 2 
INSTRUMEN PENILAIAN PROSES PRAKERIN SENI LUKIS 

B. Dimensi, Deskripsi, dan Indikator Berkarya Seni Lukis 
 
No. Dimensi Deskripsi Indikator 

1. Mengembangkan ide Peserta didik  
mengembangkan ide 
dengan cepat dan kreatif. 

Peserta didik  melakukan 
eksplorasi tema dan bentuk 
dengan cepat dan kreatif. 

2 Menuangkan ide 
melalui media  

Peserta didik  
menggunakan bahan dan 
alat secara efektif. 

Peserta didik  menggunakan 
bahan dan alat sesuai dengan 
prosedur dan ekspresinya 
dengan lancar. 

3  Pemanfatan waktu Peserta didik  
menggunakan waktu 
secara efisien. 

Peserta didik  tekun dan 
menggunakan langkah yang 
efektif dalam mengerjakan 
karya lukisan. 

4 Menunjukkan sikap 
disiplin  

Mengerjakan tugas 
disiplin dalam 
melaksanakan tugas 
Prakerin. 

Peserta didik  mengerjakan 
tugas Prakerin sesuai dengan 
arahan pembimbing dan jadwal 
yang telah ditentukan. 

 
Pengembangan instrumen tahap ketiga yaitu tentang produk  karya Seni Lukis 

untuk mengukur hasil kinerja peserta didik  setelah mengerjakan melukis, diperlukan 

dimensi yang mencakup penggambaran hasil atau produk karya dan menggambarkan 

karakter peserta didik . Unsur-unsur seni lukis seperti garis, warna, bidang, dsb. 

Tentunya harus menjadi bagian yang penting dalam menilai karya seni lukis. Dimensi 

dari instrumen penilaian produk adalah sebagai berikut, penggunaan unsur-unsur seni 

rupa dan kaidah-kaidah komposisi, kreativitas dan keaslian, usaha dan ketahanan, 

keterampilan, tanggung jawab. Berikut ini dimensi, deskripsi, dan indikator dari tahap 
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produk atau hasil karya seni lukis peserta didik  yang selanjutnya dibuat rubric dari 

penilaian produk tersebut (lihat lampiran instrumen) 

Tabel 3 
INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PRAKERIN SENI LUKIS 

C. Dimensi, Deskriptor, dan Indikator Berkarya Seni Lukis 
Dimensi Deskripsi Indikator 

Penggunaan 
unsur-unsur seni 
rupa dan kaidah-
kaidah 
komposisi 

Karya lukisan didasarkan pada  
penggunaan unsur-unsur seni 
rupa dan kaidah-kaidah 
komposisi. 

Karya lukisan sepenuhnya secara 
terencana, dengan membuat 
beberapa sketsa awal, dan 
menggunakan unsur-unsur dan 
kaidah-kaidah komposisi secara 
efektif untuk menciptakan 
komposisi yang kuat. 

Kreativitas dan 
keaslian 

Karya lukisan dikerjakan secara 
kreatif dan menunjukkan 
keaslian/kebaruan. 

Karya lukisan dikerjakan dengan 
keaslian sepenuhnya setelah melalui 
eksperimentasi secara menyeluruh. 

Usaha dan 
ketahanan 

Karya lukisan dikerjakan dengan 
usaha dan ketahanan. 

Karya lukisan dikerjakan dengan 
usaha yang maksimal, melampaui 
persyaratan minimal. 

Keterampilan Karya lukisan dikerjakan dengan 
keterampilan. 

Karya lukisan dikerjakan dengan 
sempurna (hati-hati dan teliti). 

Sikap/Tanggung 
jawab 

Karya lukisan dikerjakan secara 
bertanggung jawab. 

Karya lukisan dikerjakan dengan 
penuh semangat dan menunjukkan 
perilaku yang matang 

 

Selanjutnya dari penilaian hasil kinerja berupa karya seni lukis dikembangkan instrumen 

penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian 

kompetensi pembuatan karya seni lukis. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian 

diri (lhat lampiran). Selanjutnya, dari instrumen yang dibuat divalidasi oleh pakar 

pengukuran dan pakar Seni Lukis, guru SMK, dan pemilik usaha/ sanggar. Saat ini sedang 

dilakukan analisis data hasil validasi yang selanjutnya revisi dan hasil revisi merupakan hasil 

prototype instrument untuk produk awal.



