
 

 

 

 

 
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 

 
 

 

PANDUAN PENILAIAN  

KELOMPOK MATA PELAJARAN 

ESTETIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

2007 

 



KATA PENGANTAR 

 

 

Buku Panduan penilaian kelompok mata pelajaran Estetika disusun dalam 

upaya memfasilitasi  pendidik dan satuan pendidikan  agar dapat melaksanakan 

penilaian secara bermutu terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik  pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Buku panduan ini berfungsi sebagai rujukan bagi para pendidik atau guru 

kesenian/estetika atau yang sejenis dalam melaksanakan penilaian, dari mulai 

penyusunan kisi-kisi sampai dengan pengolahan dan pelaporan hasil penilaian. 

Melalui buku panduan ini, pendidik dan satuan pendidikan diharapkan 

dapat meningkatkan mutu kinerjanya dalam melaksanakan penilaian terhadap para 

peserta didik, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Rasional  

Pada Undang-undang Nomor 20  Tahun 2003 pasal 35 ayat (1) dinyatakan 

bahwa standar nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, 

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, 

dan penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan dasar untuk 

penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.  

Standar penilaian berorientasi pada tingkat penguasaan kompetensi yang 

ditargetkan dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) 19 Pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa SI adalah ruang 

lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang 

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan 

silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. Dalam Pasal  1 butir 4 yang dimaksud SKL adalah kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Berdasarkan PP 19 Pasal 63 ayat (1) penilaian pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) penilaian  

hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (c) penilaian oleh pemerintah. Untuk 

kelompok mata pelajaran estetika penilaian dilakukan oleh pendidik dan satuan 

pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil 

pembelajaran. Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta 

didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran (Pasal 64 ayat (1) dan (2)).  

 Pasal 64 Ayat (5) menyatakan penilaian hasil belajar kelompok mata 

pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan 

sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik. 

 PP 19 Pasal 64 ayat (7) menyatakan bahwa untuk jenjang pendidikan dasar 

dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk lima kelompok mata 

pelajaran, yang salah satunya adalah panduan penilaian kelompok mata pelajaran 
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estetika. Panduan ini berisi penjelasan mengenai rasional serta tujuan dan manfaat 

panduan, pengertian, prinsip-prinsip, serta teknik dan prosedur penilaian. 

   

B.  Tujuan dan Manfaat Panduan   

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi pendidik dan satuan pendidikan 

dalam melakukan kegiatan penilaian kelompok mata pelajaran estetika yang 

meliputi: perancangan dan pelaksanaan penilaian, pengolahan dan penyajian hasil 

penilaian, serta pelaporan dan tindak lanjutnya. Dengan mengacu pada panduan ini, 

pendidik dan satuan pendidikan diharapkan dapat melaksanakan penilaian yang 

mendukung penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. 
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BAB II 

PRINSIP DAN TEKNIK PENILAIAN  

 

A.  Pengertian Penilaian 

Penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang 

prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan 

evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses 

pembelajaran.     

Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam 

mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Pada tingkat mata pelajaran, 

kompetensi yang harus dicapai berupa Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran 

yang selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Untuk tingkat satuan 

pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah SKL.  

 

B. Penilaian Hasil Belajar 

 

1. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik  

Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau proses dan 

kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek pada diri peserta didik, baik aspek 

kognitif dan afektif, maupun psikomotorik sesuai dengan karakteristik kelompok 

mata pelajaran estetika.  

Setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam menilai hasil 

belajar peserta didik pada kelompok mata pelajaran estetika. 

Pertama, penilaian pendidikan ditujukan untuk menilai hasil belajar peserta 

didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Informasi hasil belajar yang menyeluruh menuntut berbagai bentuk sajian, yakni 

berupa angka prestasi, kategorisasi, dan deskripsi naratif sesuai dengan aspek yang 

dinilai.   
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Kedua, hasil penilaian pendidikan dapat digunakan untuk menentukan 

pencapaian kompetensi dan  melakukan pembinaan dan pembimbingan pribadi 

peserta didik.   

Ketiga,  penilaian oleh pendidik terutama ditujukan untuk pembinaan 

prestasi dan pengembangan potensi peserta didik. Misalnya, seorang peserta didik 

kurang berminat terhadap kelompok mata pelajaran estetika, maka hendaknya diberi 

motivasi agar ia menjadi lebih berminat.    

Keempat, untuk memperoleh data yang lebih dapat dipercaya sebagai dasar 

pengambilan keputusan, perlu digunakan banyak teknik penilaian yang dilakukan 

secara berulang dan berkesinambungan. 

    

2. Penilaian oleh Satuan Pendidikan  

Penilaian oleh satuan pendidikan merupakan penilaian akhir pada tingkat  

satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian SKL. Penilaian 

kelompok mata pelajaran estetika didasarkan pada hasil penilaian oleh pendidik.    

Penilaian oleh satuan pendidikan digunakan sebagai: (a) salah satu syarat  

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan,  (b) dasar untuk meningkatkan 

kinerja pendidik, dan (c) dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan. 

 

C.  Prinsip Penilaian 

    Prinsip penilaian mengacu pada standar penilaian pendidikan jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Prinsip tersebut mencakup:   

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan 

yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan perlu disusun melalui 

prosedur sebagaimana dijelaskan dalam panduan agar memiliki bukti kesahihan 

dan keandalan.  

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa 

dipengaruhi oleh subjektivitas penilai.  Oleh karena itu, dalam rangka 

meningkatkan objektivitas penilaian, pendidik menggunakan rubrik atau 
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pedoman dalam memberikan skor terhadap jawaban peserta didik atas butir soal 

uraian dan tes praktik atau kinerja. 

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik  

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, 

adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.  Faktor tersebut tidak relevan di 

dalam penilaian. Oleh karena itu, perlu dihindari agar faktor tersebut tidak 

berpengaruh terhadap hasil penilaian.  

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen 

kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar 

untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta 

didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, 

sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara 

kualitatif, berarti proses pembelajaran kurang baik. Dalam hal demikian, 

pendidik harus memperbaiki rencana dan/atau pelaksanaan pembelajarannya.       

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, 

pendidik menginformasikan prosedur dan kriteria penilaian kepada peserta didik. 

Selain itu, pihak yang berkepentingan dapat mengakses prosedur dan kriteria 

penilaian serta dasar penilaian yang digunakan.   

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek   

kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk 

memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian 

bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik melainkan harus 

mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan 

pembinaan.   

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan 

dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. 

Dalam penilaian kelas, misalnya, guru kelompok mata pelajaran estetika  

menyiapkan rencana penilaian bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP.  
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8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian   

kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun 

dengan merujuk pada kompetensi (SKL, SK, dan KD).  Selain itu, pengambilan 

keputusan didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan.  

9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, 

prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan 

mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian dan keputusan yang diambil 

memiliki dasar yang objektif.    

 
 

D.  Teknik  Penilaian 
 

Teknik penilaian yang dapat digunakan pendidik kelompok mata pelajaran 

estetika adalah sebagai berikut. 

1.   Observasi 

Observasi atau  pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan 

menggunakan indera secara langsung. Observasi dilakukan dengan 

menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang 

akan diamati. 

2.   Tes Praktik   

Tes praktik, juga biasa disebut tes kinerja, adalah teknik penilaian yang 

menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya. Tes praktik dapat 

berupa tes tulis keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi dan tes petik kerja. 

Tes tulis keterampilan digunakan misalnya untuk mengukur kemampuan siswa 

membuat sketsa gambar. Tes identifikasi dilakukan untuk mengukur kemahiran 

mengidentifikasi sesuatu hal berdasarkan fenomena yang ditangkap melalui alat 

indera, misalnya mengidentifikasi jenis lukisan,  anyaman, batik, 

mengidentifikasi jenis lagu berdasar lirik lagunya atau musik mengiringnya. Tes 

simulasi digunakan untuk mengukur kemahiran bersimulasi memperagakan 

suatu tindakan, misalnya memeragakan gerak tari tanpa diiringi dengan 

lagu/musik. Tes petik kerja dipakai untuk mengukur kemahiran 

mendemonstrasikan pekerjaan yang sesungguhnya.  Contoh tes praktik dalam 
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kelompok mata pelajaran estetika misalnya peserta didik diminta untuk 

mendemonstrasikan kemahirannya dalam melakukan gerak tari, menggambar, 

melukis, memahat, membaca puisi, atau berorasi. 

