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Sari 

Pramudyo, Nyuwito Bagus, 2013 Upaya Guru dalam Proses Pembelajaran 

untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Seni Tari Siswa Kelas VII A SMP 

Negeri 02 Doro Kabupaten Pekalongan, PTK, Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari 

dan Musik. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Seni Budaya di SMP Negeri 02 Doro memberlakukan pelajaran Seni Budaya 

Terpadu meliputi ; Seni Rupa, Seni Musik, Seni Tari, dan Seni Teater yang telah 

dikembangkan berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan 

mempertimbangkan ; Kompleksitas, daya dukung (guru, sarana dan prasarana), inteks 

siswa. Selain hal tersebut di atas, keanekaragaman bakat dan minat siswa juga merupakan 

salah satu alasan dalam pemberlakuan pelajaran Seni Budaya terpadu. 

Namun dengan banyaknya materi dan terbatasnya waktu jam tatap muka, timbul 

beberapa kendala yang berhubungan dengan peserta didik. Siswa merasa kesulitan 

terutama pada mata pelajaran Seni Tari yang jarang dipelajari pada jenjang sekolah 

sebelumnya sehingga menyebabkan kurangnya minat dan peran serta  siswa pada proses 

pembelajaran. Kendala-kendala itulah yang perlu diperhatikan dan dicarikan jalan keluar 

oleh guru sebagai motivator, fasilitator dan evaluator dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dikaji permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana upaya guru dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan  minat siswa Kelas VII A SMP Negeri 02 Doro dalam 

belajar seni tari ? dan 2) Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

Kelas VII A SMP Negeri 02 Doro pada pelajaran seni tari ? 

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

sehubungan dengan tindakan yang akan diberikan adalah sebagai berikut: 1) Untuk 

mengetahui upaya guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan  minat siswa 

Kelas VII A SMP Negeri 02 Doro dalam belajar seni tari. 2) Untuk mengetahui upaya 

guru dalam meningkatkan  hasil belajar siswa Kelas VII A SMP Negeri 02 Doro pada 

pelajaran seni tari. 

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan (PAKEM) yang terbagi dalam dua siklus. Masing-masing siklus 

terdiri dari 4 tahapan antara lain : (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) Observasi/Evaluasi 

dan (4) Refleksi. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, maka upaya guru dengan penerapan 

pendekatan PAKEM yang dipadu dengan teknik Demonstrasi dapat meningkatkan minat 

dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran seni budaya cabang seni tari dengan 

standar kompetensi mengekspresikan diri melalui karya seni tari khususnya pada 

kompetensi dasar mengeksplorasi pola lantai gerak tari berpasangan/kelompok daerah 

setempat. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: 1) Guru seni budaya 

hendaknya melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas untuk dapat memecahkan 

masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi di sekolah masing-masing secara aktif, 

kreatif efektif dan penuh inovatif sehingga akan lebih menyenangkan dengan melalui 

penerapan pendekatan PAKEM yang dipadu dengan teknik Demonstrasi. 2) Kepada 

pengelola sekolah, hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai dasar 

penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan profesi guru dan peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

 
Kata Kunci: Upaya guru, minat, pembelajaran, hasil belajar, dan kinerja guru.  
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Abstract 

 
 Pramudyo , Nyuwito Bagus, 2013, Teacher Effort in Learning Process to 

Improve Learning Outcomes Interests and Dance A Seventh Grade Students of SMP 

Negeri 02 Doro Pekalongan , TOD , Department of Dramatic Arts Education Dance and 

Music. Faculty of Languages and Arts . Semarang State University. 

Cultural Arts in Secondary Schools 02 Doro impose Integrated Arts subjects 

include: Fine Art , Art Music , Dance and Theatre Arts which has been developed by the 

Education Unit Level Curriculum (SBC) with consideration ; Complexity, carrying 

capacity (teachers , facilities and infrastructure) , inteks students . In addition to the above 

, the diversity of talents and interests of students is also one of the reasons the 

implementation of an integrated lesson Arts. 

But with the limited amount of material and time clock -face , raised some 

obstacles associated with learners . Students find it difficult , especially on subjects that 

are rarely studied Dance at the school level before causing lack of interest and 

participation of students in the learning process . Constraints that need to be considered 

and find a way out by teachers as motivators , facilitators and evaluators in the learning 

process. 

Based on the background of the problems described above, the problem can be 

assessed as follows : 1) How can the efforts of teachers in the learning process to enhance 

student interest VII Class A Junior High School 02 Doro in learning the art of dance ? and 

2) How do teachers' efforts to improve student learning outcomes VII Class A Junior 

High School 02 Doro on dance lessons ? 

Departing from the above formulation of the problem , the objectives to be 

achieved with respect to the actions that will be awarded are as follows : 1) To determine 

the efforts of teachers in the learning process to enhance student interest VII Class A 

Junior High School 02 Doro in learning the art of dance . 2) To determine teachers' 

efforts to improve student learning outcomes VII Class A Junior High School 02 Doro on 

dance lessons. 

This study will apply the approach of Active, Creative , Effective , and Fun 

(PAKEM) is divided into two cycles . Each cycle consists of 4 stages , among others : (1) 

planning, (2) action, (3) Observation/Evaluation and (4) Reflection. 

Based on the results of action research , the teacher attempts to PAKEM 

approaches combined with demonstration techniques can improve student interest and 

achievement in the subjects of art cultural branch of the art of dance with the standards of 

competence to express themselves through the art of dance in particular on the basis of 

competence floor exploring patterns of motion dance in pairs / groups locally. 

Based on the above conclusion , the authors suggest : 1 ) cultural arts teacher 

should conduct action research to be able to solve the problems faced in school learning 

their active , creative, effective and innovative full so it will be more fun with through the 

application of the approach PAKEM combined with demonstration techniques . 2 ) To the 

school administrators , the results of this study should be used as a basis for policy 

decisions related to teacher professional development and improving the quality of 

learning . 

 

Keywords : teacher effort, interest, learning , learning outcomes and teacher performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  Bab IV pasal 3 berbunyi: Pendidikan Nasional 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

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

serta bertanggung jawab. 

Pasal 10 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

berhak mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan 

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya, Pasal 11 Ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 

negara tanpa diskriminasi. 

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, wewenang Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan pendidikan di daerah menjadi semakin besar. Undang–

undang tersebut menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
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merupakan tujuan yang diharapkan dalam pembangunan pendidikan 

nasional di Indonesia. 

Lahirnya kedua undang-undang tersebut menandai sistem baru 

dalam penyelenggaraan pendidikan dari sistem yang cenderung sentralistik 

menjadi lebih desentralistik. 

Kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan perlu 

didesentralisasikan terutama dalam pengembangan silabus dan 

pelaksanaannya yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, 

keadaan sekolah, dan kondisi sekolah atau daerah. Dengan demikian, 

sekolah atau daerah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan 

menentukan materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran. 

Seni budaya sebagai bagian dari pembelajaran di dalamnya 

mengembangkan semua bentuk aktivitas cita rasa keindahan yang meliputi 

kegiatan berekspresi, bereksplorasi, berkreasi dan berapresiasi dalam 

bahasa, rupa, bunyi, gerak, tutur, dan peran. Sedangkan tujuan pendidikan 

seni untuk mengembangkan sikap toleransi, demokratis, beradab, dan hidup 

rukun dalam masyarakat majemuk, mengembangkan keterampilan dan 

menerapkan teknologi dalam berkarya dan menampilkan karya seni rupa, 

seni musik, seni tari, dan seni peran dan menanamkan pemahaman tentang 

dasar-dasar dalam berkesenian (Sudjadmiko, 2004 : 26) 

Pembelajaran seni budaya yang dilaksanakan dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan otonomi lebih besar 
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kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan 

keputusan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan 

nasional (Raharjo, 2003 : 5). 

Dasar-dasar pemikiran dimasukkannya seni dalam kurikulum 

pendidikan nasional bertumpu pada pokok-pokok pikiran  bahwa dalam 

pendidikan seni menggunakan pendekatan multidisiplin, multidimensional 

dan multikultural. Pendidikan seni juga berperan dalam pembentukan 

pribadi yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan 

kemampuan dasar anak didik meliputi kemampuan : fisik, pikir, emosional, 

persepsi, kreativitas, sosial dan estetika melalui pendekatan belajar dengan 

seni, belajar melalui seni dan belajar tentang seni sehingga anak didik 

memiliki kepekaan indrawi, rasa, intelektual, ketrampilan dan kreativitas 

berkesenian sesuai minat dan potensi anak didik. Selain itu pendidikan seni 

berperan mengaktifkan kemampuan dan fungsi otak kiri dan otak kanan 

secara seimbang agar anak didik mampu mengembangkan berbagai tipe 

kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), 

kecerdasan kreativitas (CQ), kecerdasan spiritual (SQ) dan multi 

intelegensi(MI). 

Tujuan pembelajaran seni diantaranya memberikan pengalaman 

yang bermanfaat bagi perkembangan kepribadiannya. Pembelajaran 

kesenian di sekolah memberi bekal ketrampilan yang spesifik kepada siswa, 

mengembangkan potensi yang dimiliki siswa mencakup kepekaan estetik 
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yang berkaitan dengan pengetahuan artistik, sensitivitas  terhadap 

lingkungan (alam, sosial dan budaya), rasa kemanusiaan (toleransi, 

apresiatif), konsep perseptual dan kemampuan dalam penilaian estetik. 

Seni tari merupakan salah satu bagian dari pembelajaran seni dalam 

pendidikan seni. Fungsi pembelajaran seni termasuk di dalamnya seni tari 

mempunyai fungsi langsung yang dapat dirasakan peserta didik sebagai 

media ekspresi diri, media komunikasi, media bermain dan media 

menyalurkan minat serta bakat yang dimilikinya. 

Pokok-pokok pikiran inilah yang mendasari pentingnya seni dalam 

pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah umum yang kini 

mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diterbitkan Pusat 

Kurikulum. Mengacu pada GBPP dan Silabus, pembelajaran Seni Budaya di 

SMP Negeri 02 Doro memberlakukan pelajaran Seni Budaya Terpadu 

meliputi; Seni Rupa, Seni Musik, Seni Tari dan Seni Teater yang telah 

dikembangkan berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dengan mempertimbangkan; Kompleksitas, daya dukung (guru, sarana dan 

prasarana), inteks siswa. Selain hal tersebut di atas, keaneka ragaman bakat 

dan minat siswa juga merupakan salah satu alasan dalam pemberlakuan 

pelajaran Seni Budaya terpadu. 

Namun dengan banyaknya materi dan terbatasnya waktu jam tatap 

muka, timbul beberapa kendala yang berhubungan dengan peserta didik. 

Siswa merasa kesulitan terutama pada mata pelajaran Seni Tari yang jarang 

dipelajari pada jenjang sekolah sebelumnya sehingga menyebabkan 
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kurangnya minat dan peran serta  siswa pada proses pembelajaran. Hal ini 

tampak pada kurangnya keaktifan  siswa ketika diberi pertanyaan-

pertanyaan oleh guru yang berkaitan dengan materi pembelajaran, siswa 

kurang memperhatikan ketika guru menerangkan, dan siswa berbicara 

sendiri ketika guru memberikan materi. Kurangnya minat dan aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran tersebut berakibat pada rendahnya hasil 

belajar siswa karena penguasaan kompetensi pada materi yang tidak 

optimal. Terbukti pada hasil ulangan harian ketuntasan siswa hanya 

mencapai 46,43 %. Padahal  dengan memberikan pelajaran seni tari dapat 

memberikan pengaruh positif bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas 

sesuai dengan karakter yang diharapkan meliputi ; Disiplin (Discipline), 

Tekun (diligence), Tanggung jawab (responsibility), Ketelitian 

(carefulness), Kerja sama (Cooperation), Percaya diri (Confidence) dan 

Kecintaan (Lovely) 

Kendala-kendala itulah yang perlu diperhatikan dan dicarikan jalan 

keluar oleh guru sebagai motivator, fasilitator dan evaluator dalam proses 

pembelajaran. Berbagai upaya dan penerapan Metode dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. Melalui penerapan metode yang tepat, dalam 

hal ini adalah Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 

(PAKEM) yang dipadu dengan teknik Demonstrasi, diharapkan siswa akan 

lebih tertarik dan berminat mengikuti pelajaran seni budaya khususnya 

materi seni tari sehingga akan dicapai prestasi sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

tindakan kelas tentang “Upaya guru dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan  minat dan hasil belajar seni tari siswa Kelas VII A SMP N 

02 Doro Kabupaten Pekalongan”. 

 

 

1.3 Rumusan Masalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana upaya guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan  

minat siswa Kelas VII A SMP Negeri 02 Doro dalam belajar seni tari ? 

b. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan  hasil belajar siswa Kelas 

VII A SMP Negeri 02 Doro pada pelajaran seni tari ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai sehubungan dengan tindakan yang akan diberikan adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui upaya guru dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan  minat siswa Kelas VII A SMP Negeri 02 Doro dalam 

belajar seni tari. 

b. Untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan  hasil belajar siswa 

Kelas VII A SMP Negeri 02 Doro pada pelajaran seni tari. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

memperluas teori yang telah ada serta dapat menentukan upaya dan 

penerapan Metode yang tepat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa 

akan lebih berminat mengikuti pelajaran seni budaya sesuai kompetensi 

dasar yang harus dicapai khususnya pada mata pelajaran seni tari. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru/Peneliti 

Memperoleh pemecahan masalah dalam upaya meningkatkan minat 

siswa untuk mempelajari seni tari. Mengembangkan strategi pembelajaran 

sebagai upaya meningkatkan kualitas belajar siswa yang menjadi tanggung 

jawabnya. Meningkatkan kemampuan menerapkan inovasi pembelajaran. 

b. Bagi Siswa 

Meningkatkan prestasi belajar siswa, memupuk kerjasama, 

tanggungjawab dan minat dalam mata pelajaran seni tari dan dengan aktif 

berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas secara optimal. 

c. Bagi Sekolah 

Memberi input kepada sekolah untuk selalu mendukung dan 

menyediakan sarana prasarana guru sebagai upaya meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Seni Tari khususnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Butir I membahas poin-poin permasalahan yaitu tentang upaya 

guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan minat dan hasil 

belajar seni tari siswa kelas VII A SMP Negeri 02 Doro Kabupaten 

Pekalongan. Butir II membahas teori-teori atau dasar yang menjadi 

penunjang permasalahan yang ada dalam butir I. Butir III membahas tentang 

metode atau langkah- langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian. 

Untuk mendapatkan jawaban yang dikemukakan dari butir I 

tentang upaya guru, maka pada butir III membahas metode atau langkah 

yang digunakan dalam membuktikan jawaban dari butir I yaitu 

menggunakan penerapan pendekatan PAKEM yang dipadu dengan teknik 

Demonstrasi di mana sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung di 

lapangan, wawancara, maupan catatan harian. 

 Jadi butir I, II, dan III sudah sesuai dengan karakteristik penilaian 

kualitatif karena peneliti (manusia) sebagai alat pengumpul data yang utama 

(melalui pengamatan langsung di lapangan, wawancara, dan catatan harian, 

dan tes praktek) yang kemudian dideskripsikan. 

Metode yang digunakan menggunakan penerapan pendekatan 

PAKEM dipadu dengan teknik Demonstrasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis  diskriptif kualitatif (mendiskripsikan hasil 

pembelajaran tari dan bukan berupa angka-angka). Adanya kreteria khusus 

untuk keabsahan data (berupa validitas data). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses perubahan di dalam kepribadian 

manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, ketrampilan, daya pikir, dan 

lain-lain (Hakim, 2005: 1). Melalui kegiatan belajar seseorang akan 

mengalami peningkatan dalam kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, ketrampilan, daya pikir, dan lain-lain. 