28 

 

 

BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 
 

 Penelitian tahun pertama menghasilkan produk awal instrumen dan panduan 

penggunaannya sebagai produk awal. Pada tahun kedua, penelitian dilanjutkan dengan tahap 

pengujian lapangan, FGD dengan guru SMK, analisis data, FGD dengan guru SMK, dan 

tahap yang terakhir adalah finalisasi produk instrumen dan panduan penilaian seperti tergambar 

pada gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Skema Alur Pengembangan Instrumen Nontes  
Terintegrasi Penilaian Karakter Kreasi Seni Rupa Tahun Kedua 

Pengujian Lapangan 

FGD dengan Guru SMK 

Analsis Data 
-------------------- 

FGD 

FGD dengan Guru SMK 

Finalisasi Produk Instrumen dan Panduan Penilaian 

Produk Awal Instrumen dan Panduan Penilaian Tahun I 

Tahun II 
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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Terwujudnya tiga produk awal instrumen nontes terintegrasi dengan penilaian karakter 

karya kreasi  untuk kesiapan kerja peserta didik SMK dengan teknik observasi, penilaian 

diri dan penilaian kelompok yang didasarkan pada hasil kajian teori, kebutuhan guru, dan 

expert validation. 

2. Ketercapaian penyelesaian penelitian ini sudah mencapai 70%. Dikarenakan pelaksanaan 

untuk validasi tergantung waktu terutama yang terkait dengan kondisi sekolah SMK, 

maka pelaksanaan validasi mengalami kemunduran sehingga agak terhambat tetapi tidak 

mengganggu jalannya validasi. 

3. Terwujudnya produk awal panduan penilaian nontes terintegrasi dengan penilaian 

karakter karya kreasi  untuk kesiapan kerja peserta didik SMK dengan teknik observasi, 

penilaian diri dan penilaian kelompok sesuai target tahun pertama segera bisa 

diselesaikan.  
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LAMPIRAN 1 
INSTRUMEN 

 
INSTRUMEN PENILAIAN KEGIATAN AWAL PRAKERIN SENI LUKIS 

 
a. Dimensi, Deskriptor, dan Indikator  
No. Dimensi Deskriptor Indikator 
1 Kesiapan peserta 

didik secara mental 
Peserta didik siap mental 
berkeinginan untuk praktik kerja 
industri (prakerin) di 
sanggar/seniman sejak awal 
semester XI 

Siap berkeinginan untuk 
prakerin 

2 Kesiapan peserta 
didik secara fisik dan 
jiwa 

Peserta didik sehat lahir dan 
batin sehingga mampu untuk 
prakerin 

Sehat lahir dan batin 

3 Kesiapan alat dan 
bahan melukis 

Peserta didik siap dengan alat 
dan bahan melukis untuk 
prakerin 

Tersedia kanvas, cat 
minyak, kuas, pallet, essel, 
minyak cat, terpentin, 
pastel, cat air, cat poster, cat 
acrilyc, kain lap, pigura 

4 Kesiapan 
kelengkapan 
keselamatan kerja 

Peserta didik siap   dengan 
kelengkapan keselamatan kerja 
untuk melukis 

Tersedia Pakaian prakerin, 
tas, masker,  tempat kuas  

5 Menunjukkan sikap 
responsif 

Peserta didik menunjukkan sikap 
responsif untuk prakerin 

Melakukan tindakan 
antisipatif terhadap 
perintah/arahan 
pembimbing dan dudi 

6 Menunjukkan sikap 
pro-aktif 

Peserta didik menunjukkan sikap 
pro-aktif untuk prakerin 

Melakukan tidakan 
antisipatif terhadap 
perintah/arahan 
pembimbing dan dudi 
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b. Instrumen: 

LEMBAR OBSERVASI 
KEGIATAN AWAL PRAKERIN SENI LUKIS 

 
Nama peserta didik  :........................................... 
Asal Sekolah  : SMK ................................. 
Nama Pembimbing : .......................................... 
Nama DU/DI   :........................................... 
Alamat DU/DI  : ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
 
Berdasarkan observasi yang Saudara lakukan, berikan penilaian terhadap kinerja peserta 
didik  dalam kegiatan awal Prakerin Seni Lukis dengan memberikan tanda centang (√) pada 
rentang skor sesuai dengan rubrik penilaian! 
 

No Dimensi 
Rentang Skor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Kesiapan peserta didik secara 
mental 

     

2 Kesiapan peserta didik secara 
fisik dan jiwa 

     

3 Kesiapan alat dan bahan 
melukis 

     

4 Kesiapan kelengkapan 
keselamatan kerja 

     

5 Menunjukkan sikap responsif      
6 Menunjukkan sikap proaktif      

Jumlah   
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c. Rubrik Penilaian: 
 

RUBRIK PENILAIAN KEGIATAN AWAL PRAKERIN SENI LUKIS 

No Dimensi 
Rentang Skor 

1 2 3 4 
1 Kesiapan 

peserta didik 
secara mental 

Peserta didik 
tidak siap 
mental  untuk 
praktik kerja 
industri 
(prakerin) di 
sanggar/senima
n sejak awal 
semester XI, 
dengan tidak 
mengisi form 
prakerin 

Peserta didik 
kurang siap 
mental untuk 
praktik kerja 
industri 
(prakerin) di 
sanggar/senim
an sejak awal 
semester XI, 
dengan tidak 
mengisi form 
prakerin 

Peserta didik 
cukup siap 
mental 
berkeinginan 
untuk praktik 
kerja industri 
(prakerin) di 
sanggar/seni
man sejak 
awal 
semester XI, 
dengan 
mengisi form 
prakerin 