3.  Penugasan 

Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik 

menyelesaikannya di luar kegiatan pembelajaran di kelas, misalnya di sanggar di 

luar jam pembelajaran. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau 

kelompok. Penugasan ada yang berupa tugas rumah atau berupa proyek. Tugas 

rumah adalah tugas yang harus diselesaikan peserta didik di luar kegiatan 

kelas/sanggar, misalnya peserta didik ditugasi untuk mengarang, membuat puisi, 

membuat pantun, atau menggambar suatu objek. Proyek adalah suatu  tugas yang 

melibatkan kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan  secara tertulis 

maupun lisan dalam waktu tertentu dan umumnya menggunakan data 

lapangan/melakukan aktivitas nyata. 

4.  Tes Lisan  

Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara peserta 

didik dengan seorang atau beberapa penguji. Pertanyaan dan jawaban diberikan 

secara lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan 

pedoman pensekoran. 

5.   Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai 

portofolio peserta didik. Portofolio adalah kumpulan karya-karya peserta didik 

dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, 

perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu 

tertentu. 

6.  Jurnal  

Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi 

informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkait dengan kinerja 

ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif.  
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7.  Penilaian Diri   

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya berkaitan dengan 

kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran 

8.   Penilaian Antarteman 

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta 

didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai 

hal. Untuk itu perlu ada pedomanan penilaian antarteman yang memuat indikator 

pencapaian perilaku yang dinilai. 

9.   Tes tertulis  

Bila diperlukan, tes terulis dapat pula digunakan.  Tes tertulis adalah suatu 

teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan atau 

isian.  

Rangkuman bentuk penilaian beserta bentuk instrumennya disajikan 

dalam tabel berikut. 
 

 
Tabel 1: Klasifikasi Teknik Penilaian serta Bentuk Instrumen 

 
Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 

• Observasi (pengamatan) • Lembar observasi (lembar 
pengamatan) 

• Tes praktik (tes kinerja) • Tes  tulis keterampilan (untuk sastra) 
• Tes identifikasi 
• Tes simulasi 
• Tes uji petik kerja 

• Penugasan individual 
atau kelompok 

• Pekerjaan rumah  
• Proyek 

• Tes lisan • Daftar pertanyaan 
• Penilaian portofolio • Lembar penilaian portofolio 

• Jurnal  • Buku cacatan jurnal 
• Penilaian diri • Kuesioner/lembar penilaian diri  
• Penilaian antarteman • Lembar penilaian antarteman 
• Tes tertulis (bila  diang- 

gap perlu) 
• Tes uraian atau tes pilihan 
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Dalam memilih teknik penilaian untuk kelompok mata pelajaran estetika, 

pendidik mempertimbangkan hal-hal berikut.  

1. Karakteristik kelompok mata pelajaran estetika. 

2. Rumusan kompetensi kelompok mata pelajaran estetika  dalam SI dan 

SKL.   

3. Rumusan indikator pencapaian setiap KD. 
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BAB III 

PENILAIAN OLEH PENDIDIK 

 
A.  Karakteristik Kelompok Mata Pelajaran Estetika 

Kelompok mata pelajaran estetika  dilaksanakan melalui muatan dan/atau 

kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. 

Kelompok mata pelajaran estetika memiliki karakteristik yang menjadikannya unik 

di antara mata pelajaran lain. Keunikan pembelajaran Kelompok mata pelajaran 

estetika  terletak pada  kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman 

estetik melalui dua kegiatan yang saling terkait satu sama lain, yakni  apresiasi 

(appreciation) dan kreasi (creation), termasuk di dalamnya  yang bersifat rekreatif 

(performance). Pengalaman estetik adalah pengalaman menghayati nilai keindahan 

(bagaimanapun keindahan itu dimaknai).   

Pemberian pengalaman estetik diselenggarakan dalam konteks pendidikan. 

Oleh karena itu, pelaksanaannya mempertimbangkan aspek fisik dan psikologis 

peserta didik. Misalnya, bagi peserta didik  SD/MI dan yang sederajat, pemberian 

pengalaman estetik yang menuntut penguasaan teknis yang rumit tentu belum sesuai 

untuk diberikan.    

Pada kegiatan apresiasi, peserta didik berperan sebagai pengamat atau 

penonton yang mencerap/menghayati suatu karya seni atau gejala keindahan untuk 

kemudian menanggapinya.  Bila peserta didik dengan perhatian yang terfokus 

mendengarkan musik, menyaksikan sebuah tarian, atau mengamati sebuah lukisan, 

maka secara alamiah emosinya  akan terlibat  karena karya seni tersebut memiliki 

kemampuan merangsang aspek kejiwaan (menjadikan orang bersedih, marah, atau 

riang-gembira) dan fisik (mempengaruhi tekanan darah, detak jantung, dan 

menimbulkan gerakan refleks) manusia.  Keterlibatan intelektual dalam pengalaman 

estetik terjadi karena pada saat berlangsungnya kontak yang mendalam dengan 

karya seni, seseorang akan mengadakan analisis  dan evaluasi. Semakin sering 

seseorang  melakukan pencerapan terhadap karya seni, semakin berkembanglah 

kepekaan rasa estetiknya. Tentu saja peserta didik perlu dibekali dengan pemahaman 
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mengenai berbagai aspek tentang seni sehingga ia mampu  mengembangkan konsep 

serta berpikir reflektif dan kritis.  Penanaman pemahaman ini tidak harus dilakukan 

secara terpisah, tetapi menyatu dengan pemberian pengalaman estetik. Keterbatasan 

alokasi waktu pembelajaran di sekolah menjadikan aspek penanaman pemahaman 

ini menjadi perlu diintegrasikan dengan pemberian pengalaman estetik.  Hal ini 

penting dilakukan karena tanpa integrasi tersebut, alokasi waktu yang disediakan 

hanya habis dipakai  untuk pembelajaran yang bersifat kognitif sehingga esensi 

pendidikan seni sebagai pemberian pengalaman estetik tidak terlaksana.   

Kegiatan kreasi bermakna menciptakan karya seni yang baru, sedang 

rekreasi menampilkan/menggelar/memerankan karya seni (misalnya lagu, naskah 

teater) yang sudah pernah ada. Apabila pada kegiatan apresiasi peserta didik 

berperan sebagai pengamat, maka  pada kegiatan kreasi/rekreasi peserta didik 

berperan sebagai “kreator” karena ia secara aktif menghasilkan karya seni (lukisan, 

notasi, puisi, dsb) atau mempertunjukkan karya seni (tarian, nyanyian, pantomim, 

dsb.) baik yang diciptakannya sendiri maupun yang diciptakan oleh seniman lain. 

  

B.  Rambu-rambu Umum 

 

1. Karakteristik Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika 

Pada Pasal 64 ayat 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan ditegaskan bahwa penilaian hasil belajar kelompok 

mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku 

dan sikap untuk menilai perkembangan kompetensi peserta didik.  Penegasan 

tentang “penilaian berbasis kompetensi melalui pengamatan terfokus” yang harus 

dipilih dalam menilai hasil belajar peserta didik dalam kelompok mata pelajaran 

estetika mengisyaratkan  perlunya penggunaan bentuk penilaian yang bersifat 

khusus.   

Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dalam dunia pendidikan, pendidik 

mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika perlu mengembangkan sistem 

penilaian hasil belajar dengan  memperhatikan esensi kelompok mata pelajaran 
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estetika.  Penilaian hasil belajar yang relatif  dapat diterima  adalah jenis penilaian 

berbasis pengamatan/observasi yakni penilaian yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara terfokus: (1) perilaku peserta didik dalam hal apresiasi, 

performance/rekreasi, dan kreasi sebagai cerminan dari kompetensi dalam Mata 

Pelajaran Seni Budaya; dan (2) perilaku peserta didik dalam hal mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis sebagai cerminan dari kompetensi aspek sastra 

dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. 