Yamin (2005: 99) mengemukakan bahwa adalah perubahan tingkah 

laku seseorang akibat pengalaman yang diperoleh melalui pengalaman, 

pendengaran, membaca, dan meniru. Kegiatan pembelajaran diperoleh 

melalui pengalaman, pendengaran, membaca, dan meniru yang merupakan  

inti kegiatan dalam pendidikan. 

Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran tersebut, yang melibatkan semua komponen 

pengajaran. Pada penelitian ini menitik beratkan upaya guru dalam proses 

pembelajaan yang menuntut keaktifan siswa untuk melakukan suatu 

kegiatan pembelajaran secara motorik yang merupakan pengejawantahan 

fungsi mental yang dilakukan oleh siswa dan dirancang secara sistematis 

strategi pembelajarannya oleh pengajar untuk memperoleh suatu produk 
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ketrampilan tertentu secara optimal. 

2.1.1. Belajar Seni Tari 

Sebagaimana dikemukakan oleh Yamin (2005: 99) belajar adalah 

perubahan tingkah laku seseorang akibat pengalaman yang diperoleh 

melalui pengalaman, pendengaran, membaca, dan meniru. Dalam buku 

Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa seni yaitu : “Kecakapan 

batin (akal) yang luar biasa yang dapat mengadakan atau menciptakan 

sesuatu yang luar biasa“ (Poerwadarminta, 2002:917). Sedangkan tari 

dinyatakan bahwa: “Gerakan badan, tangan, dsb, yang berirama dan 

biasanya diiringi oleh bunyi-bunyian seperti musik, gamelan“. 

(Poerwadarminta, 2002:1020). 

Ada beberapa pengertian seni tari dari berbagai ahli tari yaitu : 

Istilah seni pada mulanya berasal dari kata “Ars” (Latin) atau “Art” (Inggris) 

yang bermakna “Kemahiran” (Jazuli, 2008: 45). Pangeran Soerjodiningrat 

(dalam Jazzuli, 2001: 45) mengatakan bahwa tari adalah gerak seluruh 

tubuh disertai bunyian (gamelan) diatur menurut irama lagunya, gendhing, 

ekspresi muka, disertai dengan isi dan makna tarinya. 

Curt Sachs (dalam Jazzuli, 1994: 3) seorang ahli sejarah dan musik 

dari Jerman mengatakan bahwa tari adalah gerak yang ritmis. Tari 

merupakan ekspresi perasaan tentang sesuatu lewat gerak ritmis yang indah 

yang telah mengalami stilisasi dan distorsi (Jazzuli, 1994: 82). 

Sedangkan Wardhana (1990:8) menyatakan tari adalah ungkapan 

nilai-nilai keindahan dan keluhuran lewat gerak dan sikap. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seni tari adalah 

Ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui gerak ritmis yang indah 

dari keseluruhan tubuh yang ditata dengan irama lagu pengiring sesuai 

dengan lambang, watak dan tema tari. 

Belajar seni tari adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

individu melalui praktek dan latihan yang berupa wujud. Wujud 

dimaksudkan cara mengekspresikan pengalaman melalui wujud, yang 

berupa gerak menari. Gerak merupakan media utama dalam tari. Melalui 

merangkai gerak-gerak yang indah dan ritmis dari hasil eksplorasi gerak 

yang telah mengalami stilisasi (penggayaan) dan distorsi (penyederhanaan) 

dipadu unsur-unsur pendukung maka terciptalah tarian. 

2.1.2. Proses Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata “belajar” yang mendapat awalan 

“pe” dan akhiran “an”. Pada dasarnya pembelajaran adalah proses yang 

diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar, 

bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, ketrampilan, 

dan sikap (Dimyati dan Mudjiono, 1994: 2) 

Untuk mencapai aktivitas maksimal belajar siswa, dalam 

pembelajaran harus ada aksi untuk berkomunikasi yang jelas antara guru 

dengan siswa, sehingga kegiatan belajar oleh siswa dapat berdaya guna 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

bisa positif maupun negatif. Aktivitas siswa yang positif misalnya; 
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mengajukan pendapat atau gagasan, mengerjakan tugas atau soal, 

komunikasi dengan guru secara aktif dalam pemebelajaran dan komunikasi 

dengan sesama siswa sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan yang 

sedang dihadapi, sedangkan aktivitas siswa yang negatif, misalnya 

menganggu sesama siswa pada saat proses belajar mengajar di kelas, 

melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan pelajaran yang sedang 

diajarkan oleh guru. 

2.1.3. Pendekatan PAKEM 

PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan (Depdiknas). Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga 

siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. 

Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam 

membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima 

kucuran ceramah guru tentang pengetahuan.  Sehingga, jika pembelajaran 

tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka 

pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar 

(akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/22/konsep-pakem/2008). 

Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan 

generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk 

kepentingan dirinya dan orang lain. Kreatif juga dimaksudkan agar guru 

menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai 

tingkat kemampuan siswa. Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar 
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yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh 

pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. 

Secara garis besar, gambaran PAKEM adalah sebagai berikut : 

a. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar 

melalui berbuat. 

b. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan 

semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi 

siswa. 

c. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar 

yang lebih menarik dan menyediakan „pojok baca‟ Guru menerapkan 

cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar 

kelompok. 

d. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkam siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 

Pendekatan PAKEM adalah suatu penerapan proses Pembelajaran 

Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan dimana seorang guru/pendidik 

dituntut bisa merangsang siswa agar lebih aktif, kreatif dengan pemanfaatan 

waktu seefektif mungkin dalam suasana yang menyenangkan. 

Melalui penerapan PAKEM, siswa sebagai sentral pembelajaran 

diharapkan tidak merasa bosan dan takut sehingga dapat menyerap materi 
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lebih maksimal dan kreatifitas ataupun hasil belajar siswa dapat lebih 

meningkat. 

2.2. Minat 

Minat dapat diartikan kecenderungan hati yg tinggi terhadap 

sesuatu; gairah; keinginan (www.artikata.com/arti-340978-minat.html). 

Minat dapat juga diartikan dengan motivasi yang merupakan unsur penting 

dalam proses pembelajaran. Ada tidaknya motivasi belajar dalam diri siswa 

akan menentukan apakah siswa akan terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran atau bersikap pasif dan tidak peduli (Suciati, 2006: 3.10). 

2.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar meliputi keaktifan, ketrampilan proses, motivasi, juga 

prestasi belajar. Hasil yang diperoleh siswa dalam satu mata pelajaran 

dinyatakan dalam bentuk nilai yang disebut dengan prestasi belajar. 

Abdurrohman (1999: 37) prestasi belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar, secara singkat dapat dikatakan 

prestasi adalah hasil usaha. Prestasi belajar adalah suatu kemampuan aktual 

yang dapat diukur secara langsung dengan tes. 

Menurut Tu‟u (2004: 75) prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru. Gambaran prestasi belajar siswa dapat dinyatakan dengan angka dari 0 

sampai dengan 10 (Arikunto, 1998: 62). 
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Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah : kemampuan aktual yang dapat diukur setelah mengalami 

proses belajar praktek tentang pengetahuan dan ketrampilan tertentu, nilai-

nilai yang dicapai oleh siswa sebagai hasil dari proses belajar di sekolah.  

Perbedaan hasil belajar dengan prestasi belajar, bahwa penilaian 

hasil belajar dilakukan sekali setelah suatu kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan, sementara penilaian prestasi belajar dilakukan setelah 

beberapa kali penilaian hasil belajar dan hasil belajar yang terakhir dianggap 

sebagai prestasi belajar karena diharapkan merupakan hasil yang maksimal, 

tetapi kedua istilah tersebut dikatakan identik karena sama-sama merupakan 

hasil usaha yaitu belajar. 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan secara efektif. 

Keefektifan pembelajaran tampak pada kemampuan siswa mencapai tujuan 

belajar yang ditetapkan. Dari segi guru, penilaian hasil belajar akan 

memberikan gambaran mengenai keefektifan mengajarnya, apakah 

pendekatan dan media yang digunakan mampu membantu siswa mencapai 

tujuan belajar yang ditetapkan. Tes hasil belajar yang dilakukan oleh setiap 

guru dapat memberikan informasi sampai dimana penguasaan dan 

kemampuan yang telah dicapai siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan/Desain Penelitian 

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan Pembelajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) dipadu dengan teknik 

Demonstrasi yang terbagi dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri 

dari 4 tahapan antara lain : (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) 

Observasi/Evaluasi dan (4) Refleksi. 

Setiap siklus diakhiri dengan tes penguasaan kompetensi dasar tari 

sesuai dengan pengembangan Silabus berdasarkan KTSP. Untuk kelas tujuh 

Kompetensi dasar dan Standar kompetensi yang harus dikuasai siswa adalah 

tari daerah setempat baik apresiasi maupun kreasi. 

Siklus pertama selama 2 minggu dengan materi : 1) Pola Lantai dan 

Bentuk Penyajian Tari, 2) Gerak Murni dan Gerak Maknawi. 

Siklus kedua berlangsung selama 4 minggu dengan materi 1) 

Ragam gerak tari daerah setempat, 2) eksplorasi gerak tari kelompok daerah 

setempat. 

Pada tiap akhir siklus diadakan analisis dan refleksi untuk 

menganalisis keberhasilan maupun kecenderungan yang terjadi. 
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3.2. Sasaran dan Lokasi Penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 Doro, yang berada di Desa 

Larikan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. 

3.2.2. Waktu Penelitian 

Kegiatan observasi lapangan dilakukan pada bulan Maret 2013, 

sedangkan penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juni 2013 

dengan frekuensi pembelajaran 1 minggu 1 x tatap muka 2 jam pelajaran 

dengan durasi waktu 80 menit. 

3.2.3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa SMP N 2 Doro kelas VII A 

yang berjumlah 28 siswa.  Proses pembelajaran seni tari kelas VII A di SMP 

N 2 Doro dilakukan setiap hari Kamis jam ke 5 - 6 yaitu dari jam 10.10 

sampai 11.30 WIB. 

3.2.4. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian meliputi upaya guru dalam proses pembelajaran 

untuk meningkatkan minat dan hasil belajar seni tari siswa SMP N 2 Doro 

kelas VII A SMP N 02 Doro kabupaten Pekalongan. 

3.2.5. Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diteliti meliputi Guru, Siswa dan Proses Pembelajaran. 

Penelitian faktor guru mempunyai maksud untuk mengetahui tingkat 

kemampuan guru dalam menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) serta penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan 
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dari faktor siswa yaitu aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

dan hasil belajar siswa. 

3.3. Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. 

Penelitian tindakan merupakan pengamatan berdasarkan fakta–fakta pada 

upaya guru dalam pemecahan masalah  untuk meningkatkan kualitas 

tindakan yang dilakukan para siswa (Burns, 1994:30). Penelitian tindakan 

kelas (classroom action research) dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk 

penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan 

memperbaiki/meningkatkan mutu praktik pembelajaran (Arikunto, 

2006:58). Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan ini dilakukan dalam I 

kelas untuk diamati dan dicatat perkembangan yang terjadi. 

Secara umum prosedur penelitian mencakup 4 (empat) tahap yaitu: 

(1) perencanaan; (2) implementasi tindakan; (3) observasi; dan (4) analisis 

dan refleksi. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian 

menurut Hopkins, 1993 (dalam Suharsimi Arikunto dkk, 2006 : 105), seperti 

bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

       Dan seterusnya  

Gambar 1. Spiral Penelitian Tindakan Kelas (Hopkins, 1993) 
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3.3.1. Siklus 1 

Siklus I dilaksanakan 2 jam pelajaran masing-masing 40 menit. 

Pada siklus I digunakan media audio visual. Tahapan pada siklus 1 sebagai 

berikut: 

1) Perencanaan 

a. Tahap perencanaan dilakukan penyusunan rencana pembelajaran 

b. Menyusun pertanyaan dan tugas yang akan diberikan 

c. Membuat lembar pengamatan siswa 

d. Membuat 10 soal obyektif dan penugasan untuk tes akhir siklus 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung di 

kelas. Pembelajaran  yang dilakukan guru saat pelaksanaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Apersepsi atau memotivasi siswa. 

b. Guru menyampaikan standar kompetensi, kompetensi dasar atau 

indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. 

c. Menginformasikan langkah-langkah kegiatan dan membagi kelompok 

yang masing-masing terdiri dari 5 dan 6 siswa. 

d. Guru memperlihatkan video dan VCD yang berisi materi tari yang akan 

diapresiasi siswa. 

e. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan mencatat hal-hal yang 

penting saat melihat tayangan audio visual. 

f.     Pada siklus I guru memberikan tes siklus I dan penugasan. 
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3) Observasi 

Peneliti mengamati jalannya proses belajar mengajar. Pengamatan 

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan 

aspek-aspek yang diamati sebagai berikut: 

a. Peneliti mengamati sikap siswa dalam memperhatikan guru saat 

penjelasan materi apresiasi tari dengan menggunakan media VCD. 

b. Peneliti mengamati keseriusan aktifitas siswa dalam proses 

pembelajaran dengan penerapan pendekatan PAKEM. 

c. Peneliti mengamati keaktifan siswa dalam bertanya. 

d. Peneliti mengamati semangat siswa dalam penugasan kelompok 

pembelajaran dan menyelesaikan soal. 

4) Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan evaluasi dari 

tahapan-tahapan dalam siklus I. Refleksi dilaksanakan segera setelah 

pelaksanaan dan pengamatan siklus I selesai oleh peneliti dan guru 

kolaburator. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan perlakuan agar dapat 

dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

3.3.2. Siklus 2 

Siklus 2 dilaksanakan 2 jam pelajaran masing-masing 40 menit. 

Pada siklus ini digunakan media audio visual. Tahapan pada siklus 2 

sebagai berikut: 
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1) Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, maka diadakan perencanaan  

yang dibuat pada dasarnya sama dengan perencanaan siklus I, hanya 

dilakukan penambahan media sederhana pada siklus 2. Jika pada siklus 1 

menitik beratkan apresiasi, namun pada siklus 2 siswa sekaligus lebih 

diarahkan pada kreasi. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan yang dilakukan pada dasarnya sama dengan 

pelaksanaan siklus I. Pada siklus 2 ini peneliti mengamati sikap siswa dalam 

memperhatikan guru saat diberi penjelasan dengan menggunakan penerapan 

pendekatan PAKEM melalui media audio visual. Pembelajaran yang 

dilakukan guru saat pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

a. Apersepsi atau memotivasi siswa. 

b. Guru menyampaikan standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indikator pembelajaran serta tujuan pembelajaran. 

c. Menginformasikan langkah-langkah kegiatan. 

d. Guru membagi kelas menjadi 7 kelompok yang masing-masing 

kelompok beranggotakan 4 orang. 

e. Guru mendemonstrasikan contoh ragam gerak murni dan maknawi tari 

kelompok daerah setempat berdasarkan tayangan video dari VCD pada 

siklus 1. 

f.     Siswa memperhatikan, menirukan dan bereksplorasi gerak murni dan 

maknawi melalui proses distorsi dan stilisasi. 
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g. Siswa secara bergantian mengajarkan hasil eksplorasi gerak kepada 

anggota kelompoknya. 

h. Guru membimbing dan mengarahkan penerapan pola lantai sesuai ide 

dan keinginan masing-masing kelompok. 

i. Tiap kelompok menampilkan hasil eksplorasi gerak dengan iringan 

musik sederhana sesuai pilihan siswa. 

j. Pada akhir siklus 2 guru memberikan tes dan penugasan. 

3) Observasi 

Pengamat mengamati jalannya proses belajar mengajar. 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas dengan aspek-aspek yang diamati sebagai berikut: 

a. Peneliti mengamati sikap siswa dalam memperhatikan guru saat 

penjelasan materi tari dengan menggunakan media VCD dan media 

sederhana lain. 

b. Peneliti mengamati keseriusan sikap dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 

c. Peneliti mengamati keaktifan siswa dalam bertanya. 

d. Peneliti mengamati semangat siswa dalam penugasan kelompok 

pembelajaran dan menyelesaikan soal. 