Peserta didik 
siap mental 
berkeinginan 
untuk praktik 
kerja industri 
(prakerin) di 
sanggar/seni
man sejak 
awal 
semester XI, 
dengan 
mengisi form 
prakerin 

2 Kesiapan 
peserta didik 
secara fisik dan 
jiwa 

Peserta didik 
tidak sehat lahir 
dan batin 
sehingga tidak 
mampu untuk 
prakerin 

Peserta didik 
kurang sehat 
lahir dan batin 
sehingga 
kurang 
mampu untuk 
prakerin 

Peserta didik 
cukup sehat 
lahir dan 
batin 
sehingga 
mampu untuk 
prakerin 

Peserta didik 
sangat sehat 
lahir dan 
batin 
sehingga 
mampu untuk 
prakerin 

3 Kesiapan alat 
dan bahan 
melukis 

Peserta didik 
tidak siap 
dengan alat dan 
bahan melukis 
untuk prakerin, 
tidak tersedia 
kanvas, cat 
minyak, kuas, 
pallet, essel, 
minyak cat, 
terpentin, pastel, 
cat air, cat 
poster, cat 
acrilyc, kain lap, 
pigura 

Peserta didik 
kurang siap 
dengan alat 
dan bahan 
melukis untuk 
prakerin, 
hanya tersedia 
sebagian kecil  
kanvas, cat 
minyak, kuas, 
pallet, essel, 
minyak cat, 
terpentin, 
pastel, cat air, 
cat poster, cat 
akrilik, kain 
lap, pigura 

Peserta didik 
cukup siap 
dengan alat 
dan bahan 
melukis 
untuk 
prakerin, 
tersedia 
kanvas, cat 
minyak, kuas, 
pallet, essel, 
minyak cat, 
terpentin, 
pastel, cat air, 
cat poster, cat 
akrilik, kain 
lap, pigura 

Peserta didik 
sangat siap 
dengan 
kebutuhan 
utama dan 
cadangan alat 
dan bahan 
melukis 
untuk 
prakerin, 
tersedia 
kanvas, cat 
minyak, kuas, 
pallet, essel, 
minyak cat, 
terpentin, 
pastel, cat air, 
cat poster, cat 
akrilik, kain 
lap, pigura 

4 Kesiapan 
kelengkapan 

Peserta didik 
tidak  siap   

Peserta didik 
kurang siap   

Peserta didik 
cukup siap   

Peserta didik 
sangat siap   
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keselamatan 
kerja 

dengan 
kelengkapan 
keselamatan 
kerja untuk 
melukis , tidak 
tersedia pakaian 
prakerin, tas, 
masker,  tempat 
kuas 

dengan 
kelengkapan 
keselamatan 
kerja untuk 
melukis , 
karena tidak 
lengkapnya,   
pakaian 
prakerin, tas, 
masker,  
tempat kuas 

dengan 
kelengkapan 
keselamatan 
kerja untuk 
melukis , 
tersedia 
pakaian 
prakerin, tas, 
masker,  
tempat kuas 

dengan 
adanya 
kelengkapan 
keselamatan 
kerja untuk 
melukis dan 
cadangan , 
tersedia 
pakaian 
prakerin, tas, 
masker,  
tempat kuas 

5 Menunjukkan 
sikap responsif 

Peserta didik 
tidak melakukan 
tindakan secara 
cepat terhadap 
perintah/arahan 
pembimbing 
dan dudi 

Peserta didik 
kurang siap 
dengan   sikap 
hanya 
melakukan 
sebagian 
perintah/ 
arahan 
pembimbing 
dan dudi 

Peserta didik 
cukup siap 
dengan 
melakukan 
tindakan 
secara biasa 
perintah/ 
arahan 
pembimbing 
dan dudi 

Peserta didik 
menunjukkan 
sikap cepat 
dan tepat 
perintah/ 
arahan 
pembimbing 
dan dudi 

6 Menunjukkan 
sikap pro-aktif 

Peserta didik 
tidak melakukan 
tindakan 
antisipatif  
terhadap 
perintah/arahan 
pembimbing 
dan dudi 

Peserta didik 
hanya 
melakukan 
sebagian kecil 
perintah/ 
arahan 
pembimbing 
dan dudi 

Peserta didik 
melakukan 
tindakan 
antisipatif 
yerhadap 
perintah/arah
an 
pembimbing 
dan dudi 

Peserta didik 
melakukan 
tindakan  
dengan 
cermat dan 
tepat 
antisipatif 
terhadap 
perintah/arah
an 
pembimbing 
dan dudi 

Total skor 
 
 
 
 
 



36 

 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PRAKERIN SENI LUKIS 
 

a. Dimensi, Deskriptor, dan Indikator Berkarya Seni Lukis 
Dimensi Deskripsi Indikator 

Penggunaan unsur-
unsur seni rupa dan 
kaidah-kaidah 
komposisi 

Karya lukisan didasarkan pada  
penggunaan unsur-unsur seni 
rupa dan kaidah-kaidah 
komposisi. 