Penilaian untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika perlu pula 

menyesuaikan dengan sifat satuan dan jenjang pendidikan.  Pada satuan dan jenjang 

pendidikan umum (SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA) dan Satuan Pendidikan Kejuruan 

Non-Seni Budaya, pembelajaran dan penilaian mata pelajaraan kelompok mata 

pelajaran estetika lebih ditekankan pada upaya pengembangan kepribadian peserta 

didik agar menjadi manusia yang utuh, sedang pada satuan pendidikan kejuruan 

(SMK Seni Budaya) selain bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta 

didik, juga sekaligus mengembangkan kemampuan berolah seni sebagai bekal untuk 

menjadi seniman.   

Bila pada satuan dan jenjang pendidikan umum kelompok mata pelajaran 

estetika  terdiri atas mata pelajaran Seni Budaya dan Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia (Aspek Sastra), maka pada satuan pendidikan kejuruan (SMK Seni 

Budaya), kelompok mata pelajaran estetika terdiri atas banyak mata pelajaran yang 

pada dasarnya merupakan mata pelajaran spesialisasi yang berinduk pada mata 

pelajaran Seni Budaya.    

 

2. Tujuan Penilaian 

 Penilaian oleh pendidik bertujuan untuk mengetahui keberhasilan peserta 

didik dalam menguasai suatu Kompetensi Dasar (KD).  Selain itu, penilaian 

berfungsi untuk memantau  kemajuan  dan  mendiagnosis  kesulitan  belajar peserta 

didik.  Dengan demikian, berdasarkan hasil pantauan dan diagnosis kesulitan belajar 

peserta didik, pendidik  melakukan upaya untuk  meningkatkan efektivitas proses 

belajar seperti program remedi. Penilaian juga digunakan untuk  memprediksi  

seberapa  jauh  keberhasilan  peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 
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selanjutnya.  Penilaian juga dapat digunakan untuk menempatkan peserta didik 

sesuai dengan potensi dan karakteristiknya ataupun untuk mengetahui  kemampuan 

dasar dalam menempuh suatu kegiatan pembelajaran. 

Penentuan nilai akhir semester didasarkan pada hasil pengamatan harian 

selama satu semester.  Penentuan nilai  akhir tahun untuk kenaikan kelas, didasarkan 

pada  nilai kumulatif hasil pengamatan selama 2 semester. Nilai yang diperoleh 

peserta didik tersebut merupakan cerminan dari penguasaan peserta didik atas 

standar kompetensi yang ditargetkan. Dengan demikian, penilaian berhubungan erat 

dengan efektivitas kegiatan pembelajaran dalam satu satuan semester,  tahun, atau 

jenjang pendidikan. 

 

C.  Prosedur Penilaian 

1. Kisi-Kisi Penilaian 

 Kisi-kisi penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika mengacu pada standar 

kompetensi Mata Pelajaran Seni Budaya dan standar kompetensi Aspek Sastra 

(Mata Pelajaran Bahasa Indonesia).   

 Standar kompetensi untuk Mata Pelajaran Seni Budaya terdiri atas standar 

kompetensi untuk aspek seni rupa, seni musik, seni tari, atau seni teater. Standar 

Kompetensi yang harus menjadi acuan pendidik dalam mengembangkan kisi 

penilaian dalam aspek seni rupa, seni musik, seni tari, atau seni teater menyangkut 

dua hal berikut ini:  

a. Standar kompetensi apresiasi yang berkaitan dengan kemampuan peserta 

didik mengapresiasi karya seni rupa, musik, tari, atau teater.  Kemampuan ini 

terbentuk dari kombinasi  pengetahuan (kognisi) dan kepekaan terhadap 

rangsangan estetik (afeksi) yang  tercermin pada kemampuan mencerap 

(merasakan gejala keindahan)  dan menanggapi (memberikan komentar, 

menunjukkan perilaku apresiatif seperti senang atau kagum terhadap gejala 

keindahan) karya seni rupa, musik, tari, atau teater.  Diakui bahwa penilaian 

terhadap kemampuan mencerap dan menanggapi gejala keindahan tidak 

mudah dilakukan karena keterbatasan waktu bagi guru untuk mengumpulkan 

informasi yang komprehensif dan autentik.  Apa yang dapat diamati di ruang 
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kelas amat terbatas, itupun tidak menjamin bahwa yang diamati tersebut  

merupakan perilaku yang alami.  Untuk itu, guru seyogyanya tidak hanya 

menggunakan satu teknik atau sumber untuk memperoleh informasi tentang 

kemampuan peserta didik dalam merasakan dan menanggapi gejala 

keindahan; 

b. Standar kompetensi kreasi/rekreasi yang berkaitan dengan kemampuan 

peserta didik dalam menciptakan atau mengekspresikan diri melalui karya 

seni rupa, musik, tari, atau teater. Kemampuan ini terbentuk dari kombinasi 

pengetahuan, kepekaan rasa estetik, dan keterampilan motorik yang 

tercermin pada karya seni yang dihasilkan atau dipertunjukkan.   

Standar kompetensi untuk Aspek Sastra (Mata Pelajaran Bahasa Indonesia) 

terdiri atas standar kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis 

sastra yang diuraikan berikut ini:  

a. Standar kompetensi mendengarkan  berkaitan dengan kemampuan peserta 

didik memahami dan mengapresiasi karya sastra yang disampaikan secara 

langsung/tidak langsung; 

b. Standar kompetensi berbicara berkaitan dengan kemampuan mengungkapkan 

pikiran/perasaan secara lisan melalui karya sastra atau menanggapinya; 

c. Standar kompetensi membaca berkaitan dengan kemampuan peserta didik 

memahami dan mengapresiasi teks bacaan sastra atau membaca indah karya 

sastra;  

d. Standar kompetensi menulis  berkaitan dengan kemampuan mengungkapkan 

pikiran/perasaan secara tertulis dalam bentuk karya sastra atau 

menanggapinya.  

Untuk lebih jelasnya, standar kompetensi mata pelajaran Seni Budaya dan Aspek 

Sastra (mata pelajaran Bahasa Indonesia) digambarkan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2: Mata Pelajaran dan Kompetensi dalam Kelompok 
Mata Pelajaran Estetika 

 

 

No. 

 

Mata Pelajaran/Aspek 

 

Kompetensi 

 
1 
 

 
Seni Budaya (“Seni Budaya 
dan Keterampilan” untuk 
SD/MI) 

 
 Apresiasi (mencerap dan 

menanggapi gejala keindahan); 
 
 Performance (rekreasi) 

 Kreasi/ 
 

 
2 

 
Bahasa Indonesia/Aspek Sastra

 
 Mendengarkan sastra; 

 
 Berbicara sastra; 

 
 Membaca sastra; 

 
 Menulis sastra. 

 
  

 

2. Pengembangan Instrumen Penilaian  

Pengembangan instrumen penilaian untuk Kelompok Mata Pelajaran Estetika 

mengacu pada kompetensi  yang akan dicapai dalam: (1) Mata Pelajaran Seni 

Budaya yakni kompetensi apresiasi, komponen rekreasi, dan kompetensi kreasi;  dan 

(2) Aspek Sastra dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia yakni  kompetensi 

mendengarkan sastra, berbicara sastra, membaca sastra, dan menulis sastra.  

Berbagai kompetensi ini perlu dianalisis untuk mengidentifikasi komponen perilaku 

khas dalam suatu kegiatan/mata pelajaran sebagai cerminan dari kompetensi yang 

dituntut yang terkandung di dalamnya.  Perilaku yang diamati dalam kegiatan/mata 

pelajaran seni lukis, misalnya, berbeda dengan perilaku yang diamati pada 

kegiatan/mata pelajaran menggambar mistar. Demikian pula, perilaku yang 

diharapkan ditunjukkan oleh peserta didik disesuaikan dengan tingkat kematangan 
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fisik dan psikologisnya. Untuk itu, format pengamatan yang dikembangkan dalam 

penilaian disesuaikan dengan kegiatan/mata pelajaran dan jenjang pendidikan.   