4) Refleksi 

Dilakukan pengamatan dan evaluasi dari tahapan-tahapan siklus 2 

segera setelah pelaksanaan dan pengamatan siklus 2 selesai. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, 

sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

tindakan ini adalah pengamatan, wawancara, catatan harian, tes tertulis dan 

tes praktek tari. 

3.5. Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

Mendiskripsikan hasil pembelajaran tari di SMP Negeri 02 Doro. Analisis 

data dilaksanakan terus menerus selama proses pembelajaran berlangsung. 

Analisis proses merupakan analisis tentang pembuatan karya tari melalui 

penerapan pendekatan PAKEM, sedangkan analisis hasil adalah 

pendiskripsian hasil penerapan dalam pembelajaran tari  di SMP Negeri 02 

Doro yang berpijak pada hasil tindakan yang dilakukan. 

3.6. Kriteria Keberhasilan Tindakan  

Kreteria keberhasilan tindakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan gairah/semangat dalam mengikuti pelajaran tari yang 

ditandai dengan kreativitas siswa, percaya diri dan rasa tidak malas 

dalam mengikuti pelajaran tari. 

2. Meningkatkan kreativitas siswa yang ditandai dengan membuat karya 

tari. 

3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan materi pelajaran 

yang ditandai dengan mempraktekkan membuat karya tari. 
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3.7. Validitas Data  

 Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

proses, validitas hasil, validitas demokratik. Validitas proses adalah 

pengalaman yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan tindakan 

yang dilakukan dari awal sampai akhir dalam membuat karya tari untuk 

mengetahui kesulitan siswa yang kemudian dicatat dan  untuk menentukan 

langkah-langkah tindakan dalam mengatasinya. Validitas hasil adalah hasil 

tindakan dari 2 siklus tindakan. Hasil tindakan siklus I dapat dilihat 

kelemahan-kelemahan yang ada, kemudian ditindak lanjuti pada siklus II. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Kondisi SMP Negeri 02 Doro 

 

Gambar 2. SMP N 02 Doro 

 

Secara geografis, SMP Negeri 2 Doro Kabupaten Pekalongan terletak di 

daerah pedesaan, tepatnya di desa Larikan, Kecamatan Doro, Kabupaten 

Pekalongan (± 15 KM ke arah Timur dari ibu kota kabupaten). Lokasinya kurang 

strategis dan tidak mudah dijangkau, baik menggunakan angkutan umum maupun 

kendaraan pribadi. 
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Masyarakat setempat memiliki sikap religius yang sangat kuat dengan 

tradisi keagamaan yang cukup baik. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat 

adalah sebagai petani dan buruh migran di kota besar khususnya Jakarta, sehingga 

timbul animo perhatian dan kepedulian orang tua terhadap masalah pendidikan 

anak sangat kurang. 

Di sisi akademik dan nonakademik prestasi yang diraih siswa-siswi SMP 

Negeri 2 Doro belum sesuai dengan harapan masyarakat sebagai stakeholder 

pendidikan. Namun, semua komponen pendidikan (sekolah dan komite sekolah) 

di SMP Negeri 2 Doro Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk meningkatkan 

prestasi akademik dan nonakademik dari tahun ke tahun. 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi SMP Negeri 02 Doro 
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Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

diharapkan dapat dijadikan acuan pendidikan dalam memberikan layanan sesuai 

dengan potensi daerah dan sumber daya yang dimiliki bagi siswa dalam 

mengembangkan kompetensi yang ada dalam dirinya sehingga mampu: (1) 

menerapkan ajaran agama berdasarkan keimanan dan ketakwaan yang dibangun; 

(2) mengembangkan diri berdasarkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh; (3) 

hidup rukun berdasarkan nilai-nilai sosial yang dimiliki; (4) mandiri berdasarkan 

ilmu dan keterampilan yang dipelajari. 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik 

memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya 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. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan 

pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

Dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk jenjang 

Pendidikan Dasar sebagaimana termaktub dalam PP 19/2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (pasal 26), maka tujuan pendidikan di SMPNegeri 2 Doro 

Kabupaten Pekalongan adalah untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka visi misi dan tujuan SMP Negeri 02 

Doro Kabupaten Pekalongan dirumuskan sebagai berikut ; 

a. Visi Sekolah 



 

 

 

28 

“Unggul dalam Prestasi, Kreatif dalam Karya, dan Santun dalam Perilaku 

Berlandaskan Iman dan Taqwa” 

b. Misi Sekolah 

1) Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk 

mengoptimalkan potensi akademik yang dimiliki siswa; 

2) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

minat dan bakat siswa; 

3) Menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan untuk meningkatkan nilai 

kerukunan, kebersamaan, dan kepedulian siswa terhadap sesama; 

4) Menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan dalam bidang keterampilan 

di luar jam pembelajaran efektif untuk memberikan bekal kecakapan 

hidup kepada siswa; 

5) Menyelenggarakan dan mengikuti berbagai event olahraga; 

6) Menyelenggarakan dan mengikuti berbagai event kesenian; 

7) Menyelenggarakan dan mengikuti berbagai event bahasa dan sastra; 

8) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan 

memiliki budi pekerti yang luhur; 

9) Membudayakan siswa untuk bersikap dan berperilaku sesuai norma 

susila, hukum, agama, dan sosial; 

10) Menjalin kerja sama yang harmonis dan sinergis dengan masyarakat ; 

11) Menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, bersih, dan indah. 

Struktur kurikulum SMP Negeri 02 Doro meliputi substansi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun 
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mulai Kelas VII sampai dengan Kelas IX. Struktur kurikulum disusun 

berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pada tiap mata 

pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut ; 

a. Kurikulum SMP Negeri 02 Doro memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal, 

dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi 

daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal 

ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri bukan merupakan 

mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap 

peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri 

difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan 

yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang 

berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan 

pengembangan karir peserta didik. 

b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP Negeri 02 Doro merupakan 

“IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”. 

c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan  sebagaimana 

tertera dalam struktur kurikulum. 

d. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit. 



 

 

 

30 

e. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 

minggu. 

Struktur kurikulum SMP Negeri 2 Doro Kabupaten Pekalongan yang 

memuat mata pelajaran dan alokasi waktu dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu 

Komponen 

Kelas dan Alokasi 

Waktu 

VII VIII IX 

A.  Mata Pelajaran    

1. Pendidikan Agama 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

4. Bahasa Inggris 4+1 4+1 4+1 

5. Matematika 4+2 4+2 4+2 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

8. Seni Budaya 2 2 2 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 

10. Teknologi Informasi dan Komunikasi  2 2 2 
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B.  Muatan Lokal:  1. Bahasa Jawa 

                      2. Ket. Akuntansi 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

C. Pengembangan Diri (PDPAI) 2*) 2*) 2*) 

Jumlah 37 37 37 

 
*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 

Keterangan: 

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, SMP Negeri 02 Doro Kabupaten 

Pekalongan menambah tujuh jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan 

dengan rincian:  2 jam tambahan untuk mapel Matematika dan 1 Jam untuk mapel 

Bahasa Inggris; serta 4 jam pelajaran untuk Mulok (2 jam untuk mapel Bahasa 

Jawa dan 2 jam pelajaran Keterampilan Akuntansi). Dengan demikian, dalam satu 

minggu terdapat 37 jam pelajaran. 

Kegiatan Pengembangan Diri yang dilaksanakan di SMP Negeri 02 Doro 

Kabupaten Pekalongan secara rutin, meliputi: Upacara (Senin/hari nasional), 

shalat berjamaah, dan Jumat Bersih. Sedangkan Kegiatan Pengembangan Diri 

yang dilaksanakan secara spontan, antara lain: bakti sosial, takziah, kunjungan 

terhadap siswa yang sakit, dll. Kegiatan Pengembangan Diri yang dilaksanakan 

secara terprogram meliputi : PDPAI, aspek kemandirian, aspek kesamaptaan, dan 

bimbingan belajar (konseling). 

Pada Kelas VII, VIII, dan IX pengembangan diri siswa diarahkan pada 

Pembinaan Mental Spiritual melalui kegiatan: PDPAI (Pengembangan Diri 

Pendidikan Agama Islam). 
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Pembinaan kesamaptaan bagi siswa kelas VII dan VIII di SMP SMP 

Negeri 02 Doro Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui kegiatan: (1) 

Pramuka; (2) Kelompok-kelompok Olah raga (Bola voley dan Atletik); (3) Palang 

Merah Remaja (PMR). 

Siswa kelas IX yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir 

dipandang perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada 

bimbingan belajar dan bimbingan karir. Bimbingan belajar bagi siswa diarahkan 

agar siswa memiliki pengetahuan tentang cara-cara belajar yang baik serta 

memiliki kesiapan mental dalam menghadapi ujian akhir. Sedangkan, kegiatan 

bimbingan karir diarahkan agar siswa memiliki pengetahuan dalam memilih 

sekolah sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya untuk melanjutkan pada 

jenjang yang lebih tinggi setelah lulus dari SMP. 

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu 

kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-

masing indikator sebesar 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) dengan mempertimbangkan kompleksitas materi, 

tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, dan kemampuan sumber daya 

pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan 

meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai 

kriteria ketuntasan ideal. 

Dengan mempertimbangkan kompleksitas materi, tingkat kemampuan 

rata-rata peserta didik, dan kemampuan sumber daya pendukung dalam 

penyelenggaraan pembelajaran, maka SMP Negeri 02 Doro Kabupaten 
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Pekalongan menentukan kriteria ketuntasan tiap mata pelajaran pada Tahun 

Pelajaran 2012/2013 seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel 2. Kriteria Ketuntasan tiap Mata Pelajaran 

No. 
Mata Pelajaran 

Target 

Ketuntasan 
Keterangan 

VII VIII IX  

1. Pendidikan Agama 72 72 72  

2. Pendidikan Kewarganegaraan 72 72 72  

3. Bahasa Indonesia 70 70 70  

4. Bahasa Inggris 70 70 70  

5. Matematika 70 70 70  

6. IPA 70 70 70  

7. IPS 73 73 73  

8. Seni Budaya (Seni Tari)  70 70 70  

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 
75 75 75  

10. Teknologi, Informasi, dan 

Komunikasi 
71 71 71  

11. Muatan Lokal:      

 1. Bahasa Jawa 75 75 75  

 2.  Ket. Akuntansi 75 75 75  

 

Catatan : Diusahakan peningkatan ketuntasan belajar setiap tahun sehingga 

ditargetkan pada Tahun Pelajaran 2014-2015 akan mencapai 

kriteria ketuntasan ideal 75%. 
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Kenaikan kelas dan kelulusan berdasarkan ketentuan sebagai berikut ; 

a. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. 

b. Peserta didik dinyatakan naik kelas, apabila yang bersangkutan telah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

c. Peserta didik dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama jika:  

1) Memperoleh nilai kurang pada kepribadian dan akhlak mulia 

2) Peserta didik tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar lebih dari empat mata pelajaran sampai pada batas akhir tahun 

pelajaran, dan 

3) Karena alasan yang kuat, misalnya karena gangguan kesehatan fisik, 

emosi atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai 

kompetensi yang ditargetkan. 

Penjelasan cara penghitungan ketuntasan mata pelajaran sampai akhir 

tahun pelajaran  tertuang pada petunjuk pengelolaan rapor.  

Sedangkan kelulusan sesuai dengan ketentuan PP No. 19 Tahun 2005 

Pasal 72 ayat (1), siswa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan 

dasar dan menengah dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

b. memperoleh  nilai minimal Baik pada penilaian akhir untuk kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, 

estetika, dan mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan; 

c. lulus ujian sekolah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. lulus Ujian Nasional. 
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4.2. Hasil Penelitian 

Berikut ini dikemukakan deskripsi hasil penelitian tiap siklus. 

4.2.1. Pra Siklus   

Kondisi awal hasil belajar dan minat belajar siswa kelas VII.a SMP 

Negeri 02 Doro kabupaten Pekalongan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh guru sebelum 

tindakan dilaksanakan atau kondisi awal hasil belajar dan minat belajar siswa 

kelas VII.a, diperoleh hasil yang  menunjukkan bahwa minat siswa dalam 

pembelajaran belum optimal. Guru masih tampak dominan dalam proses 

pembelajaran. Minat belajar siswa masih kurang, hanya beberapa siswa yang 

memperhatikan materi yang diberikan oleh guru. Dampaknya ketuntasan belajar 

siswa yang memenuhi KKM  hanya 46,43 % dengan rata-rata 72 dengan 

kualifikasi rendah. Sedangkan siswa yang tidak tuntas atau nilainya tidak 

memenuhi KKM masih 53,57 %. Ketuntasan belajar yang dicapai pada kegiatan 

prasiklus dapat disajikan pada tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Ketuntasan Belajar pada Kegiatan Prasiklus 

 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase 

1 ≥ 70 13 46,43 

2 < 70 15 53,57 

 Jumlah 28 100 
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Tampak minat siswa dalam kegiatan pembelajaran masih sangat kurang. 

Indikator dari minat yang kurang adalah setiap kali guru memberikan tugas, tidak 

semua siswa mengerjakan tugas dengan baik. Dengan alasan-alasan tertentu 

beberapa siswa ada yang sama sekali tidak mengerjakan tugas, seperti tidak bisa 

mengerjakan ataupun tidak membawa buku. Dampak dari ketidak optimalan siswa 

dalam pembelajaran menyebabkan  materi dengan kompetensi dasar tertentu tidak 

bisa diserap siswa dengan baik dan hasil ulangan yang diperoleh siswa tidak 

mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

Minat siswa dalam kegiatan belajar pada prasiklus dapat ditunjukkan 

pada tabel berikut ini: 

 

No Aspek Kegiatan yang diamati Rerata 

1 Pemahaman konsep 2,64 

2 Kinerja 2,50 

3 Kerjasama 2,50 

4 Hasil kerja 2,36 

5 Laporan tugas 2.50 

 Rerata 2.50 

 Kategori Kurang Baik 

Tabel 4. Aktivitas siswa pada prasiklus 
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4.2.2. Siklus 1 

a. Perencanaan 

Pada kegiatan perencanaan, peneliti sekaligus guru seni budaya kelas 

VII.a menjelaskan kepada kolaborator tentang pembelajaran melalui 

penerapan pendekatan PAKEM, hal ini dilakukan dengan tujuan agar 

kolaborator dapat melaksanakan tugas dengan baik. Guru melakukan diskusi 

dengan kolaborator tentang pembelajaran melalui penerapan pendekatan 

PAKEM. Standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dibahas adalah 

apresiasi tari kelompok daerah setempat. Indikator materi pokok pada siklus 

pertama adalah 1) Pola Lantai dan Bentuk Penyajian Tari, 2) Gerak Murni 

dan Gerak Maknawi. 

Sebelum tindakan dimulai guru menyusun rencana pembelajaran, 

menyiapkan bahan ajar, alat pembelajaran, lembar observasi, catatan 

kejadian, catatan hasil refleksi, dan tes penguasaan kompetensi dasar. 

Dalam pembelajaran melalui penerapan pendekatan PAKEM, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun sebagai acuan kegiatan 

pembelajaran (rencana pembelajaran siklus I disajikan pada lampiran 2). 

Secara garis besar tindakan yang akan diterapkan adalah sebagai 

berikut: 

1) Pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan guru memberikan apersepsi, 

menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan 

dibahas serta tujuan yang akan dicapai. 



 

 

 

38 

2) Kegiatan inti meliputi : 

a) Guru menginformasikan konsep materi tentang Pola Lantai dan 

apresiasi Bentuk Penyajian Tari daerah setempat. 

b) Guru menjelaskan langkah–langkah kegiatan yaitu dengan 

membentuk 5 kelompok untuk berdiskusi. 

c) Guru menyampaikan tugas tentang materi Pola Lantai dan Bentuk 

Penyajian Tari daerah setempat serta membimbing dalam pengerjaan 

tugas dengan pembelajaran melalui penerapan pendekatan PAKEM. 

d) Evaluasi dan refleksi tentang hasil kerja. 