Karya lukisan sepenuhnya secara 
terencana, dengan membuat 
beberapa sketsa awal, dan 
menggunakan unsur-unsur dan 
kaidah-kaidah komposisi secara 
efektif untuk menciptakan 
komposisi yang kuat. 

Kreativitas dan 
keaslian 

Karya lukisan dikerjakan secara 
kreatif dan menunjukkan 
keaslian/kebaruan. 

Karya lukisan dikerjakan dengan 
keaslian sepenuhnya setelah melalui 
eksperimentasi secara menyeluruh. 

Usaha dan 
ketahanan 

Karya lukisan dikerjakan dengan 
usaha dan ketahanan. 

Karya lukisan dikerjakan dengan 
usaha yang maksimal, melampaui 
persyaratan minimal. 

Keterampilan Karya lukisan dikerjakan dengan 
keterampilan. 

Karya lukisan dikerjakan dengan 
sempurna (hati-hati dan teliti). 

Sikap/tanggung 
jawab 

Karya lukisan dikerjakan secara 
bertanggung jawab. 

Karya lukisan dikerjakan dengan 
penuh semangat dan menunjukkan 
perilaku yang matang 
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b. Instrumen 
 

INSTRUMEN PENILAIAN DIRI  
HASIL BERKARYA SENI LUKIS 

 
Nama Peserta didik  : ...................................... 
No. Induk : ...................................... 
Asal Sekolah : SMK .............................. 
Nama DU/DI : ............................................................................... 
Alamat  DU/DI : 
..................................................................................................................................... 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda centang (√) pada 
kotak sesuai dengan pendapat Anda! 
 
1. Apakah Anda telah 

mengerjakan lukisan 
secara terencana dan 
didasarkan pada 
pemahaman tentang 
unsur-unsur dan kaidah-
kaidah seni rupa? 

□ Saya telah berkarya melukis dengan terencana, dengan 
membuat beberapa sketsa awal, dan menggunakan unsur-
unsur dan kaidah-kaidah komposisi secara efektif untuk 
menciptakan komposisi yang kuat. 

□ Saya telah menyelesaikan lukisan dengan cukup terencana 
dan cukup mendasarkan pada pemahaman tentang unsur-
unsur seni rupa dan kaidah-kaidah komposisi. 

□ Saya telah menyelesaikan lukisan tetapi kurang terencana 
dan kurang mendasarkan pada pemahaman tentang unsur-
unsur seni rupa dan kaidah-kaidah komposisi. 

□ Saya tidak dapat menyelesaikan lukisan/dapat 
menyelesaikannya tetapi tidak mendasarkan pada 
pemahaman tentang unsur-unsur seni rupa dan kaidah-
kaidah komposisi. 

2. Apakah lukisan Anda 
telah menunjukkan 
kreativitas dan 
keaslian? 

□ Saya telah mengerjakan lukisan dengan keaslian sepenuhnya 
setelah melalui eksperimentasi secara menyeluruh. 

□ Saya telah selesai menyelesaikan lukisan tetapi tidak 
sepenuhnya menunjukkan keaslian, hanya mengerjakannya 
dengan menggunakan logika. 

□ Saya telah selesai mengerjakan lukisan tetapi hanya sedikit 
menunjukkan kebaruan bentuk, kurang menunjukkan 
keaslian. 

□ Saya tidak dapat menyelesaikan lukisan/dapat 
menyelesaikannya tetapi tidak melakukan eksperimentasi. 

3. Apakah Anda telah 
mengerjakan lukisan 
dengan usaha yang 
maksimal? 

□ Karya dikerjakan dengan usaha yang maksimal, melampaui 
persyaratan minimal. 

□ Karya dikerjakan dengan usaha keras, hanya terdapat sedikit 
kekurangan. 

□ Karya dikerjakan dengan usaha minimal, kurang memenuhi 
persyaratan minimal. 

□ Karya tidak selesai/karya selesai dikerjakan tetapi banyak 
memerlukan bantuan orang lain. 
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4. Apakah Anda telah 
mengerjakan lukisan 
secara sempurna? 

□ Karya dikerjakan dengan sempurna (hati-hati dan teliti). 
□ Karya dikerjakan secara mendetail, hanya menunjukkan 

sedikit cacat. 
□ Karya selesai dikerjakan tetapi tidak rapi. 
□ Karya selesai dikerjakan tetapi tidak menunjukkan perhatian 

pada detail-detail atau asal selesai dikerjakan. 
5. Apakah Anda telah 

berkarya melukis 
dengan bertanggung 
jawab? 

□ Bekerja dengan penuh semangat dan menunjukkan perilaku 
yang matang, baik dalam persiapan, pelaksanaan, maupun 
mengemasi bahan dan alat serta membersihkan tempat 
bekerja. 