Setelah mengidentifikasi kompetensi yang akan dinilai serta menuliskan 

indikator yang dijadikan acuan, dipilihlah satu atau beberapa teknik penilaian yang 

sesuai.  Langkah selanjutnya adalah mengembangkan instrumen pengamatan 

terfokus. Instrumen untuk menjaring informasi tentang kompetensi apresiasi seni 

seyogyanya dapat menjaring kemampuan mencerap dan menanggapi dari peserta 

didik terhadap kualitas keindahan suatu karya seni. Instrumen untuk menjaring 

informasi tentang kompetensi kreasi/rekreasi seni seyogyanya mampu menjaring 

keterampilan dan kepekaan peserta didik dalam menghasilkan karya seni.   

Instrumen untuk menjaring informasi tentang kompetensi aspek sastra seyogyanya 

mampu menjaring kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Instrumen pengamatan yang dapat digunakan adalah Daftar Cek, Skala Rentang, dan 

Format Terbuka.  

Berikut ini contoh format kisi-kisi penilaian yang menyatu dengan silabus 

(Matriks 2) dan contoh format kisi-kisi penilaian yang menyatu dengan RPP 

(Matriks 3). Lihat pula contoh pengembangan indikator penilaian pada Lampiran 1. 

 
Matriks 1: Silabus Pembelajaran 

 
Sekolah  : 
Mata Pelajaran : 
Kelas/Semeste r : 
Standar Kompetensi : 
 

 
Kompetensi 

Dasar 

 
Materi 

Pokok/Materi 
Pembelajaran 

 

 
Kegiatan 

Pembelajaran

 
Indikator 
Capaian 

 
Penilaian 

 

 
Alokasi 
Waktu 

 
Sumber  
Belajar 

 
 
 

      

Keterangan: 
• Standar Kompetensi (SK) diambil dari SI atau SI yang dirumuskan oleh KTSP bila rumusan SI 

lebih tinggi dari rumusan SI menurut Permendiknas no. 22 Tahun 2006; 
• Kompetensi Dasar (KD) sebagai jabaran dari SK yang bersangkutan; 
• Materi Pokok/Materi Pembelajaran: Materi yang dipilih untuk mendukung pencapaian KD yang 

bersangkutan; 
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• Kegiatan Pembelajaran: kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar dalam 
rangka pencapaian KD yang bersangkutan; 

• Indikator capaian: ciri yang menandai pencapaian KD yang bersangkutan; 
• Penilaian: memuat teknik penilaian dan bentuk instrumen yang dipilih sesuai dengan indikator 

yang ditetapkan; 
• Alokasi waktu: lama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam 

kelas/laboratorium/sanggar. 
• Sumber belajar: rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 
 

 
Matriks 2: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

 
Sekolah   : 
Mata Pelajaran  : 
Kelas/Semeste r  : 
Alokasi Waktu  : …… jam pelajaran (… X pertemuan). 
 

A. SK   : 
B. KD   : 
C. Materi Pembelajaran : 
D. Model/Metode Pemb. : 
E. Skenario  : 

Pertemuan 1  : 
Pertemuan 2  : 
Dst.   : 

F. Sumber Belajar  : 
G. Penilaian  : 
 

 
Indikator 
Capaian 

 

 
Teknik Penilaian 

 
Bentuk 

Instrumen 

 
Contoh Instrumen 

Indikator yang ada 
dalam rumusan 
silabus sesuai 
dengan KD yang 
bersangkutan 

 
 
 

Dipilih sesuai dngan 
karakteristik 
indikator capaian 
seperti tes kinerja, 
observasi/ 
pengamatan, jurnal, 
penugasan, 
portofolio, penilaian 
diri, dan penilaian 
antarteman; 

Dipilih sesuai 
dengan teknik 
penilaian yang 
dipilih misalnya 
Daftar Cek, Skala 
Rentang atau 
Format Terbuka 

Contoh Daftar Cek, 
Skala Rentang, atau 
Format Terbuka. 

 
 

3. Pelaksanaan Penilaian 

Penilaian dalam kelompok mata pelajaran estetika berlangsung sejalan 

dengan berlangsungnya kegiatan pembelajaran serta kegiatan yang menyertainya 
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seperti penugasan.  Kegiatan penilaian yang dijadwalkan khusus semacam ujian atau 

ulangan, tidak perlu dilakukan. Dasar pertimbangannya adalah pada kegiatan 

pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk 

mengaktualisasikan diri, baik dalam kegiatan apresiatif maupun kreatif/rekreatif 

untuk mata pelajaran Seni Budaya, serta kegiatan mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis untuk aspek sastra dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Selain itu, kegiatan pembelajaran lebih menawarkan suasana alamiah yang sangat 

dibutuhkan dalam proses apresiasi dan kreasi/rekreasi seni budaya.  Penilaian yang 

berlangsung dalam suasana alamiah memungkinkan diperolehnya hasil penilaian 

yang autentik.   

 Penilaian dalam Mata Pelajaran Seni Budaya mencakup penilaian terhadap: 

(1) Kompetensi apresiasi seni budaya; dan (2) Kompetensi kreasi/rekreasi seni 

budaya.   

 Penilaian terhadap kompetensi apresiasi seni budaya terdiri atas: (1) 

penilaian proses apresiasi seni budaya, dan (2) penilaian laporan apresiasi budaya. 

Penilaian proses apresiasi seni budaya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 

tentang kemampuan peserta didik dalam mencerap dan menanggapi gejala  

keindahan. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan kondisi dan suasana yang 

memungkinkan kompetensi tersebut teramati seperti memajang lukisan di dinding, 

mempertunjukkan rekaman tarian, memperdengarkan rekaman lagu, untuk dicerap 

(diamati, disimak) dan ditanggapi oleh peserta didik. Kegiatan dapat berlangsung di 

kelas atau di luar kelas (galeri, sanggar, gedung pertunjukan).  Dengan 

menggunakan format pengamatan yang berisi indikator kemampuan mencerap dan 

menanggapi peserta didik, kompetensi apresiasi seni budaya ini dapat terjaring.  

Lihat contoh format penilaian proses apresiasi seni budaya pada lampiran. 

  Penilaian apresiasi yang ke dua adalah penilaian laporan apresiasi budaya. 

Pada penilaian ini, pendidik tidak mengamati secara langsung bagaimana peserta 

didik mencerap dan menanggapi secara langsung gejala estetik yang diamati.  

Pendidik hanya menugaskan peserta didik untuk mengamati kualitas keindahan dari 

karya seni yang dipamerkan atau dipertunjukkan/dipergelarkan. Hasil penugasan 

tersebut menghasilkan laporan yang merupakan cerminan dari kompetensi peserta 
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didik dalam mencerap dan menanggapi kualitas keindahan dari karya seni yang 

diamatinya itu.  Agar laporan peserta didik terarah dan komprehensif, pendidik 

menginformasikan hal-hal yang perlu dicermati oleh peserta didik (Lihat contoh hal 

yang perlu dicermati pada lampiran format instrumen)   

 Penilaian terhadap kompetensi kreasi/rekreasi seni budaya terdiri atas 

penilaian terhadap: (1) proses kreasi/rekreasi seni budaya, dan (2) penilaian produk 

kreasi/rekreasi seni budaya.  Penilaian proses kreasi/rekreasi seni budaya 

dimaksudkan untuk mengamati kompetensi peserta didik dalam berkreasi/berekreasi 

seni budaya. Penilaian ini dilakukan  dengan mengamati peserta didik dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan dalam proses pembelajaran.  Pada penilaian ini, 

pendidik meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas kreasi/rekreasi karya 

seni budaya (seni rupa, seni musik, seni tari, atau seni teater) seraya mengamatinya.  

Agar pengamatan pendidik terarah, sistematis dan komprehensif, ia perlu 

melengkapi dirinya dengan instrumen semisal daftar cek atau skala rentang. Daftar 

cek atau skala rentang tersebut berisi indikator yang esensial pada kegiatan kreasi 

atau rekreasi seni budaya yang dilakukan oleh peserta didik.  Misalnya, dalam 

menarikan tari golek bagi peserta didik di SMP, indikator yang diamati adalah pola 

gerak, pola lantai, penghayatan peran, tema tari, tata rias dan kostum, serta musik 

iringan. Lihat contoh format penilaian proses kreasi/rekreasi seni budaya pada 

lampiran. 

