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SARI 

 

 

Kinesti Ayu Dyah Rakanita. 2013. Proses Pembelajaran Seni Budaya Tari di 

SMP Negeri 1 Batangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Malarsih, 

M.Sn,. Pembimbing II: Moh. Hasan Bisri, S.Sn., M.Sn. 

 

Pembelajaran seni tari untuk siswa Sekolah Menengah Pertama terutama 

di SMPN 1 Batangan merupakan bagian dari mata pelajaran seni budaya yang 

sudah mengacu pada Kurikulum 2006. Dalam proses pembelajaran seni tari, guru 

menggunakan media audio visual. 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses 

pembelajaran seni budaya tari di SMP Negeri 1 Batangan Kecamatan Batangan 
Kabupaten Pati. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan 

mendeskripsikan proses pembelajaran seni budaya tari di SMP Negeri Batangan 

Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Metode pendekatan penelitian dilakukan 

secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

. Hasil penelitian proses pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan 

dalam kegiatan belajar mengajar menerapkan tahap-tahap pembelajaran seperti 

persiapan, penyampaian, pelatihan, dan penampilan. Guru seni tari menerapkan 

tahap-tahap tersebut guna untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan keefektifan 

waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran seni tari ini adalah 

faktor pendukung dan faktor penghambat. Dari hasil penelitian yang diuraikan 

maka dapat diambil simpulan proses pembelajaran di SMPN 1 Batangan kegiatan 

proses pembelajarannya meliputi kegiatan, pendahuluan, kegiatan, inti dan 

penutup. Selain itu guru juga menggunakan media audio visual seperti Laptop, 

LCD, Proyektor dan Kaset VCD Tari. Saran yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran seni budaya tari di SMP Negeri 1 Batangan Kecamatan Batangan 

adalah Bagi guru dalam penggunaan media audio visual ditingkatkan kreativitas 

penggunaannya, agar siswa tidak merasa bosan pada pelajaran seni tari. Prasarana 

ruangan kesenian perlu ditambah dinding kaca, agar mempermudah siswa dalam 

proses praktek menari. Kepada siswa diharapkan untuk memiliki VCD tari sendiri, 

supaya bisa digunakan untuk belajar sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran seni tari untuk siswa Sekolah Menengah Pertama terutama 

di SMPN 1 Batangan merupakan bagian dari mata pelajaran seni budaya yang 

sudah mengacu pada Kurikulum 2006. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) memberikan kebebasan kepada sekolah sebagai tempat pembelajaran 

dan guru selaku pelaksana pembelajaran di kelas untuk memilih materi 

pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Untuk 

menentukan materi pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum, metode 

mengajar, media, alat, dan sumber bahan yang sesuai dengan kondisi siswa atau 

peserta didik. Kebebasan sekolah dan guru terbatas pada pengembangan materi 

pembelajaran seni budaya pada proses pencapaian tujuan yang disebut Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang sudah ditetapkan pemerintah 

melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas 2006: 17). 

Tujuan pendidikan mata pelajaran seni budaya dalam KTSP adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : (1) Memahami konsep-

komsep pentingnya seni budaya, (2) Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni 

budaya, (3) Menampilkan sikap kreativitas melalui seni budaya, dan (4) 

Menampilkan peran serta terhadap seni budaya dalam tingkat lokal, regional 

maupun global. Oleh karena itu tujuan pendidikan seni budaya di Sekolah 
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Menengah Pertama adalah mendidik peserta didik untuk berapresiasi dan 

berkreasi dengan baik. Peserta didik dapat dikatakan sebagai apresiator karya seni 

yang baik apabila mampu menghargai penyajian karya seni.  

Ruang lingkup mata pelajaran seni budaya meliputi aspek-aspek yaitu seni 

rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater. Sekolah dapat menyelenggarakan lebih 

dari satu bidang seni dan tergantung kemampuan sumber daya manusia dan 

fasilitas yang tersedia. Muatan seni budaya sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan tidak hanya dalam satu mata pelajaran karena budaya sendiri 

termasuk seni yang meliputi segala aspek kehidupan. Pendidikan seni tari perlu 

diberikan pada Sekolah Menengah Pertama, karena keunikan, kebermaknaan, 

terletak pada pemberian pengalaman estetika dalam bentuk berekspresi dan 

berapresiasi melalui pendekatan “belajar dengan seni tari “, belajar melalui seni 

tari” , dan “ belajar tentang seni tari “ yang mana peran yang diberikan oleh mata 

pelajaran lain. Pendidikan seni tari memiliki peran dalam pembentukan pribadi 

peserta didik yang lebih harmonis dengan memperhatikan perkembangan anak 

dalam mencapai multi kecerdasan. Pembelajaran mencakup keterampilan gerak 

berdasarkan olah tubuh dengan rangsangan bunyi serta  apresiasi  terhadap gerak 

tari (Permendiknas 2006). 

 Di kecamatan Batangan terdapat 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri 

yaitu SMPN 1 Batangan dan SMPN 2 Batangan. SMPN 1 Batangan merupakan 

Sekolah Menengah Pertama yang jumlah peminatnya terbesar. Terlebih lagi 

SMPN 1 Batangan selalu meraih prestasi lulus 100% dan peringkat SMPN 1 
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Batangan semakin jelas. Hal ini terbukti muri-murid yang berprestasi mengikuti 

lomba-lomba porseni akademik maupun non akademik. 

 Kegiatan belajar informal maupun nonformal di SMPN 1 Batangan 

berlangsung lancar dan kecenderungan siswa  aktif dan senang pada mata 

pelajaran seni budaya yang khususnya seni tari. SMPN 1 Batangan juga sering 

mengikuti lomba porseni tari tingkat SMP se kabupaten Pati mewakili kecamatan 

Batangan. Di kecamatan Batangan terdapat dua SMP Negeri yaitu SMPN 1 

Batangan dan SMPN 2 Batangan, tetapi yang sering mewakili lomba porseni tari 

tingkat SMP se kabupaten Pati adalah SMPN 1 Batangan.  

 Seni tari sebagai salah satu cabang seni budaya yang diajarkan di sekolah 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan diri individu, 

kemampuan berfikir logis dan kemampuan mengembangkan potensi diri yang 

terus menerus digali dan dikembangkan berdasarkan bakat dan kreavifitas peserta 

didik.  

 Proses pembelajaran menerapkan kemampuan dan menggunakan sarana 

serta mengikuti mekanisme  yang telah diatur dengan baik dalam RPP. Proses 

pembelajaran yang telah direncanakan dengan baik akan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Selain menerapkan proses pembelajaran yang telah ditata dengan 

baik, juga harus selalu timbal balik dan melakukan kajian untuk terus membenahi 

proses pembelajaran. Guru seni budaya khususnya seni tari di SMPN 1 Batangan 

dalam proses pembelajaran menggunakan media elektronik seperti 

memperlihatkan contoh-contoh tarian dalam berapresiasi melalui DVD dan 

internet. Proses pembelajaran melalui internet juga mendorong siswa lebih kreatif 
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dalam mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang ada kaitannya dengan internet 

atau browsing, seperti mencari gambar-gambar contoh tari. Fasilitas untuk 

ruangan praktek pelajaran seni tari juga sangat mendukung dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Fasilitas yang dimiliki SMPN 1 Batangan sudah mempunyai ruang 

sendiri untuk praktek pelajaran seni budaya khususnya seni tari dan tersedianya 

kelengkapan menari seperti sampur atau selendang untuk siswa yang tidak 

mempunyai sampur, dan apabila ruangan terpakai untuk pertemuan atau rapat 

kegiatan pembelajarannya dipindahkan di panggung terbuka atau hol ruang depan.  

  Pembelajaran (instruction) merupakan akumulasi dari konsep mengajar 

(teaching) dan konsep belajar (learning) penekanannya terletak pada perpaduan 

antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep 

tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem, sehingga dalam sistem belajar ini 

terdapat komponen-komponen siswa atau peserta didik, tujuan, materi untuk 

mencapai tujuan, fasilitas dan prosedur serta alat atau media yang harus 

dipersiapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Davis, (1974: 30) bahwa learning 

system menyangkut pengorganisasian dari perpaduan antara manusia, pengalaman 

belajar, fasilitas, pemeliharaan atau pengontrolan, dan prosedur yang mengatur 

interaksi perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan. Demikian halnya juga 

dengan teaching system, dimana komponen perencanaan mengajar, bahan ajar, 

tujuan materi. Metode serta penilaian dan langkah mengajar akan berhubungan 

dengan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan. Pada proses pembelajaran terjadi 

pengorganisasian, pengelolaan, dan transformasi informasi oleh dan dari guru 



 

 

5 

kepada siswa. Ketiga kategori kegiatan dalam proses pembelajaran ini berkaitan 

dengan aplikasi dan konsep sistem informasi manajemen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah: 

“Bagaimana proses pembelajaran seni tari dalam mata pelajaran seni budaya di 

SMPN 1 Batangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati “ 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu : 

“Ingin mengetahui dan mendeskripsikan proses pembelajaran seni tari dalam mata 

pelajaran seni budaya di SMPN 1 Batangan kecamatan Batangan kabupaten 

Pati” 

   

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a.  Hasil penelitian untuk sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan 

tinggi Universitas Negeri Semarang khususnya mahasiswa jurusan seni 

tari untuk lebih mengenal proses pembelajaran yang baik dan benar. 
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b.  Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian 

berikutnya. 

2.  Manfaat praktis 

a.  Bagi Guru 

Hasil penelitian dapat dijadikan informasi kepada guru pengampu mata 

pelajaran Seni Tari, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran 

yang diajarkan di kelas pada mata pelajaran seni budaya tari. 

b. Bagi siswa 

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi siswa disaat pembelajaran seni 

tari siswa dapat terdorong untuk belajar lebih aktif dalam suasana yang 

menyenangkan dan dapat lebih jelas dalam menerima pemahaman materi tari 

yang disampaikan serta meningkatkan ketrampilan dan kreativitas siswa dalam 

bidang seni tari.  

c.  Bagi Kepala Sekolah 

 Hasil penelitian dapat dijadikan informasi kepada sekolah lain, agar proses 

pembelajaran seni budaya khususnya seni tari meningkat dan bertambahnya minat 

siswa dalam bidang seni tari. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang (Sudjana, 2001: 6). Perubahan dari hasil proses belajar mengajar 

dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-

aspek lain yang ada pada individu yang belajar (Sutikno, 2007: 6). Belajar 

merupakan suatu proses yang melibatkan manusia secara individu dimana 

seseorang bisa memperoleh kemudahan dalam merubah perilaku yang relatif 

permanen yang terjadi karena hasil dari praktek atau pengalaman dalam 

berinteraksi dengan lingkungan atau merupakan perubahan sikap dan pemahaman 

yang terus menerus, serta adanya respon terhadap stimulus dan dorongan 

psikologis seseorang untuk ingin tahu, ingin memecahkan masalah yang 

dihadapinya (Suratmi, 2007: 16). Belajar tidak hanya mempelajari mata pelajaran, 

tetapi juga penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan atau minat penyesuaian 

sosial, bermacam-macam keterampilan lain, dan cita-cita (Hamalik, 2002: 45). 

Fontana, seperti yang dikutip Udin S. Winataputra, mengemukakan bahwa 

learning (belajar) mengandung pengertian proses perubahan yang relatif tetap 

dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Belajar terjadi ketika ada 

interaksi antara individu dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah buku, alat peraga, dan alam sekitar. 
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Adapun lingkungan pembelajaran adalah lingkungan yang merangsang dan 

menantang siswa untuk belajar (Udin, S. Winatra Putra dkk, 2002: 2). Skiner 

berpandangan bahwa pada saat orang belajar, responnya menjadi kuat, apabila ia 

tidak belajar, responnya menurun. Dalam hal belajar ditemukan: (1) Kesempatan 

terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon belajar; (2) Respons pembelajaran 

dan (3) Konsekuensi yang bersifat menguatkan respons tersebut (Muhamad Tohri, 

2007: 4). Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003: 2). 

Kegiatan belajar dan mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok, 

berhasil dan tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran tergantung pada proses 

belajar mengajar yang dirancang dan dijalankan secara professional. Kegiatan 

mengajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar. Mengajar merupakan suatu 

proses atau aktivitas mengorganisasi atau mengatur mengelola lingkungan 

sehingga menjadi suasana yang sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan 

peserta didik sehingga menjadi proses yang menyenangkan (Sutikno, 2007: 7). 

 

2.2 Pembelajaran 

 Pembelajaran yang berasal dari kata belajar mempunyai arti 

mengumpulkan sejumlah pengetahuan yang diperoleh dari seseorang yang lebih 

mengerti dan mengetahui akan sebuah bahan atau materi. (Hamalik, 2008: 36) 

mengatakan, bahwa belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau kegiatan, belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas 
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yaitu mengalami, jadi belajar merupakan proses perubahan tingkah laku melalui 

latihan atau pengalaman. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2008: 57). 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa 

mampu mempengaruhi tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Proses belajar 

memerlukan sebuah komunikasi tersendiri. Guru dan peserta didik bertukar 

pikiran untuk mengembangkan ide dan pikiran (Darsono, 2000: 24). Pembelajaran 

adalah cara menjadikan orang belajar, artinya terjadi proses manipulasi 

lingkungan untuk memberi kemudahan orang belajar. Pembelajaran merupakan 

proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai 

hasil belajar (Jazuli, 2008: 138). Pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan 

yang bertujuan menciptakan suasana yang menyenangkan peserta didik dan 

mewujudkan pencapaian hasil belajar yang tinggi (Permana, 2001: 126). 

Pembelajaran akan diawali dengan tafsiran tentang "belajar". Seringkali 

pula perumusan dan tafsiran berbeda satu sama lain, jadi belajar merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil tujuan. Pembelajaran adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Tujuan belajar dan 

pembelajaran prinsipnya sama, yaitu suatu proses perubahan tingkah laku 

individu melalui interaksi dengan lingkungannya, hanya berbeda usaha dan 

pencapaiannya (Hamalik, 2001: 27). 

Menurut Mudhofir (1987: 30) Pada garis besarnya ada empat pola 

pembelajaran. Pertama, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan 
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alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Pola pembelajran 

ini sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengingat bahan 

pembelajaran dan menyampaikan bahan tersebut secara lisan kepada siswa. Kedua 

pola (guru dan alat bantu) dengan siswa. Pada pola pembelajaran ini guru sudah 

dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga pembelajaran 

dalam menjelaskan dan memeragakan suatu pesan yang bersifat abstrak. Ketiga, 

pola (guru) dan (media) dengan siswa. Pola pembelajaran ini sudah 

mempertimbangkan keterbatasan guru, yang tidak mungkin menjadi satu-satunya 

sumber belajar. Guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai 

sumber belajar yang dapat menggantikan guru dalam pembelajaran. Jadi pola ini 

pola pembelajaran bergantian antara guru dan media dalam berinteraksi dengan 

siswa. Konsekuensi pola pembelajaran ini adalah harus disiapkan bahan 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Keempat, pola media 

dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan 

pembelajaran yang disiapkan.  

Berdasarkan pola-pola pembelajaran diatas, maka membelajarkan itu tidak 

hanya sekedar mengejar (seperti pola satu), karena membelajarkan yang berhasil 

harus memberikan banyak perlakuan kepada siswa. Peran guru dalam pembelajran 

lebih dari sekedar sebagai pengajar (informator) belaka, akan tetapi guru harus 

memiliki multi peran dalam pembelajaran. Agar pola pembelajaran yang 

diterapkan juga dapat bervariasi, maka bahan pembelajarannya harus dipersiapkan 

secara bervariasi. Pembelajaran merupakan kegiatan yang memerlukan persiapan 

matang untuk mentrasfer ilmu dari guru kepada perserta didik. Tim MKDK 
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berpendapat bahwa: (1) Pembelajaran upaya sadar dan sengaja, (2) Pembelajaran 

merupakan pemberian bantuan yang memungkinkan siswa dapat belajar, dan (3) 

Pembelajaran lebih menekankan pada pengaktifan siswa. Pembelajaran dapat 

diartikan sebagai suatu proses interaksi antara peserta didik (siswa) dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 

Tugas utama guru adalah mengkondisikan pembelajaran sehingga terjadi interaksi 

antara lingkungan (faktor eksternal) dengan peserta didik (faktor internal) agar 

menghasilkan perubahan perilaku siswa yang diharapkan (Mulyasa, 2006: 156). 

Proses belajar mengajar dapat diartikan orang sebagai suatu rangkaian 

interaksi antara siswa dan guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

(Makmun, 2001: 54). Pembelajaran mempunyai tujuan yang sangat penting yaitu 

untuk mengubah sikap, mengubah ketrampilan, menambah pengetahuan dalam 

berbagai bidang ilmu yang berarti bahwa tujuan pembelajaran adalah dapat 

mengembangkan sikap, dapat berkreasi dan menghargai kesenian merupakan 

wahana untuk berkreatifitas menumbuhkan rasa keindahan, percaya diri dan 

berperilaku positif (Dalyono, 2001: 50). Program pendidikan yang berkualitas 

harus fungsional dalam arti memiliki kebebasan belajar dan menfokuskan pada 

pengalaman belajar yang akan mempersiapkan dan membantu peserta didik untuk 

berkembang (Nurkolis, 2003: 77). 