3) Penutup 

a) Siswa bersama guru membuat rangkuman tugas yang telah  

diselesaikan. 

b) Siswa mengerjakan tugas. 

c) Guru menginformasikan tugas dan kegiatan pada pertemuan 

berikutnya. 

b. Implementasi Tindakan 

Setelah disusun rencana tindakan kemudian dilaksanakan tindakan 

kelas. Adapun implementasi tindakan siklus I adalah sebagai berikut : 

Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada 

hari Kamis, 4 April 2013. Guru mengawali dengan informasi umum tentang 

kegiatan pembelajaran melalui penerapan pendekatan PAKEM dalam waktu 

10 menit. Setelah selesai dilanjutkan dengan apersepsi, yaitu guru 
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menanyakan tentang konsep dasar Pola Lantai dalam tari. Setelah siswa 

menerima informasi kemudian guru menyampaikan konsep materi tentang 

pola lantai dan bentuk penyajian tari daerah setempat. Dilanjutkan pemberian 

tugas kepada siswa dengan pembelajaran melalui penerapan pendekatan 

PAKEM secara berkelompok setelah melihat tayangan melalui media audio 

visual. 

Dalam waktu 40 menit siswa mengidentifikasi pola lantai dan bentuk 

penyajian tari daerah setempat secara kelompok. Tari daerah yang 

diidentifikasi berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Selama 

siswa menyelesaikan tugas guru memberikan bimbingan secara bergantian. 

Dari 28 siswa yang hadir ternyata hanya 13 siswa yang mengerjakan tugas 

dengan lancar, lainnya masih perlu bimbingan intensif dari guru. Setelah 

selesai, secara acak guru meminta masing-masing kelompok melaporkan 

tugas di depan teman-teman lain. Sedangkan bagi siswa yang tidak laporan, 

diminta melengkapi dan mengumpulkan tugas. Waktu yang disediakan 20 

menit. 

Pada 10 menit terakhir guru memberikan refleksi tentang tugas yang 

dikerjakan siswa. Dari 28 tugas yang terkumpul 2 kelompok mengerjakan 

tugas dengan sempurna, 2 kelompok kurang sempurna, dan 1 kelompok  tidak 

benar. Pembelajaran pada pertemuan pertama berakhir pukul 11.30 wib. 

Siswa diberikan tugas untuk mempersiapkan materi kreasi tari kelompok 

daerah setempat melalui eksplorasi gerak murni dan gerak maknawi untuk 

pertemuan berikutnya. 
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Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan hari Kamis, 11 April 2013. Sebelum 

kegiatan dimulai guru mengkondisikan situasi kelas dengan baik. Siswa 

diminta berkelompok sesuai dengan kelompok pada siklus 1, waktu yang 

disediakan 10 menit. Guru memberikan penjelasan tentang tugas yang 

diselesaikan pada saat tatap muka, yaitu masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil tugas  kelompok dengan presentasi. Waktu yang 

disediakan 40 menit.  

Pada akhir kegiatan seluruh siswa diminta menyampaikan hasil 

diskusi dengan kelompoknya kemudian diberi tugas membuat pertanyaan 

sesuai dengan jenis tari kelompok daerah setempat yang di diskusikan 

sebanyak 10 pertanyaan dengan jawabannya, waktu yang disediakan 30 

menit. 

c. Observasi 

Tindakan pada siklus I dipantau oleh kolaborator. Untuk 

memperlancar kegiatan observasi kolaborator menggunakan lembar 

observasi. Sedangkan guru selaku peneliti mencatat kejadian-kejadian yang 

dialami selama pembelajaran berlangsung menggunakan catatan harian. Hasil 

dari observasi oleh kolaborator dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pada siklus I pembelajaran dengan melalui penerapan pendekatan 

PAKEM yang diterapkan guru masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa aspek pengamatan meliputi : 
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1) Aspek Guru 

a. Kegiatan awal 

Kegiatan awal yang dilakukan guru cukup baik, apersepsi yang 

disampaikan guru sudah sesuai dengan konsep materi yang diajarkan. 

Tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas termasuk langkah- 

langkah kegiatan pembelajaran. 

b. Kegiatan inti 

Guru cukup baik dalam membimbing, pengorganisasian tugas 

dan penyusunan laporan. Dari 5 kelompok yang mengikuti, baru 2 

kelompok yang dapat kesempatan menyampaikan laporan. 

c. Kegiatan Penutup 

Guru merumuskan hasil kerja dan melaksanakan postes dari 

hasil pertemuan pertama serta pertemuan kedua. Kegiatan yang 

dilakukan guru berdasarkan pengamatan kolabulator dicatat dalam 

lembar pengamatan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Skor Kegiatan Guru Siklus I 

 

No Aspek Kegiatan yang diamati 
Pertemuan 

Rerata 

1 2 

1 Pendahuluan 3,00 3,00 3,00 

2 Kegiatan Inti 3,00 3,20 3,10 

3 Penutup 3,00 3,10 3,05 

 Rerata 3,00 3,10 3,05 

 Kategori   Baik 
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2)  Aspek Siswa 

Hasil pengamatan pada awal kegiatan pembelajaran dengan 

pembelajaran melalui penerapan pendekatan PAKEM minat belajar siswa 

masih kurang. Sebagai indikatornya adalah kurangnya pemahaman 

terhadap konsep materi dan karakteristik tugas. Sehingga cara 

mengerjakan tugas menjadi kurang baik dan hasil kerjapun juga kurang 

baik. Kendala yang lainnya siswa tidak mau bertanya ketika mengalami 

kesulitan. 

Setelah pertemuan kedua 19 siswa sudah mampu memahami 

konsep dengan baik, namun cara kerja serta laporan tugasnya masih 

kurang baik. Untuk memperbaiki cara kerja diminta siswa tidak malu 

bertanya terlebih dahulu sebelum tugas dikerjakan. 

Pada awal kegiatan pertemuan kedua siswa diminta memahami 

karakteristik tugas dengan baik. Beberapa siswa nampak memperhatikan 

dengan saksama penjelasan dari guru. Namun ada 4 orang siswa yang 

asyik mempersiapkan tugas presentasinya masing–masing, sehingga 

harus diperingatkan guru. 

Pada saat informasi awal siswa sudah kelihatan tenang dan 

memperhatikan. Demikian juga pada saat mempersiapkan laporan 

dengan berdiskusi situasi tidak terlalu gaduh meskipun masih terlihat ada 

2 siswa pria yang kadang berdiri dan mondar-mandir dari satu kelompok 

ke kelompok lainnya. 
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Hasil yang diperoleh pada akhir kegiatan belun optimal, hasil 

pelaporan belum sempurna karena siswa belum memahami tugas yang 

harus mereka kerjakan. Rerata skor yang diperoleh siswa pada akhir 

siklus I disajikan pada tabel 6 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Skor Aktivitas Siswa 

Pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 diadakan tes penguasaan 

kompetensi dasar siklus I. Adapun prestasi belajar yang diperoleh siswa 

yang mengikuti tes menunjukkan bahwa  9 siswa mendapatkan nilai 

kurang dari 70 serta 19 siswa memperoleh nilai sesuai KKM dengan nilai 

rata-rata 76. Ketuntasan belajar yang dicapai siswa disajikan pada tabel 7 

berikut ini. 

No Aspek Kegiatan yang diamati Rerata 

1 Pemahaman konsep 3,00 

2 Kinerja 2,64 

3 Kerjasama 2,64 

4 Hasil kerja 2,50 

5 Laporan tugas 2.57 

 Rerata 2.67 

 Kategori Kurang Baik 
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Tabel 7 . Hasil Belajar Siklus I 

 

 

 

 

d. Analisis dan Refleksi 

Setelah dilakukan implementasi tindakan observasi dan tes 

penguasaan kompetensi dasar pada siklus I, peneliti melakukan refleksi. 

 Berdasarkan hasil opservasi dan pemberian tes tentang pembelajaran 

apresiasi tari berpasangan/kelompok daerah setempat dengan pokok 

bahasan pola lantai dan bentuk penyajian tari melalui penerapan 

pendekatan PAKEM pada siklus 1, dapat disampaikan refleksi sebagai 

berikut: (1) Siswa masih kesulitan memahami langkah-langkah 

pembelajaran dengan penerapan pendekatan PAKEM; (2) Siswa kurang 

mempersiapkan hasil laporan dengan baik; (3) pemahaman konsep 

belum optimal; dan (4) masih banyak siswa yang belum serius 

mengerjakan tugas. 

Dari permasalahan yang terjadi dan dengan melihat hasil 

tindakan pada siklus 1, maka perlu dilakukan revisi untuk tindakan pada 

siklus kedua yaitu: 

1) Informasi tugas disampaikan sebelum tatap muka berlangsung dengan 

jelas, sehingga siswa bisa mempersiapkan secara lengkap. 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase 

1 ≥ 70 19 67,86 

2 < 70 9 32,14 

 Jumlah 28 100 
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2) Pembagian kelompok diperkecil, tiap kelompok terdiri dari 4 siswa 

sehingga lebih efektif tidak ada peluang bagi siswa yang nganggur. 

3) Sarana prasarana berupa buku referensi/paket, iringan masing-masing 

kelompok diwajibkan membawa sendiri sehingga dapat mengurangi 

kegaduhan dan dapat efisien waktu. 

4) Guru memberikan bimbingan secara merata dan maksimal sehingga 

tidak ada siswa yang bermain-main atau kurang serius 

5) Target maksimal harus disampaikan sebelum kegiatan dimulai 

sehingga siswa akan berusaha memenuhi target. 

6) Refleksi tugas langsung diinformasikan kepada seluruh siswa 

sehingga dapat menambah semangat kerja. 

4.2.3. Siklus 2 

a. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus kedua dimulai pada hari Kamis, 16 Mei 

2013. Guru dan kolaborator menyusun rencana pembelajaran sesuai 

dengan hasil refleksi pada kegiatan siklus 1.  Materi yang dibahas pada 

siklus 2 adalah: (1) Ragam gerak tari daerah setempat, (2) Eksplorasi tari 

kelompok daerah setempat. 

Tindakan pada siklus 2 ini masih menggunakan penerapan 

pendekatan PAKEM. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian 

dan perubahan dalam tindakan siklus 2 adalah sebagai berikut: 
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1) Pada kegiatan pendahuluan, guru harus betul-betul mampu 

memberikan pemahaman kepada siswa tentang tugas-tugas yang akan 

dikerjakan. 

2) Pada kegiatan inti, waktu yang tersedia harus dapat dimanfaatkan 

secara efisien dengan penerapan pendekatan PAKEM dan guru harus 

selalu memonitor pelaksanaan kerja masing- masing siswa. 

3) Pada kegiatan penutup, guru harus melakukan refleksi terhadap 

seluruh tugas secara langsung. 

 Rencana Pembelajaran disajikan pada lampiran.  

b. Implementasi Tindakan 

Setelah disusun perencanaan tindakan, kemudian dilaksanakan 

tindakan kelas. Adapun implementasi tindakan siklus 2 adalah sebagai 

berikut: 

Pertemuan Pertama 

Pembelajaran pertemuan pertama siklus kedua dilaksanakan hari 

Kamis,  tanggal 16 Mei 2013 pukul 10.10 sampai 11.30. Pada awal 

kegiatan pembelajaran guru menanyakan tentang pola lantai dan bentuk 

penyajian tari daerah yang pernah disaksikan siswa pada pertemuan 

sebelumnya. Beberapa siswa dapat merespon pertanyaan dengan baik. 

Setelah melakukan apersepsi siswa diberi penjelasan tentang tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai dan jenis tugas yang akan dikerjakan. 

Selanjutnya pada kegiatan inti, minat siswa bertambah dan 

aktivitas siswa secara kelompok mulai terlihat baik. Waktu yang 
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disediakan untuk menyelesaikan tugas 40 menit. Selama mengerjakan 

tugas guru memonitor dan memberikan bimbingan secara merata, 

kadang-kadang guru melontarkan pertanyaan tentang kesulitan yang 

dihadapi siswa. Suasana terbuka dan interaktif terjalin antara guru 

dengan siswa. Setelah selesai kegiatan inti seluruh siswa diminta untuk 

menampilkan hasil kerja kelompok secara bergiliran. Dari 7 kelompok  

semua dapat melaksanakan tugas dengan baik.   

Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan hari Kamis, 23 Mei 2013, 

diawali dengan pemeriksaan terhadap hasil kerja siswa pada pertemuan 

sebelumnya. Kemudian tiap kelompok menampilkan gabungan gerak 

murni dan gerak maknawi dari hasil eksplorasi dengan diiringi musik 

yang sudah dipersiapkan bersama kelompoknya. Minat siswa meningkat 

dan lebih baik dibanding dengan pertemuan sebelumnya. Perhatian siswa 

untuk melihat dan mendengarkan hasil penampilan gerak kelompok lain 

tampak meningkat dengan bukti tidak ada anak yang asyik sendiri atau 

sibuk memikirkan tugasnya. Tiap kelompok seolah berlomba-lomba akan 

berusaha menampilkan hasil kerja mereka yang maksimal. Masing-

masing siswa mengapresiasi pola lantai dan ragam gerak hasil kerja 

kelompok yang sedang tampil. 

c. Observasi 

Tindakan pada siklus 2 dipantau oleh kolaborator. Untuk 

memperlancar kegiatan, kolaborator menggunakan lembar observasi. 
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Sedangkan guru seperti pada pertemuan sebalumnya mencatat kejadian-

kejadian yang dialami selama pembelajaran berlangsung. Hasil dari 

observasi oleh kolaborator dapat diuraikan bahwa pada siklus 2 

penerapan pendekatan PAKEM yang diterapkan oleh guru dapat berjalan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek pengamatan 

meliputi : 

1) Aspek Guru. 

1) Kegiatan awal, meliputi (1) apersepsi, dan (2) menyampaikan 

kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 

baik. 

2) Pada kegiatan inti, konsep materi tersampaikan secara sistematis, 

jelas, dan mudah dimengerti oleh siswa 

3) Pembimbingan terhadap siswa dan monitoring cara kerja siswa 

berlangsung secara interaktif 

4) Guru mampu merefleksi seluruh tugas siswa secara objektif dan 

hasilnya langsung dapat diketahui siswa. 

5) Pada kegiatan penutup guru mampu memotivasi masing-masing siswa 

untuk mengetahui dan memahami kompetensi dasar yang harus 

dicapai melalui tugas kelompok yang telah diselesaikan dengan baik. 

Secara keseluruhan skor yang diperoleh guru dalam 

pembelajaran melalui penerapan pendekatan PAKEM pada siklus 2 

disajikan pada tabel 8 berikut: 
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Tabel 8. Skor Kegiatan Guru pada Siklus 2 

No Aspek Kegiatan yang diamati 
Pertemuan 

Rerata 

1 2 

1 Pendahuluan 4,00 4,00 4,00 

2 Kegiatan Inti 3,50 3,50 3,50 

3 Penutup 3,60 3,70 3,65 

 Jumlah 11,10 11,20 11,15 

 Rerata 3,70 3,74 3,72 

 Kategori   Baik 

 

2) Aspek Siswa 

Hasil pengamatan terhadap siswa selama dua kali pertemuan 

pada siklus 2 adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman konsep dan karakteristik tugas cukup baik, sehingga 

mulai kegiatan awal siswa mampu mempersiapkan sarana, referensi, 

serta menciptakan kondisi belajar yang kondusif. 

2. Cara kerja tiap pertemuan pada siklus 2 sudah terstruktur sehingga 

memudahkan untuk bimbingan dan monitoring dari guru. 