Penilaian kreasi/rekreasi yang ke dua adalah penilaian produk kreasi/rekreasi 

seni budaya. Pada penilaian produk kreasi/rekreasi seni budaya, pendidik 

memokuskan perhatiannya pada karya seni yang telah diciptakan oleh peserta didik 

terlepas dari proses penciptaannya.  Misalnya gambar ilustrasi, lukisan, patung, 

rekaman karya (lagu, tarian, atau teater),  puisi, dan sebagainya.  Karya seni ini 

dapat merupakan karya yang berdiri sendiri atau merupakan kumpulan karya yang 

dikemas dalam bentuk portofolio.  

 Aspek yang dinilai sekaitan dengan produk karya seni budaya ini disesuaikan 

dengan indikator yang esensial dalam karya seni tersebut.  Misalnya,  untuk gambar 

ilustrasi indikator yang esensial adalah kejelasan ide/ceritera, kekreatifan, 

penguasaan media, dan kesesuaian tema. Indikator untuk setiap kegiatan yang 
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dicantumkan pada Kompetensi Dasar (KD) dikembangkan oleh guru dengan 

mengacu pada referensi atau buku sumber yang tersedia.  Lihat contoh format 

penilaian produk kreasi/rekreasi seni budaya yang mencantumkan indikator untuk 

diamati pada lampiran. 

 Penilaian aspek sastra dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

penilaian terhadap kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis 

sastra.  Seperti halnya dalam Mata Pelajaran seni Budaya, penilaian dilakukan 

dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengaktualisasikan dirinya melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis sastra.  Aktualisasi diri inilah yang diamati oleh pendidik baik 

prosesnya, maupun produk yang dihasilkan dari proses aktualisasi diri tersebut.  

Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut ini. 

 
Tabel 3: Fokus Pengamatan dalam Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika 

 
Fokus Pengamatan  

No. 
 

Mata Pelajaran 
 

Kompetensi Proses Produk 
 

1. 
 
Seni Budaya 
(“Seni Budaya dan 
Keterampilan” 
untuk SD/MI). 

 
Apresiasi  (Mencerap dan 
Menanggapi gejala keindahan); 
 
 
Kreasi/Rekreasi 

 
  Dalam kegiatan 

pembelajaran 
apresiasi 

  Dalam kegiatan 
pembelajaran 
kreasi/rekreasi 

 

 
   Laporan kegiatan 

apresiasi 

   Karya seni (Seni 
Rupa, Seni 
Musik, Seni Tari, 
atau Seni Teater) 

 
2 

 
Bahasa 
Indonesia/Aspek 
sastra. 

 
 Mendengarkan sastra 

 
 
 
 Berbicara sastra 

 
 
 
 Membaca sastra 

 
 
 
 Menulis sastra 

 
 

 
 Dalam kegiatan 
pembelajaran 
mendengarkan 
sastra 

 
 Dalam kegiatan 
pembelajaran 
Berbicara sastra 

 
 Dalam kegiatan 
pembelajaran 
membaca sastra 

 
 Dalam kegiatan 
pembelajaran 
menulis. 

  Laporan apa yang 
didengarkan 

  Ucapan 

   Laporan apa yang 
dibaca 

  Tulisan 
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D.  Pengolahan dan Penafsiran Hasil Penilaian 

 Penilaian berbasis kompetensi melalui pengamatan  terfokus dalam 

Kelompok Mata Pelajaran Estetika dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang 

sahih tentang tingkat pencapaian kompetensi apresiasi dan kreasi/rekreasi seni 

peserta didik untuk Mata Pelajaran Seni Budaya dan kompetensi mendengarkan 

sastra, berbicara sastra, membaca sastra, dan menulis sastra untuk aspek sastra 

dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia.  Melalui instrumen yang digunakan, 

dijaring data baik berupa skor (dalam rentang 0-100) serta uraian deskriptif yang 

menggambarkan berbagai hal menyangkut kompetensi apresiasi dan kreasi/rekreasi 

peserta didik.  Data tersebut kemudian diolah (misalnya dengan membuat skor rerata 

dari berbagai kompetensi sejenis yang telah diamati) agar dapat ditafsirkan untuk 

mendapatkan hasil penilaian. 

 Pengolahan dilakukan terhadap: (1) data kompetensi apresiasi dan 

kreasi/rekreasi  untuk Mata Pelajaran Seni Budaya; dan (2) data kompetensi 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis untuk Aspek Sastra dalam Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia.  

 Data kompetensi apresiasi seni terutama dijaring melalui instrumen yang 

digunakan dalam bentuk penilaian sikap/apresiasi seni.  Instrumen tersebut dapat 

menghasilkan skor yang diperoleh dengan menggunakan skala rentang pengamatan 

terhadap berbagai aspek yang mendukung tercapainya kompetensi apresiasi seni 

seperti: (1) pencerapan kualitas keindahan karya seni dan (2) penanggapan terhadap 

karya seni tersebut yang tercermin pada kemampuan mendeskripsikan, menganalisis, 

dan menafsirkan/menyimpulkan.  

 Informasi mengenai apresiasi seni dapat pula diperoleh melalui instrumen 

yang digunakan dalam bentuk laporan dan portofolio yang menjaring komentar 

bebas peserta didik terhadap karya seni atau gejala keindahan yang diamati atau 

dihasilkannya.  Komentar peserta didik dapat dikuantifikasi dalam bentuk skor yang 

menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi apresiasi pada suatu kegiatan 

pembelajaran tertentu 

 Data kompetensi kreasi/rekreasi  seni terutama terjaring melalui instrumen 

Skala Rentang dan Daftar Cek yang digunakan dalam bentuk penilaian proses dan 
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produk apresiasi serta proses dan produk kreasi/rekreasi seni.   Instrumen tersebut 

dapat menghasilkan skor sebagai hasil pengukuran terhadap berbagai aspek yang 

mendukung tercapainya kompetensi kreasi/rekreasi seni seperti kompetensi dalam: 

(1) menghasilkan karya seni dengan konsep yang jelas; (2) kreatif dan inovatif 

berkarya/berekspresi; dan (3) penguasaan teknik berkarya/berekspresi.  Skor tersebut 

diperoleh dari penjumlahan beberapa skor yang diberikan terhadap komponen 

pendukung (indikator) dari aspek yang diamati. 

 Data kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis sastra 

dijaring melalui berbagai instumen yang sesuai dan memungkinkan diperolehnya 

skor total yang menggambarkan pencapaian kompetensi yang dituntut oleh 

kurikulum. 

 Skor baru memiliki makna bila ditafsirkan dalam konteks ketercapaian 

kompetensi yang diharapkan.  Untuk itu, skor yang diperoleh perlu dibandingkan 

dengan skor ideal atau skor minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam 

suatu kompetensi tertentu. Dari rentang skor 0-100, skor 75 disarankan sebagai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dengan pertimbangan tertentu, satuan 

pendidikan dapat menentukan KKM di bawah atau di atas skor 75 yang disarankan 

tersebut.  Bagi satuan pendidikan  yang menentukan skor di bawah 75, diharapkan 

untuk berupaya menaikkannya hingga mencapai skor 75 tersebut.   

 Mengingat setiap pengamatan yang dilakukan menghasilkan skor, maka 

untuk menggambarkan pencapaian kompetensi secara komprehensif, berbagai skor 

tersebut dibandingkan KKM untuk mengetahui KD mana yang belum dikuasai. KD 

yang belum tuntas dikuasai oleh peserta didik mestilah dibina melalui program 

remedi. Catatan pengamatan yang dibuat oleh guru dalam kegiatan pembelajaran 

akan sangat membantu guru dalam memberikan program remedi yang tepat. 

 

E.  Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian 

 

1. Pelaporan Hasil Penilaian 

Hasil penilaian mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dilaporkan 

dalam bentuk kuantitatif berupa satu nilai, yang mencerminkan prestasi belajar Seni 
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Budaya dalam hal apresiasi dan kreasi/rekreasi yang mencakupi aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

Karena pendidik kelompok mata pelajaran estetika juga diharapkan untuk 

menghimpun informasi mengenai akhlak dan keperibadian peserta didik, maka 

dalam kegiatan pembelajaran pendidik memberikan perhatian terhadap hal tersebut.   