Ciri-ciri pembelajaran yaitu : (1) Pembelajaran bertujuan untuk 

membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu, dengan 

menempatkan peserta didik sebagai pusat perhatian, sedangkan unsur yang lain 

sebagai pengantar dan pendukung, (2) Pada suatu prosedur yang didesain untuk 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar tercapai tujuan secara optimal, maka 

diperlukan langkah-langkah sistematika dan relevan, (3) Ditandai dengan aktivitas 

anak didik baik secara fisik maupun mental yang aktif. Anak didik mempakan 

syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, (4) Memiliki batas 

waktu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Batas waktu menjadi satu ciri yang 

tidak dapat ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu, kapan tujuan 

akan tercapai dan (5) Ada evaluasi dari seluruh kegiatan belajar mengajar, karena 

evaluasi merupakan bagian penting yang tak bisa diabaikan. Setelah guru 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar, evaluasi harus dilakukan untuk 

mengetahui tercapainya suatu tujuan yang sudah ditentukan (Tim MKDK, 1996: 

46). 

Pendidikan tari tentunya harus melibatkan proses kreatif dan apresiatif 

yang dapat mengacu kerjasama antara pikiran, pertasaan dan tindakan. Artinya, 

dalam pendidikan tari senantiasa diarahkan kepada aspek kreasi, bisa melalui 

pengalaman praktis maupun teoritis. Aspek kreasi  menyangkut aktifitas kreatif  

guna menentukan arti dan bentuk baru terhadap nilai-nilai kehidupan (Jazuli, 

1994: 14). Pembelajaran seni adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan sikap dan tingkah laku sebagai hasil 

pengalaman berkesenian dan berinteraksi dengan budaya lingkungan untuk 

mencapai tujuan (Jazuli, 2008: 139). Tujuan pembelajaran untuk mengarahkan 

perubahan sikap dan tingkah laku sebagai hasil belajar seni sedangkan materi 

pembelajaran seni diharapkan siswa mempunyai pengalaman belajar. Pengalaman 
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belajar agar mampu menumbuh kembangkan potensi kreatif siswa sehingga 

menemukan genius dalam diri siswa. 

Prinsip belajar merupakan prinsip seorang pendidik sebagai bekal atau 

dasar pendidik dalam mendidik siswa melalui proses belajar mengajar, dengan 

penguasaan prinsip proses pembelajaran akan mencapai sasaran sesuai yang 

diharapkan kurikulum dan garis besar pendidikan. Prinsip-prinsip pembelajaran 

menurut (Darsono, 2000: 27) adalah: (1) Prinsip perhatian pada peserta didik 

merupakan sesuatu yang harus dikuasai pendidik berarti pendidik harus 

memperhatikan segala aktivitas peserta didik maupun materi, dan perangkat 

pendidikan, (2) By doing atau keterlibatan langsung atau pengalaman merupakan 

ungkapan yang perlu ditanamkan pada diri anak didik guna mendapatkan 

pengalaman dalam proses belajar. Anak dihadapkan dalam suatu masalah dan 

diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang timbul, dengan belajar berarti 

siswa melakukan sendiri dengan mengalami, merasakan, dan merespon terhadap 

masalah yang nyata, dan (3) Prinsip belajar mengenal adanya perbedaan induvidu 

yang berkelainan, tidak ada siswa satu sama dengan siswa yang lain, biarpun anak 

terlahir kembar. Pendidik dapat memperlakukan siswa satu dengan yang lain 

dengan perlakuan yang tidak sama karena prinsip belajar siswa yang tidak sama, 

dan (4) proses pembelajaran siswa dikondisikan oleh pendidik dengan tantangan-

tantangan guna mencapai tujuan yang digariskan. 

Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh komponen-komponen 

pembelajaran, yaitu tujuan, bahan pengajaran atau materi, metode, sumber 

pembelajaran, siswa, guru, dan evaluasi (Djamarah, 2000: 44). 
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2.2.1    Tujuan Pembelajaran 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan (Darsono, 2000: 43). Tujuan pengajaran tari di sekolah bukanlah untuk 

menjadikan siswa sebagai penari atau seniman tari, melainkan untuk diarahkan 

kepada pengembangan kretivitas, ekspresi, ketrampilan dan apresiasi seni (Jazuli,  

2002: 36). 

Tujuan (goals) adalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil pendidikan 

yang diinginkan. Tujuan yang terkandung didalamnya menjadi target 

pembelajaran dan menyediakan pengalaman- pengalaman belajar (Hamalik, 2001: 

76). Pendidikan seni mempunyai tujuan pembelajaran yang meliputi: (1) 

Memperoleh pengalaman seni berupa pengalaman apresiasi seni dan pengalaman 

ekspresi seni, dan (2) Memperoleh pengetahuan seni, misalnya teori seni, kritik 

seni, sejarah seni (Kusumastuti, 2004: 17). 

Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai, oleh 

kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antara dalam 

upaya mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya yakni tujuan 

pendidikan dan tujuan pembangunan sosial. Dimulai dari tujuan pembelajaran 

(umum dan khusus), tujuan-tujuan itu bertingkat akumulasi, dan bersinergi untuk 

menuju tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni membangun manusia 

(peserta didik) yang sesuai dengan yang dicita-citakan. (Tim Pengembang MKDP 

2012: 148)   
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2.2.2 Sumber Pembelajaran 

Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang diambil sebagai bahan 

pelajaran. Adapun sumber belajar terdapat pada manusia, media masa dan 

lingkungan. Sumber belajar dapat berupa segala macam alat atau situasi yang 

dapat membantu dan bahkan memperkaya atau memperjelas pemahaman anak 

terhadap sesuatu yang sedang dipelajarinya bahkan juga membuat anak 

memperkaya pengalaman (Akbar, 2001: 91). 

2.2.3    Metode Pembelajaran 

Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menyampaikan 

materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hamalik, 

2008: 26). Metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai setiap pengajaran berakhir. Guru tidak dapat 

melaksanakan tugasnya bila tidak menguasai satupun metode mengajar 

(Djamarah, 2000: 72). 

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Bagi seorang guru dalam menyampaikan materi 

pelajarannya kepada siswa boleh terlebih dahulu menggunakan satu atau lebih 

metode (Hadikusuma, 1999: 33). Metode pengajaran ada dua aspek yang paling 

menonjol yakni metode mengajar dan media pengajaran. 
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2.2.4 Macam-macam Metode Pembelajaran 

Menurut Uno (2006:17) Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan 

lebih lanjut menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1. Strategi pengorganisasian (organizational strategy); 

Organizational strategy adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi 

yang telah dipilih untuk pembelajaran. “Mengorganisasi” mengacu pada suatu 

tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format dan 

lainnya yang setingkat dengan itu. 

2. Strategi penyampaian (delivery strategy); 

Delivery strategy adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada 

siswa dan atau untuk menerima serta merespons masukan yang berasal dari siswa. 

Media pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari strategi ini. Strategi 

penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk 

melaksanakan proses pembelajaran. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) fungsi dari 

strategi ini, yaitu  (1) Menyampaikan isi pembelajaran kepada si belajar, dan (2) 

Menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan siswa untuk 

menampilkan unjuk kerja (seperti latihan tes). 

3. Strategi pengelolaan (management strategy) 

Management strategy adalah metode untuk media interaksi antara belajar dan 

variabel metode pembelajaran lainnya, variabel strategi pengorganisasian dan 

penyampaian isi pembelajaran   
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2.2.5 Materi Pengajaran 

Materi pengajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pengajaran 

yang "dikonsumsi" oleh peserta didik. Bahan ajar merupakan materi yang terus 

berkembang secara dinamis seiring dengan kemajuan dan tuntutan perkembangan 

masyarakat, bahan ajar yang diterima anak didik harus mampu merespon setiap 

perubahan dan mengantisipasi setiap perkembangan yang akan terjadi dimasa 

depan (Sutikno, 2007: 14). Materi pengajaran menurut Arikunto (1990: 25) adalah 

unsur inti yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, karena bahan pelajaran yang 

diupayakan dan dikuasai oleh anak didik, peserta didik akan bangkit bila suatu 

bahan diakarkan sesuai dengan kebutuhannya (Sutikno, 2007: 14). Berkenyakinan 

bahwa minat sesorang akan muncul bila terkait dengan kebutuhannya, sebuah 

materi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik akan memotivasi 

anak didik dalam jangka waktu tertentu (Sutikno, 2007: 15). Materi pengajaran 

merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran, karena materi 

pengajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran, materi 

pembelajaran yang terorganisasi secara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas 

akan berpengaruh juga terhadap intensitas proses pembelajaran (Hamalik, 2008: 

24) 

2.2.6 Guru 

Guru adalah salah satu faktor kunci keberhasilan proses belajar mengajar. 

Guru menjadi panutan yang ditiru dan dicontoh sekaligus menjadi sumber belajar, 

oleh karena itu segala gerak geriknya akan menjadi pedoman bagi peserta didik. 

Guru yang kreatif memiliki dorongan keras untuk mewujudkan ide-ide yang telah 
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diperolehnya agar menjadi kenyataan, sesungguhnya kreatifitas dapat mendorong 

seseorang memiliki semangat kerja (Sungkowo, 2004: 52). 

Menurut Adams & Dicky (dalam Oemar Hamalik, 2005), peran guru 

sesungguhnya sangat luas, meliputi : 

a. Guru sebagai pengajar (teacher as instructor) 

b. Guru sebagai pembimbing (teacher as counselor) 

c. Guru sebagai ilmuwan (teacher as scientist) 

d. Guru sebagai pribadi (teacher as person) 

2.2.7 Peserta Didik atau siswa 

Peserta didik merupakan orang yang menerima ilmu pengetahuan yang 

belum diketahui oleh peserta didik dari seorang guru tanpa siswa guru bukan 

berarti apa-apa. Peserta didik adalah komponen masukan dalam proses pendidikan 

sebagai organisme yang hidup dalam potensi untuk perkembangan dengan 

memerlukan lingkungan dan arah, sehingga membutuhkan bimbingan dan 

pembelajaran (Hamalik, 2001: 7). Siswa tidak cukup hanya mendengarkan 

penjelasan guru atau menyaksikan pertunjukan yang dilakukan oleh guru, siswa 

harus dapat merasakan seni gerak yang terkandung di dalam tari yang sedang 

diajarkan (Sungkowo, 2004: 47). 

2.2.8 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi memiliki dua macam pengertian yaitu evalusi hasil belajar dan 

evaluasi proses belajar mengajar/menejerial. Evaluasi dalam proses pembelajaran 

adalah sebagai salah satu alat untuk mendapatkan suatu hasil pembelajaran dan 

diharapkan dapat memberikan laporan tentang siswa itu sendiri, serta orang tua 
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(Slameto, 2003: 51). Evaluasi juga diartikan sebagai penilaian, yaitu suatu proses 

untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh 

melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan instrument tes maupun 

non tes seperti observasi, skala, ranting, (Asmawi Zainul dan Noehhi Nasoetion 

dalam Sriyadi 2001: 9 ). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa belajar 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu hal, sedangkan 

mengajar merupakan kegiatan memberikan pelajaran kepada pihak yang akan 

belajar. Proses belajar mengajar merupakan timbal balik yang terjadi antara siswa 

dan guru dari proses pembelajaran siswa mendapatkan suatu ilmu dan ketrampilan 

dari guru yang menyampaikan materi untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. 

Pembelajaran adalah suatu sistem yang tersusun atas unsur-unsurnya dalam 

kegiatan belajar mengajar, dimana guru dan siswa berkaitan erat. Tanpa adanya 

guru dan siswa dan siswa maka pembelajaran tidak akan terjadi, sehingga guru 

berupaya sedemikian rupa untuk mengubah siswa ke arah yang lebih baik. 

 

2.3 Proses Pembelajaran  

  Bila semua paradigma masyarakat perguruan tinggi telah memahami 

dengan baik tentang proses pembelajaran siswa aktif, learning how to learn, 

penyiapan sumber daya telah diatur baik, dan penyiapan konten yang sudah 

tersedia dengan baik, dan penyiapan konten yang sudah tersedia dengan baik, dan 

RPP/SAP yang telah mengatur dengan baik mekanisme proses pembelajaran, 

maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih mudah. Proses 
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pembelajaran hanya menerapkan kemampuan dan menggunakan sarana serta 

mengikuti mekanisme  yang telah diatur dengan baik dalam RPP/SAP. Proses 

pembelajaran yang telah direncanakan dengan baik akan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Selain menerapkan proses pembelajaran telah ditata dengan baik, 

juga harus selalu meminta feed back dan melakukan kajian untuk terus 

membenahi proses pembelajaran. Proses media elektronik sesuai dengan 

pengaturan di dalam SAP. Proses pembelajaran melalui internet mendorong 

mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran karena harus berkomunikasi secara 

maya dengan para dosen, dan mahasiswa lain disamping mengembara di dalam 

dunia pengetahuan lain. 

  Pembelajaran (instruction) merupakan akumulasi dari konsep mengajar 

(teaching) dan konsep belajar learning penekanannya terletak pada perpaduan 

antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep 

tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem, sehingga dalam sistem belajar ini 

terdapat komponen-komponen siswa atau peserta didik, tujuan, materi untuk 

mencapai tujuan, fasilitas dan prosedur serta alat atau media yang harus 

dipersiapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Davis, (1974: 30) bahwa learning 

system menyangkut pengorganisasian dari perpaduan antara manusia, pengalaman 

belajar, fasilitas, pemeliharaan atau pengontrolan, dan prosedur yang mengatur 

interaksi perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan. Demikian halnya juga 

dengan teaching system, dimana komponen perencanaan mengajar, bahan ajar, 

tujuan materi. Metode serta penilaian dan langkah mengajar akan berhubungan 

dengan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan. Kenyataan bahwa dalam proses 
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pembelajaran terjadi pengorganisasian, pengelolaan, dan transformasi informasi 

oleh dan dari guru kepada siswa. Ketiga kategori kegiatan dalam proses 

pembelajaran ini berkaitan dengan aplikasi dan konsep sistem informasi 

manajemen. 

  Ketrampilan mengorganisasi informasi ini merupakan dasar kelancaran 

proses pembelajaran. Agnew dkk (1996: 17) mengungkapkan bahwa belajar 

adalah kemampuan untuk mampu berorganisasi informasi merupakan hal yang 

mendasar bagi seorang siswa. Meider (2002: 103) mengemukakan bahwa semua 

pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai empat unsur yakni persiapan 

(preparation), penyampaian (presentation), pelatihan (practice), penampilan hasil 

(performance) 

  Pada proses pembelajaran meliputi kegiatan dari membuka sampai 

menutup pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran meliputi: (1) Kegiatan awal, 

yaitu melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan bila 

dianggap perlu memberikan pretest, (2) Kegiatan inti, yaitu kegiatan utama yang 

dilakukan guru dalam memberikan pengalaman belajar, melalui berbagai strategi 

dan metode yang dianggap sesuai dengan tujuan dan materi yang akan 

disampaikan, dan (3) Kegiatan akhir yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

dan pemberian tugas atau pekerjaan rumah bila dianggap perlu (Tim Pengembang 

MKDP Kurikulum & Pembelajaran, 2012: 133) 

 2.3.1    Persiapan (Preparation) 

  Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk 

belajat. Tanpa itu pembelajarn akan lambat dan bahkan dapat berhenti sama 
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sekali. Namun karena terlalu bersemangat untuk mendapta materi, tahap ini sering 

diabaikan, sehingga mengganggu pelajaran yang baik. Persiapan pembelajaran itu 

seperti mempersiapkan tanah untuk ditanami benih. Jika dilakukan dengan benar, 

niscaya menciptakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan sehat. Demikian juga 

dalam pembelajaran matang sesuai dengan karakteristik kebutuhan, materi, 

metode, pendekatan, lingkungan serta kemampuan guru, maka hasilnya 

diasumsikan akan lebih optimal. Tahap ini penting mengingat bahwa untuk 

menghadapi segala macam rintangan yang potensial dapat mengganggu. Seperti 

tidak merasakan adanya manfaat, takut gagal, benci pada topik pelajaran, dipaksa 

hadir, merasa sudah tau, dan merasa bosan. Semua rintangan ini dan lainnya dapat 

menyebabkan stress, beban dan kemerosotan dalam kemampuan belajar. 