3. Hasil kerja dari 7 kelompok katagori baik. 

4. Penampilan hasil tugas tiap kelompok cukup baik meskipun masih 

perlu diberikan stimulan oleh guru. Secara rinci skor aktivitas siswa 

pada siklus 2 disajikan pada tabel 9 berikut: 
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Tabel 9. Skor Aktivitas Siswa pada Siklus 2 

No 
Aspek Kegiatan yang 

diamati 
Rerata 

1 Pemahaman konsep 4,11 

2 Kinerja 3,86 

3 Kerjasama 3,32 

4 Hasil kerja 4,11 

5 Laporan tugas 3,36 

 Jumlah 18,75 

 Rerata 3,75 

 Kategori B 

 

Pada hari Kamis, 30 Mei 2013 diadakan tes penguasaan 

kompetensi dasar siklus 2. Soal yang harus diselesaikan berjumlah 3. Hasil 

prestasi belajar siswa pada kegiatan ini menunjukkan bahwa 28 siswa 

mendapatkan nilai   70. Secara rinci ketuntasan belajar siswa disajikan 

pada tabel 10 berikut: 

Tabel 10 . Hasil Belajar Siklus 2 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase 

1 ≥ 70 28 100 % 

2 < 70 0 0 % 

 Jumlah 28 100 % 

 

d. Analisis dan Refleksi 

Upaya guru melalui penerapan pendekatan PAKEM dan 

demonstrasi pada siklus 2 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan 
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pemberian tugas secara tersruktur yang berorientasi pada siswa dan 

bimbingan secara kontinyu mampu menjadikan situasi pembelajaran 

lebih aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Setiap pertemuan minat siswa semakin meningkat dan aktivitas 

siswa semakin baik, kondusif dan siswa kelihatan lebih kreatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. Pemanfaatan waktu lebih efektif dan ketika 

diadakan tes terjadi peningkatan rerata nilai maupun persentase 

ketuntasan. 

4.3. Hasil Pembahasan 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa permasalahan dalam 

penelitian ini adalah minat dan prestasi belajar siswa yang rendah serta 

alokasi waktu yang tersedia untuk mata pelajaran seni budaya kurang 

mencukupi. Oleh karena itu perlu pemilihan strategi pembelajaran yang 

tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Strategi yang dimaksud adalah 

penerapan pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan (PAKEM) yang dipadu dengan teknik Demonstrasi. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan 

pendekatan PAKEM yang berlangsung pada siklus 1 masih terdapat 

kendala-kendala dalam proses pembelajaran yaitu: (1) Siswa masih belum 

memahami langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan pendekatan 

PAKEM; (2) Siswa kurang mempersiapkan hasil laporan dengan baik; (3) 

pemahaman konsep belum optimal; dan (4) masih banyak siswa yang belum 

serius mengerjakan tugas. 
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Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa strategi 

penerapan pendekatan PAKEM yang dipadu dengan tenik Demonstrasi 

yang berlangsung pada siklus 2 berdampak pada peningkatan minat belajar 

siswa dan aktivitas siswa menjadi lebih baik, cara kerja mulai terstruktur, 

komunikasi interaktif antara siswa dan guru terwujud. Siswa merasa senang, 

tidak tegang dan tidak bosan dengan pemberian tugas dari guru. 

Meskipun secara keseluruhan tindakan belum baik namun setelah 

siklus ke 2  tugas-tugas yang diberikan dari guru bisa dipahami dengan 

cepat. Dengan demikian tampak jelas peningkatan minat belajar siswa 

bertambah dengan adanya aktivitas siswa yang tertera pada tabel 11 berikut 

ini : 

Tabel 11.  Peningkatan Skor Aktivitas Siswa 

No Aspek pengamatan Prasiklus Siklus 1 Siklus 2 

1 Pemahaman konsep 2,90 3,00 4,10 

2 Karakteristik tugas 2,50 2,65 3,87 

3 Cara kerja 2,50 2,65 4,00 

4 Hasil kerja 2,45 2,50 4,00 

5 Laporan tugas 2,50 2,55 4,00 

 Jumlah 10,90 13,35 18,75 

 Rerata 2,50 2,67 3,75 

 Kualifikasi KB KB B 
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Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dilakukan tes 

penguasaan kompetensi dasar pada akhir siklus. Tes yang diberikan pada 

akhir siklus 1 berbentuk pilihan ganda dengan jumlah soal 10, hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 67,86 %. Dengan 

perincian 19 siswa mendapatkan nilai ≥ 70 sedangkan 9 siswa mendapatkan 

nilai ≤ 70. Tes yang diberikan pada siklus 2 berbentuk essay dengan jumlah 

soal 5 dan hasilnya menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa 100 % 

dengan perincian 28 siswa mendapatkan nilai ≥ 70. Secara rinci peningkatan 

prestasi belajar selama dua siklus disajikan pada tabel 12 berikut: 

 

Tabel 12. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

No Nilai 

Ketuntasan Persentase 

Pra 

siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Pra 

siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 ≥ 70 13 19 28 46,43 67,86 100 

2 < 70 15 9 0 53,57 32,14 0 

 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, maka upaya guru 

dengan penerapan pendekatan PAKEM yang dipadu dengan teknik 

Demonstrasi dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran seni budaya cabang seni tari dengan standar kompetensi 

mengekspresikan diri melalui karya seni tari khususnya pada kompetensi 

dasar mengeksplorasi pola lantai gerak tari berpasangan/kelompok daerah 

setempat. 
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 Dengan demikian salah satu upaya guru melalui penerapan 

pendekatan PAKEM yang dipadu dengan teknik Demonstrasi dapat 

meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran seni 

budaya standar kompetensi mengekspresikan diri melalui karya seni tari 

untuk kompetensi dasar mengeksplorasi pola lantai dari gerak tari 

berpasangan/kelompok daerah setempat dapat terbukti. Disamping itu 

penerapan pendekatan PAKEM yang dipadu dengan teknik Demonstrasi 

juga dapat meningkatkan kreativitas siswa. 
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        BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil observasi dan tes penguasaan kompetensi dasar 

pada tiap siklus yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dengan pembelajaran menggunakan penerapan 

pendekatan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan 

(PAKEM) yang dipadu dengan teknik Demonstrasi dapat: 

1. Meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran seni budaya 

khususnya pendidikan seni tari kelas VII.A di SMP Negeri 02 Doro 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2012/2013. Terbukti dari 28 siswa yang 

minatnya kurang pada kegiatan prasiklus dengan rerata skor 2,50 

mengalami peningkatan pada akhir siklus II menjadi 3,75 atau 

kualifikasi baik. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran seni budaya 

cabang seni tari dengan standar kompetensi mengekspresikan diri 

melalui karya seni tari khususnya pada kompetensi dasar 

mengeksplorasi pola lantai gerak tari berpasangan/kelompok daerah 

setempat kelas VII.A di SMP Negeri 02 Doro Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2012/2013. Terbukti ada peningkatan presentase ketuntasan 

belajar siswa dari 46,43 % pada kegiatan pra siklus menjadi 100 % pada 

kegiatan akhir siklus II. 
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5.2. Implikasi 

Pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat sejumlah 

implikasi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Implikasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan pendekatan PAKEM yang dipadu dengan teknik 

Demonstrasi hendaknya dapat dikembangkan dan dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran seni budaya pada kompetensi kreasi  di SMP agar 

kemampuan siswa dalam memahami tugas serta melaksanakan tugas 

yang diberikan oleh guru lebih baik. Konsekuensinya guru harus 

memahami langkah-langkah pembelajaran menggunakan penerapan 

pendekatan PAKEM yang dipadu dengan teknik Demonstrasi dengan 

baik dan mengembangkan secara variatif. 

2. Melalui peningkatan minat siswa melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan penerapan pendekatan PAKEM yang dipadu dengan 

teknik Demonstrasi, diharapkan dalam pembelajaran pada mata 

pelajaran seni budaya para siswa dihadapkan dengan tugas-tugas yang 

tersruktur, variatif, Efektif dan proporsional. 

3. Terjadinya hambatan-hambatan dalam pembelajaran menggunakan 

penerapan pendekatan PAKEM yang dipadu dengan teknik 

Demonstrasi dapat diminimalisir melalui perencanaan yang baik dan 

hirarkhis. 
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5.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru-guru seni budaya dapat melakukan kegiatan penelitian 

tindakan kelas untuk dapat memecahkan masalah-masalah 

pembelajaran yang dihadapi di sekolah masing-masing secara aktif, 

kreatif efektif dan penuh inovatif sehingga akan lebih menyenangkan 

dengan melalui penerapan pendekatan PAKEM yang dipadu dengan 

teknik Demonstrasi. 

2. Kepada pengelola sekolah, hasil penelitian ini hendaknya dapat 

digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan yang berkaitan dengan 

pengembangan profesi guru dan peningkatan kualitas pembelajaran. 
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BIODATA PENELITI 

 

 

I. Identitas Peneliti 

1.  N a m a :  NYUWITO BAGUS PRAMUDYO 

2. Tempat Tgl Lahir :  KENDAL, 11 Oktober 1968 

3. Jenis Kelamin :  Laki-laki 

4. Agama :  Islam 

5. Alamat :  Kaso Tengah RT.01 RW.04 Doro  

        Kec. Doro – Kab. Pekalongan 

6. Pangkat / Golongan :  Pembina / IV a 

7. NIP  : 19681011 199412 1 003 

8. Unit Kerja  :  SMP N 2 Doro 

9. Alamat Sekolah  :  Jl. Ds. Larikan Kec. Doro 

         Kabupaten Pekalongan 

 

II. Riwayat Pendidikan 

1. SD Negeri Montongsari 2 Lulus Tahun 1981  

2. SMP Negeri 1 Weleri Lulus Tahun 1984 

3. SMA Negeri Kendal Lulus Tahun 1987 

4. IKIP Semarang Pend. Seni Tari D. III Lulus Tahun 1991 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

   SMP  NEGERI  02  DORO 

 
     Alamat : Jl. Desa Larikan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, 51191 

 

 

SURAT KETERANGAN 

No.800/241/2013 

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Doro 

Kabupaten Pekalongan menerangakan bahwa: 

 Nama : Nyuwito Bagus Pramudyo 

 Program Studi : Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik 

 Fakultas : Bahasa dan Seni 

 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang 

Benar-benar telah melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Doro Kabupaten 

Pekalongan dalam rangka memenuhi tugas skripsi dengan judul “ Upaya Guru 

dalam Proses Pembelajaran untuk Meningkatkan Minat dan Hasil 

BelajarSeni Tari Siswa Kelas VII A SMP Negeri 02 Doro 

KabupatenPekalongan ”yang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 

2013. 

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

       Doro, 29Juni 2013 

       Kepala sekolah 

 

 

       UMUNIROH, S.Pd 
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       NIP.19600104 198111 2002 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

 

 Daftar Pertanyaan: 

1. Dimana tepatnya lokasiSMP Negeri 02 Doro dan kapan didirikan? 

2. Apa visi dan misi SMP Negeri 02 Doro? 

3. Bagaimana perkembangan pendidikan terutama Seni Budaya diSMP Negeri 

02 Doro ? 

4. Hambatan apa saja yang timbul di SMP Negeri 02 Doro? 

5. Berapa jumlah tenaga guru, karyawan, dan siswa SMP Negeri 02 Doro ? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda menyukai tari ?  

2. Apakah anda bisamenari ?  

3. Tarian apa saja yang bisa anda tarikan ?  

4. Apakah sebelum pembelajaran ini anda pernahmempelajari tarian ? 

5. Menurut anda, kesulitan apa yang di hadapi dalam mempelajari tarian ? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Sasaran Observasidalam penelitian ini adalah: 

1. Gambaran Umum SMP Negeri 02 Doromeliputi : 

a.  Lokasidan kondisi lingkungan. 

b.  Keadaan guru, karyawan dan  siswa 

c.  Denah sekolah dan kondisi lingkungan 

d.  Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 

 

2. Proses pembelajaran tari daerah setempat baik apresiasi maupun kreasi 

dengan kompetensi dasar Mengeksplorasi Pola Lantai gerak tari 

berpasangan/kelompok dan Bentuk Penyajian Tarimeliputi: 

a.  Materi pembelajaran 

b.  Tujuan 

c.  Metode 

d.  Media pembelajaran 

e.  Aktivitas siswa 

f.  Evaluasi 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Sasaran dokumentasi dalam penelitian di SMP Negeri 02 Doro kabupaten 

Pekalongan: 

1. Papan identitas sekolah 

2. Foto-foto dalam kegiatan pembelajaran 

3. Gambar-gambar penunjang penelitian. 
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INSTRUMEN  PENGAMATAN KINERJA GURU DALAM 

PEMBELAJARAN 

 Pengamatan terhadap kegiatan guru selama proses pembelajaran perlu 

dilakukan sebagai tolok ukur keberhasilan penelitian dalam menerapkan metode 

pembelajaran yang baru. Pengamatan tersebut meliputi aspek kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Masing-masing aspek diberikan 

skor penilaian 1 untuk kategori rendah, 2 untuk kategori sedang, 3 untuk kategori 

tinggi, dan 4 kategori sangat tinggi. 

Berikut ini format untuk pengamatan pada guru: 

No 
Aspek Pengamatan 

Kegiatan Guru 

Skor 

(cek list) 
Jumlah skor 

(angka) 

1 2 3 4 

1 Pendahuluan      

2 Kegiatan Inti      

3 Penutup      

 Jumlah total  

 Rerata  

 Kategori  

 

Keterangan Rerata: 

4,00-5,00 kategori sangat baik 

3,00-3,99 kategori baik 

2,00-2,99 kategori cukup 

1,00-1,99 kategori kurang 
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HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

 Wawancara  digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

dalam penelitian. Peneliti (P) mengadakan wawancara dengan narasumber yang 

dapat dipertanggungjawabkan yaitu Kepala Sekolah (KS) SMP Negeri 02 Doro. 

Pelaksanaan wawancara pada hari Sabtu, 30Maret 2013 mulai jam 09.15 WIB 

sampai 10.00 WIB bertempat di ruang kepala sekolah. Secara terperinci hasil 

wawancara adalah sebagai berikut: 

1. P : Dimana tepatnya lokasi SMP Negeri 02 Doro dan kapan didirikan ? 

KS : Secara geografis, SMP Negeri 2 Doro Kabupaten Pekalongan terletak di 

daerah pedesaan, tepatnya di desa Larikan, Kecamatan Doro, Kabupaten 

Pekalongan (± 15 KM ke arah Timur dari ibu kota kabupaten) dan 

didirikan sejak tahun 1993. 

2. P : Apa visi dan misi SMP Negeri 02 Doro? 

KS : Visi SMP Negeri 02 Doro “Unggul dalam Prestasi, Kreatif dalam Karya, 

dan Santun dalam Perilaku Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Dan untuk 

mewujudkan visi tersebut maka dibutuhkan dukungan dan kerjasama 

seluruh komponen sekolah, komite dan masyarakat untuk melaksanakan 

dalam bentuk misi yang terdiri dari 11 butir. 

3. P : Bagaimana perkembangan pendidikan terutama seni budaya di SMP 

Negeri 02 Doro ? 
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KS : Mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diterbitkan Pusat 

Kurikulum, GBPP dan Silabus, maka pembelajaran Seni Budaya di SMP 

Negeri 02 Doro memberlakukan pelajaran Seni Budaya Terpadu 

meliputi; Seni Rupa, Seni Musik, Seni Tari dan Seni Teater yang telah 

dikembangkan berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dengan mempertimbangkan; Kompleksitas, daya dukung (guru, 

sarana dan prasarana), inteks siswa. 

4. P : Hambatan apa saja yang timbul di SMP Negeri 02 Doro? 

KS :Hambatan yang ada diantaranya adalah lokasi yang kurang strategis, input 

siswa, terbatasnya sarana prasarana maupun perhatian dan kepedulian 

orang tua terhadap masalah pendidikan anak yang sebagian besar mata 

pencaharian masyarakat adalah sebagai petani dan buruh migran di kota 

besar. 