□ Bekerja dengan bersemangat dan hanya memerlukan 
bantuan pada persiapan dan membersihkan tempat bekerja 

□ Peserta didik  berkarya di bawah standar minimal. 
□ Peserta didik  sering berhenti bekerja, tidak menunjukkan 

perhatian pada bahan dan alat yang digunakan, cenderung 
menghindari tugas. 

 



39 

 

 
c. Rubrik Penilaian:  

RUBRIK PENILAIAN BERKARYA SENI LUKIS 
 

Dimensi 
Rentang Skor 

1 2 3 4 
Penggunaan 
unsur-unsur 
seni rupa dan 
kaidah-kaidah 
komposisi 

Karya tidak 
selesai/karya 
selesai dikerjakan 
tetapi tidak 
menunjukkan 
pemahaman 
tentang unsur-
unsur seni rupa 
dan kaidah-kaidah 
komposisi. 

Karya selesai 
dikerjanakan 
tetapi kurang 
terencana dan 
kurang 
menunjukkan 
pemahaman 
tentang unsur-
unsur seni rupa 
dan kaidah-kaidah 
komposisi. 

Karya selesai 
dikerjanakan 
dengan cukup 
terencana dan 
cukup 
menunjukkan 
pemahaman 
tentang unsur-
unsur seni rupa 
dan kaidah-kaidah 
komposisi. 

Karya sepenuhnya 
terencana, dengan 
membuat beberapa 
sketsa awal, dan 
menggunakan 
unsur-unsur dan 
kaidah-kaidah 
komposisi secara 
efektif untuk 
menciptakan 
komposisi yang 
kuat. 

Kreativitas dan 
keaslian 

Karya tidak 
selesai/karya 
selesai dikerjakan 
tetapi tidak 
menunjukkan 
eksperimentasi. 

Karya selesai 
dikerjakan tetapi 
sedikit 
menunjukkan 
kebaruan bentuk, 
kurang 
menunjukkan 
keaslian. 

Karya selesai 
dikejakan tetapi 
tidak sepenuhnya 
menunjukkan 
keaslian, karya 
hanya dikerjakan 
dengan 
menggunakan 
logika. 

Karya dikerjakan 
dengan keaslian 
sepenuhnya setelah 
melalui 
eksperimentasi 
secara menyeluruh. 

Usaha dan 
ketahanan 

Karya tidak 
selesai/karya 
selesai dikerjakan 
tetapi banyak 
memerlukan 
bantuan orang 
lain. 

Karya dikerjakan 
dengan usaha 
minimal, kurang 
memenuhi 
persyaratan 
minimal. 

Karya dikerjakan 
dengan usaha 
keras, hanya 
terdapat sedikit 
kekurangan. 

Karya dikerjakan 
dengan usaha yang 
maksimal, 
melampaui 
persyaratan 
minimal. 

Keterampilan Karya selesai 
dikerjakan tetapi 
tidak 
menunjukkan 
perhatian pada 
detail-detail atau 
asal selesai 
dikerjakan. 

Karya selesai 
dikerjakan tetapi 
tidak rapi. 

Karya dikerjakan 
secara mendetail, 
hanya 
menunjukkan 
sedikit cacat. 

Karya dikerjakan 
dengan sempurna 
(hati-hati dan 
teliti). 

Sikap/tanggung 
jawab 

Peserta didik  
sering berhenti 
bekerja, tidak 
menunjukkan 
perhatian pada 
bahan dan alat 
yang digunakan, 

Peserta didik  
berkarya di bawah 
standar minimal. 

Bekerja dengan 
bersemangat dan 
hanya memerlukan 
bantuan pada 
persiapan dan 
membersihkan 
tempat bekerja 

Bekerja dengan 
penuh semangat 
dan menunjukkan 
perilaku yang 
matang, baik 
dalam persiapan, 
pelaksanaan, 
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cenderung 
menghindari 
tugas. 

maupun 
mengemasi bahan 
dan alat dan 
membersihkan 
tempat bekerja. 
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INSTRUMEN PENILAIAN PROSES PRAKERIN SENI LUKIS 
 

d. Dimensi, Deskriptor, dan Indikator Berkarya Seni Lukis 
 
No. Dimensi Deskripsi Indikator 
1. Mengembangkan ide Peserta didik  

mengembangkan ide 
dengan cepat dan kreatif. 

Peserta didik  melakukan 
eksplorasi tema dan bentuk 
dengan cepat dan kreatif. 

2 Menuangkan ide 
melalui media  

Peserta didik  
menggunakan bahan dan 
alat secara efektif. 

Peserta didik  menggunakan 
bahan dan alat sesuai dengan 
prosedur dan ekspresinya 
dengan lancar. 

3  Pemanfatan waktu Peserta didik  
menggunakan waktu 
secara efisien. 

Peserta didik  tekun dan 
menggunakan langkah yang 
efektif dalam mengerjakan 
karya lukisan. 

4 Menunjukkan sikap 
disiplin  

Mengerjakan tugas 
disiplin dalam 
melaksanakan tugas 
Prakerin. 