  Berdasarkan hal di atas, maka tujuan tahap persiapan adalah untuk 

menimbulkan minat peserta belajar, memberi mereka perasaan positif mengenai 

pengalaman belajar yang akan datang dan menempatkannya dalam situasi optimal 

untuk belajar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sugesti positif, 

memberikan pernyataan yang memberi manfaat, memberikan tujuan yang jelas 

bermakna. Tahap ini juga bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu, 

menciptakan lingkungan fisik, emosional, sosial yang positif. Menenangkan rasa 

takut, menyingkirkan hambatan belajar, banyak bertanya dan mengemukakan 

berbagai masalah, merangsang rasa ingin tahu, dan mengajak belajar penuh dari 

awal. Banyak orang mempunyai perasaan negatif tentang belajar. Kenangan tak 

sadar mereka mengaitkan belajar dengan rasa sakit, terhina, terkurung, dan 

sebagainya. Jika mereka tidak menggantikan sugesti negatif ini dengan yang 
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positif, maka pembelajaran mereka akan terhalang. Hal ini dikarenakan gambaran 

negatif semacam itu cenderung mewarnai pengalaman dengan asumsi. 

  Asumsi negatif cenderung menciptakan pengalaman negatif dan asumsi 

positf cenderung menciptakan pengalaman positif. Sugesti tidak boleh berlebihan, 

menimbulkan kesan bodoh, dangkal, tetapi harus realistik, jujur, dan tidak bertele-

tele. Kejadian apapun, jika sudah menetapkan hati untuk mencapai hal yang 

positif, kemungkinan besar hasil positif yang akan dicapai. Ketika asumsi negatif 

sudah digantikan dengan yang positif, maka rasa gembira dan lega dapat 

mempercepat pembelajaran mereka (Merton dalam Tim MKDP Kurikulum & 

Pengembangan, 1986: 235). 

 2.3.2 Penyampaian (presentation) 

 Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk 

memepertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses 

belajar secara positif dan menarik. Tahap penyampaian dalam belajar bukan hanya 

suatu yang dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan 

peserta belajar dalam menciptakan pengetahuan di setiap langkahnya. Sedangkan 

tujuan tahap penyampaian adalah membantu peserta belajar menemukan materi 

belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan 

pancaindra dan cocok untuk semua gaya belajar.   

2.3.3 Latihan (practice) 

Tahap ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih 

pengalaman belajar keseluruhan. Pada tahap inilah pembelajaran yang sebenarnya 

berlangsung. Bagaimanapun, apa yang dipikirkan dan dikatakan serta dilakukan 
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pembelajaran yang menciptakan pembelajaran dan bukan apa yang dipikirkan, 

dikatakan dan dilakukan oleh instruktur atau pendidik.  

Peranan guru adalah mengajak peserta belajar yang baru dengan cara yang 

dapat membantu mereka memadukannya ke dalam struktur pengetahuan makna 

dan ketrampilan internal yang tertanam di dalam dirinya. Tujuan tahap penelitian 

adalah membantu peserta pelajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan 

dan ketrampilan baru dengan berbagai cara. Seperti aktivitas pemrosesan, 

permainan dalam belajar, aktivitas pemacahan masalah, refleksi dan artikulasi 

individu, dialog berpasangan atau kelompok, pembelajaran, dan tinjauan 

kolaboratif termasuk aktivitas praktis dalam membangun ketrampilan lainnya. 

Rose dan J. Nicholl (1997), telah banyak menyentuhnya dalam upaya 

memberikan perlakuan (treatment) tertentu untuk mempercepat belajar seseorang. 

2.3.4 Penampilan (performance) 

 Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan-

pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan 

menjadi tindakan. Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan 

bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Setelah mengalami 

tiga tahap pertama dalam siklus pembelajaran, kita pelu memastikan bahwa orang 

melaksanakan pengetahuan dan ketrampilan baru mereka pada pekerjaan mereka, 

nilai-nilai nyata bagi diri mereka sendiri, organisasi, dan klien organisasi (Tim 

Pengembang MKDP Kurikulum & Pembelajaran, 2012: 132-139) 
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2.4 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah suatu alat yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar pada diri siswa. Metode pembelajaran selalu diperlukan 

oleh guru disaat menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. 

Macam-macam Media Pembelajaran 

a.  Media Visual  

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan mengguanakan 

indra penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk 

membantu menyampaikan isi atau materi pengajaran.  

b.  Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Penggunaan media audio 

dalam kegiatan pembelajaran pada umumnya untuk melatih ketrampilan yang 

berhubungan dengan aspek-aspek ketrampilan mendengarkan. 

c.  Media Audio-Visual 

 Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual, 

atau biasa disebut media pandang dengar. Melalui penggunaan media ini, 

penyajian bahan ajar kepada para siswa akan semakin lengkap dan optimal. Selain 

itu dengan media ini, dalam batas-batas tertentu dapat menggantikan peran dan 

tugas guru.  
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2.5 Hasil Belajar dari Pembelajaran 

 Secara keseluruhan pemahaman terhadap konsep dasar pembelajaran tidak 

akan sempurna jika berhenti pada definisi atau proses. Maka penulis merasa perlu 

untuk menguraikan apa yang dihasilkan dari suatu proses pembelajaran. Berikut 

uraian dari kaitan antara hasil pembelajaran yang sangat diharapkan sekali oleh 

semua masyarakat belajar khususnya peserta didik.  

 Sebagaimana dikemukakan oleh unesco ada empat pilar hasil belajar yang 

diharapkan oleh pendidikan, yaitu: learning to know, learning to be, learning to 

life together, learning to do. Bloom (1956) menyebutnya dengan tiga ranah hasil 

belajar, yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk aspek kognitif, Bloom 

menyebutkan tujuh tingkatan, yaitu (1) Pengetahuan, (2) Pemahaman, (3) 

Pengertian, (4) Aplikasi, (5) Analisis, (6) Sintesis, dan (7) Evaluasi. Berdasarkan 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya proses belajar ditandai 

dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik yang menyangkut segi 

kogniti, afektif maupun psikomotor. Proses perubahan dapat terjadi dari yang 

paling sederhana sampai yang paling kompleks, yang bersifat pemecahan 

masalah, dan pentingnya peranan kepribadian dalam proses serta hasil belajar. 

 Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hasil belajar 

dirumuskan dalam bentuk kompetensi, yaitu: kompetensi akademik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi vokasional. Keempat kompetensi 

tersebut harus dikuasai oleh siswa secara menyeluruh/komprehensif, sehingga 

menjadi pribadi yang utuh dan bertanggung jawab.  
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 Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu 

faktor-faktor yang ada dalam diri siswa dan faktor eksternal, yaitu faktor-faktor 

yang berada di luar diri siswa. Faktor internal hasil belajar terdiri dari: 

1) Faktor fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh dengan melihat, mendengar, dan meraba. 

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan meliputi: 

a. Faktor intelektual terdiri atas: 

(1) Faktor potensial, yaitu intelegensi dan bakat. 

(2) Faktor aktual yaitu kecakapan nyata dan prestasi. 

b. Faktor non-intelektual yaitu komponen-komponen kepribadian tertentu 

seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, 

penyesuaian, emosional, dan sebagainya. 

3) Faktor kematangan baik fisik maupun psikis. 

Yang ini terdiri dari: 

a. Faktor sosial yang terdiri atas: faktor lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat, dan kelompok. 

b. Faktor budaya seperti: adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kesenian. 

c. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, belajar, dan iklim. 

d. Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan. 

 Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung atau tidak langsung 

dalam mempengaruhi hasil belajar yang dicapai seseorang. Karena adanya faktor-

faktor tertentu yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu motivasi berprestasi, 
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intelegensi, dan kecemasan (Tim Pengembang MKDP dalam Kurikulum & 

Pembelajaran, 2012: 140-141). 

 

2.6 Seni Tari 

2.6.1 Seni 

Seni, Antara lain dinyatakan bahwa “ Art is expression of impressions”  

(seni adalah pengungkapan dari kesan-kesan). Exprression adalah sama dengan 

intuis dan intuisi adalah pengetahuan intuitif yang diperoleh melalui penghayalan 

tentang hal-hal individual yang menghasilkan gambaran angan-angan (images) 

dengan demikian, pengungkapan itu berwujud berbagai gambaran angan-angan 

seperti image warna, dan garis. Pengalaman estetis seseorang tidak lain adalah 

ekspresi dalam gambaran angan-angan, dan bahwasannya penciptaan karya seni 

itu merupakan transformasi dari kenyataan ke dalam bahan. Angan-angan yang 

terwujud berdasarkan kenyataan menjelma sebagai suatu idea, yang kemudian 

menyatu dengan teknik untuk mewujudkan suatu karya seni 

http://studiotari.blogspot.com/2009/03/seniman-dan-karya-tari.htm 

2.6.2 Tari  

Tari merupakan alat ekspresi ataupun sarana komunikasi seorang seniman 

kepada orang lain (penonton atau penikmat) sebagai alat ekspresi, tari merupakan 

untaian gerak yang dapat membuat penikmatnya peka terhadap sesuatu yang ada 

dan terjadi disekitamya, sebab tari adalah ungkapan, pernyataan dan ekspresi 

http://studiotari.blogspot.com/2009/03/seniman-dan-karya-tari.htm
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memuat komunitas realitas kehidupan yang bisa merasuk dibenak penikmatnya 

setelah pertunjukkan selesai (Jazuli, 1994: 1).  

Tari adalah gerak indah oleh anggota tubuh manusia yang mempunyai 

maksud dan sesuai dengan iringan musik pengiring. Ruang lingkup mata pelajaran 

tari meliputi pengetahuan tari, wiraga, wirama, wirasa (Syafii, 2003: 8). 

2.6.2.1 Wiraga 

Wiraga dalam tari sering disebut pula kemampuan peragaan dalam gerak 

tari, yaitu tentang: kelenturan penguasaan teknik rasa, dan penguasaan ruang serta 

ungkapan gerak yang jelas dan bersih. (Abdurachman, 1998: 64). Gerak 

merupakan bentuk refleksi spontan dari gerak batin manusia (Sudarsono, 1996: 

81). (Gay Cherey dalam Sumandiyo 1999: 24) mengatakan bahwa tari adalah 

gerak. Gerak yang dimaksud sebagai ekspresi dari segala pengalaman emosional 

manusia. Materi utama dari tari adalah gerak. Gerak yang indah adalah gerak yang 

distilir yang didalamnya mengandung ritme. Gerak yang indah dapat dihasilkan 

dari bentuk gerak keras, kasar, kuat, dan gerak pelan, maupun perpaduaan gerak 

dari gerak-gerak keras, cepat, pelan. 

2.6.2.2 Wirama 

 Wirama dalam tari adalah kaitanya dengan keajegan dan biasanya 

berkaitan pula dengan hitungan. Wirama adalah untuk menilai kemampuan penari 

terhadap penguasaan irama, baik itu irama musik iringan maupun irama geraknya 

(Jazuli, 1994: 119). 
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2.6.2.3 Wirasa 

Wirasa merupakan kegiatan wiraga dan penerapan wirama harus selalu 

mengingat arti, maksud dan tujuan (Jazuli, 1994: 120). Tari merupakan sebuah 

gerak yang diperagakan, dengan penataan motif menjadikan gerakan indah dan 

bila disertai dengan iringan musik menjadikan gerakan yang indah bisa dinikmati 

orang yang melakukan tarian dan juga dinikmati oleh penonton. 

Unsur-unsur tari (Sugiarto, 1992: 3-5) adalah sebagai berikut. 

1).  Gerak 

Gerak menjadi dominan yang mampu mengubah suatu sikap dari anggota 

tubuh. Adapun aspek gerak sebagai unsur dasar dan tidak dapat dipisahkan dari 

aspek Tenaga,  Ruang, dan Waktu. 

2).   Iringan dipergunakan penari dalam menarikan suatu tarian. 

3). Tema tarian dapat diketahui lewat bentuk gerak yang dirangkai sejak 

permulaan sampai akhir penampilan. 

4). Rias dan busana dalam seni tari merupakan pendukung yang ada dan dapat 

memberi keindahan sesuai perwatakan. 

5). Ruang pentas dilaksanakan di gedung tertutup dan ruang pentas/di ruang 

terbuka. 

Seni tari adalah ciptaan manusia yang sungguh-sungguh indah. Bilamana 

tidak indah bukan merupakan perwujudan tari atau bilih mboten endah menika 

sanes mujudaken joged. Seni tari selalu dihubungkan dengan keindahan dalam 

tulisan tidak bermaksud akan mengungkap secara panjang lebar mengenai kaidah-
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kaidah filsafati, tetapi paling tidak wacana dapat memberi keterangan singkat 

makna keindahan dalam seni tari terutama dalam hubungannya dengan 

keberadaan tari dalam masyarakat dan pendidikan (Sumandiyo 2005: 1)  

 

2.7  Pelajaran Seni Budaya 

 Seni budaya merupakan mata pelajaran yang cerminan dari Standar Isi dan 

Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi mata pelajaran seni 

budaya mencakup kegiatan berapresiasi karya seni dan berkreasi/berekspresi 

melalui karya seni. Ruang lingkup mata pelajaran seni budaya meliputi aspek-

aspek sebagai berikut: (1) Seni Rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai dalam menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-

mencetak, (2) Seni Musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, 

memainkan alat musik, apresiasi karya musik, dan (3) Seni tari, mencakup 

keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, 

apresiasi terhadap gerak tari, (4) Seni Teater, mencakup keterampilan olah tubuh, 

olah pikir dan olah suara yang pementasannya memadukan unsur seni musik, seni 

tari dan seni peran. (Jazuli, 2008:143) 

 Penilaian dalam mata pelajaran seni budaya mencakup penilaian terhadap 

kompetensi apresiasi Seni Budaya dan kompetensi kreasi. Penilaian terhadap 

kompetensi apresiasi seni budaya terdiri atas: (1) Penilaian proses seni budaya, 

dan (2) Penilaian laporan apresiasi seni budaya. Penilaian proses apresiasi seni 
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budaya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan siswa 

dalam menyerap dan menanggapi keindahan. Hal ini dilakukan dengan cara 

menciptakan kondisi dan suasana yang memungkinkan kompetensi tersebut 

teramati, seperti memajang lukisan di dinding, mempertunjukkan rekaman (CD, 

VCD, kaset) tarian, memperdengarkan rekaman lagu untuk diserap (diamati atau 

disimak) dan ditanggapi oleh siswa. Kegiatan dapat berlangsung di kelas atau di 

luar kelas dengan menggunakan format pengamatan yang berisi indikator 

kemampuan menyerap dan menanggapi siswa, kompetensi apresiasi seni budaya 

ini dapat terjaring. Penilaian apresiasi yang kedua adalah penilaian laporan 

penilaian laporan apresiasi budaya. Pada penilaian ini, guru tidak mengamati 

secara langsung bagaimana siswa menyerap dan menanggapi secara langsung 

gejala estetik yang diamati. Guru hanya menugaskan siswa untuk mengamati 

kualitas keindahan dari karya seni yang dipamerkan atau dipertunjukan atau 

dipergelarkan (Jazuli, 2008:201) . 

 Pada kegiatan berkreasi, siswa diberi pengalaman mencipta atau 

memproduksi karya baru. Dalam seni pertunjukan, kegiatan memproduksi 

(menampilkan, memperagakan, menggelar) karya merupakan bentuk kreasi. 

Misalnya ketika siswa menampilkan karya tari, musik dan teater karya orang 

lainpun, maka dalam menampilkan karya tersebut siswa harus  melakukan kreasi, 

jadi karya orang lain hanya sebagai pijakan. Hal ini mungkin tidak berlaku pada 

seni rupa, berekspresi dalam seni rupa sebagai suatu hasil ciptaan yang bersifat 

baru, dalam arti belum ada sebelumnya. Sungguhpun antara seni pertunjukan dan 

seni rupa terdapat sedikit perbedaan persepsi tentang makna “penciptaan”. Namun 
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hal ini tidak perlu dipersoalkan, tetapi yang lebih penting dipahami dalam 

berkreasi adalah peran siswa sebagai “kreator”, baik dalam bentuk memproduksi. 

Kegiatan berkreasi dalam pendidikan seni pada dasarnya bertujuan untuk 

menampilkan siswa dalam mencipta produk (karya seni) baru. Namun demikian 

sebuah ciptaan seni tidak selalu harus berwujud baru sama sekali, tetapi bisa juga 

berupa hasil modifikasi, panduan, dan atau pengembangan terhadap unsur-unsur 

karya seni yag telah ada sebelumnya. Prinsip dasar kegiatan berkreasi 

membutuhkan daya kreasi yang setiap orang pasti memilikinya meskipun dalam 

kadar atau tingkatan yang berlainan. Setiap manusia sejak kanak-kanak sudah 

mempunyai daya kreatif. Hal ini tercermin pada perilaku atau tindakan anak kecil 

yang gemar bertanya, selalu ingin tahu, suka mencoba, suka bermain dan 

berpetualang di lingkungan sekitarnya, dan memiliki daya fantasi yang relatif 

kuat. Tindakan kreatif semacam itu muncul karena adanya perjumpaan antara jiwa 

anak dengan sebuah jagat yang dirangkap oleh inderanya. Perjumpaan itu telah 

menumbuhkan daya fantasi, kegairahan, perasaan senang sehingga melahirkan 

suatu hasrat dan keinginan untuk mengubah segala sesuatu. 