Informasi  tentang akhlak peserta didik yang dikumpulkan  pendidik kelompok mata 

pelajaran estetika diserahkan kepada guru agama untuk menjadi pertimbangan dalam 

menilai akhlak peserta didik. Informasi tentang akhlak peserta didik dinyatakan 

dalam kategori kualitatif yakni dengan gradasi ”Sangat Baik,” ”Baik,” dan ”Kurang 

Baik” disertai dengan deskripsi naratif bila diperlukan.  Informasi tentang aspek 

keperibadian peserta didik disampaikan kepada guru kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian yang bersama-sama dengan penilaian dari 

pendidik kelompok mata pelajaran lain dijadikan dasar pertimbangan penilaian 

kepribadian peserta didik.  

 

2. Pemanfaatan Hasil Penilaian 

 Hasil penilaian bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru dalam upaya 

mengetahui tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program pembelajaran yang 

telah dilakukan, serta perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Secara rinci 

manfaat hasil penilaian adalah sebagai berikut. 

a. Mendorong peserta didik untuk meningkatkan kualitas dan frekuensi belajar. 

Dalam hal ini, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik agar memiliki 

kebiasaan belajar yang positif, atau memberikan informasi tentang cara-cara 

belajar yang efektif. Untuk melaksanakan kegiatan ini, guru dapat berkolaborasi 

dengan guru pembimbing (konselor). 

b. Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Melalui kegiatan ini guru dapat 

mengetahui tingkat ketuntasan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. 

Guru dapat mengetahui kompetensi dasar mana yang belum dikuasai peserta 

didik. Pemahaman tentang hal ini sangat bermanfaat bagi guru untuk 

memberikan program perbaikan kepada peserta didik. 
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c. Melakukan pengajaran remedi bagi peserta didik yang belum mencapai standar  

kompetensi yang diharapkan. Kegiatan ini dapat dilakukan guru melalui (1) 

pemberian pembelajaran kembali bagi peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam menguasai kompetensi dasar tertentu, atau (2) pemberian tugas kepada 

peserta didik untuk membaca buku pengajaran yang isinya memberikan 

penjelasan tentang materi yang relevan dengan kompetensi dasar yang belum 

dikuasai peserta didik. Setelah kegiatan ini dilakukan, maka guru memberikan 

tes remedi, yang terkait dengan kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta 

didik. 
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BAB IV 
 

PENILAIAN OLEH SATUAN  PENDIDIKAN 
 

 Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 

65 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk menilai pencapaian 

standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Ditegaskan dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut bahwa tujuan Kelompok Mata Pelajaran Estetika 

adalah membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni 

dan pemahaman budaya yang dicapai melalui muatan atau kegiatan bahasa, seni dan 

budaya, keterampilan dan muatan lokal yang relevan. Standar Kompetensi 

Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) Estetika yang menjadi acuan penilaian untuk 

setiap jenjang pendidikan, dirumuskan secara khusus.   

Untuk jenjang SD/MI/SDLB/Paket A, standar kompetensi yang diharapkan 

dicapai adalah menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan 

budaya lokal. 

Untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B, standar kompetensi yang 

diharapkan adalah: (1) memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan apresiasi seni; (2) 

menghargai karya seni budaya, dan keterampilan sesuai dengan kekhasan lokal; (3) 

menunjukkan kegemaran membaca dan menulis karya seni. 

Untuk jenjang SMA/MA/SMALB/Paket C, standar kompetensi yang 

diharapkan adalah: (1) memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan apresiasi dan 

kreasi seni; (2) menunjukkan apresiasi terhadap karya seni; (3) menunjukkan 

kegemaran membaca dan menulis karya seni; dan (4) menghasilkan karya kreatif, 

baik individual maupun kelompok. 

Untuk jenjang SMK/MAK, standar kompetensi yang diharapkan adalah: (1) 

memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan apresiasi dan kreasi seni; (2) 

menunjukkan apresiasi terhadap karya seni; (3) menunjukkan kegemaran membaca 

dan menulis karya seni; dan (4) menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun 

kelompok.    

Penilaian  akhir oleh satuan pendidikan untuk Kelompok Mata Pelajaran 

Estetika dimaksudkan menilai  kompetensi peserta didik yang dicapai pada akhir 
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semester, tahun (untuk keperluan kenaikan kelas), dan program satuan pendidikan 

(untuk keperluan penentuan kelulusan) peserta didik.  

Penilaian akhir untuk kelompok mata pelajaran estetika yang mencakup 

Mata Pelajaran Seni Budaya dan Bahasa Indonesia (aspek sastra)  dilakukan dengan 

mempertimbangkan penilaian pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan 

melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku peserta didik dalam aspek 

kompetensi apresiasi dan kreasi/rekreasi seni (seni rupa, musik, tari atau teater) dan 

kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis sastra. Hasil penilaian 

akhir ini tercermin pada nilai akhir semester, tahun, dan program satuan pendidikan.  

 Nilai akhir semester, tahun, dan program satuan pendidikan mata pelajaran 

Seni Budaya diperoleh dari hasil penilaian kompetensi apresiasi dan kreasi/rekreasi 

dari  berbagai aspek seni budaya (seni rupa, musik, tari, atau teater) yang diajarkan.  

Pada satuan pendidikan yang mengajarkan seluruh aspek seni budaya tersebut,  nilai 

akhir mata pelajaran Seni Budaya menggambarkan masing-masing skor yang 

dicapai dari aspek seni rupa, musik, tari, atau teater atau dapat pula dengan hanya 

memilih satu skor tertinggi sebagai nilai akhir.  

Pada satuan pendidikan yang karena keterbatasannya hanya mengajarkan  

satu aspek seni budaya saja, misalnya seni rupa, maka secara otomatis   skor yang 

dicapai dari aspek tersebut menjadi nilai akhir mata pelajaran Seni Budaya. 

 Nilai yang diperoleh peserta didik yang menggambarkan kompetensi 

apresiasi dan kreasi/rekreasinya dalam satu aspek seni budaya (seni rupa, musik, tari, 

atau teater) dihimpun dari berbagai skor hasil pengamatan pendidik terhadap 

kompetensi dasar  apresiasi dan kreasi/rekreasi peserta didik yang telah memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Skor tersebut kemudian direratakan. 

Nilai akhir aspek sastra diperoleh dari skor hasil pengamatan pendidik 

terhadap kompetensi dasar  mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis sastra 

peserta didik yang telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Nilai akhir 

aspek sastra ini merupakan salah satu unsur untuk menentukan nilai akhir mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.  

 Nilai akhir yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal itulah yang disebut  

dengan nilai “baik” sebagai persyaratan kelulusan peserta didik. 
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apresiasi dan kreasi/rekreasi seni.  Deskripsi ini disampaikan kepada peserta didik 

dan orang tua atau wali. 

Data tentang aspek keperibadian peserta didik seperti sportivitas, kerja sama, 

kejujuran, dan toleransi yang dijaring melalui pengamatan harian  oleh pendidik, 

dijadikan dasar untuk pembinaan kepribadian peserta didik.  Untuk keperluan 

penilaian aspek kepribadian oleh satuan pendidikan, pendidik melaporkan data 

tersebut  pada rapat dewan sekolah.  
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LAMPIRAN1

 
Lampiran 1  
 
Contoh Pengembangan indikator penilaian. 