5. P : Berapa jumlah tenaga guru, karyawan, dan siswa SMP Negeri 02 Doro ? 

KS :  Jumlah tenaga guru 21orang yang terdiri dari 20 orang guru tetap dan 1 

orang guru wiyata, sedangkan karyawan 9 orang yang terdiri dari 6 orang 

tenaga tetap dan 3 orang tenaga tidak tetap, serta 245 siswa dari kelas 

VII, VIII dan IX. 

 

 

Doro, 30Maret 2013 

Pewawancara       Responden: 

Kepala SMP N 02 Doro 
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Nyuwito Bagus Pramudyo    Umuniroh, S.Pd   

NIP.19681011 199412 1003                                 NIP.19600104 198111 2002 

     

HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Wawancara  dengan siswa diperlukan untuk menggali tingkat 

kemampuan dasar siswa serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

pembelajaran.  Peneliti (P) mengadakan wawancara dengan 2 narasumber/siswa 

kelas VII A yang dapat dipilih secara acak yaitu ananda Andi Prabowo (AP) dan 

ananda Gandis Ginardi (GG). 

Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, 30Maret 2013 mulai jam 

10.30 WIB sampai 12.00 WIB bertempat di ruang kelas VII A. Secara terperinci 

hasil wawancara adalah sebagai berikut: 

Wawancara dengan responden 1,Andi Prabowo (AP) 

1. P        : Apakah anda menyukai tari?  

AP : Tidak pak, tari itu khan untuk anak putri. 

2. P        : Apakah anda bisamenari?  

AP : Tidak pak, geraknya itu sulit dan musiknya kadang bikin ngantuk.. 

3. P : Tarian apa saja yang bisa anda tarikan ? 

AP : Kalau saya bisanya ya tari goyang dangdut dan Reggae, geraknya 

mudah dan musiknya enak buat goyang. 

4. P          : Apakah sebelum pembelajaran ini anda pernah mempelajari tarian ? 

AP  : Belum pak. 

5. P         : Menurut anda, kesulitan apa yang di hadapi dalam mempelajari tari? 
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AP  : Selain gerakannya sulit, bisa-bisa diejek teman-teman dikira banci. 

 

Wawancara dengan responden 2, Gandis Ginardi (GG). 

1. P        : Apakah anda menyukai tari?  

GG : Ya pak. 

2. P        : Apakah anda bisamenari?  

GG : Ya pak, tetapi sudah agak lupa. 

3. P : Tarian apa saja yang bisa anda tarikan ? 

GG : Kalau yang saya bisa ya tari golek dan bondan kendi. 

4. P          : Apakah sebelum pembelajaran ini anda pernah mempelajari tarian ? 

GG  : Ya pak, waktu di kelas 4 dan 5 SD. 

5. P         : Menurut anda, kesulitan apa yang di hadapi dalam mempelajari tari? 

GG  : Selain gerakannya kadang sulit, juga belum ada yang melatih. 

 

 

Doro , 30Maret 2013 

Responden 1      Responden 2 

 

 

 

Andi Prabowo.      Gandis Ginardi 

 

 

Pewawancara 

 

 

 

Nyuwito Bagus Pramudyo 

NIP.19681011 199412 1003 
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah :  SMP NEGERI 2 DORO 

Mata Pelajaran  :  SENI BUDAYA 

Kelas / Semester  :  VII (Tujuh) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi  :  13. Mengapresiasi karya seni tari 

Alokasi Waktu  :  2 kali pertemuan / 4 jam pelajaran @ 40 menit 

 

Kompetensi 

Dasar 

 Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran  Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

 Waktu 

Sumber  

Belajar 
Karakter 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 

13.1. Mengindentifi 

kasi jenis 

karya seni tari 

berpasangan/ 

kelompok 

daerah 

setempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pola lantai 

- Bentuk penyajian 

tari 

- Gerak murni dan 

gerak maknawi 

 

 

Kegiatan guru : 

 Menyampaikan tentang SK 

dan KD yang harus 

dikuasai oleh siswa 

 Memberi penjelasan 

tentang pola lantai 

 Menjelaskan tentang 

macam-macam bentuk 

penyajian tari 

 Membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok, 

masing-masing terdiri dari 

5-6 anak 

  Menugasi siswa untuk 

mengamati dan 

mengidentifikasi salah satu 

tari berpasangan/ kelompok 

daerah setempat meliputi 

bentuk penyajian dan 

unsur-unsurnya 

 Menayangkan salah satu 

bentuk penyajian tari 

berpasangan/ kelompok 

daerah setempat 

 Menugasi siswa untuk 

mendiskusikan dan 

mengidentifikasi hasil 

pengamatan bersama 

kelompoknya. 

 Menyuruh perwakilan dari 

tiap kelompok untuk 

memaparkan hasil diskusi 

 Memberi kesempatan pada 

siswa untuk mengomentari 

pemaparan  tiap kelompok  

 Memberi tanggapan dan 

komentar sebagai umpan 

balik terkait dengan 

komentar dan paparan tiap 

kelompok 

 

Siswa dapat : 

 Menjelaskan 

pengertian pola lanta  

 Mendefinisikan 

pengertian tari 

berpasangan/ 

kelompok 

 Mengidentifikasikan 

jenis tari daerah 

berdasarkan bentuk 

penyajiannya 

 Menjelaskan gerak 

murni dan gerak 

maknawi 

 

 

Tanya 

Jawab 

 

 

 

 

 

Penugasan 

Indivudual 

dan 

kelompok 

 

Tes lesan  

 

 

Uraian 

 

 

 

Unjuk 

kerja 

 

 Jelaskan pengertian pola 

lantai ! 

 Apa yang dimaksud 

dengan tari berpasangan/ 

kelompok ? 

 Sebutkan jenis-jenis tari 

daerah berdasarkan 

bentuk penyajiannya 

 Sebutkan unsur-unsur tari  

 Identifikasikan salah satu 

tari berpasangan/ 

kelompok berdasarkan 

bentuk penyajian dan 

unsur-unsurnya ! 

 Presentasikan hasil 

diskusi di depan kelas ! 

 

2 jampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 jampel 

 

 

Penjelasan 

Guru tari 

 

Media 

elektronik 

 

CD tari 

daerah 

 

Bahan Ajar 

-  Seni Tari 

VII SMP-

Ari Subekti, 

Budiawan 

-  Pendidikan 

SENI TARI 

SMP Atang 

Supriatna 

 

Disiplin 

(Discipline) 

 

Tanggung 

jawab 

(responsibility) 

 

Ketelitian 

(carefulness) 

 

Kerja sama 

(Cooperation) 

 

Percaya diri 

(Confidence) 

 

Kecintaan 

(Lovely) 

T

a

n

g

g

u

n

g

 

j

a

w

a 
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Kompetensi 

Dasar 

 Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran  Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

 Waktu 

Sumber  

Belajar 
Karakter 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 Menyimpulkan dan 

mendokumentasikan 

seluruh hasil diskusi siswa. 

 

Kegiatan Siswa : 

 Memperhatikan penjelasan 

tentang pola lantai 

 Mendengarkan penjelasan 

tentang bentuk penyajian 

tari 

 Membedakan macam-

macam bentuk penyajian 

tari  

 Bergabung sesuai dengan 

kelompok masing-masing  

  Mengamati dan 

mengidentifikasi tari 

berpasangan/ kelompok 

daerah setempat meliputi 

bentuk penyajian dan 

unsur-unsurnya 

 Memperhatikan salah satu 

tayangan bentuk penyajian 

tari berpasangan/ kelompok 

daerah setempat 

 Mendiskusikan dan 

mengidentifikasi hasil 

pengamatan bersama 

kelompoknya. 

 Memaparkan hasil diskusi 

di depan kelas 

 Memberi komentar hasil 

pemaparan  kelompok lain  

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP 2 DORO 

 

 

 

 

UMUNIROH, S.Pd. 

NIP : 19600104 198111 2 003 

 Doro,  04  April  2013     

Guru Mapel SBK. 

 

 

 

 

NYUWITO BAGUS 

PRAMUDYO 

NIP : 19681011 199412 1 003 



 

 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 
 

 

Sekolah :  SMP NEGERI 1 DORO 

Mata Pelajaran  :  SENI BUDAYA 

Kelas / Semester  :  VII (Tujuh) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi  :  14. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari  

Alokasi Waktu  :  4 kali pertemuan / 8jam pelajaran @ 40 menit 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran  Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

 Waktu 

Sumber  

Belajar 
Karakter 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 

14.1.Mengeksplorasi 

pola lantai gerak 

tari berpasangan 

/ kelompok 

daerah setempat 

 

 Pola Lantai 

 Gerak murni dan 

gerak maknawi 

 Ragam gerak tari 

daerah setempat 

 Eksplorasi gerak 

tari kelompok 

 

 

Kegiatan Guru : 

 Menyampaikan 

tentang SK dan KD 

yang harus dikuasai 

oleh siswa 

 Memberi penjelasan 

kembali tentang Pola 

lantai, ragam gerak 

tari daerah setempat 

 Memberi contoh 

dengan memeragakan 

ragam gerak murni 

dan gerak maknawi 

 Memberi contoh 

dengan memeragakan 

ragam gerak tari 

daerah setempat 

 Dengan bantuan siswa 

 

Siswa dapat : 

 menjelaskan 

tentang Pola 

lantai  

 Menjelaskan 

tentang bentuk 

penyajian tari 

berpasangan dan 

kelompok 

 Memeragakan 

paling sedikit 2 

(dua) ragam 

gerak Murni dan 

gerak Maknawi 

 Melakukan gerak 

kelompok Murni 

dan Maknawi 

dengan pola 

 

 

Penugasan 

 

 

 

Tes Uji 

Kerja 

 

 

 Apa yang dimaksud 

dengan Pola lantai ? 

 Sebutkan 3 macam 

bentuk penyajian tari ! 

 Jelaskan yang dimaksud 

dengan tari berpasangan 

dan tari kelompok ! 

 Peragakanlah 2 (dua) 

ragam gerak Maknawi ! 

 Peragakanlah gerak 

Murni dan Maknawi 

bersama kelompokmu 

dengan pola lantai  

 

 

 

1 jampel 

 

 

 

 

 

* Peragaan 

Guru tari 

* Media 

elektronik 

*Bahan Ajar 

-  Ragam 

gerak Tari 

-  Seni Tari 

VII SMP-

Ari Subekti, 

Budiawan 

-  Pendidikan 

SENI TARI 

SMP Atang 

Supriatna 

 

*Lembar kerja 

 

 

Tekun 

(diligence) 

 

Disiplin 

(Discipline) 

 

Tanggung 

jawab 

(responsibility) 

 

Ketelitian 

(carefulness) 

 

Kerja sama 

(Cooperation) 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran  Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

 Waktu 

Sumber  

Belajar 
Karakter 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

memberi contoh Pola 

Lantai 

 Menugasi siswa untuk 

mencari paling sedikit 

2 (dua) macam Ragam 

Gerak Maknawi 

 Menugasi siswa untuk 

memeragakan  paling 

sedikit 2 (dua) macam 

Ragam Gerak tari 

daerah setempat 

 Membagi siswa dalam 

beberapa kelompok, 

masing-masing terdiri 

dari 4 anak 

 Menugasi siswa saling 

mengajarkan hasil 

eksplorasi gerak dan 

ragam gerak tari 

daerah setempat  pada 

kelompoknya. 

 Menyuruh tiap 

kelompok untuk 

menampilkan hasil 

perpaduan kreativitas 

gerak dan 

penggarapan pola 

lantainya. 

lantai  

  

siswa Percaya diri 

(Confidence) 

 

Kecintaan 

(Lovely) 

 

 



 

 

62 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran  Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

 Waktu 

Sumber  

Belajar 
Karakter 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 Memberi kesempatan 

pada siswa untuk 

mengomentari 

tampilan tiap 

kelompok  

 Memberi tanggapan 

dan komentar sebagai 

umpan balik terkait 

dengan hasil komentar 

dan tampilan tiap 

kelompok 

 Memberitahu siswa 

untuk melakukan 

eksplorasi lebih lanjut. 

  

Kegiatan Siswa : 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

tentang pengertian 

Pola lantai, ragam 

gerak tari daerah 

setempat  

 Mendengarkan 

penjelasan tentang  

Gerak Murni dan 

gerak Maknawi 

 Memperhatikan 

contoh peragaan  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran  Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

 Waktu 

Sumber  

Belajar 
Karakter 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

ragam gerak Murni 

dan gerak Maknawi 

 Memperhatikan 

contoh peragaan  

ragam gerak tari 

daerah setempat 

 Membantu guru 

memberi contoh Pola 

Lantai 

 Melakukan Eksplorasi 

gerak paling sedikit 2 

(dua) macam Ragam 

Gerak Murni dan 

Gerak Maknawi 

 Menirukan  paling 

sedikit 2 (dua) macam 

Ragam Gerak Tari 

daerah setempat 

 Bergabung sesuai 

dengan kelompok 

masing-masing. 

 saling mengajarkan 

hasil eksplorasi gerak 

pada kelompoknya. 

 Memeragakan hasil 

krea tivitas gerak dan 

penggara pan pola 

lantai di depan kelas 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran  Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

 Waktu 

Sumber  

Belajar 
Karakter 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 Mengomentari 

(kekurang an dan 

kelebihan) hasil 

penampilan kelompok 

lain.  

 Melakukan eksplorasi 

lebih lanjut. 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP 2 DORO 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Satuan Pendidikan  :  SMP 2 DORO 
Mata Pelajaran  :  Seni Budaya/Seni Tari 

Kelas / Semester  :  VII (tujuh) / 1 (satu) 

Alokasi Waktu  :  1 Jam Pelajaran ( 30 menit ) 

 

A. Standar Kompetensi     : 

5. Mengapresiasi Karya Seni Tari 

 

B. Kompetensi Dasar : 
5.1. Mengidentifikasi jenis karya Seni Tari  tunggal daerah setempat 

 

C. Indikator : 
1. Mendefinisikan pengertian tari secara umum 

2. Mendefinisikan pengertian tari berpasangan daerah setempat 

3. Mengidentifikasikan jenis tari daerah berdasarkan bentuk penyajiannya 

4. Menyebutkan dan Menjelaskan unsur-unsur tari 

5. Mengidentifikasi tunggal Srikandi Cakil 

 

A. Tujuan Pembelajaran  : 
Setelah proses Kegiatan Belajar Mengajar siswa dapat : 

1. Menjelaskan pengertian tari secara umum 

2. Menerangkan tentang tari berpasangan daerah setempat 

3. Menyebutkan jenis-jenis tari daerah berdasarkan bentuk penyajiannya 

4. Menyebutkan unsur-unsur tari 

5. Menjelaskan unsur-unsur dalam tari 

6. Mengidentifikasikan tari berpasangan Srikandi Cakil berdasarkan bentuk 

penyajian dan unsur-unsurnya 

7. Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Kecintaan ( Lovely ) 

 

B. Materi Pembelajaran 
1. Definisi Tari Secara Umum 

2. Pengertian tari daerah 

3. Bentuk penyajian tari 



 

 

61 

4. Unsur-unsur tari 

5. Tari Srikandi Cakil 

 

C. Metode Pembelajaran 
Tanya Jawab/Diskusi, 

Demonstrasi , 

Pendekatan CTL, 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan 
Pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima : 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Tanya jawab berbagai hal yang terkait dengan siswa,motivasi,persepsi dan 

apresiasi       

 

2. Kegiatan Inti 

a).  Kegiatan Guru : 

- Menyampaikan tentang SK dan KD yang harus dikuasai oleh siswa 

- Memberi penjelasan tentang pengertian tari secara umum  

- Memberi penjelasan tentang  pengertian tari daerah 

- Memberi penjelasan tentang jenis-jenis tari berdasarkan bentuk 

penyajiannya 

- Menyebutkan dan memberi penjelasan tentang unsur-unsur tari 

- Membagi siswa dalam beberapa kelompok, masing-masing terdiri dari 3-4 

anak 

- Menugasi siswa mengidentifikasi tari berpasangan daerah setempat Srikandi 

Cakil 

- Menayangkan bentuk penyajian tari berpasangan daerah setempat Srikandi 

Cakil 

- Menyuruh tiap kelompok untuk mendiskusikan hasil pengamatan dan 

memaparkan di depan kelas 

- Memberi kesempatan pada siswa untuk mengomentari tampilan tiap 

kelompok  

- Memberi tanggapan dan komentar sebagai umpan balik terkait dengan hasil 

komentar dan tampilan tiap kelompok 

- Memberitahu siswa untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. 

- memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

b).  Kegiatan Siswa : 

- Mendengarkan penjelasan tentang pengertian tari secara umum dengan 

disiplin dan penuh perhatian 

- Mendengarkan dengan tertib dan penuh perhatian penjelasan tentang  

pengertian tari daerah 

- Mendengarkan penjelasan tentang jenis-jenis tari berdasarkan bentuk 

penyajiannya dengan teliti dan penuh perhatian 

- Memperhatikan dengan teliti dan penuh perhatian penjelasan tentang 

unsur-unsur tari 
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- Bergabung sesuai dengan kelompok masing-masing dengan kerjasama dan 

disiplin. 

- Mengidentifikasi tari berpasangan daerah setempat Srikandi Cakil dengan 

teliti 

- Memperhatikan penayangan bentuk penyajian tari berpasangan daerah 

setempat Srikandi Cakil dengan tertib dan penuh perhatian 

- Mendiskusikan hasil pengamatan dengan kerjasama dan penuh 

tanggungjawab serta memaparkan di depan kelas 

- Mengomentari tampilan tiap kelompok dengan ketelitian dan kecintaan 

- Melakukan apresiasi tari daerah lainnya dengan tanggungjawab dan penuh 

kecintaan. 

  

 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

- bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

- melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

- memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

- merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik; 

- Membuat kesimpulan tentang Pola Lantai, Bentuk Penyajian Tari dan 

ragam gerak Murni dan Maknawi yang telah ditampilkan 

 

E. Alat dan Sumber Belajar 
- Penjelasan Guru tari 

- CD tari Srikandi Cakil 

- Media elektronik, audio/visual 

- Bahan Ajar : 

- Ragam gerak Tari 

- Buku Panduan Seni Tari VII SMP-Ari Subekti, Budiawan 

- Buku Panduan Pendidikan SENI TARI SMP Atang Supriatna 

- Lembar kerja siswa  

 

F. Penilaian 
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

1. Mendefinisikan pengertian tari 

secara umum 

 

Pre test dan 

post test 

 

Tes Tulis 

keterampi-

 

1. Jelaskan pengertian tari secara umum ! 

2. Apa yang dimaksud dengan tari 

berpasangan daerah setempat ? 
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Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

2. Mendefinisikan pengertian tari 

berpasangan daerah setempat 

3. Mengidentifikasikan jenis tari 

daerah berdasarkan bentuk 

penyajiannya 

4. Menyebutkan dan Menjelaskan 

unsur-unsur tari 

5. Mengidentifikasi tunggal 

Srikandi Cakil 

 

 

Penugasan 

 

Tes praktik/ 

kinerja  

lan 

 

Tes Uji 

Kerja 

 

3. Sebutkan jenis-jenis tari daerah 

berdasarkan bentuk penyajiannya 

4. Sebutkan unsur-unsur tari  

5. Jelaskan unsur tema dalam tari  

6. Identifikasikan tari berpasangan 

Srikandi Cakil berdasarkan bentuk 

penyajian dan unsur-unsurnya ! 

7. Presentasikan hasil diskusi di depan 

kelas ! 

Skor tiap nomor jika menjawab benar =  2 

 

Skor perolehan 

Nilai akhir =     ___________________  X 100 

   Nilai maksimal  

 

Contoh lembar pengamatan 

 

NO Aspek yang dinilai 
Kriteria Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Ketelitian dalam mengidentifikasi      

2 Kejelasan dalam menyampaikan       

3 Kerapian hasil pelaporan      

4 Kelengkapan hasil identifikasi      

5 Kerjasama dalam kelompok      

 Jumlah      

  

Keterangan : 

Bentuk penilaian adalah penilaian kelompok 

1 =  ( sangat kurang ) 

2 = ( kurang ) 

3 = ( cukup ) 

4 = ( baik ) 

5 = ( sangat baik ) 
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Mengetahui, 

Kepala SMP 2 DORO 

 

 

 

AH. YASIN, S.Pd. 

NIP : 19670620 199103 1 006 

 Doro,      Agustus  2012     

Guru Mapel SBK. 
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ISI  : 

 



 

 

65 

PENGEMBANGAN SILABUS 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BAHAN AJAR 

FORMAT PENILAIAN 

 

 

 

 
DISUSUN OLEH : 

 

NYUWITO BAGUS PRAMUDYO 
NO. PESERTA 12032621710646 

SMP NEGERI 2 DORO 

 

 

 

 

 

DISUSUN DALAM RANGKA PLPG 

UNNES 2012 
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BAHAN AJAR 
 

 

Tari berpasangan Daerah Setempat 
 

A. Ragam Tari berpasangan Daerah Setempat 

Apakah kamu tahu apa yang dimaksud tari tunggal? Tari berpasangan 

adalah tarian yang ditarikan oleh seorang penari, baik penari putra maupun 

penari putri. Coba kamu amati berbagai jenis tari berpasangan yang berasal 

dari daerahmu. Tari berpasangan yang berasal dari daerahmu merupakan karya 

seni tari berpasangan daerah setempat. 

Beberapa macam tari berpasangan yang berasal dari Jawa Tengah antara 

lain ; 

Tari Srikandi Cakil,Prawiro Watang, Klana Topeng, Gambyong, Tari 

Bondhan, Bondhan Tani,Baladewan dll. 

B. Jenis-jenis Tari Berpasangan dan Tari Kelompok Daerah 

Setempat 

Tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh dua orang, seperti 

putra dengan putra, putri dengan putri, atau putra dengan putri.  

Sedangkan tari kelompok adalah tari yang dibawakan oleh empat orang 

atau lebih. Antara tari kelompok dan tari berpasangan mempunyai hubungan 

yang erat. Artinya, tari berpasangan dapat dilakukan secara berkelompok. Tari 

berpasangan atau tari kelompok yang berasal dari daerahmu merupakan karya 

seni tari berpasangan atau kelompok daerah setempat. 

 Berikut ini merupakan jenis-jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya 

Bentuk penyajian tari dibedakan dalam beberapa macam antara lain : 

a. Tari Tunggal 

Tari berpasangan adalah bentuk penyajian tari yang dibawakan oleh 

satu orang penari 

b. Tari Berpasangan 

Tari berpasangan adalah bentuk penyajian tari yang dibawakan oleh dua 

orang penari secara berpasangan baik putra dengan putra, putra dengan 

putrid ataupun putri dengan putri 

c. Tari Kelompok / Drama Tari 

Tari kelompok adalah bentuk penyajian tari yang dibawakan oleh 

beberapa orang penari secara berkelompok 

d. Tari Masal 

Tari masal adalah bentuk penyajian tari berpasangan atau berpasangan 

yang dibawakan oleh banyak penari dengan gerak yang sama 
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Unsur-unsur tari 

Gerak merupakan unsur utama dalam karya tari. 

Jadi, hal paling utama yang diperagakan dalam karya tari nusantara yaitu 

gerak. Perhatikan satu per satu rangkaian gerak yang akan diperagakan. 

Selain itu, pada saat memperagakan 

gerak tari kamu perlu memperhatikan beberapa hal berikut. 

a. Kesesuaian sikap anggota tubuh dalam memperagakan gerak tari. 

b. Penghayatan setiap gerak tari yang diperagakan. 

c. Kesesuaian setiap gerak dengan iringannya. 

3. Mengetahui semua unsur pendukung yang ada dalam karya tari. 

Unsur pendukung dalam karya tari banyak macamnya Unsur-unsur itu di 

antaranya busana, tata rias, properti, pola lantai, tata panggung, dan tata 

lampu. Unsur pendukung dalam 

setiap karya tari berbeda. Jika unsur pendukung menyatu dengan unsur 

utama maka peragaan karya tari akan lebih baik. Oleh karena itu, setiap 

unsur yang ada perlu kamu ketahui. 

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas maka peragaan karya tari akan 

berhasil dengan baik. 

 

Berikut ini akan diuraikan gerak-gerak dasar tari daerah Jawa. Cermatilah 

uraiannya satu persatu. 

a. Ngiting dan Ukel 

Ngiting dan ukel adalah gerakan tangan dalam tarian Jawa. Gerakan tangan 

tersebut berupa putaran tangan pada pergelangan tangan. 

b. Seblak 

Seblak adalah gerakan tangan yang membuang selendang dari pangkal 

ikatan selendang sampai merentang lurus di samping badan. Kemudian, 

arahkan selendang ke arah belakang. 

Gambar 2.10 Seblak 

Sumber: Dokumen Penerbit 

30 Seni Tari untuk SMP/MTs 

c. Kebyok 

Gerak kebyok adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang 

dihentakkan ke pergelangan tangan sehingga selendang menyangkut di 

pergelangan tangan. 

d. Kebyak 

Gerak kebyak adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang 

dihentakka  atau dibuang sehingga selendang lepas dan tidak lagi 

menyangkut di pergelangan tangan. Gerak kebyak dilakukan setelah gerakan 

kebyok. 

e. Ngembat 

Gerak ngembat adalah gerakan tangan dengan memegang selendang dengan 

sikap jari-jari ngiting. 
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f. Ulap-ulap 

Gerak ulap-ulap terdiri atas gerak ulap-ulap kanan dan ulap-ulap kiri. 

1) Gerak ulap-ulap kanan adalah gerakan tangan kanan 

menekuk di depan kening (pergelangan tangan\ menekuk dan jari-jari 

melenting), sedangkan tangan kiri menekuk di depan pinggang. 

2) Gerak ulap-ulap kiri adalah gerakan tangan kiri yang menekuk di depan 

kening (pergelangan tangan menekuk dan jari-jari melenting), sedangkan 

tangan kanan menekuk di depan pinggang. 

g. Kenser 

Gerak kenser adalah gerakan kaki dengan cara samar mengingsut (geser dan 

buka tutup) telapak kaki ke arah kanan dan ke kiri. 

 

Contoh Tari Tunggal 
Bab I 
2. Tari Klana Topeng 

Tari Klana Topeng merupakan bentuk tari berpasangan yang ber asal dari 

Yogyakarta. Tari ini diperagakan oleh seorang penari putra. Tari Klana Topeng 

menceritakan penyamaran seorang raja yang sedang jatuh cinta pada seorang 

gadis. Selama menarikan karya tari ini penari menggunakan topeng sebagai 

penutup wajah. Hal inilah yang membuat unik tari Klana  Topeng. 

Meskipun topeng selalu menutupi wajah, tetapi penari dapat melakuk gerak tari 

dengan lincah dan tanpa salah sedikit pun. Selain itu, selendang tampak indah 

pada saat digunakan penari untuk melakukan gerak tari. Selendang dilambaikan 

ke kanan dan ke kiri. 

Sumber: Insight Guides Indonesia 

  

1. Tari Berpasangan 

Tari berpasangan merupakan bentuk karya tari yang diperagakan oleh dua 

orang penari secara berpasangan. Tari berpasangan sering juga 

dipertunjukkan secara berkelompok. Namun, dalam melakukan gerakannya 

penari tetap berpasang-pasangan. Berikut tari berpasangan yang dipertunju 

kkan secara berkelompok  

 

Tari berpasangan yang dipertunjukkan secara berkelompok Jenis tari 

berpasangan ada yang diperagakan oleh penari putra dengan penari putra, 

penari putri dengan penari putri, dan penari putra dengan penari putri. Setiap 

jenis dari karya tari berpasangan ini diperagakan dengan memperhatikan 

hal-hal berikut. 

a. Kedua penari harus saling bekerja sama. 

b. Kedua penari memiliki pemahaman yang sama mengenai 

karya tari. 
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c. Kedua penari dapat menghayati setiap gerak yang diperagakan. 

 

2. Tari Zapin 

Tari Zapin berasal dari Riau. Tari Zapin merupakan bentuk karya tari 

berpasangan yang sangat erat kaitannya deng an kaidah-kaidah keislaman. 

Keunikan dalam karya tari ini terlihat dari gerak tari yang hanya 

mengandalkan permainan langkah kaki. Posisi kaki selalu menutup dan 

3. Tari Wor 

Tari Wor merupakan karya tari kelompok yang berasal dari Biak, Irian Jaya. 

Tari Wor berfungsi sebagai tari upacara kedewasaan anak. Upacara 

kedewasaan 

anak di Biak, Irian Jaya disebut wor. Tar Wor ditarikan oleh penari- penari 

putra dan putri. Iringan yang mengiringi tarian ini berupa tifa dan nyanyian 

yang dilakukan sendiri oleh penari. Hal inilah yang membuat unik karya tari 

Wor. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Satuan Pendidikan  :  SMP 2 DORO 
Mata Pelajaran  :  Seni Budaya/Seni Tari 

Kelas / Semester  :  VII (tujuh) / 2 (dua) 

Alokasi Waktu  :  4 Jam Pelajaran @ 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi     : 

13. Mengapresiasi karya seni tari 

 
B. Kompetensi Dasar : 

13.2. Mengindentifikasi jenis karya seni tari berpasangan/ kelompok daerah 

setempat 

 

C. Indikator : 
1. Mendefinisikan pengertian tari secara umum 

2. Mendefinisikan pengertian tari berpasangan daerah setempat 

3. Mengidentifikasikan jenis tari daerah berdasarkan bentuk penyajiannya 

4. Menyebutkan dan Menjelaskan unsur-unsur tari 

5. Mengidentifikasi tari berpasangan Cepet-cipit. 

 

A. Tujuan Pembelajaran  : 
Setelah proses Kegiatan Belajar Mengajar siswa dapat : 

1. Menjelaskan pengertian tari secara umum 

2. Menerangkan tentang tari berpasangan daerah setempat 

3. Menyebutkan jenis-jenis tari daerah berdasarkan bentuk penyajiannya 

4. Menyebutkan unsur-unsur tari 

5. Menjelaskan unsur-unsur dalam tari 

6. Mengidentifikasikan tari berpasangan Cepet-cipit berdasarkan bentuk penyajian 

dan unsur-unsurnya 

7. Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Kecintaan ( Lovely ) 

 

B. Materi Pembelajaran 
1. Definisi Tari Secara Umum 
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2. Pengertian tari daerah 

3. Bentuk penyajian tari 

4. Unsur-unsur tari 

5. Tari Srikandi Cakil 

 

C. Metode Pembelajaran 
Tanya Jawab/Diskusi, 

Demonstrasi , 

Pendekatan CTL, 

Penerapan PAKEM 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan 
Pertemuan pertama dan kedua : 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Tanya jawab berbagai hal yang terkait dengan siswa,motivasi,persepsi dan 

apresiasi       

 

2. Kegiatan Inti 

a).  Kegiatan Guru : 

- Menyampaikan tentang SK dan KD yang harus dikuasai oleh siswa 

- Memberi penjelasan tentang pengertian tari secara umum  

- Memberi penjelasan tentang  pengertian tari daerah 

- Memberi penjelasan tentang jenis-jenis tari berdasarkan bentuk 

penyajiannya 

- Menyebutkan dan memberi penjelasan tentang unsur-unsur tari 

- Membagi siswa dalam beberapa kelompok, masing-masing terdiri dari 4-6 

anak 

- Menugasi siswa mengidentifikasi tari berpasangan daerah setempat Srikandi 

Cakil 

- Menayangkan bentuk penyajian tari berpasangan daerah setempat Srikandi 

Cakil 

- Menyuruh tiap kelompok mendiskusikan hasil pengamatan dan 

memaparkan di depan kelas 

- Memberi kesempatan pada siswa untuk mengomentari tampilan tiap 

kelompok  

- Memberi tanggapan dan komentar sebagai umpan balik terkait dengan hasil 

komentar dan tampilan tiap kelompok 

- Memberitahu siswa untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. 

- memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

b).  Kegiatan Siswa : 

- Mendengarkan penjelasan tentang pengertian tari secara umum dengan 

disiplin dan penuh perhatian 

- Mendengarkan dengan tertib dan penuh perhatian penjelasan tentang  

pengertian tari daerah 
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- Mendengarkan penjelasan tentang jenis-jenis tari berdasarkan bentuk 

penyajiannya dengan teliti dan penuh perhatian 

- Memperhatikan dengan teliti dan penuh perhatian penjelasan tentang 

unsur-unsur tari 

- Bergabung sesuai kelompok masing-masing dengan kerjasama dan 

disiplin. 

- Mengidentifikasi tari berpasangan daerah setempat Srikandi Cakil dengan 

teliti 

- Memperhatikan penayangan bentuk penyajian tari berpasangan daerah 

setempat Srikandi Cakil dengan tertib dan penuh perhatian 

- Mendiskusikan hasil pengamatan dengan kerjasama dan penuh 

tanggungjawab serta memaparkan di depan kelas 

- Mengomentari tampilan tiap kelompok dengan ketelitian dan kecintaan 

- Melakukan apresiasi tari daerah lainnya dengan tanggungjawab dan penuh 

kecintaan. 

  

 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

- bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

- melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

- memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

- merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik; 

- Membuat kesimpulan tentang Pola Lantai, Bentuk Penyajian Tari dan 

ragam gerak Murni dan Maknawi yang telah ditampilkan 

 

E. Alat dan Sumber Belajar 
1. Penjelasan Guru tari 

2. CD tari Srikandi Cakil 

3. Media elektronik, audio/visual 

4. Bahan Ajar : 

- Ragam gerak Tari 

- Deskripsi gerak tari Srikandi Cakil 

- Buku Panduan Seni Tari VII SMP-Ari Subekti, Budiawan 

- Buku Panduan Pendidikan SENI TARI SMP Atang Supriatna 

- Lembar kerja siswa  

 

F. Penilaian 
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian Kompetensi Penilaian 
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Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

1. Mendefinisikan pengertian tari 

secara umum 

2. Mendefinisikan pengertian tari 

berpasangan daerah setempat 

3. Mengidentifikasikan jenis tari 

daerah berdasarkan bentuk 

penyajiannya 

4. Menyebutkan dan Menjelaskan 

unsur-unsur tari 

5. Mengidentifikasi tari 

berpasangan Srikandi Cakil 

 

 

Pre test dan 

post test 

 

Penugasan 

 

Tes praktik/ 

kinerja  

 

Tes Tulis 

keterampi-

lan 

 

Tes Uji 

Kerja 

 

 

1. Jelaskan pengertian tari secara 

umum ! 

2. Apa yang dimaksud dengan tari 

berpasangan daerah setempat ? 

3. Sebutkan jenis-jenis tari daerah 

berdasarkan bentuk penyajiannya 

4. Sebutkan unsur-unsur tari  

5. Jelaskan unsur tema dalam tari  

6. Identifikasikan tari berpasangan 

Srikandi Cakil berdasarkan bentuk 

penyajian dan unsur-unsurnya ! 

7. Presentasikan hasil diskusi di depan 

kelas ! 

Skor tiap nomor jika menjawab benar =  2 

 

 

Skor perolehan 

Nilai akhir =     ___________________  X 100 

   Nilai maksimal  

 

Contoh lembar pengamatan 

 

NO Aspek yang dinilai 
Kriteria Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Ketelitian dalam mengidentifikasi      

2 Kejelasan dalam menyampaikan       

3 Kerapian hasil pelaporan      

4 Kelengkapan hasil identifikasi      

5 Kerjasama dalam kelompok      

 Jumlah      

  

Keterangan : 

Bentuk penilaian adalah penilaian kelompok 

1 =  ( sangat kurang ) 

2 = ( kurang ) 

3 = ( cukup ) 

4 = ( baik ) 

5 = ( sangat baik ) 
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

 

 

Tari berpasangan Daerah Setempat 
 

A. Ragam Tari berpasangan Daerah Setempat 

 

Apakah kamu tahu apa yang dimaksud tari berpasangan ? Tari 

berpasangan adalah tarian yang ditarikan oleh dua orang penari, baik penari 

putra dengan putra, putra dengan putri maupun penari putri dengan putri. Coba 

kamu amati berbagai jenis tari berpasangan yang berasal dari daerahmu. Tari 

berpasangan yang berasal dari daerahmu merupakan karya seni tari 

berpasangan daerah setempat. 

Beberapa macam tari berpasangan yang berasal dari Jawa Tengah 

antara lain  ; 

Tari Srikandi Cakil, Bambangan Cakil, Cepet-cipit, Srikandi Burisrawa, 

Karonsih, Bogis Kembar, Merak, Klana Sembunglangu, Marmaya Marmadi 

dll. 

 

B. Jenis-jenis Tari Berpasangan dan Tari Kelompok Daerah 

Setempat 
 

Tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh dua orang, seperti 

putra dengan putra, putri dengan putri, atau putra dengan putri.  

Sedangkan tari kelompok adalah tari yang dibawakan oleh empat orang 

atau lebih. Antara tari kelompok dan tari berpasangan mempunyai hubungan 

yang erat. Artinya, tari berpasangan dapat dilakukan secara berkelompok. Tari 

berpasangan atau tari kelompok yang berasal dari daerahmu merupakan karya 

seni tari berpasangan atau kelompok daerah setempat. 

Berikut ini merupakan jenis-jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya. 

Bentuk penyajian tari dibedakan dalam beberapa macam antara lain : 
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a. Tari Tunggal 

Tari tunggal adalah bentuk penyajian tari yang dibawakan oleh satu orang 

penari 

b. Tari Berpasangan 

Tari berpasangan adalah bentuk penyajian tari yang dibawakan oleh dua 

orang penari secara berpasangan baik putra dengan putra, putra dengan 

putri ataupun putri dengan putri 

c. Tari Kelompok / Drama Tari 

Tari kelompok adalah bentuk penyajian tari yang dibawakan oleh beberapa 

orang penari secara berkelompok 

d. Tari Masal 

Tari masal adalah bentuk penyajian tari tunggal atau berpasangan yang 

dibawakan oleh banyak penari dengan gerak yang sama 

 

C. Unsur-unsur tari 

 

Gerak merupakan unsur utama dalam karya tari. Jadi, hal paling utama 

yang disajikan dalam karya tari nusantara yaitu gerak. Perhatikan satu persatu 

rangkaian gerak yang akan diperagakan. Selain itu, pada saat memperagakan 

gerak tari kamu perlu memperhatikan beberapa hal berikut : 

a. Kesesuaian sikap anggota tubuh dalam memperagakan gerak tari. 

b. Penghayatan setiap gerak tari yang diperagakan. 

c. Kesesuaian setiap gerak dengan iringannya. 

d. Mengetahui semua unsur pendukung yang ada dalam karya tari. 

Unsur pendukung dalam karya tari banyak macamnya Unsur-unsur itu 

di antaranya busana, tata rias, properti, pola lantai, tata panggung, dan tata 

lampu. Unsur pendukung dalam setiap karya tari berbeda. Jika unsur 

pendukung menyatu dengan unsur utama maka peragaan karya tari akan lebih 

baik. Oleh karena itu, setiap unsur yang ada perlu kamu ketahui. Dengan 

memperhatikan beberapa hal di atas maka peragaan karya tari akan berhasil 

dengan baik. 

 

Berikut ini akan diuraikan gerak-gerak dasar tari daerah Jawa. 

Cermatilah uraiannya satu persatu. 

a.  Ngiting dan Ukel 

Ngiting dan ukel adalah gerakan tangan dalam tarian Jawa. Gerakan tangan 

tersebut berupa putaran tangan pada pergelangan tangan. 

b. Seblak 

Seblak adalah gerakan tangan yang membuang selendang dari pangkal 

ikatan selendang sampai merentang lurus di samping badan. Kemudian, 

arahkan selendang ke arah belakang. 
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c.  Kebyok 

Gerak kebyok adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang 

dihentakkan ke pergelangan tangan sehingga selendang menyangkut di 

pergelangan tangan. 

c. Kebyak 

Gerak kebyak adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang 

dihentakka  atau dibuang sehingga selendang lepas dan tidak lagi 

menyangkut di pergelangan tangan. Gerak kebyak dilakukan setelah gerakan 

kebyok. 

d. Ngembat 

Gerak ngembat adalah gerakan tangan dengan memegang selendang dengan 

sikap jari-jari ngiting. 

e. Ulap-ulap 

Gerak ulap-ulap terdiri atas gerak ulap-ulap kanan dan ulap-ulap kiri. 

1) Gerak ulap-ulap kanan adalah gerakan tangan kanan menekuk di depan 

kening (pergelangan tangan\ menekuk dan jari-jari melenting), 

sedangkan tangan kiri menekuk di depan pinggang. 

2) Gerak ulap-ulap kiri adalah gerakan tangan kiri yang menekuk di depan 

kening (pergelangan tangan menekuk dan jari-jari melenting), sedangkan 

tangan kanan menekuk di depan pinggang. 

f. Kengser 

Gerak kengser adalah gerakan kaki dengan cara samar mengingsut (geser 

dan buka tutup) telapak kaki ke arah kanan dan ke kiri. 

 

D. Contoh Tari Berpasangan 

 
Tari berpasangan merupakan bentuk karya tari yang diperagakan oleh 

dua orang penari secara berpasangan ada yang diperagakan oleh penari putra 

dengan penari putra, penari putri dengan penari putri, dan penari putra dengan 

penari putri.. Tari berpasangan sering juga dipertunjukkan secara berkelompok. 

Namun, dalam melakukan gerakannya penari tetap berpasang-pasangan. 

Setiap jenis dari karya tari berpasangan ini diperagakan dengan 

memperhatikan hal-hal berikut. 

a. Kedua penari harus saling bekerja sama. 

b. Kedua penari memiliki pemahaman yang sama mengenai karya tari. 

b. Kedua penari dapat menghayati setiap gerak yang diperagakan. 

Bab I 
1.  Tari Srikandi Cakil 

Tari Srikandi Cakil merupakan bentuk tari berpasangan yang berasal 

dari Surakarta. Tari ini mengambil tokoh dari cerita pewayangan yang 

diperagakan oleh dua orang penari putra dan putri. Tari Srikandi Cakil 

menceritakan pengembaraan Dewi Srikandi melewati hutan belantara. 

Dalam perjalanannya ia bertemu dengan penghuni hutan, buto Cakil 
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namanya. Setiap makhluk yang lewat daerah tersebut pasti akan dibunuh 

dan dimangsanya. Namun dengan kesaktian yang dimiliki, maka Dewi 

Srikandi dapat melawan dan mengalahkannya sehingga dia dapat melewati 

hutan tersebut dengan selamat. 

 

2. Tari Bambangan Cakil 

Tari Bambangan Cakil juga merupakan bentuk tari berpasangan 

yang berasal dari Surakarta. Tari ini diperagakan oleh dua orang penari 

putra dan putra. Tari Bambangan Cakil menceritakan prabu Janaka 

(Bambangan) yang sedang bertapa didalam hutan belantara. Dalam 

semedinya ia mendapat gangguan dari buto Cakil, sehingga terjadilah 

perang diantara keduanya. Namun dengan kesaktian yang dimilikinya, maka 

Raden Janaka dapat mengalahkan Buto Cakil. 

 

3. Tari Karonsih 

Tari Karonsih ditarikan oleh dua orang putra dan putri yang 

menggambarkan percintaan antara Raden Panji Asmarabangun dan Dewi 

Sekartaji. Tarian ini biasa disajikan pada acara resepsi pernikahan. 

 

4. Tari Cepet-cipit 

Tari Cepet-cipit ditarikan oleh dua orang putra dan putri secara 

berpasangan. Namun ada kalanya juga ditarikan oleh beberapa orang remaja 

secara berpasangan. Tarian ini termasuk jenis tari pergaulan yang 

menggambarkan kegembiraan diantara remaja. 

 

5. Tari Zapin 

Tari Zapin berasal dari Riau. Tari Zapin merupakan bentuk karya tari 

berpasangan yang sangat erat kaitannya dengan kaidah-kaidah keislaman. 

Keunikan dalam karya tari ini terlihat dari gerak tari yang hanya 

mengandalkan permainan langkah kaki. Posisi kaki selalu menutup. 

 

6. Tari Wor 

Tari Wor merupakan karya tari kelompok yang berasal dari Biak, 

Irian Jaya. Tari Wor berfungsi sebagai tari upacara kedewasaan anak. 

Upacara kedewasaan anak di Biak, Irian Jaya disebut wor. Tar Wor 

ditarikan oleh penari- penari putra dan putri. Iringan yang mengiringi tarian 

ini berupa tifa dan nyanyian yang dilakukan sendiri oleh penari. Hal inilah 

yang membuat unik karya tari Wor. 
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E. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan pengertian tari secara umum ! 

2. Apa yang dimaksud dengan tari berpasangan daerah setempat ? 

3. Sebutkan jenis-jenis tari daerah berdasarkan bentuk penyajiannya ! 

4. Sebutkan unsur-unsur tari ! 

5. Jelaskan unsur tema dalam tari ! 

6. Identifikasikan tari berpasangan Srikandi Cakil berdasarkan bentuk 

penyajian dan unsur-unsurnya ! 

7. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas ! 

 

 

 

NBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

ULANGAN AKHIR SIKLUS 2 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

 Bidang Studi : SENI BUDAYA    Hari / Tanggal

 : 

 Kelas  : VII (Tujuh)     Waktu 

 : 

     

 

I. BERILAH TANDA SILANG (X)  a,b,c atau d PADA JAWABAN 

YANG PALING    BENAR ! 

 

1. “ Babad lan mekaring joget jawi “ adalah buku yang ditulis … . 

      a. Prof Dr. Soedarsono    c. Pangerang Suryodiningrat 

      b. Curt Sach     d. John Martin 

2.Berikut ini adalah unsur – unsur tari, kecuali … . 

       a. gerak      c. rias dan busana 

       b. irama      d. gerak ritmis 

3. Gerak – gerak tari yang masih asli dan tidak mengandung arti disebut … . 

       a. gerak murni     c. gerak refleks 

       b. gerak maknawi     d. gerak ritmis 

4. Gerak gerak tari yang sesuai dengan ritme atau ketukan, disebut … . 

       a. gerak murni     c. gerak refleks 

       b. gerak maknawi     d. gerak ritmis 

5. Gerak lari-lari kecil dalam tari disebut … . 

       a. gerak Trecet     c. gerak Lumaksono 

       b. gerak Srisig     d. gerak Srimpet 

6. Sedangkan gerak berjalan dalam tari disebut … . 

       a. gerak Trecet     c. gerak Lumaksono 

       b. gerak Srisig     d. gerak Srimpet 

7. Berikut ini bentuk-bentuk jari tangan dalam menari, kecuali … . 

       a. Ngrayung     c. Nyempurit 

       b. Nyekithing     d. Menthang 

8. Ogek Lambung adalah gerak tari yang dipusatkan pada gerak … . 

       a. kepala      c. tangan 

       b. badan      d. kaki 

9. Sedangkan gerak Pacak Jangga adalah gerakan pada … . 

       a. kepala      c. tangan 

       b. badan      d. kaki 

10. Tari tarian yang ditarikan oleh dua orang penari secara berpasangan disebut … 

. 

       a. tari tunggal     c. tari massal 

       b. tari berpasangan    d. tari kelompok 
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Lokasi SMP Negeri 02 Doro 
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Suasana Pembelajaran Prasiklus 
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Suasana Pembelajaran pada Siklus 1 
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Suasana Pembelajaran pada Siklus 2 

 

1. Eksplorasi gerak masing-masing kelompok. 
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2. Latihan kelompok dan persiapan ruang pentas 
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3. Penampilan tiap kelompok dan penilaian. 
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