 Sebuah karya seni (benda, peristiwa) terlahir dari pancaran jiwa (budi), 

rochani manusia. Oleh karena itu kreativitas tidak dapat dipisahkan dengan 

ekspresi yakni proses pengungkapan kreasi yang berupa karya seni. Proses kreasi 

seni terjadi karena adanya impresi (kesan mendalam) dari luar lewat pengideraan 

dan ungkapan (ekspresi) yang keluar dari diri penciptanya. Selain itu proses kreasi 

seni dilatarbelakangai oleh ragam kepentingan. Misalnya untuk kepentingan 

pengungkapan keindahan semata, untuk mencurahkan perasaan cinta, harus 
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marah, sedih, dan bahagia untuk kepentingan praktis seperti mencari nafkah, iklan 

atau propaganda dan atau untuk kepentingan yang bersifat monumental (Jazuli, 

2008:88-91). 

 Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam proses pembelajaran seni tari ini 

mengacu pada aspek penilaian apresiasi dan kreasi sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang di dalamnya mengandung konsepsi. 
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2.8 Kerangka Berfikir 
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Pada pembelajaran seni tari terdapat tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam proses pembelajarannya. Komponen guru sebagai penyampaian 

materi pembelajaran, dan komponen siswa sebagai penerima materi pembelajaran 

dan dibantu dengan tahap-tahap pembelajaran yaitu dari tahap persiapan, latihan , 

penyampaian dan penampilan. Guru mempergunakan tahap-tahap proses 

pembelajaran agar mendapatkan hasil belajar yang meningkat. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmiah, 

oleh karena untuk dapat melakukan penelitian yang baik dan benar seorang 

peneliti perlu memperhatikan cara-cara penelitian atau lebih dikenal dengan 

metode penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti, sehingga memperoleh 

hasil penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu sesuai dengan kondisi 

yang ada di lapangan. 

Metode penelitian adalah cara-cara kerja untuk dapat memahami objek 

penelitian  dan merupakan bagian yang penting untuk diketahui oleh seorang 

peneliti. Metode penelitian juga memberikan ketentuan-ketentuan dasar untuk 

mendekati suatu masalah dengan tujuan menemukan dan memperoleh hasil yang 

akurat dan benar. 

 Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam 

bahasanya dan dalam peristilahanya (Klik dan Miller dalam Meolong 2001: 2). 

Penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, karena 

penelitian yang akan dilakukan perolehan datanya berdasarkan pada pengamatan 
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manusia dalam kawasannya sendiri. Selain itu penelitian menguraikan hasil 

penelitian kegiatan proses pembelajaran dan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat proses pembelajaran seni budaya khususnya seni tari.   

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan pada metode 

kualitatif, mengadakan, menganalisis data secara induktif, mengarahkan sasaran 

penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki 

seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya 

bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 

peneliti dan subyek penelitiannya (Moelong, 2002: 27 ). 

Penelitian Proses Pembelajaran Seni Budaya Tari di SMPN 1 Batangan 

Kecamatan Batangan Kabupaten Pati menggunakan metode kualitatif dengan 

objek penelitiannya adalah Pembelajaran Seni Tari. Sifat kualitatif penelitian 

mengarah pada mutu dan kedalaman uraian, yakni pembahasan tentang Proses 

Pembelajaran Seni Budaya Tari di SMPN 1 Btangan Kecamatan Kabupaten Pati 

yang dipaparkan sesuai keadaan di lapangan. 

 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian mengambil lokasi di SMPN 1 Batangan ini karena guru  seni 

budaya khusunya seni tari di SMP tersebut sudah menggunakan media elektronik 

(Proyektor, LCD) dan internet, di SMPN 1 Batangan juga sudah mempunyai 
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fasilitas ruang khusus dan kelengkapan menari untuk pelajaran seni budaya 

khususnya seni tari. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

 Sasaran penelitian adalah Proses Pembelajaran Seni Budaya Tari di SMPN 

1 Batangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Pada penelitian proses 

pembelajaran seni tari, peneliti memfokuskan penelitian pada semua siswa di 

SMPN 1 Batangan yang menyukai pelajaran seni budaya khususnya seni tari pada 

kelas VII. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data atau informasi yang diperlukan maka ditentukan sumber data 

atau informasi yang terdiri dari narasumber yang dipandang memiliki 

pengetahuan atau wawasan yang memadai tentang informasi yang diperlukan. 

Ada dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer yang dimaksud adalah guru pengampu mata pelajaran seni 

tari, sedangkan sumber data sekunder adalah suatu sumber data yang mendukung 

dalam penelitian yaitu kepala sekolah SMPN 1 Batangan dan wakil kepala 

sekolah bagian kurikulum dan bagian sarana prasarana, TU, peserta didik. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penlitian 

yang dilakukan sesuai dengan orientasi sumber datanya, yaitu sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu obyek yang menggunakan seluruh alat indera yang dapat 

dilakukan melalui indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan 

pengecap (Arikunto, 1998: 146). Observasi atau pengamatan merupakan suatu 

teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sayodih, 2005: 220). Observasi yang 

dilakukan mengamati proses pembelajaran, kegiatan guru saat mengajar, sarana 

prasarana. Langkah- langkah dalam observasi adalah mengamati obyek secara 

langsung.  

Kegiatan observasi yang berkenaan dengan proses pembelajaran tari di 

kelas meliputi kegiatan guru mengajar peserta didik belajar, metode yang 

digunakan, media yang digunakan, hasil yang dicapai oleh peserta didik dan 

faktor yang mendukung dan menghambat berjalannya proses pembelajaran seni 

budaya khususnya seni tari di SMPN 1 Batangan. Pertama obeservasi di SMPN 1 

Batangan bertemu dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Batangan untuk meminta ijin 

penelitian di SMPN 1 Batangan tentang proses pembelajaran seni budaya 

khususnya seni tari. 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi tentang kondisi 

umum SMPN 1 Batangan yang terdiri dari: prasarana, kondisi fisik, keadaan guru, 
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keadaan siswa, media pembelajaran seni tari dan metode pembelajaran seni 

budaya khususnya seni tari. Observasi kegiatan belajar seni tari di SMPN 1 

Batangan yang terdiri dari: tahapan sebelum proses pembelajaran (mengetahui 

Program Tahunan (PROTA), Program Semester (PROMES), Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), SILABUS, tahapan pelaksanaan pembelajaran 

tari (kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup), tahapan akhir 

pembelajaran (evaluasi dan pemberian tugas kepada peserta didik). Observasi 

dilakukan 5 kali dengan mengamati guru mengajar seni tari di kelas VII 

3.4.2 Dokumentasi                              

 Teknik dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable yang berguna, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda (Arikunto, 

1999: 200). Teknik data yang dicari berupa daerah letak dan bentuk kondisi 

bangunan tempat belajar mengajar, data keadaan peserta didik, daftar nama guru 

di SMPN 1 Batangan, sarana dan prasarana, foto-foto yang berhubungan dengan 

proses pembelajaran seni budaya tari di SMPN 1 Batangan. 

 Sumber dokumentasi dari lapangan yaitu TU yaitu data keadaan jumlah 

peserta didik dan guru, jadwal mata pelajaran seni tari kelas, sejarah SMPN 1 

Batangan. Guru seni tari yaitu Program Tahunan (PROTA), Program Semester 

(PROMES), Rencana Pelaksanaan Pembelajaram (RPP), Silabus, serta prestasi 

siswa yang diraih. Peneliti juga menggunakan kamera untuk mengambil gambar-

gambar yang berkaitan dengan pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan yang 

meliputi: gambar gedung SMPN 1 Batangan tampak dari sisi muka, gambar 

beberapa kaset tari yang dimiliki, gambaran ruang multi media di SMPN 1 
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Batangan, gambaran suasana  saat pembelajaran seni tari, gambaran VCD tari 

tarian sebagai media pembelajaran, foto-foto yang diambil berhubungan dengan 

proses belajar mengajar seni tari di SMPN 1 Batangan. 

3.4.3 Wawancara  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2002: 135).  

 Wawancara individual, terbuka, dan terpimpin, yaitu wawancara yang 

dilakukan oleh pewawancara dengan responden secara perseorangan, seperti 

wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan 

sarana prasarana, pelatih tari (guru seni tari), peserta didik beserta Staf  TU SMPN 

1 Batangan yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas jawabanya dengan 

pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran seni budaya 

khususnya seni tari di SMPN 1 Batangan. 

 Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap :  

1). Kepala sekolah mengenai alasan proses pembelajaran seni budaya tari atas 

ketertarikan siswa pada pelajaran seni budaya khususnya seni tari. 

2). Kepala TU yang diminta informasinya tentang sejarah SMPN 1 batangan dan 

data tentang jumlah guru dan peserta didik.  

3). Guru seni tari tentang proses pembelajaran seni budaya tari dan ketertarikan 

siswa pada pelajaran seni budaya khususnya seni tari yang terdiri dari materi 
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pembelajaran seni tari, metode yang digunakan, langkah-langkah dalam 

memberikan materi, prestasi peserta didik yang dicapai dan kendala pada saat 

memberikan materi. 

4) Siswa, tentang proses pembelajaran seni budaya khususnya seni tari dan alasan 

mengapa menyukai pelajaran seni tari. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesi kerja seperti yang disarankan data (Moleong, 1993: 103). 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain 

(Muhadjir, 1999: 17). Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang 

diperoleh dari penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. 

Data yang diperoleh penulisan dalam penelitian bersifat kualitatif, 

sehingga analisis data yang digunakan sesuai dengan data kualitatif yaitu analisis 

kualitatif. Proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber yang telah diperoleh dari penelitian dilapangan, yaitu dari 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar, foto (Moelong, 2002: 190). Pengolahan data 

dimulai dengan mengelompokkan data-data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka maupun catatan yang dianggap dapat 
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menunjang dalam penelitian untuk mengklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan 

kepentingan penelitihan. Hasil analisis data tersebut selanjutnya disusun dalam 

bentuk laporan dengan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara 

mendeskripsikan keterangan-keterangan atau data-data yang telah dikumpulkan 

dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada. 

Langkah-langkah analisis data dilakukan secara sistematis dan serempak, 

melalui proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendiskripsikan 

dan menyajikan semua informasi yang secara efektif telah terkumpul. Proses 

pengumpulan dan menyeleksi data yang diperoleh, selanjutnya menyederhanakan 

data dengan cara mengurangi atau membuang yang tidak perlu kemudian 

mengelompokanya secara terpisah sesuai bentuk dan jenisnya. Analisis data 

menggunakan triangulasi yaitu mereduksi dan menyajikan data serta menarik 

kesimpulan secara selektif yang telah terkumpul (Milles dan Heberman dalam 

Tjetjep 1992: 95). 

Langkah-langkah analisis data digunakan untuk memberikan penjelasan 

secara keseluruhan tentang pembelajaran seni tari menggunakan media audio 

visual di SMPN 1 Batangan yang menjadi pokok permasalahan. 

 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

 Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu strategi yang 

digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang dapat atau 

diperoleh dari penelitian, supaya hasil upaya penelitianya bener-bener dapat 

dipertanggung jawabkan dari segala segi (Moelong, 1990: 171). Teknik 
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pemeriksaan keabsahan data menggunakan analisis triangulasi yaitu, satu situasi 

pikiran untuk mengumpulkan dan memeriksa kembali temuan-temuan, dengan 

menggunakan sumber-sumber ganda dan cara-cara perolehan data, proses 

pengujian akan dapat dibangun untuk proses perolehan data. 

Suatu penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah 

atau terdisiplin, jika data atau dokumen yang didapat atau diperoleh harus sudah 

diperiksa keabsahannya. Kriteria penelitian Proses Pembelajaran Seni Budaya 

Tari, yang digunakan dalam teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan 

pengecekan kecukupan referensi yaitu memasukkan arsip beberapa data yang 

dikumpulkan selama penelitian untuk kemudian digunakan sebagai bahan 

referensi melawan kesimpulan yang didasarkan pada analisis data dapat diperiksa 

kecukupannya. 
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Teknik Analisis Data Kualitatif 

(Miles & Huberman dalam Rohidi, 1992: 20)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-

menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ 

verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai 

rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul dan saling mengisi. 

Jadi dari pengumpulan data berlanjut ke penyajian data dan reduksi data 

saling mengisi dan saling berurutan untuk ditarik kesimpulan dan 

dikembalikan lagi ke pengumpulan data agar data tersebut benar.

Pengumpulan 

data 
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data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak dan Sejarah SMPN 1 Batangan 

SMPN 1 Batangan berdiri sejak tahun 1983. SMPN 1 Batangan berdiri 

di atas tanah seluas 21.000 m2 di Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, 

Kabupaten Pati. Wilayah ini terletak lebih kurangnya 22 km dari ibukota 

kabupaten Pati ke arah timur dan merupakan daerah perbatasan dengan 

Kabupaten Rembang. Kondisi geografis wilayah Batangan berupa dataran 

rendah berbatasan dengan laut. Karena  kondisi geografis inilah maka 

mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian petani nelayan. Namun 

demikian keinginan untuk mendidik anaknya sangat tinggi terbukti setiap 

lulusan dari sekolah dasar melanjutkan ke jenjang SMP derajat. Terlebih lagi 

SMPN 1 Batangan dari waktu ke waktu peringkat prestasi semakin meningkat. 

Jika kondisi-kondisi pendukung pendidikan yang berupa lingkungan sosial, 

politik, keamanan dan ekonomi semakin membaik diharapkan mutu pendidikan 

di SMPN 1 Batangan akan semakin baik ditandai dengan makin dekatnya 

pencapaian melalui visi dan misi sekolah. 

Pada tahun 2008 sampai sekarang SMPN 1 Batanganberstatus Negeri 

dan merupakan Sekolah Standar Nasional (SSN). SMPN 1 Batangan berdiri 

pada tahun 1983, sampai sekarang tahun 2013. SMPN 1 Batangan semakin 

berkembang, maju dan diminati oleh masyarakat daerah kecamatan Batangan, 
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bahkan dari luar kecamatan Batangan banyak yang bersekolah di SMPN 1 

Batangan. Selain tempatnya yang strategis, kualitas dan fasilitas pendidikan 

yang memadai dan pelayanan juga tidak mengecewakan. Perkembangan tahun 

2006 SMPN 1 Batangan telah banyak meraih kejuaraan dan tropi dalam segala 

bidang dan termasuk bidang kesenian dan olahraga, terlebih lagi SMPN 1 

Batangan meraih peringkat kelulusan mencapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

     

    Gb.1 Lokasi SMPN 1 Batangan  

    (Dokumentasi Rakanita 2013) 

Gambar 1 adalah kondisi fisik SMPN 1 Batangan bagian depan. SMPN 

1 Batangan terletak di pinggir jalan desa Kedalon kecamatan Batangan yaitu Jl. 

Raya Batangan–Jaken KM 1,5 Pati.  
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 Gb. 2 Kondisi SMPN 1 Batangan Pintu Gerbang Bagian Depan 

    (Dokumentasi Rakanita 2013) 

 Gambar 3 merupakan kondisi SMPN 1 Batangan pintu gerbang bagian  

depan yang pada saat kegiatan belajar berlangsung pintu gerbang bagian depan 

tersebut selalu di tutup pada pukul 07.00. Di dalam dekat pintu gerbang 

terdapat pos satpam yang bertugas untuk membuka dan menutup pintu gerbang 

ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung.  
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4.1.2 Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Batangan 

 SMP Negeri 1 Batangan memiliki struktur organisasi periode 

2012/2013 yang membedakan tugas kewajiban dari masing-masing personal. 

Tabel No. 1 Struktur Organisasi SMPN 1 Batangan 

No. Tugas / Jabatan Nama 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah 

Komite 

Kesiswaan 

Sarana Prasarana 

Humas 

Koordinator Tata Usaha 

Perpustakaan 

Pembantu Umum 

Bendahara Barang/Gaji 

Bendahara BOS APBD I,II 

Pengurus Barang 

Susanto, S.Pd, M.M 

Hendro Suryono,S.Pd 

Darmani,S.Pd 

Niti,S.Pd 

Dr. Eling pujiwanto 

Bambang S, M.Pd 

Saknri Selamet Widodo, SE 

Edy Wahyuni 

Lina Marwati 

Hedi Darmiah 

Sri Nuryanti 

Suyitno 

Sumber: Arsip SMP Negeri 1 Batangan 

 Tabel no.1 merupakan tabel struktur organisasi SMPN 1 Batangan yang 

sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing. Guru SMPN 1 Batangan yang 

mendapat tugas dan jabatan di struktur organisasi juga mengajar di kelas 

kecuali yang berjabatan anggota staf karyawan tata usaha. 
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4.1.3 Visi dan Misi SMPN 1 Batangan 

4.1.3.1 Visi 

 “Bertaqwa, Berprestasi, dan Berbudaya dalam Semangat Keunggulan 

Global” 

4.1.3.2 Misi 

a. Melaksanakan pembelajaran dan pengalaman agama berlandaskan nilai-

nilai pancasila. 

b. Melaksanakan pembelajaran efektif dengan materi dan metode yang 

berdimensi global. 

c. Melaksanakan pembinaan intensif dalam kegiatan olahraga dan seni budaya 

dengan menggali potensi dan kearifan lokal. 

d. Melaksanakan pembinaan intensif dalam penguasaan teknologi informasi 

dan komunikasi berbasis jaringan global. 

e. Melaksanakan manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel 

 

4.1.4 Sarana dan Prasarana SMPN 1 Batangan 

  SMPN 1 Batangan mempunyai ruang kelas sebanyak 18 kelas, yaitu 

terdiri dari kelas VII sebanyak 7 kelas, kelas VIII sebanyak5 kelas, dan kelas 

IX sebanyak 6 kelas. Selain ruang kelas juga terdapat ruangan-ruangan praktek 

atau kantor, seperti ruang kantor guru, ruang tata usaha, ruang BK, ruang 

pertemuan atau aula, perpustakaan, Lab. IPA, Lab. Komputer, Lab. Bahasa, 

Lab. Multimedia, ruang kesenian, ruang keterampilan, ruang serbaguna dan 

mushola. 
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Adanya sarana dan prasarana di SMPN 1 Batangan akan mendukung 

proses pembelajaran. Pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan prestasi 

menari peserta didik menjadi lebih lancar dan nyaman bagi peserta didik, 

harapannya menjadi meningkat.. Pengadaan sarana dan prasarana didapat dari 

anggaran rutin tahunan sekolah yang diadakan setiap awal tahun pelajaran 

baru. Segala sesuatu yang masih kurang dan belum dipenuhi pada tahun  ajaran 

yang baru untuk lebih meningkatkan kelancaran belajar. 