 
Jenjang Pendidikan: SD/MI 
Mata Pelajaran       : Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester      : V/Semester 2 
Aspek         : Seni Rupa 
 

 
Standar Kompetensi 

 
Kompetensi Dasar 

 
Indikator Pencapaian 

 
Teknik Penilaian   

 
1. Mengapresiasi 

karya seni rupa;  
 

 
1.1 Mengidentifikasi 

jenis motif hias 
pada karya Seni 
Rupa Nusantara 
Daerah Setempat; 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 Mengdentifikasi motif 

hias  beberapa karya 
Seni Rupa Nusantara 
Daerah Setempat yang 
dipajang 

 
1.1.2 Mengidentifikasi 

keunikan motif hias 
karya Seni Rupa 
Nusantara Daerah 
Setempat yang dipajang 

 
Observasi 
 
 
 
 
Observasi  

 1.2 Menampilkan 
sikap apresiatif 
terhadap keunikan 
motif hias karya 
Seni Rupa 
Nusantara daerah 
setempat. 

 

1.2.1Mengekspresikan secara 
lisan kekaguman  
terhadap keunikan motif 
hias karya Seni Rupa 
Nusantara Daerah 
Setempat yang dipajang 

 
1.2.2 Mengekspresikan secara 

tertulis kekaguman 
terhadap keunikan motif 
hias karya Seni Rupa 
Nusantara Daerah 
Setempat yang dipajang. 

 

Observasi 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 

2. Mengekspresikan 
diri melalui karya 
seni rupa 

2.1 Membuat topeng 
secara kreatif 
dalam hal teknik 
dan bahan; 

 

2.1.1Membuat topeng kreatif 
dari bahan sederhana 
dengan kriteria: (1) 
orisinal/keaslian; (2) 
karakter/ciri khusus; dan 
(3) kepraktisan 
penggunaan. 

 

Observasi 

 
 
 
 
                                                 
1 Contoh dalam lampiran ini bukanlah sesuatu yang harus diikuti.  Guru dapat mengembangkan 
sendiri sesuai kondisi dan kebutuhannya. 

Harris, 3 Sept 2007 



 30

 
Standar Kompetensi 

 
Kompetensi Dasar 

 
Indikator pencapaian 

 
Instrumen 

2.2.1 Membuat karya ilustrasi 
manusia dan 
kehidupannya dengan 
kriteria: (1) informatif 
dan komunikatif; (2) 
kekreatifan (keaslian, 
kekayaan ide); (3) 
penguasaan  media; (4) 
kesesuaian tema.   

Observasi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 Mengekspresikan 
diri melalui 
gambar ilustrasi 
manusia dan 
kehidupannya; 

 
 
 
 
 2.2.2. dst  

2.3.1 Menerapkan pemilihan 
seting pameran yang 
memenuhi nilai estetik 

Observasi  2.3 Menyiapkan karya 
seni rupa yang 
diciptakan untuk 
pameran kelas. 2.3.2. Menyeleksi karya seni 

rupa  yang layak 
dipamerkan   

Observasi 
 

 2.4 Menata karya seni 
rupa yang 
diciptakan dalam 
bentuk pameran 
kelas/sekolah.  

2.4.1 Menyelenggarakan 
pameran seni rupa kelas 
yang ditata secara rapih 
dan sistematis. 

Proyek  

 2.5  2.5.1 Menyelenggarakan 
pameran seni rupa 
sekolah yang ditata 
secara rapih dan 
sistematis. (manajemen) 

Proyek 
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Lampiran 2 

 

Contoh Format Instrumen Penilaian untuk  menilai  Kompetensi  Apresiasi  Seni  
Budaya  (Seni  rupa, musik, tari, atau teater) Model Skala Rentang untuk Penilaian  
Kompetensi Apresiasi Seni Rupa (Tingkat SMA/MA, Kelas X Semester 2) 

 
Karya  yang diamati oleh Peserta Didik: Sebuah karya seni rupa terapan Nusantara berupa 

keramik  
 

Nama Peserta Didik: ……………………. 
 

 
No 
 

 
Kemampuan dalam Komponen 

 

 
Skor 

(Rentang 0 – 100) 
I Mencerap Kualitas artistik  karya yang diamati: 

1. Mampu mengidentifikasi keunikan gagasan 
2. Mampu mengidentifikasi teknik (bahan, alat, dan 

prosedur kerja yang digunakan). 

 
……. 

 
......... 

 
II Menanggapi secara apresiataif karya yang diamati: 

1. Menunjukkan sikap apresiatif terhadap keunikan 
gagasan 

2. Menunjukkan sikap apresiatif terhadap keunikan 
teknik (bahan, alat, dan prosedur kerja) 

 
Catatan: Sikap apresiatif misalnya menyenangi, menghargai, 
mengagumi. 

 
……. 

 
 

……. 

 
Catatan:  

1. Guru hendaknya tidak terpaku pada indikator yang ditampilkan pada contoh 
ini.  Untuk itu, guru dapat mengembangkan indikator sesuai kegiatan yang 
dilakukan dengan mengacu pada suatu referensi atau buku sumber) 

2. Kompetensi apresiasi dapat diamati melalui perilaku peserta didik sebagai cerminan  
pemahaman dan kepekaannya terhadap kualitas artistik suatu karya seni.  
Pengamatan yang dilakukan haruslah terarah pada indikator yang merepresentasikan 
kompetensi apresiasi seni  yang relevan 
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Lampiran 3 
 

Contoh Format Pengamatan (Skala Rentang) untuk Penilaian Kompetensi Apresiasi Seni 
Rupa (Tingkat SD/I, Kelas II Semester I) 
Karya  yang diamati oleh Peserta Didik: Sebuah karya seni lukis 

 
 
Nama Peserta Didik: ……………………. 

 
 

No 
 

 
Kemampuan dalam Komponen 

 

 
Skor 

(Rentang 0 – 100) 
I Mencerap Kualitas artistik  karya yang diamati yang 

tercermin pada kemampuannya mengenal unsur rupa 
pada lukisan: 
1. Unsur garis 
2. Unsur warna 
3. Unsur bidang 

 
 

 
......... 
……. 
…… 

 
II Menanggapi secara apresiatif terhadap unsur rupa 

pada lukisan: 
1. Unsur garis 
2. Unsur warna 
3. Unsur bidang 
Catatan: Sikap apresiatif misalnya menyenangi, menghargai, 
mengagumi. 

 
 

…… 
…… 
…… 
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Lampiran 4 
 
Contoh Format “Pertanyaan untuk Peserta Didik” untuk Penilaian Kompetensi Apresiasi 
Seni Tari (Tingkat SMP/Mts, Kelas VIII Semester 2) 
Karya  yang diamati: Sebuah rekaman karya seni Tari berpasangan/kelompok Nusantara. 

 
Nama Peserta Didik: ……………………. 

 
 

No 
 

Uraian Hasil Pengamatan dan Sikap Peserta Didik 
 
 

Catatan guru 
1 Tuliskanlah hasil pengamatan anda terhadap karya seni tari 

Nusantara berupa tari berpasangan/kelompok  yang anda amati, 
khususnya menyangkut:  
1. Pola gerak 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
2. Pola  lantai 
 ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
3. Keharmonisan musik iringan 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 
4. Keharmonisan rias dan kostum 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
5. Kesesuaian tema 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
6. Penghayatan peran 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 
 

 

2 Apakah  karya seni tari tersebut menurut anda unik? Bagaimana 
pendapat anda tentang keunikan karya tari tersebut? Jelaskan! 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
Catatan: Keunikan suatu karya tari terlihat pada  kekhasan karya tersebut  yang berbeda 
dengankarya tari lainnya.  
 

 

 
Catatan:  
Untuk menjaring informasi mengenai kompetensi apresiasi seni, dapat pula digunakan 
format  komentar peserta didik. Komentar peserta didik mengacu pada hasil identifikasi 
keterampilan yang telah dilakukan guru sebelumnya. 
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Lampiran 5 
 
Contoh Instrumen untuk menilai Kompetensi kreasi/rekreasi Seni Budaya (Seni rupa, musik, 
tari, atau teater) untuk Penilaian terhadap Karya Seni Rupa Peserta Didik (Tingkat SD/MI, 
Kelas Semester ). 
Jenis  Karya: Gambar Ilustrasi dengan tema “Manusia dan Kehidupannya” 
 
Nama Peserta didik: 

 
 
No
. 
 