Peserta didik  mengerjakan 
tugas Prakerin sesuai dengan 
arahan pembimbing dan jadwal 
yang telah ditentukan. 
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e. Instrumen 

INSTRUMEN PENILAIAN ANTARTEMAN 
PROSES MELAKSANAKAN PRAKERIN SENI LUKIS 

 
Nama Peserta didik : ...................................... 
No. Induk  : ...................................... 
Asal Sekolah : SMK .............................. 
Nama DU/DI : ............................................................................... 
Alamat DU/DI : 
........................................................................................................................ 
 
Berikan penilaian terhadap kinerja teman Anda dalam melaksanakan Prakerin 
Seni Lukis dengan memberi tanda centang (√) pada kolom jawaban “Ya” atau 
“Tidak” sesuai dengan pendapat Anda! 

 
Pernyataan 

Ya Tidak Skor Sesuai dengan pengamatan saya, peserta didik  tersebut 
telah: 
1. melakukan eksplorasi tema dengan cepat.    
2. melakukan eksplorasi tema dengan kreatif.    
3. melakukan eksplorasi bentuk (komposisi) dengan cepat.    
4. melakukan eksplorasi bentuk (komposisi) dengan kreatif.    
5. menggunakan bahan dan alat sesuai prosedur dengan 

lancar. 
   

6. menggunakan bahan dan alat sesuai ekspresi dengan lancar.    
7. tekun dalam mengerjakan karya lukisan.    
8. menggunakan langkah yang efektif dalam mengerjakan 

karya lukisan. 
   

9. mengerjakan tugas Prakerin sesuai dengan arahan 
pembimbing. 

   

10. mengerjakan tugas Prakerin sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan. 

   

Jumlah  
Keterangan: 
Untuk jawaban “Ya” diberikan skor 1 sedangkan untuk jawaban “Tidak” diberikan skor 
“0”. 

 
Penilai: 
Nama Peserta didik  : ...................................... 
No. Induk  : ...................................... 
 
Tanda Tangan : ...................................... 

 
f. Pedoman Penskoran 
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Lampiran 2 
Personalia Tenaga Peneliti Beserta Kualifikasinya 
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A. Identitas Diri 
 

1 NamaLengkap Prof. Dr. Trie Hartiti Retnowati M.Pd 
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 Jabatan fungsional Guru Besar 
 NIP 19530421 197903 2 001 
 NIDN 0021045306 
2 Tempat dan tanggal 
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5 Email trihartiti54@gmail.com 
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No S1 S2 S3 
Nama Perguruan 

Tinggi 
IKIP Negeri 
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UNJ 
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Skripsi/Tesis/Disertasi 

 

Pengaruh IQ, 
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Suryabrata 
Prof. Dr. Sutari 
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C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 
No Tahun Judul Pendanaan 

Sumber Dana Jumlah 
(Juta Rp) 

1 2007 Strategi Pembelajaran Seni Lukis Anak Usia 
Dini Di Sanggar  Pratista Yogyakarta  

DIPA UNY 
5 

2  
2007 

Identifikasi Dan Relevansi Penelitian Dosen 
Dengan Kebutuhan Stake Holder, Isu 
Mutakhir, Pembelajaran, Dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (Lemlit UNY)   

 
DIPA UNY 

 
 
         15 

3  
2008 

Pengembangan Desain Dan Teknologi 
Pewarnaan Alami Pada Serat Alami (Hibah 
Bersaing XV Perguruan Tinggi)  

 
DIKTI 
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4 2008 Dampak Akreditasi Program Studi Terhadap 
Peningkatan Kualitas Lembaga  

DIPA UNY 
 

         10 

5 2009 Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil 
Belajar Seni Lukis Anak Sekolah Dasar 

DIPA UNY 
 

5 

6 2009 Penilaian Gambar “Imajinatif” Siswa Kelas III 
Sekolah Dasar Dengan Instrumen Nontes 

DIPA UNY 
 

7 

7 2010 Implementasi Instrumen Penilaian Proses 
Gambar “Ekspresif” Siswa Kelas I Sekolah 
Dasar di Yogyakarta. 

DIPA UNY 
 

         
8 

8 2011 Penerapan Instrumen Penilaian Gambar Siswa 
Sekolah Dasar di Yogyakarta 

DIPA UNY 
 

         
8 

9 2009 Pengembangan Instrumen Penilaian Seni 
Lukis Anak di Sekolah Dasar 

DIKTI 
 

10 2012 Karakteristik Instrumen Penilaian  Seleksi 
Ujian Masuk Ketrampilan Khusus Jurusan 
Pendidikan Seni Rupa FBS UNY 

DIPA UNY 
8 

11 2012 Diseminasi Pedoman Penilaian Seni Lukis 
Anak Sekolah Dasar di Kota Yogytakarta 

DIKTI 
20 

 
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Keterangan 
1 Kegiatan Program PPM Berbasis Penelitian dengan Judul: 

”Pengembangan Desain Kerajinan Serat Alami dengan Warna 
Alami.” 