Tabel 2. Sarana Ruang SMP N 1 Batangan 

No Ruang Jumlah 

1. Kelas 18 

2. Perpustakaan 1 

3. Lab. IPA 2 

4. Lab. Komputer 1 

5. Lab. Bahasa 1 

6. Lab. Multimedia 1 

7. R. Kesenian 1 

8. R. keterampilan 1 

9. R. Serbaguna 1 

10. Mushola 1 

11. Kantor Guru 1 

12 Kantor Tata Usaha 1 

13. R. BK 1 

14 Parkiran 2 

15 Lapangan Basket 1 

16 Lapangan Voly 1 

17. R. Pertemuan/Aula 1 

18. Panggung Terbuka 1 

Sumber: Arsip SMP Negeri 1 Batangan 

 Tabel No.2 adalah sarana ruang di SMPN 1 Batangan, yang 

membuktikan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh sekolah memadai dan selalu 

diupayakan untuk terus bertambah lebih baik dan membuktikan bahwa di 

SMPN 1 Batangan fasilitas ruangan sangat diutamakan agar pembelajaran 

berjalan dengan lancar dan prestasi siswa selalu meningkat. 
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Sarana dan prasarana yang ada untuk pembelajaran seni tari di SMPN 

1Batangan adalah sebagai berikut: 

4.1.4.1 Ruang Praktek Menari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.3 Ruang Praktek Menari atau Ruang Kesenian 

  (Dokumentasi Rakanita 2013) 

 Gambar 3 adalah ruang praktek untuk pelajaran seni budaya khususnya 

seni tari, di ruangan praktek menari berukuran 8x12m yang di dalamnya 

terdapat papan tulis, meja dan kursi,proyektor/LCD, tape recorder, 

kelengkapan menari (sampur, kaset tape, VCD), dan gamelan. Pada ruang 

praktek/media siswa dapat bergerak bebas dan leluasa, selain praktek ruang 

media juga dapat digunakan untuk berapresiasi siswa melalui media audio 

visualyang diperlihatkanguru kepada siswa sebagai awalan untuk memulai 

praktek suatu tarian yang akan disampaikan. 
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4.1.4.2 Media Pembelajaran Seni tari 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.4 Media Pembelajaran Seni Tari(Laptop Acer, dan Proyektor/LCD) 

   (Dokumentasi Rakanita 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gb. 5 Media Pembelajaran (Layar Proyektor) 

    (Dokumentasi Rakanita 2013) 
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Gambar nomor4 dan 5 merupakan media pembelajaran seni tari pada 

saat kegiatan apresiasi. Pembelajaran seni tari khususnya materi praktek perlu 

adanya apresiasi pertunjukan dalam memulai penyampaian materi, salah satu 

sarana yang mendukung  adalah  LCD/proyektor, laptop dan layar proyektor 

yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan materi seni tari dan 

sebagai bahan apresiasi peserta didik terhadap seni pertunjukan secara tidak 

langsung karena diamati dari media audio visual. SMPN 1 Batangan 

mempunyai LCD/proyektor, laptop Acer, dan layar proyektor untuk 

menayangkan video-video tari dalam kegiatan belajar berapresiasi. Pada 

pembelajaran seni tari keberadaan media sangat mendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan pembelajaran seni tari, serta dengan adanya suatu rangsangan dari 

media audio visual maka siswa dapat lebih antusias dan semangat dalam 

mengikuti pelajaran seni tari.Melalui media audio visual dalam pembelajaran 

seni tari mempermudah guru dalam penyampaian materi praktek menari dan 

menarik perhatian peserta didik untuk aktif. Sebelum memulai pelajaran 

praktek menari, peserta didik diajak berapresiasi dan melihat secara langsung 

tarian yang akan dipelajari. Peserta didik diajak berapresiasi untuk mengamati 

bagaimana bentuk pertunjukan tari, mulai dari geraknya, ekspresi wajahnya, 

irama musiknya, pola lantainya dan kostum yang digunakan. 
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  Gb. 6 Media Pembelajaran (Tape Recorder) 

   (Dokumentasi Rakanita 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gb. 7 Media Pembelajaran Seni Tari (Kaset VCD Tari) 

   (Dokumentasi Rakanita 2013) 

Gambar nomor6 dan 7 tape recorder dan kaset VCD. Pada saat berapresiasi 

kaset VCD di tayangkan pada saat kegiatan berapresiasi, dan tape recorder 

digunakan pada saat sudah mulai praktek menari. VCD Pembelajaran 
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digunakan untuk menunjang materi praktek, dengan menggunakan media audio 

visual peserta didik diajak secara langsung melihat pertunjukan tari dan dapat 

belajar tari dengan adanya kelengkapan CD tari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gb. 8 Kelengkapan Menari (sampur atau selendang)  

    (Dokumentasi Rakanita 2013) 

Gambar nomor 8merupakan foto kelengkapan menari seperti sampur 

yang berjumlah sekitar 30 lembar. Di SMPN 1 Batangan mempunyai sampur 

untuk praktek menari. Bagi siswa yang tidak mempunyai sampur bisa 

meminjam sampur di sekolahan setiap kegiatan praktek menari dilaksanakan.  
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     Gb. 9 Gamelan  

    (Dokumentasi Rakanita 2013) 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   Gb. 10 Papan tulis atau white board 

  (Dokumentasi Rakanita 2013) 
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 Gambar nomor 9 dan 10 merupakan foto Gamelan dan papan 

tulis/white board. Fasilitas gamelan yang ada di ruang kesenian digunakan 

untuk belajar karawitan pada kegiatan ekstrakurikuler. Di SMPN 1 Batangan 

mempunyai seperangkat gamelan laras pelog. Pada saat ruang kesenian dipakai 

untuk praktek gamelan, maka perangkat gamelan ditata dengan jarak yang 

ideal agar tidak mengganggu kegiatan praktek menari dan siswa lebih bebas 

bergerak sedangkan barang lain sementara di pinggirkan. Selain gamelan, di 

ruang kesenian juga terdapat papan tulis/white board. Papan tulis digunakan 

untuk menjelaskan atau menerangkan contoh-contoh gambaran pola lantai 

apabila siswa tidak jelas. 

4.1.4.3 Fasilitas SMPN 1 Batangan 

 SMPN 1 Batangan mempunyai panggung terbuka atau joglo yang 

terletak di belakang hall bagian depan sekolahan, dekat dengan lapangan 

basket. Panggung terbuka ini sering digunakan untuk acara-acara seperti rapat 

pleno, pergelaran tari, perpisahan dll. Panggung terbuka biasanya sering di 

pakai untuk praktek menari, apabila ruang kesenian dipakai untuk rapat. Dalam 

kegiatan ekstrakurikuler biasanya panggung terbuka ini juga dipakai untuk 

mengajar tari. Fasilitas di SMPN 1 Batangan sangat mendukung peserta didik 

dalam kegiatan belajar. Dengan adanya fasilitas yang ada peserta didik dalam 

kegiatan belajar dapat semangat dan prestasi semakin meningkat. Hal ini 

terbukti dengan peserta didik mengikuti lomba porseni akademik maupun non 

akademik. Peserta didik di SMPN 1 Batangan ini sebagian besar menyukai 

kegiatan belajar yang bersifat praktek karena juga di dukung oleh fasilitas yang 
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ada di SMPN 1 Batangan. Sehingga prestasi peserta didik dalam kegiatan 

belajar meningkat (wawancara 14 Febuari 2013 Bapak Hendro wakil sekolah 

SMPN 1 Batangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gb. 11 Panggung terbuka atau joglo 

   (Dokumentasi Rakanita 2013) 

Gambar nomor 11 merupakan panggung terbuka yang digunakan untuk 

mengajar pada saat ruang kesenian dipakai untuk kegiatan lain. Peserta didik 

dipindahkan untuk mengikuti pelajaran seni tari di panggung terbuka. 

Panggung terbuka ini berfungsi untuk bermacan-macam kegiatan, tidak hanya 

kegiatan belajar mengajar saja tetapi juga untuk acara-acara yang 

diselenggarakan oleh SMPN 1 Batangan. 
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    Gb. 12 Panggung terbuka dipakai untuk acara pelepasan 

  (Dokumen Sekolah 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 13 Panggung terbuka dipakai untuk acara pergelaran seni tari kelas IX 

   (Dokumen Sekolah 2010) 

Gambar nomor 12 dan 13 adalah panggung terbuka digunakan untuk 

pelepasan dan pagelaran seni tari. Setiap tahunnya SMPN 1 Batangan 

mengadakan acara pelepasan untu siswa kelas IX. Pada acara pelepasan SMPN 
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1 Batangan, siswa kelas VII ata VIII ada yang mewakili untuk pentas menari di 

acara tersebut. Panggung terbuka digunakan untuk tempat pentas menari pada 

saat acara pelepasan berlangsung. Selain untuk acara pelepasan, panggung 

terbuka juga digunakan untuk acara pergelaran seni tari. Pergelaran seni tari ini 

merupan tugas akhir untuk siswa kelas IX. Setiap satu tahun sekali pergelaran 

ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas akhir semester dan mendapatkan nilai 

ujian prakter seni budaya khususnya seni tari. Pada pergelaran seni tari di 

SMPN 1 Batangan ini siswa dapat berkreasi dari tarian, kostum rias ditentukan 

sendiri. Semua siswa kelas XI baik siswa putri maupun putra berkelompok 

masing-masing 6 anak sampai 7 anak dan menampilkan sebuah tarian yang 

bertempat di panggung terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gb. 14 Hall depan SMPN 1 Batangan 

  (Dokumentasi Rakanita 2013) 
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Gambar nomor 14 merupakan foto hall sekolah bagian depan belakang 

panggung terbuka, biasanya juga dipakai untuk kegiatan belajar praktek 

menari. Hall sekolah terletak di belakang panggung terbuka, seperti pada foto 

di atas siswa menggunakan hall untuk persiapan pergelaran tari yang bertempat 

d panggung terbuka. Tidak hanya untuk persiapan pergelaran saja, hall juga 

sering digunakan untuk kegiatan belajar praktek pada saat ruang kesenian 

dipakai untuk acara-acara. 

 

4.1.5 Prestasi Sekolah di bidang Seni  

 Di kecamatan Batangan terdapat 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri 

yaitu SMPN 1 Batangan dan SMPN 2 Batangan. SMPN 1 Batangan merupakan 

Sekolah Menengah Pertama yang jumlah peminatnya terbesar. Terlebih lagi 

SMPN 1 Batangan selalu meraih prestasi lulus 100% dan peringkat SMPN 1 

Batangan semakin jelas. Hal ini terbukti siswa yang berprestasi mengikuti 

lomba-lomba porseni akademik maupun non akademik.Kegiatan belajar 

informal maupun nonformal di SMPN 1 Batangan berlangsung lancar dan 

kecenderungan siswa  aktif dan senang pada mata pelajaran seni budaya yang 

khususnya seni tari. SMPN 1 Batangan juga sering mengikuti lomba porseni 

tari tingkat SMP se kabupaten Pati mewakili kecamatan Batangan. Di 

kecamatan Batangan terdapat dua SMP Negeri yaitu SMPN 1 Batangan dan 

SMPN 2 Batangan, tetapi yang sering mewakili lomba porseni tari tingkat SMP 

se kabupaten Pati adalah SMPN 1 Batangan. Pada prestasi di bidang seni 
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SMPN 1 Batangan sering mewakili kecamatan Batangan untuk lomba porseni 

tari di kabupaten Pati tingkat SMP sekabupaten Pati. 

SMPN 1 Batangan dapat membawa siswa dalam berbagai prestasi 

akademik maupun non akademik, tetapi tidak hanya sarana dan prasarana yang 

mendukung melainkan juga peran guru-guru yang selalu membantu siswa 

dalam mata pelajaran dalam berkesenian dan olah raga, banyak siswa yang 

meraih prestasi dan piala-piala yang membanggakan nama SMPN 1 Batangan.  

Tabel No.3 Prestasi Siswa SMPN 1 Batangan Cabang Seni  

No Jenis Lomba Prestasi Tahun 

1. Lomba Seni Tari SMP 

Putra 

Juara II se Kab. Pati 2007 

2. Lomba Gebyar Tari  Juara Harapan III  2007 

3. Lomba Seni Tari SMP 

Putra 

Juara III se Kab. Pati 2008 

4.  Lomba Gebyar Tari 

Generasi Muda Persatuan 

Juara Harapan I se 

Kab. Pati 

2010 

5. Lomba Kreativitas Tari 

Siswa Seni Nasional 

Juara III se Kab. Pati 2011 

6. Lomba Tari Kreasi 

gerakan Pramuka 

Juara I se Kec. 

Batangan 

2012 

Sumber: Arsip SMP Negeri 1 Batangan 
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 Tabel No.3 adalah prestasi yang diraih siswa-siswa dalam perlombaan 

dalam bidang kesenian yang hasilnya sangat membanggakan dan membawa 

nama baik sekolah. 

 

4.1.6 Tenaga Pendidik/Guru SMPN 1 Batangan 

Tenaga pendidikan di SMP Negeri 1 Batangan hampir seluruhnya adalah 

PNS yang tentunya sudah berpengalaman dalam kegiatan belajar mengajar. 

Guru tetap berjumlah 27 orang, guru tidak tetap atau wiyata berjumlah 10 

orang.Guru pengampu mata pelajaran Seni Tari di SMP N 1 Batangan 

merupakan guru pengampu yang memiliki wewenang dan latar belakang 

sebagai guru bidang studi seni tari. Sri Suratihyang biasanya di sekolah 

dipanggil Sri Suratih, S.Pd.adalah lulusan D3 dari jurusan seni tari.di IKIP 

Semarang,pada tahun 1987, melanjutkan pendidikan S1 jurusan seni tari di 

UNNES lulus pada tahun 2002. Pada tahun 1987Sri Suratih, S.Pd. lulus 

Diploma TigaIKIP Semarang, dan langsung mengajar di SMPN 1 Batangan. 

Pengalaman belajar mengajar sangat banyak yang didapat Sri Suratih, S.Pd., 

mulaimengajar di SMPN 1 Batangan selama 23 tahun. Pengalaman–

pengalaman yang diperoleh merupakan modal bagi beliau untuk terus 

meningkatkan pembelajaran seni tari dan alat berjuang untuk meningkatkan 

motivasi peserta didik dalam mengikuti pelajaran seni tari dan meningkatkan 

prestasi. 
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4.1.7 Peserta Didik/Siswa di SMPN 1 Batangan 

 Keberadaan peserta didik tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 456 

peserta didik. Kelas VII berjumlah 200 peserta didik yang terbagi menjadi 7 

kelas (A-G), kelas VIII berjumlah 116 peserta didik yang juga terbagi menjadi 

5 kelas (A-E), dan kelas IX berjumlah 140 peserta didik yang terbagi menjadi 6 

kelas (A-F).  Kesadaran peserta didik dalam belajar cukup tinggi terbukti 

dengan tingkat kehadiran siswa yang selalu hadir penuh , tetapi masih perlu 

diberikan motivasi belajar agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 

Peserta didik SMPN 1 Batangan mempunyai latar belakang sikap dan sifat 

yang berbeda beda, hal ini dipengaruhi juga dari latar belakang keluarga yang 

berbeda pula, dengan kondisi siswa yang berbeda-beda, guru dituntut untuk 

lebih berkompeten, aktif, kreatif dalam berkreasi dan mengembangkan disiplin 

ilmu yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik. 