 
Komponen 

 

 
Skor 

 

1. Kejelasan ide/ceritera (informatif dan komunikatif) …. 
 

2. Kekreatifan (Keaslian, kekayaan ide) …. 
 

3. Penguasaan media, alat, dan teknik …. 
 

4. Kesesuaian tema ….. 
 

 
Catatan:  
Kompetensi kreasi/rekreasi/rekreasi/rekreasi dapat diamati melalui perilaku/penampilan atau 
karya seni yang diciptakan oleh peserta didik. Pengamatan yang dilakukan haruslah terfokus 
pada indikator yang merepresentasikan kompetensi tertentu yang sedang diamati. 
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Lampiran 6 
 
Contoh Format Pengamatan untuk Penilaian terhadap Karya Seni Tari Nusantara yang 
Ditarikan  Peserta Didik (Tingkat SMA/MA, Kelas X Semester 2). 
Jenis  Karya: Tari Pakarena 
 
Nama Peserta didik: 

 
 
No
. 
 

 
Komponen 

 

 
Skor 

 

1. Kesesuaian pola gerak …. 
 

2. Kesesuaian pola lantai …. 
 

3. Keharmonisan musik iringan …. 
 

4. Keharmonisan rias dan kostum ….. 
 

5. Kesesuaian tema …. 
 

6 Penghayatan peran …. 
 

 
Catatan:  
Karena proses penciptaan karya seni juga merupakan aspek yang perlu mendapatkan 
perhatian dan dijadikan dasar dalam penilaian, maka lembar pengamatan proses perlu pula 
dikembangkan. Format  dapat berupa daftar cek, skala rentang, atau format terbuka. 
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Lampiran 7 
 
 
Format Pengamatan Skala Rentang untuk Proses Penyajian Teater (Tingkat SMA/MA, 
Kelas X, Semester 2 
Kompetensi Dasar: Menggelar Teater Tradisional Daerah setempat 
 
Nama Peserta Didik : …………………… 
Hari/tanggal  : …………………… 
 

 
No 

 

 
Aspek yang diamati 

 
 Cek Bila Sesuai 

1. 
 

Antusias dalam berteater 
 

 

2. Memahami tugas yang diberikan 
 

 

3. Melengkapi komponen penunjang teater 
 

 

4 
 

Menggunakan elemen dasar teater sebagaimana mestinya  

5. Menjaga kerja sama kelompok 
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Lampiran 8 
 
 
Format Pengamatan (rentang skor dan catatan guru) untuk Penilaian terhadap Portofolio 
(Seni Rupa) yang Dihimpun oleh Peserta Didik (Tingkat SD/I, Kelas VI Semester 2) 

 
 
Nama Peserta Didik:…………………………… 
 
 
 
No. 
 

 
Komponen/Sub Komponen 

 
 

 
Skor 

 
I. 
 

 
Karya Portofolio (Karya Seni Rupa yang telah diciptakannya 
selama satu semester atau satu  tahun):  
 
1. Kelengkapan karya 
 
2. Kualitas jumlah karya yang dihimpun 
 
3. Kualitas Komentar 
 
4. Kualitas Kemasan Karya  
 

 
 
 
 

…. 
 

…. 
 

…. 
 

…. 

 
Skor total 

 
…. 

 
 

II. Catatan Khusus Guru 
 
 
 

 
 
 

 
Catatan:  

1. Penilaian portofolio (kumpulan karya terpilih yang dihasilkan oleh peserta didik 
disertai komentar reflektif dan kritis mengenai apa yang telah dihasilkannya) Agar 
penilaian yang dilakukan  bersifat fair, guru perlu menginformasikan mengenai 
komponen yang dinilai beserta bobotnya kepada peserta didik.   

2. Karena proses penciptaan karya juga merupakan aspek yang perlu mendapatkan 
perhatian dan dijadikan dasar dalam penilaian, maka lembar pengamatan proses 
perlu pula dikembangkan. Format  dapat berupa daftar cek, skala rentang, atau 
format terbuka. 
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GLOSARIUM 
 
Apresiasi: bermakna penghargaan.  Dalam Mata Pelajaran Seni Budaya, apresiasi di  
kaitkan dengan penghargaan terhadap gejala atau kualitas keindahan.  Kompetensi 
apresiasi mencakup kompetensi mencerap dan menanggapi gejala atau kualitas 
artistik.  
 
Artistik: bernilai seni. 
 
Eksplorasi: penjajakan 
 
Estetik: berkaitan dengan gejala/nilai keindahan.  Pengalaman estetik bermakna 
pengalaman menghayati nilai keindahan. Rangsangan estetik bermakna gejala yang 
menimbulkan rasa pesona keindahan. 
 
Galeri: tempat (ruang, gedung) memajang karya seni rupa.  Berbagai kegiatan seni 
rupa seperti diskusi atau pelatihan/workshop sering dilaksanakan di galeri. 
 
Gambar Ilustrasi: gambar yang menceriterakan suatu keadaan atau peristiwa. 
 
Gambar mistar: gambar teknik yang dihasilkan dengan menggunakan alat gambar 
semacam mistar, jangka, dan pena. 
 
Idiosinkratik: bersifat personal. 
 
Instrumen Penilaian: alat atau format yang digunakan dalam penilaian seperti 
format pengamatan skala rentang atau daftar cek. 
 
Kelompok Mata Pelajaran Estetika: nama kelompok mata pelajaran yang 
mencakupi Mata Pelajaran Seni Budaya dan Bahasa Indonesia (Aspek sastra) sesuai 
dengan PP 19 Pasal  6 ayat 1 (d). 
 
Kostum: pakaian yang dikenankan oleh penari atau pemain teater.  Pakaian ini 
disesuaikan dengan tema tari atau teater. 
 
Kreasi: penciptaan. Dalam Mata Pelajaran Seni Budaya, kreasi bermakna 
menciptakan karya seni yang baru. 
 
Mendeskripsikan karya seni: memberikan gambaran tentang karya seni yang 
diamati.  Misalnya, untuk karya lukisan, digambarkan mengenai unsur garis, warna, 
komposisi, objek/tema lukisan tersebut. 
 
Menganalisis karya seni: membahas kualitas karya seni yang diamati.  Misalnya, 
terhadap karya lukisan, peserta didik membahas kualitas (menguraikan, 
membandingkan) unsur garis, warna, komposisi, objek/tema lukisan tersebut. 
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Menafsirkan/menyimpulkan karya seni: menyatakan pendapat pribadi tentang 
kualitas karya seni yang diamati (misalnya dengan menyatakan sangat bagus, bagus, 
agak bagus, atau kurang bagus), kecenderungan terhadap karya seni yang diamati 
(dengan menyatakan sangat senang, senang, agak senang, kurang senang).  
 
Musik iringan: bunyi dan suara yang mengiringi gerak dan sekaligus sebagai 
ilustrasi gerak. 
 
Naskah teater: catatan yang berisi alur ceritera/lakon. 
 
Notasi: dalam seni musik bermakna tulisan atau tanda yang menggambarkan nada. 
 
Pantomim: gerakan seseorang menirukan objek tertentu.  Pantomim biasa pula 
disebut gerak realis. 
 
Pola gerak: gerak dalam seni tari yang mencakupi besar kecilnya gerak, motif gerak, 
dan kuat lemahnya gerak. 
 
Pola lantai: garis yang dilalui penari dalam menari dan tinggi rendahnya yang 
dilakukan penari. 
 
Rekreasi: penciptaan kembali.  Dalam Mata Pelajaran Seni Budaya, rekreasi 
bermakna  memerankan/menarikan/menyanyikan/mereproduksi kembali karya seni 
yang telah diciptakan oleh orang lain. 
 
Sanggar: tempat kegiatan berkesenian.  Ada sanggar seni rupa, musik, tari dan 
teater.  Pada sanggar, berlangsung pendidikan seni non formal. 
 
Seni Musik: seni yang dinyatakan melalui media bunyi/suara. 
 
Seni Rupa: seni yang dinyatakan melalui media rupa (garis, warna, bidang, volume, 
dan ruang).  Termasuk di dalamnya adalah seni lukis, seni patung, seni grafis, dan 
seni keramik. 
 
Seni Teater: seni yang dinyatakan melalui media lakon. 
 
Seni Tari: seni yang dinyatakan melalui media gerak dalam ruang dan waktu. 
 
Taksa: tak esa, artinya tidak hanya satu jawaban yang benar.  
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