2007 

2 Memberi Pelatihan Pembelajaran SeniLukis Anak Usia Dini Kepada 
Guru-Guru PAUD Formal di Kota Yogyakarta 

2008 

3 Memberi Pelatihan tentang Sistem Penilaian Hasil Belajar SeniRupa 
Anak Taman Kanak-Kanak (Pelatihan Guru-Guru Taman Kanak-
Kanak Se Provinsi DIY) 

2008 

4 Memberi Pelatihan tentang Sistem Penilaian Hasil Belajar Seni Rupa 
Guru Seni Budaya SMP, Angkatan Ke 2 MGMP Daerah Sleman 
Yogyakarta   

2008 

5 Menjadi juri lomba mewarnai dalam rangka Tour Ramadhan Yamaha 
Motor 2009  

2009 
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6 Kegiatan PPM UNY Pelatihan Teknik Finishing dengan menerapkan 
berbagai macam warna pada karya kerajinan kayu di home industri 
”Agung Handicraft” Prambanan Sleman Yogyakartya 

2009 

7 Sebagai dewan yuri lomba lukis tingkat Taman Kanak-Kanak di 
UNY Hotel 

2010 

8 Kegiatan Program PPM UNY: Pelatihan Pembelajaran Kerajinan  
Batik pada Guru-Guru Keterampilan Karajinan SMP Se-Kabupaten  
Sleman DIY  

2010 

9 Pembinaan Kreativitas  Relief Was sebagai Media Pembelajaran pada 
Guru-guru Taman Kanak-Kanak se Kecamatan Tempel Kabupaten 
Sleman DIY  

2011 

10 Penerapan Mix Media  sebagai Media Pembelajaran Guru-guru 
Taman Kanak-Kanak di Bantul 

2012 

 
E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ Nomor/ 
Tahun 

1 Prestasi Belajar Mahasiswa PBU dan UMPTN 
Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY 
(Hasil Penelitian Mandiri). 

Imaji Vol 1. No.1. Hal. 
93 tahun 2003 

2 Strategi Pembelajaran Seni Lukis Anak Usia 
Dini Di Sanggar Pratista Yogyakarta. 

Jurnal Seni dan 
Pendidikan 
Seni “IMAJI” 

VOL.7.No.2,Agu
stus 2009  ISSN 
1693-0479 

3 Pengembangan Instrumen Penilaian Proses 
dan Produk Karya  Seni Lukis Anak Sekolah 
Dasar. 

Jurnal HEPI 
Penelitian dan 
Evaluasi 
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Tahun 13, No.1, 
2009 ISSN 1410-
4725 Akreditasi 
No. 
167/DIKTI/Kep/2
007. 

4 Pembinaan Kreativitas Relief Was sebagai 
Media Pembelajaran  

Jurnal 
INOTEK 
(Inovasi dan 
Aplikasi 
Teknologi) 

Volume 16. 
Nomor 1. 
Februari 2012 

 
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 
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JudulMakalah Waktu dan Tempat 

1 Seminar Nasional dalam 
rangka Dies Natalis ke 46 
UNY 

Pembicara Seminar dengan judul 
makalah“Membangun Karakter 
Bangsa melalui Pendidikan Seni di 
Sekolah”.  

Yogyakarta, Mei 2010 

2 Seminar Nasional Batik di 
UNY  
 

Pembicara Seminar dengan judul 
makalah “Membangun Karakter 
Siswa melalui Pembelajaran Batik di 
Sekolah”.  

Yogyakarta, 18 Mei 2010 

3 Seminar Nasional HEPI 
(Himpunan Evaluasi 

Pemakalah dengan judul makalah:  
Penilaian Gambar “Imajinatif” Siswa 

Jakarta, 30 Januari 2010  
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Pendidikan Indonesia) Sekolah Dasar Dengan Instrumen  
Nontes.  

4 Simposium Nasional Hasil 
Penelitian dan Inovasi 
Pendidikan 

Pembicara dengan judul makalah: 
“Pengembangan Instrumen Assesmen 
Performans Karya Seni Lukis Anak di 
Sekolah Dasar.       

 Balitbang Kemdiknas 
Jakarta, 3-5 Agustus 2010  

5 Seminar  bidang ilmu 
pendidikan Seni rupa 

Pembicara degan judul makalah: 
“Penskoran dan Penafsiran Tes Hasil 
Belajar” 

Yogyakarta, 17 Oktober 
2010 

6 Pameran Membuat karya seni dengan judul: 
”Image”, hasilnya  dipamerkan di 
Galery Seni Rupa Taman Budaya 
Jawa Tengah (tingkat regional) 

Surakarta, 11 s.d. 17 
Maret 2010  

7 Seminar Nasional HEPI Pemakalah Seminar Nasional 
Pendidikan dengan tema Asesmen 
Otentik dalam implementasi 
Pembelajaran Aktif dan Kreatif 

Bandar Lampung, 29  
Januari 2011 

8 Seminar Nasional dalam 
rangka Dies Natalis ke 46 
UNY 

Pembicara seminar dengan judul 
makalah ”Membangun Karakter 
Bangsa melalui Pendidikan Seni di 
Sekolah 