Di SMPN 1 Batangan setiap pendaftaran sekolah selalu menerbitkan 

papan rentang nilai Danem. Diperlukan bahan pelajaran baru, sekolah 

mengadakan kegiatan Masa Orientasi Siswa(MOS) yang khusus diperuntukan 

bagi siswa kelas tujuh. Peraturan di sekolah, siswa diwajibkan mentaati segala 

aturan tata tertib di sekolah yang dituangkan dalam kredit point pelanggaran 

siswa. Apabila ada salah satu atau beberapa siswa telah mengumpulkan point 

pelanggaran sebanyak 25 kali, orang tua siswa dipanggil dan siswa diberi 

peringatan pertama (1). Apabila mengumpulkan point 50, orang tua dipanggil 

dan siswa diberi peringatan ke dua (2) Apabila mengumpulkan point 75 orang 
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tua dipanggil dan siswa diberi peringatan ke tiga (3), kalau point siswa tersebut 

akhirnya mencapai 100 terpaksa sekali akan dikembalikan kepada orang tua. 

Seragam harian siswa yang dipakai siswa: khusus hari senin dan selasa siswa 

memakai pakaian OSIS lengkap, sepatu hitam, kaos kaki putih dan kepala 

bertopi, hari rabu dan kamis pakaian batik (identitas sekolah), khusus hari 

jumat memakai pakaian olahraga (senam SKJ) dan sabtu pakaian pramuka. 

Kedisiplinan siswa mengacu kepada tata tertib sekolah dari kredit point 

pelanggaran siswa dengan bekerja sama antara lain wali kelas, urusan 

kesiswaan, koordinator 7K dan orang tua siswa. 

Untuk memberi bekal keterampilan siswa baik di bidang intelektual, 

moral, keterampilan dan seni, sekolah memberikankesempatan seluas-luasnya 

jenis ekstra sesuai dengan kemampuan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler di 

SMPN 1 Batangan pada tahun 2012/2013 jenis ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan adalah ekstra sepak bola, bola volly, bola basket, tenis meja, seni 

tari, pramuka, KIR, elektro, rebana, drum band, menjahit, kuliah pagi, 

komputer, pidato bahasa inggris. Pelatih atau pembina secara keseluruhan 

tenaganya dari guru SMPN 1 Batangan sendiri. 

 

4.2 Pembelajaran Seni Tari di SMPN 1 Batangan 

4.2.1 Tahap-tahap Pelaksanaan Pembelajaran Seni Tari di SMPN 1 

Batangan 

Pelaksanaan pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan ada 

beberapa tahap yaitu: 
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4.2.1.1 Tahap Persiapan 

Dalam tahap persiapan, guru mempersiapkan pembelajaran meliputi : 

a. Menyusun Program Tahunan ( Prota) 

Program tahunan yaitu program pembelajaran seluruh 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)  yang harus 

diajarkan selama 1 tahun. Kompetensi Dasar merupakan penjabaran 

dari tiap-tiap Standar Kompetensi. Dalam program tahunan SK dan 

KD dipilahkan menjadi 2 kelompok yaitu kelompok SK dan KD 

semester gasal dan semester genap. Masing-masing KD diberikan 

alokasi waktu secara porposional. Program tahunan (Prota) ini dibuat 

oleh guru dan disahkan oleh kepala Sekolah. Program Tahunan 

untuk kelas VII tersebut sebagai berikut : 

Tabel 4 : Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  

              Program Tahunan Mata Pelajaran Seni Tari Kelas VII 

 

Semester Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar 
Alokasi 

Waktu 

Gasal 1. Mengapresiasi karya seni tari tunggal 

1.1. Mengidentifikasi jenis karya seni 

tari tunggal daerah setempat  

1.2. Menampilakan sikap epresiatif 

terhadap keunikan seni tari 

tunggal daerah setempat  

2. Mengapresiasi karya seni tari 

berpasangan daerah setempat 

2.1. Mengidentifikasi jenis karya seni 

tari berpasangan daerah setempat  

   2.2. Menampilakan sikap epresiatif 

terhadap keunikan seni tari 

berpasangan daerah setempat 2.  

 

 

 

10 JP 

 

10 JP 

 

 

 

10 JP 

 

10 JP 

 

Genap 3. Mengekspresikan diri melaui karya 

seni tari tunggal 
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3.1. Mengeksplorasi pola lantai gerak 

tari tunggal daerah setempat  

3.2. Memperagakan tari tunggal 

daerah setempat 

4. Mengekspresikan diri melalui karya 

seni tariberpasangan 

4.1. Mengeksplorasi pola lantai gerak 

tari berpasangan daerah setempat  

4.2. Memperagakan tari berpasangan 

daerah setempat 

8 JP 

 

12 JP 

 

 

 

8 JP 

 

12 JP 

 

 

b. Menyususn Program Semester ( Promes ) 

Program semester merupakan program pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dalam 1 semester. Program semester berupa matrik 

rencana pembelajaran masing-masing KD selama 1 semester. Dalam 

program semester ini dapat diketahui bulan dan minggu ke berapa 

suatu KD tersebut akan disampaikan. Program Semester pada 

semester genap sebagaimana disajikan tabel-5 di halaman 72. 

c. Mengembangkan Silabus 

Silabus merupakan Garis-garis Besar Program Pelajaran (GBPP) 

sebagai pedoman pembelajaran yang masing bersifat umum. Standar 

isi baik Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam 

silabus mengacu pada kurikulum 2006 yang dikembangkan menjadi 

Kurikulum SMPN 1 Batangan (KTSP). Dalam silabus selain memuat 

SK dan KD, memuat pula indikator pencapaian KD, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, program penilaian, alokasi 

waktu dan sumber belajar secara umum. Silabus ini dikembangkan 

oleh guru. Dari silabus inilah yang kemudian akan dijabarkan secara 

rinci menjadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
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Silabus/GBPP untuk pembelajaran pada kelas VII semester 

genap yang telah dikembangkan sebagaimana disajikan pada tabel-6 

di halaman 73-74. 

d. Menyusun Program Pegembangan Penilaian 

Program pengembangan penilaian merupakan suatu program 

penilaian pembelajaran yang meliputi prosedur, teknik, dan bentuk 

instrumen penilaian. Sebagai contoh suatu KD direncanakan penilaian 

pada prosedur tes akhir dengan teknik tes dan bentuk instrumen soal 

uraian. Karena pembelajaran seni tari lebih didominasi praktik maka 

pada pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan banyak digunakan 

prosedur tes unjuk kerja dengan teknik observasi dan bentuk 

intrumennya berupa lembar observasi sesuai aspek-aspek yang akan 

dinilai. Pengembangan penilaian disajikan dalam satu tabel dengan 

silabus sebagaimana terdapat pada halaman 73. 

e. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu 

program pelaksanaan pembelajaran untuk tiap-tiap kompetensi dasar. 

Setiap kompetensi dasar dapat dilakukan satu kali pertemuan atau 

lebih. Komponen RPP meliputi : SK, KD, indikator pencapaian , 

tujuan pembelajaran, materi, metode, media dan alat pembelajaran, 

kegiatan belajar mengajar (skenario pembelajaran ), sumber belajar, 

dan penilaian.  Contoh sampel RPP yang digunakan pada saat 

dilakukan penelitian sebagimana pada halaman 74-76. 
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PROMES 
 

 

Sekolah    :  SMP Negeri 1 Batangan 

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

Mata Pelajaran   :  Seni Budaya/ Seni Tari 

 

 

No No 

SK 

No 

KD 

Alokasi 

Waktu 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 3 3.1 6JP 2 2 2          U 

N 

          U 

A 

S 

 L 

I 

B 

U 

R 

  3.2 8JP    2 2 2 2                 

 UH          2                

2 4 4.1 10JP         2 2 2 2 2           

 UH                2          

  4.2 14JP               2 2 2 2 2 2 2   

 UH                        2  
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SILABUS 
Sekolah    :  SMP Negeri 1 Batangan 

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

Mata Pelajaran   :  Seni Budaya/ Seni Tari 

Standar Kompetensi   : 3.  Mengekspresikan diri melaui karya seni tari tunggal 
    

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Pengembangan Penilaian 
Alokasi 

 Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Aspek penilaian 

3.1.Mengeksplorasi 

pola lantai gerak 

tari tunggal daerah 

setempat  

3.2. Memperagakan 

tari tunggal daerah 

setempat  4. 

Mengekspresikan 

diri melaui karya 

seni tari tunggal 

daerah setempat 

 

Beragam 

tari tunggal  

daerah 

Jawa 

Tengah 

 

 

 

 

 

1) menyaksikan tari 

secara langsung 

atau melalui audio 

visual 

2) Mempelajari 

gerak-gerak dasar 

tari Gambiranom 

3) Melatih diri 

memperagakan 

tari Gambiranom 

 
4)Menampilakan tari 

Gambiranom 

 

 Mengidentifikasi 

jenis karya seni tari  

tunggal dari daerah 

Jawa Tengah 

 Menyebutkan 

berbagai nama tari 

tunggal Jawa 

Tengah 

 Mampu 
mengidentifikasi 

gerak dasar tari 

Gambiranom 

 Mampu 
menampilkan 

gerak dasar 

tariGambiranom 

Tes lisan 

dan 

tertulis 

 

 

 

Tes 

Unjuk 

Kerja 

Tes 

Unjuk 

Kerja 

Tes uraian 

 

 

 

 

Lembar 

Observasi 

 

Lembar 

Observasi 

 

 Kemampuan 
identifikasi (C1) 

 Kemampuan 
memberikan contoh 

jenis tarian (C2) 

 Kemampuan 

menirukan gerak 

dasar 

 Kemampuan 
memperagakan 

secara urut 

 Kemampuan 
menampilkan secara 

totalitas (gerakan, 

pola lantai, 

ekspresi)  

8 JP 

 

 

 

 

12 JP 

 

 

 

Audio visual 

Buku teks 
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SAMPEL: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  :  SMP Negeri 1 Batangan 

Mata Pelajaran :  Seni Budaya (Seni Tari) 

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

Standar Kompetensi :  1.Mengekspresikan diri melaui karya seni tari tunggal 

Kompetensi Dasar  : 3.1  Mengeksplorasi pola lantai gerak tari tunggal 

daerah setempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 2 Pertemuan ) 

A.  Indikator 

1. Mengidentifikasi jenis karya seni tari tunggal dari daerah Jawa Tengah 

2. Menjelaskan ragam gerak seni tari tunggal 

3. Mendemonstrasikan gerak tari tunggal daerah Jawa Tengah 

B. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat: 

1. Mempunyai referensi dan wawasan tentang tari tunggal daerah Jawa 

Tengah 

2. Mengamati tari tunggal secara langsung dan melalui audio visual 

3. Mendiskusikan tentang tari tunggal 

4. Mempresentasikan hasil diskusi  

5. Membuat uraian secara lisan dan tertulis  

C.  Materi Pembelajaran  

Jenis-jenis tari tunggal dan kelompok daerah Jawa Tengah antara lain: tari 

Bondan, Golek, Gambiranom. 

D.  Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : learning active 

2. Strategi : CBSA 
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3. Pendekatan : keterampilan proses 

4. Metode : diskusi, ceramah, demonstrasi 

 

E. Langkah-langkah pembelajaran  

Pertemuan Tahap 

(fase) 

Rincian kegiatan Waktu 

(menit) 

Pertama  Tahap 

situasional 

Pendahuluan  

- Guru menyampaikan SK/KD dan 

tujuan pembelajaran hari ini  

- Menginformasikan materi yang 

akan dibahas 

- Guru memberikan pre tes 

5 

 Tahap 

eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

elaborasi 

Kegiatan inti 

- Siswa memperhatikan penjelasan 

guru tentang tari tunggal daerah 

Jawa Tengah 

- Guru memperlihatkan contoh tari 

sesuai dengan tujuan penyajian, 

makna dan fungsinya 

- Siswa mengamati bentuk penyajian 

tari tunggal Jawa Tengah 

- Siswa menyebutkan penyajian tari 

tunggal Jawa Tengah yaitu tari 

Bondan, Golek, Gambiranom 

- Tanya jawab tentang bentuk 

penyajian taritunggal Jateng 

- Siswa mengerjakan latihan 

25 

 Tahap - Siswa bersama guru 

menyimpulkan bentuk penyajian 

5 
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konfirmasi 

Tahap 

evaluasi 

Penutup 

tari tunggal 

- Tanya jawab tentang bentuk 

penyajian tari tunggal 

- Memberi tugas untuk pertemuan 

berikutnya dan memberi 

salampenutup 

5 

F.   Sumber Pembelajaran 

1. Apresiasi seni musik dan seni tari VII SMP, penerbit : Yudhistira 

2. Seni Budaya untuk SMP kelas VII, penerbit : Erlangga 

3. Panduan Belajar Siswa Seni Budaya (tari) VII SMP/MTs Tim MGMP 

Kab. Pati  

4. DVD pertunjukkan tari 

G. Alat/ Media : 

1. VCD Player dan VCD 

2. Tape dan kaset 

B. Penilaian  

Teknik   :  tes tertulis  

Bentuk instrumen  :  tes uraian  

Soal : 

a) Jelaskan  kisah yang terkandung dalam tari Gambiranom ? 

b) Sebutkan tiga ragam gerak tari Gambiranom? 

Teknik   : non tes 

Bentuk instrumen : lembar observasi 

a) Peragakan  secara urut gerakan tari gambiranom pada bagian beksan 

pertama! 

b) Peragakan  secara urut gerakan tari gambiranom pada bagian beksan ke 

dua! 
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f. Menyusun instrumen penilaian . 

Intrumen penilaian yang dibuat oleh guru seni tari ada tiga 

macam yaitu intrumen tes awal, intrumen tes dalam proses dan 

intrumen tes akhir.Contoh intrumen penilaian yang dibuat gru seni 

tari sebagai berikut : 

1) Pre tes, dicontohkan: 

a) Pernahkah kamu melihat orang menampilkan tarian 

Gambiranom?  

b) Dari daerah manakah tari Gambiranom itu? 

c)  Menceriterakan kisah tentang apa tari Gambiranom? 

2) Tes dalam proses, dicontohkan :  

a) Coba peragakan gerakan  nikelwarti,  sembahan, sabetan, 

besut, lalu tankak! 

b) Coba peragakan gerakan kengser ke kanan menthang kiri, 

tawing kiri, kengser ke kiri menthang kanan, tawing kanan, 

lalu sabetan, besut, tanjak kiri 

c) Coba peragakan  gerakan lumaksana 3 x, ombak banyu, besut, 

tanjak kiri,  srisig kembali ke gawang tengah,lalu besut 

tancep 

2) Tes akhir, dicontohkan seperti pada RPP:  

a) Jelaskan  kisah yang terkandung dalam tari Gambiranom ? 

b) Sebutkan tiga ragam gerak tari Gambiranom? 

Tes unjuk kerja : 
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a) Peragakan  secara urut gerakan tari gambiranom pada bagian 

beksan pertama! 

b) Peragakan  secara urut gerakan tari gambiranom pada bagian 

beksan ke dua! 

Dengan tes akhir tersebut akan diketahui apakah siswa telah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) atau belum. 

Program perbaikan merupakan program pembelajaran untuk siswa 

yang belum mencapai KKM. Sedangkan program pengayaan 

merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang 

telah melampaui KKM. 

 

g. Menyiapkan media dan alat pembelajaran 

Untuk pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan telah 

disedia media pembelajaran yang berupa tape, DVD/VCD player, 

sound system, mikropon, LCD, televisi dan lain-lain yang disediakan 

di ruang kesenian. Guru senitari pun menyediakan beberapa alat 

berupa VCD dan kaset. Adapun alat pembelajaran lain yang 

mendukung misalnya gamelan pun tersedia. Untuk kelengkapan 

kostum tari disediakan sendiri oleh guru sedangkan sampur setiap 

siswa telah memiliki sendiri. 
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4.2.1.2 Deskripsi Proses Pembelajaran di Kelas 

Observasi proses pembelajaran selengkapan sebagai berikut : 

(a)  Menit ke-1 sampai dengan menit ke-5 

Guru : “Assalamu „alaikum warohmatullahi wabarokatu” 

     ( kemudian siswa menjawab salam bersama-sama ) 

Guru : “Anak-anak, sebelum kita belajar mari kita berdoa, 

silakan ketua kelas memimpin do‟a.”   

( kemudian ketua kelas memimpin doa ) 

Guru : “Ada yang tidak masuk hari ini ?”   

( kemudian ketua kelas menjawab nihil ) 

Guru : “Anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk 

mencapai  Standar Kompetensi mengekspresikan diri 

melalui karya seni tari tunggal pada kompetensi dasar 

mengeksplorasi pola lantai gerak tari tunggal daerah 

setempat. Kita akan berusaha mencapai tujuan 

pembelajaran yaitu : (1) Mengidentifikasi jenis karya 

seni tari tunggal dari daerah Jawa Tengah, (2) 

Menjelaskan ragam gerak seni tari tunggal dari Jawa 

Tengah , dan (3)mendemonstrasikan gerak tari 

tunggal daerah Jawa Tengah, yaitu untuk hari ini kita 

pilih materi  tari Gambiranom.” 

Guru : “ Apakah anak-anak pernah melihat orang 

menampilkan tari Gambiranom?” 

( beberapa siswa menjawab belum pernah melihat 

langsung tapi pernah melihat tayangan CD atau 

rekaman CD) 

Guru : “Mari kita pelajari gerakan-gerakan tari Gambiranom, 

saya harap anak-anak mengikuti pelajaran dengan 

sungguh-sungguh agar cepat  memahami dan mampu 

mendemontrasikan. Anak-anak sudah siap?”   

( kemudian siswa-siswa menjawab : “ Siap Bu”.) 

 

 

(b)  Menit ke-6 sampai dengan menit ke-15 

 

Guru : “anak-anak sebelum kita menarikan tari Gambiranom, 

kita apresiasi dulu melihat tayangan tari Gambiranom 

yang ada di video. Nanti kita akan tahu betul ragam 

gerak, rias busana tari Gambiranom, mari kita 

saksikan!!!! Jangan rame ya.....” 

Siswa : “ ya bu......” 

(c)  Menit ke-15 sampai dengan menit ke-30 
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Guru : “Dilihat dari ragam geraknya, tari Gambiranom ini 

termasuk tari klasik tari tunggal yang berasal dari 

Surakarta. Tari Gambiranom di mulai dari beksan I yaitu 

Nikelwarti atau sembahan, sabetan, besut dan tanjak” 

 

. Beksan I : 

Nikelwarti, mangenjali atau sembahan 

Sabetan, besut, dan tanjak 

Kengser ke kanan menthang kiri, tawing kiri 

Kengser ke kiri menthang kanan, tawing kanan 

Sabetan, besut, tanjak kiri 

Lumaksana 3 x, ombak banyu, besut, tanjak kiri,  srisig kembali 

ke gawang tengah, besut tancep 

 

Beksan II : 

Lumaksana 5 x, besut, tanjak kanan 

Ulap-ulap kiri, lilingan kanan trecet ke kiri, hadapkirimenthang 

sampir sampur 

Ogek lambung, besut, tanjak kanan 

laku telu, besut tancep hadap kawuri 

Ulap-ulap kiri, lilingan kanan, trecet ke kirihadapkiri 

Lumaksana 5 x, ombak banyu besut, tancep kanan 

Sri Suratih : “ ayo anak-anak semua berdiri untuk praktekbeksan I 

dilanjutkan beksan II... dengan posisi jengkeng badan tegap, 

sampur di taruh kedepan, pandangan ke kiri, setelah beksan I 

selesai dilanjutkan beksan II ya....” 

Sri Suratih : “Sudah jelas ????? ada yang ditanyakan sampai 

beksan II?? 

Siswa : “Sudah bisa bu.... jelas” 

Sri Suratih : “ya sudah kita lanjutkan ke beksan III, siap ??? 

 Lanjut ke beksan III yaitu: 

Ogek lambung 

Ngigel gulu, entragan 

Trap jamang, entragan 

Trap rikma kiri-kanan, entragan 

Nimbang sampur, entragan 

Tumpang tali, entragan 

Racutan kanan-kiri 

Hadapkanan, ulap-ulap tawing kiri 

Balik kiri, ulap-ulap tawing kanan 

Pondhongan maju 

Trecet mundur, mbalik nikelwarti 

 

(d)  Menit ke-30 sampai dengan menit ke-60 
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Beksan IV: 

Ukel kembar tumpang tali indriya, tawing kiri, trap jamang, 

berdiri besut, tanjak kanan 

Embat ngancap nogowangsul, ngancap, hadapkanan songgo 

nompo 

Ulap-ulap kiri, srisig maju 

Pondhongan mande sampur, besut 

Srisig (kembalikegawang) 

 

Beksan V: 

Hadap kanan ulap-ulap tawing kiri 

Balik ulap-ulap tawing kanan 

Sabetan hadap kanan, besut, tanjak 

Srisig (kembali ke gawang tengah), nikelwarti 

 

(e)  Menit ke-61 sampai dengan menit ke-70 

Guru :” Anak-anak, dari materi yang telah kita pelajari hari 

ini kita simpulkan bahwa tari Gambir anom merupakan 

tari tunggal Jawa Tengah yang menggambarkan 

seorang ksatria yang telah jatuh cinta. Dalam tari 

gambiranom terdapat banyak gerakan-gerakan misalnya 

nikelwarti, sabetan, kengser, besut, tanjak, lumaksanan, 

ulap-ulap, ogek lambung, ngigel gulu, trap jamang, trap 

rikma, nimbang sampur, racutan, trecet, dan srisig”.   

 

(f)  Menit ke-71 sampai dengan menit ke-80 

Guru :”Anak-anak, silakan sekarang lakukan beberapa 

gerakan yang saya perintahkan dengan benar, kita 

mulai ya, lakukan gerakan beksan I!” kemudian Sri 

Suratih,S.Pd. berkeliling danmenilai dalam bentuk 

catatan-catatan di buku penilaian, kemudia Sri 

Suratih,S.Pd.  menyampaikan kepada siswa : “ 

Selanjutnya lakukan gerakan tari Gambiranom beksan 

II!” kemudian kembali Sri Suratih,S.Pd. berkeliling dan 

menilai dalam bentuk catatan-catatan di buku penilaian. 

Guru : “kaset ini nanti saya berikan ketua kelas, silakan 

gunakan secara bergilir untuk latihan berkelompok di 

rumah”. 

Guru :” anak-anak, pelajaran tari untuk hari ini sementara itu 

dulu, mari kita tutup dengan doa, silakan ketua kelas 

memimpin do‟a.”   
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4.2.1.3 Tahap Penyampaian 

 Untuk mengetahui tahap penyampaian pada pembelajaran seni 

tari di SMPN 1 Batangan, peneliti mengadakan observasi langsung 

pada saat guru seni tari melaksanakan pembelajaran tari. Pada tahap 

penyampaian ini dipilah menjadi 3 yaitu kegiatan awal, kegiatan inti 

dan kegiatan akhir masing-masing dengan alokasi waktu 5 menit, 50 

menit dan 25 menit untuk setiap pertemuan ( 80 menit ).  Masing 

masing kegiatan  sebagai berikut : 

a. Kegiatan awal  

Pada kegiatan ini guru mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan kegiatan-kegiatan antara lain mengucapkan salam, mengecek 

kehadiran, mengatur tempat duduk, menyampaikan kompetensi 

dasar, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan tes awal, 

memberikan apersepsi dan motivasi.Hasil observasi tanggal 14 

Februari 2013 sebagai berikut : 

- Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do‟a 

- Guru membacakan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) serta tujuan pembelajaran 

- Guru bertanya pada siswa sesuai daftar pertayaan pre tes yang 

tercantum pada RPP. 

- Guru memotivasi siswa dengan cara guru meminta agar siswa 

mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh 
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- Memberikan apersepsi dan motivasi, pada saat itu guru 

memberikan apersepsi bahwa tarian Gambiranom bahwa tari 

Gambiranom merupakan tarian Jawa Tengah yang 

menggambarkan seorang kesatria yang sedang jatuh cinta. Tari 

ini termasuk tari klasik putra alus. Kemudian guru memotivasi 

agar siswa mempelajari tari ini dengan sungguh-sungguh agar 

memahami semua gerak dasar secara benar. 

 

 b. Kegiatan inti 

Pada kegiatan ini tahap penyampaian meliputi elaborasi, 

kolaborasi dan konfirmasi. Pada elaborasi siswa menyerap materi 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Pada saat peneliti 

mengamati jalannya kegiatan belajar mengajar, guru menayangkan 

tarian Gambiranom tersebut pada layar LCD. Kemudian guru 

menjelaskan secara rinci ragam gerak tari tersebut serta 

mendemontrasikan di depan siswa yang meliputi : 

1. Beksan I : 

1.1.  Nikelwarti, mangenjali atau sembahan 

1.2. Sabetan, besut, dan tanjak 

1.3. Kengser ke kanan menthang kiri, tawing kiri 

1.4. Kengser ke kiri menthang kanan, tawing kanan 

1.5. Sabetan, besut, tanjak kiri 
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1.6. Lumaksana 3 x, ombak banyu, besut, tanjak kiri,  srisig 

kembali ke gawang tengah, besut tancep 

2. Beksan II : 

2.1.   Lumaksana 5 x, besut, tanjak kanan 

2.2.   Ulap-ulap kiri, lilingan kanan trecet ke kiri, hadapkiri 

menthang sampir sampur 

2.3.   Ogek lambung, besut, tanjak kanan 

2.4.   Laku telu, besut tancep hadap kawuri 

2.5.   Ulap-ulap kiri, lilingan kanan, trecet ke kirihadapkiri 

2.6.   Lumaksana 5 x, ombak banyu besut, tancep kanan 

3. Beksan III: 

3.1 Ogek lambung 

3.2.  Ngigel gulu, entragan 

3.3.  Trap jamang, entragan 

3.4.  Trap rikma kiri-kanan, entragan 

3.5.  Nimbang sampur, entragan 

3.6.  Tumpang tali, entragan 

3.7.  Racutan kanan-kiri 

3.8.  Hadapkanan, ulap-ulap tawing kiri 

3.9.  Balik kiri, ulap-ulap tawing kanan 

3.10.  Pondhongan maju 

3.11.  Trecet mundur, mbalik nikelwarti 

4. Beksan IV: 
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4.1.  Ukel kembar tumpang tali indriya, tawing kiri, trap 

jamang, berdiri besut, tanjak kanan 

4.2.  Embat ngancap nogowangsul, ngancap, hadapkanan 

songgo nompo 

4.3.  Ulap-ulap kiri, srisig maju 

4.4.  Pondhongan mande sampur, besut 

4.5.  Srisig (kembalikegawang) 

5. Beksan V: 

5.1.  Hadap kanan ulap-ulap tawing kiri 

5.2.  Balik ulap-ulap tawing kanan 

5.3.  Sabetan hadap kanan, besut, tanjak 

5.4.  Srisig (kembali ke gawang tengah), nikelwarti 

- Guru menayangkan tarian Gambiranom pada layar LCD 

dan siswa menyaksikannya 

- Guru sesekali menghentikan tayangan (pause) dan 

menjelaskan gerakan yang baru saja ditayangkan 

kemudian guru melanjutkan penayangan tai Gambiranom 

selanjutnya 

- Guru menjelaskan ragam gerak yang terdapat pada tari 

gambir anom disertai demontrasi gerakan-gerakan tersebut 

mulai dari beksan I sampai beksan III. 

- Siswa mengikuti gerakan-gerakan tari gambiranom 

dengan bimbingan guru. 
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- Guru melakukan tes dalam proses dengan cara guru 

meminta beberapa siswa untuk memperagakan gerakan 

tari gambiranom beksan I sampai III di depan kelas 

kemudian jika salah guru membenahi gerakan tersebut dan 

siswa lain mengikuti.  

- Guru menjelaskan ragam gerak yang terdapat pada tari 

gambir anom disertai demontrasi gerakan-gerakan tersebut 

mulai dari beksan IV dan V. 

- Siswa mengikuti gerakan-gerakan tari gambiranom 

dengan bimbingan guru. 

- Guru melakukan tes dalam proses dengan cara guru 

meminta beberapa siswa untuk memperagakan gerakan 

tari gambiranom beksan IV dan V  di depan kelas 

kemudian jika salah guru membenahi gerakan tersebut dan 

siswa lain mengikuti.  

- Guru menjelaskan kembali ragam gerak tari gambir anom 

dengan memberikan beberapa penjelasan koreksi gerakan-

gerakan siswa  yang salah dalam memperagakan ragam 

gerak tari Gambiranom dan menjelaskan gerakan yang 

benar. 

- Guru menyimpulkan pelajaran dan menegaskan kembali 

kisah yang terkandung dalam tari Gambiranom 
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- Guru meminta siswa untuk mempelajari lebih lanjut tari 

Gambiranom mulai beksan III sampai V secara 

berkelompok baik di rumah maupun di sekolah dengan 

menjelaskan siswa dapat memakai CD dan VCD di 

sekolah secara bergilir. 

Setelah itu kemudian siswa mengikuti gerakan-gerakan tersebut 

dengan bimbingan guru. Setelah kegiatan bimbingan tersebut selesai 

maka guru meminta salah satu siswa menampilakan di depan siswa 

lainnya dan guru akan meminta pendapat siswa benar atau salah 

gerakan-gerakan yang ditampilkan siswa yang ada di depan kelas 

tersebut. Demontrasikan di depan kelas. Pada saat itu telah terjadi 

kolaborasi baik anatar siswa maupun guru dengan siswa. Selanjutnya 

guru menjelaskan kembali tentang tari Gambiranom tersebut dan 

menyimpulkan intisari materi pelajaran pada saat itu. Pada tahap ini 

telah terjadi konfirmasi. Pada saat tahap kegiatan inti ini terjadi 

interaksi guru-siswa maupun siswa dengan siswa lain dan pada tahap 

inilah terjadi transfer ilmu baik dari guru ke siswa maupun dari 

sumber belajar (buku, VCD, atau yang lain ) kepada siswa. Bentuk-

bentuk interaksi yang teramati ( observasi tanggal 14 Februari 2014 ) 

sebagai berkut : 

1) Interaksi guru-siswa : 
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a) Guru menyampaikan materi pembelajaran dan siswa membuat 

catatan-catatan penting, dengan sesekali meminta penjelasan 

guru untuk diulangi. 

b) Beberapa siswa mengajukan pertanyaan dan guru memberikan 

jawaban langsung. 

c) Guru membimbing siswa ketika berlatih suatu gerakan tari 

d) Siswa meminta koreksi guru apakah gerakannya tersebut sudah 

benar atau tidak. 

1) Interaksi siswa dengan siswa : 

a) Siswa saling berdiskusi tentang tayangan CD yang 

menampilkan tari gambiranom. 

b) Siswa ketika dilatih guru melakukan gerakan saling 

memberikan koreksi gerakan temannya. 

Pada kegiatan inti ini pula metode yang telah dipilih oleh guru 

diterapkan dalam pembelajaran.  

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa kegiatan inti 

terjadi : 

1. Elaborasi; guru menjelaskan atau menjabarkan materi pelajaran 

dengan metode yang telah dipilih sesuai yang tercantum pada 

RPP misalnya ceramah, demontrasi, praktik dan lain-lain. 

2. Kolaborasi; yaitu terjadi interaksi baik antara guru dengan siswa 

atau siswa dengan siswa melalui diskusi kelompok atau diskusi 
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kelas misalnya seperti yang dilakukan guru seni tari dengan 

meminta salah satu anak maju dan menampilkan tarian kemudian 

guru meminta pendapat atau tanggapan siswa yang lain. 

3. Konfirmasi; yaitu penegasan atau pembenaran dimana ini 

dilakukan guru untuk memberikan konsep yang benar dan 

melekat kuat pada siswa. 

c. Kegiatan akhir  

Pada kegiatan akhir yang dilakukan guru seni tari di SMPN 1 

Batangan antara lain : 

- Guru memberikan pertanyaan sesuai daftar pertanyaan tes 

akhir yang terdapat pada RPP yaitu tentang makna tari 

Gambiranom dan macam-macam ragam gerak tari Gambir 

anom mulai beksan I dan beksan II. 

- Guru memberikan tes unjuk kerja pada siswa untuk 

melakukan gerakan-gerakan tari Gambiranom mulai 

beksan I sampai beksan II kemudian guru membuat 

catatan-catatan penilaian. 

- Guru memberikan tugas rumah berupa tugas secara 

berkelompok untuk latihan tari Gambiranom beksan I 

sampai dengan V dan minggu depan akan diminta untuk 

memperagakan secara bergilir. 

- Guru meminta ketua kelas memimpin do‟a penutup. 
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1. Menyimpulkan materi pembelajaran, yaitu hal-hal yang penting dari 

materi tersebut ditekankan kembali kepada siswa, sebagaimana 

dilakukan Sri Suratih (observasi tanggal 14 Februari 2013), Sri 

Suratih telah memberikan kesimpulan dengan menyampaikan 

kepada siswa :” Anak-anak, dari materi yang telah kita pelajari hari 

ini kita simpulkan bahwa tari Gambir anom merupakan tari tunggal 

Jawa Tengah yang menggambarkan seorang ksatria yang telah jatuh 

cinta. Dalam tari gambir anom terdapat banyak gerakan-gerakan 

misalnya nikelwarti, sabetan, kengser, besut, tanjak, lumaksanan, 

ulap-ulap, ogek lambung, ngigel gulu, trap jamang, trap rikma, 

nimbang sampur, racutan, trecet, dan srisig. 

2. Memberikan tes akhir pelajaran, yaitu dengan cara meminta siswa 

untuk menjawab pertanyaan tentang makna yang terkandung pada 

tari gambir anom dan  meminta siswa menyebutkan gerakan-

gerakan tari gambir anom mulai beksan I sampai dengan II. 

Kemudian guru juga melakukan penilaian unjuk kerja dengan cara 

meminta siswa melakukan gerakan-gerakan tari yang telah 

dipelajari hari itu seperti yang dilakukan Sri Suratih (observasi 

tanggal 14 Februari 2013) dengan menyampaikan kepada siswa 

:”Anak-anak, silakan sekarang lakukan beberapa gerakan yang saya 

perintahkan dengan benar, kita mulai ya, lakukan gerakan beksan 

I!” kemudian Sri Suratih,S.Pd. berkeliling danmenilai dalam bentuk 

catatan-catatan di buku penilaian, kemudia Sri Suratih,S.Pd.  
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menyampaikan kepada siswa : “ Selanjutnya lakukan gerakan tari 

Gambiranom beksan II!” kemudian kembali Sri Suratih,S.Pd. 

berkeliling danmenilai dalam bentuk catatan-catatan di buku 

penilaian. 