 Yogyakarta, Mei 2010 

9 Seminar Nasional Batik di 
UNY 

Pembicara seminar dengan judul 
makalah ”Membangun Karakter 
Siswa melalui Pembelajaran Batik di 
Sekolah” 

Yogyakarta, 2011 

10 Seminar Nasional dalam 
rangka Dies Natalis ke 48 
UNY 

Dimensi Karakter pada Instrumen 
Penilaian Nontes Seni Luks Anak 
Sekolah Dasar 

Yogyakarta, Mei 2012 

 
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah halaman Penerbit 
     

 
H.  Perolehan HAKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No Judul Tahun Jenis Nomor P/ID 
     

 
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 

5 tahun Terakhir 
No Judul Tahun Tempat Penerapan Respon 

Masyarakat 
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J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
 

No Jenis Penghargaan Institusi 
Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 Dosen teladan Universitas Negeri Yogyakarta UNY 1999 
2 Piagam Tanda Kehormatan: 

Satya lancana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI 
Megawati Soekarnoputri 

Presiden RI  

2002  

3 Piagam Tanda Kehormatan:  
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Presiden RI  

2010 
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No.   Training Tahun 
1.  Pelatihan Pengenalan Pengujian Validitas Konstruk Instrumen 2011 
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2009 

3.  Asesmen Pendidikan dan Psikologi (Psikometri)  
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2008 

4.  Analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan  
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2009 

5.  Pelatihan Kreativitas 2002 
6.  Pelatihan pembuatan modul 2002 
7.  Manajemen Perguruan Tinggi 2002 

 
 

L. Tugas tambahan yang pernah dipegang: 
No Jabatan Tahun 

1 Sekretaris Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas 
Bahasa dan Seni  UNY 

1992- 1995 

2 Ketua Jurusan Pendidikan  Seni Rupa Fakultas 
Bahasa dan Seni UNY 

1995- 1999 

3 Pembantu Dekan III Fakultas Bahasa dan Seni UNY 1999-2003 
 
 

M. Lain-lain (pendukung) 
1 Anggota Redaksi “Imaji” (Jurnal Seni dan Pendidikan Seni FBS 

UNY) 
2003-sekarang 

2 Assesor BAN Perguruan Tinggi 2004 
3 TIM Sosialisai dan Pelatih KBK Nasional 2004-2006 
4 Badan Pertimbangan Penelitian Seni Dosen Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta 
2004-2008 

5 Badan Pertimbangan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas 
Negeri Yogyakarta 

2004-2008 

6 Ketua APSI (Asosiasi Pendidik Seni Rupa Indonesia) wilayah 
Yogyakarta 

2005-2007 
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7 Instruktur/narasumberBintekdanverifikator KTSP Nasional 2007-2008 
8  Tim Ahlipenyusunan49nstrumentpenilaianbukuTeks Mata 

PelajaranSeniBudaya, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,PusatPerbukuan 
Jakarta dan BSNP 

2008-2009 

9  Tim Ahli Sosialisasi instrumen penilaian buku Teks Mata Pelajaran  
Seni Budaya, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Pusat Perbukuan Jakarta 
dan BSNP  

2008-2009 

10 Anggota Senat Fakultas Bahasa dan Seni UNY 2008-2011 
11 Anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta 2008-2011 
12 Supervisor Penilai Buku Teks Mata Pelajaran Seni Budaya SMP, 

Pusat Perbukuan Jakarta dan BSNP Jakarta 
2009 

13 Tim BPKP Akreditasi guru SMP di Dinas Pendidikan  DIY  2009 
14 Tim Ahli Instrumen buku Seni, TIK, dan Penjasorkes SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, Pusat Perbukuan Jakarta dan BSNP Jakarta 
2010 

15 Anggota profesi ”HEPI” (Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia) 2004 –sekarang 
16 Badan Pertimbangan Penelitian Seni Dosen Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta 
2010 

17 Tim Penyusun Perangkat Pembelajaran Seni Budaya yang 
diintegrasikan dengan Pendidikan Karakter Direktorat Sekolah 
Menengah Pertama Jakarta. 

2010 

18 Tim Penilai Portofolio Sertifikasi Guru  2010 
19 Tim Penilai Portofolio Sertifikasi Guru 2011 
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(BSNP  Jakarta) 
2011 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hkum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. 
 
        Yogyakarta, 27 Mei 2013 
        Pengusul, 
 
 
 
        Prof. Dr. Tri Hartiti Retnowati 

NIP. 19530421 197903 2 001 
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Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti dan tim peneliti 
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Lampiran 3. 
HKI dan Publikasi 

 
Hasil penelitian ini direncanakan akan dimuat di jurnal internasional " IOSR Journal of 

Research & Method in Education (IOSRJRME)” atau  Journal “Practical Assessment, 

Research & Evaluatio”. The University of Minnesota. Minneapolis USA. 

 

    