3. Memberikan tugas, yaitu berupa tugas untuk berlatih kelompok 

atau tugas lain yang berkaitan dengan tari yang sedang dipelajari, 

sebagaimana dilakukan Sri Suratih (observasi tanggal 14 Februari 

2013 dengan mengatakan pada siswa : “kaset ini nanti saya 

berikan ketua kelas, silakan gunakan secara bergilir untuk latihan 

berkelompok di rumah”. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam dan dilanjutkan dengan 

do‟a jika pelajaran pada jam terakhir, sebagaimana dilakukan Sri 

Suratih (observasi tanggal 14 Februari 2013) dengan 

mengatakan:” anak-anak, pelajaran tari untuk hari ini sementara 

itu dulu, mari kita tutup dengan doa, silakan ketua kelas 

memimpin do‟a.”   

Berikut ini disajikan berbagai dokumentasi foto kegiatan 

pembelajaran seni tari ketika peneliti melakukan observasi . 
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Gb. 15 Tahap Penyampaian 

(Dokumentasi Rakanita 2013) 

 Gambar nomor 15 merupakan kondisi dalam proses 

pembelajaran di ruang praktek seni tari, dapat dilihat bahwa peserta 

didik sedang menerima pemaparan suatu materi tari dari guru. Siswa 

terlihat antusias saat menyaksikan tari Gambiranom melalui LCD. 

Dengan menayangkan melalui LCD terlebih dahulu sebelum tahap 

latihan dilkaukan diharapkan siswa mempunyai persepsi awal dan 

motivasi untuk mempelajari gerakan-gerakan Tari Gambiranomserta 

memiliki gambaran yang jelas tentang tatarias dan busana tari 

Gambiranom, juga ekspresi dalam menari Gambiranom. 

4.2.1.4 Tahap Latihan 

Pada pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan tahap latihan 

dilaksanakan baik dalam kegiatan tatap muka ( kegiatan KBM) sesuai 

jadwal maupun di luar jam atau jadwal pelajaran misalnya pada 

kegiatan ekstrakurikuler ( jam tambahan sore hari ) , latihan kelompok, 

latihan individu di rumah siswa. setelah suatu materi pelajaran 

disampaikan kemudian guru memberikan latihan maka agar siswa 

benar-benar bisa menguasai materi dan terampil melakukan gerakan-

gerakan tari tersebut dibentuklah kelompok-kelompok yang selanjutnya 

kelompok-kelompok tersebut akan berlatih secara mandiri yang dapat 

dilakukan di sekolah maupun di rumah salah satu anggota kelompok. 

Untuk tari Gambiranom ini sudah pernah ditampilakn oleh siswa pada 

acara pagelaran dan telah direkam sehingga SMPN 1 Batangan 
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memiliki VCD rekaman dan itu bisa digandakan oleh siswa untuk 

mempercepat penyerapan materi dan kelancaran Pembelajaran pada 

tahap latihan ini bisanaya dilakukan oleh guru pada beberapa pertemuan 

berikutnya karena untuk menguasai satu tarian tidaklah cukup hanya 

dengan satu kali pertemuan/tapka. Jadi pada tahap latihan ini 

membutuhkan motivasi yang tinggi pada diri siswa untuk dengan tekun 

menguasai gerakan-gerakan tari yang telah disampaikan oleh guru. 

  Berikut ini dokumen tahap latihan pada pembelajaran tari di 

SMPN 1 Batangan : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Gb. 16 Tahap latihan Gerak Dasar Tari Gambiranom 

   (Dokumentasi Rakanita 2013)  

 Gambar nomor 16 terlihat siswa sedang melakukan tahap 

latihan gerak dasar tari Gambiranom setelah berapresiasi. Siswa 

berusaha dan antusias menguasai gerakan-gerakan gerak tari 

Gambiranom. Guru sebagai pembimbing , mengamati gerak siswa yang 

sedang mendemontrasikan sedikit demi sedikit gerak tari 
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Gambiranomseperti pada video, membetulkan sikap gerak siswa yang 

masih kurang sempurna dan kurang betul dan membetulkan tempo 

gerakan yang tidak sesuai dengan iringan musik tari. Pembelajaran 

tampak peserta didik yang aktif,  dan sesekali guru memberikan contoh 

gerakan yang benar. Demikian pembelajaran ini diulang-ulang agar 

siswa semakin baik dalam menyerap materi pelajaran. 

4.2.1.5 Tahap Penampilan 

 Tujuan tahap penampilan adalah untuk memastikan bahwa 

materi pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Pada tahap 

dapat diketahui sejauh mana eksplorasi yang telah dilakukan siswa 

dapat terukur. Tahap penampilan pada pembelajaran seni tari di SMPN 

1 Batangan terwujud pada berbagai kegiatan antara lain : 

1. Kegiatan penilaian , yaitu pada saat guru melakukan penilaian baik 

berupa ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, ulangan kenaikkan kelas maupun ujian sekolah. Semua 

bentuk evaluasi / penilaian pembelajaran seni tari dilakukan dengan 

uji praktik atau unjuk kerja yaitu menampilkan beberapa gerakan-

gerakan tari atau menampilkan tarian yang telah diajarkan secara 

utuh.  

2. Kegiatan lain non penilaian 

Tahap penampilan selain pada kegiatan penilaian sering pula 

dilakukan dalam kegiatan lain non penilaian misalnya pada kegiatan 

ulang tahun sekolah, kegiatan lomba antar kelas, kegiatan perpisahan 
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/ wisuda, kegiatan pentas tari pada acara hajatan masyarakat sekitar 

misalnya sedekah bumi (bersih desa), resepsi, dan lain-lain. Dari 

hasil wawancara peneliti baik kepada kepala sekolah, guru maupun 

siswa SMPN 1 Batangan diketahui sangat siswa yang pernah tampil 

dalam acara-acara tersebut. Kegiatan-kegiatan penampilan seperti ini 

sangat efektif untuk pengembangan kompetensi siswa bahkan akan 

menumbuhkan jiwa mencintai budaya khususnya seni tari.  

Berikut ini dikumentasi tahap penampilan pebelajaran seni tari 

di SMPN 1 Batangan : 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 17 : Tahap penampilan mendukung acara peringatan 

hari besar (Tari Rodat) 
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Gambar 18 : Tahap penampilan acara expo pembelajaran 

SMPN 1 Batangan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 : Tahap penampilan acara expo pembelajaran 

SMPN 1 Batangan (Tari Gambyong) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 : Tahap penampilan pada acara ujian praktik (Tari 

Kuda-kuda) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20 : Tahap penampilan pada acara ujian praktik (Tari 

Topeng) 
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Gambar 21 : Tahap penampilan pada acara ujian praktik (Tari 

Pongan) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22 : Tahap penampilan pada acara ujian praktik (Tari 

Goyang-goyang) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 : Tahap penampilan pada acara purnawiyata (Tari 

Jathilan) 
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4.3. Aspek-aspek Pembelajaran Seni Tari di SMPN 1 Batangan 

4.3.1 Aspek Tujuan dan Ruang Lingkup Pembelajaran 

Sebagaimana dalam lampiran Permendiknas No 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi Satuan Pendidikan dasar dan Menengah, mata 

pelajaran seni budaya (di dalamnya termasuk seni tari) memiliki tujuan 

dan ruang lingkup pembelajaran sebagai berikut : 

4.3.1.1. Tujuan 

Mata pelajaran Seni Budaya di SMPN 1 Batangan bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1. Memahami konsep dan pentingnya seni budaya 

2. Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya 

3. Menampilkan kreativitas melalui seni budaya  

4. Menampilkan peran serta dalam seni budaya dalam tingkat lokal, 

regional, maupun global. 

 4.3.1.2. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup mata pelajaran Seni Budaya di SMPN 1 Batangan 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 
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1. Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-

mencetak, dan sebagainya 

2. Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, 

memainkan alat musik, apresiasi karya musik 

3. Seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh 

dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari 

4. Seni teater, mencakup keterampilan olah tubuh, olah pikir, dan olah 

suara yang  pementasannya memadukan unsur seni musik, seni tari 

dan seni peran. 

Selanjutnya diberikan penjelasan bahwa di antara keempat bidang 

seni yang ditawarkan, minimal diajarkan satu bidang seni sesuai dengan 

kemampuan sumberdaya manusia serta fasilitas yang tersedia. Pada 

sekolah yang mampu menyelenggarakan pembelajaran lebih dari satu 

bidang seni, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih bidang seni 

yang akan diikutinya.  

4.3.2. Siswa 

Siswa merupakan subjek pembelajaran. Siswa di SMPN 1 

Batangan pada tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 444 siswa dengan 

jumlah rombongan belajar 18 rombel. Keadaan siswa SMPN 1 Batangan 

sebagai berikut : 
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No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VII 88 122 210 

2  46 63 109 

3 IX 59 76 135 

Jumlah 193 261 444 

( Sumber : Dokumentasi Administrasi kesiswaan SMPN 1 

Batangan) 

  Adapun siswa kelas VIIB yang mengikuti pembelajaran pada 

saat peneliti melakukan observasi sebagai berikut : 

No Nama NIS 
Jenis 

kelamin 
Keterangan 

1 Adi Prastyo  5404 L Hadir  

2 Ahmad Efendy M.P. 5405 L Hadir  

3 Aldo Setya  Junianto  5406 L Hadir  

4 Aulia Kurnia Rosada  5407 P Hadir  

5 Dedi Irawan  5408 L Hadir  

6 Dinda Khusyinun Nadliroh  5409 P Hadir  

7 Dion  5410 L Hadir  

8 Eko Setiawan  5411 L Hadir  

9 Esti Muspitasari  5412 P Hadir  

10 Fiyani Anggun Dwi Kinanti 5413 P Hadir  

11 Frisqui Amaya Putri  5563 P Hadir  

12 Jumari 5414 L Hadir  

13 Kisma Winanti 5566 P Hadir  

14 Mardiyanti 5415 P Hadir  

15 Melania Cristy Agustin  5416 P Hadir  

16 Muhammad Eka Susanto  5417 L Hadir  

17 
Muhammad Yulian 

Febrianto  
5418 

L Hadir  

18 Nur Afifah  5419 P Hadir  

19 Nurul Istiqomah 5420 P Hadir  
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20 Nurul Maulidiah 5421 P Hadir  

21 Safitri Handayani  5422 P Hadir  

22 Silvia Dwi Cahyanigrum  5423 P Hadir  

23 Usman Maulana Yusuf  5424 L Hadir  

24 Yulia  5425 P Hadir  

 

Dari 24 siswa yang terdiri 10 siswa laki-laki dan 14 siswa 

perempuan pada saat itu mengikuti pembelajaran semua. 

Pada saat peneliti melakukan observasi pembelajaran di kelas 

(ruang kesenian ) ternyata semua anak baik laki-laki maupun 

perempuan sangat antusias pada pelajaran seni tari. Hasil wawancara 

pada beberapa siswa kecenderungan sebagian besar menyukai pelajaran 

seni tari. 

4.3.3 Guru  

4.3.3.1 Kualifikasi Guru Seni Tari SMPN 1 Batangan 

Guru Seni Tari SMPN 1 Batangan memiliki kualifikasi yang memadai yaitu 

memiliki latar pendidikan seni tari jenjang S-1 alumnus UNNES tahun 2002. 

Guru seni tari SMPN 1 Batangan juga telah bersertifikasi sebagai guru 

profesional.  

4.2.2.1 Pengalaman mengajar Guru Seni Tari SMPN 1 Batangan 

Guru senitari SMPN 1 Batangan telah memiliki pengalaman 

mengajar yang cukup lama yaitu 23 tahun. Pengalaman–pengalaman yang 

diperoleh merupakan modal bagi beliau untuk terus meningkatkan kualitas 
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pembelajaran seni tari serta kemampuan memacu motivasi peserta didik 

dalam mengikuti pelajaran seni tari agar prestasi seni tari makin baik. 

4.3.4 Metode Pembelajaran 

Di SMPN 1 Batangan guru seni budaya menerapkan strategi metode 

pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan. Dalam strategi metode 

pengorganisasian guru telah memilih materi yang disesuaikan sesuai dengan 

kurikulum dan karakteristik peserta didik, guru mengacu pada kurikulum 

sebelumnya yang telah disusun sekolah yaitu KTSP dengan mengedepankan 

kearifan lokal budaya setempat. Strategi metode penyampaian juga 

diterapkan pada guru seni budaya khususnya seni tari, guru mula-mula 

menyampaikan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa kemudian guru 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar baik dengan mendemonstrasikan, 

atau melatih langsung gerakan-gerakan tari serta membimbing sampai siswa 

menguasai materi tersebut. Selanjutnya pada strategi metode pengelolahan 

guru menyiapkan segala sesuatu baik menyusun rencana pembelajaran, 

memilih metode pembelajaran, menyiapkan media serta menyusun rencana 

penilaian dan guru dituntut mampu bekerja dengan profesional dalam 

menerapkan strategi metode pengelolahan. 

Guru seni tari di SMPN 1 Batangan sudah menggunakan strategi 

metode pengorganisasian, penyampaian dan pengelolaan. Sebelum 

mengajar guru seni tari dalam hal ini Sri Suratih, S.Pd. melaksanakan 

beberapa strategi metode pembelajaran yaitu dengan memilih materi yang 
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sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada pada 

kurikulum, kemudian sebelum mengajar Sri Suratih, S.Pd. mengkaji 

kesesuaian materi dengan kemampuan siswa usia SMP. Setelah sesuai, 

tindakan selanjutnya disampaikan oleh siswa kemudian melatih sampai bisa. 

Sri Suratih, S.Pd. juga menggunakan CD atau LCD untuk menayangkan 

beberapa contoh-contoh tarian dalam pembelajaran apresiasi. Karakteristik 

pelajaran seni budaya khususnya seni tari berbeda dengan pelajaran lain 

maka siswa dituntut memiliki kemampuan apersepsi, eksplorasi dan 

apresiasi terhadap seni tari. Kompetensi itu melibatkan langsung daya cipta, 

rasa dan karsa. 

Pada pembelajaran seni budaya khusunya seni tari guru Seni Tari 

sedah menerapkan Metode strategi pembelajaran yaitu strategi metode 

pengorganisasian, penyampain dan pengelolahan. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Uno (2006:17) bahwa variabel metode 

pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu strategi metode pengorganisasian, 

penyampaian dan pengelolahan.  

Metode mengajar yang digunakan guru seni tari adalah metode 

ceramah, metode demonstrasi, dan metode drill. Pada metode ceramah Sri 

Suratih, S.Pd. memberikan apersepsi terlebih dahulu, setelah itu 

menjelaskan materi yang akan diajarkan. Metode demonstrasi juga 

diterapkan pada proses pembelajaran seni tari, yaitu dengan guru 

mempraktekkan gerak dasar tari Gambiranom terlebih dahulu setelah itu 

siswa menirukan gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh Sri Suratih, S.Pd.. 
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Metode drill dilakukan setelah siswa menerima materi praktek, siswa 

berlatih sampai bisa dan guru memberikan penilaian setelah siswa maju satu 

per satu untuk praktek. 

4.3.5 Materi Pembelajaran Seni Tari 

Materi pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan mengacu pada 

Kurikulum 2006 yang telah dikembangkan dalam bentuk KTSP yaitu 

Kurikulum SMPN 1 Batangan Tahun 2012. Sebagai contoh pada saat peneliti 

melakukan observasi pada pembelajaran di kelas VII di SMPN 1 Batangan 

pada saat itu dengan standar kompetensi mengapresiasi tari daerah setempat 

dengan kompetensi dasar mengidentifikasikan jenis karya seni tari tunggal 

daerah setempat. Sri Suratih, S.Pd. memberikan materi tari Gambiranom sesuai 

dengan silabus dan karakteristik peserta didiknya. Sri Suratih, S.Pd. 

menjelaskan pada siswa bahwa Tari Gambiranom merupakan tarian klasik 

yang berasal dari Surakata Jawa Tengah yang berjenis tari putra alus. Jadi tidak 

hanya siswa laki-laki yang bisa menarikan tetapi semua siswa perempuan juga 

bisa mengikuti dan membawakan tarian dengan baik. Tarian ini bertema 

percintaan yang menggambarkan seorang kesatria prabu Gambiranom yang 

sedang kasmaran, tarian ini berunsur gerak yang halus dan ekspresi yang luluh. 

Sri Suratih, S.Pd. menuntut siswa-siswa nya agar membawakan tarian dengan 

gerak yang halus dan ekspresi yang luluh. Sebelum mempraktekkan tarian 

Gambiranom Sri Suratih, S.Pd. menjelaskan tentang kriteria tari Gambiranom. 

Setelah menjelaskan dan menerangkan tentang tarian Gambiranom, siswa 
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diajak untuk mempraktekkan gerak-gerak dasar yang ada pada tari 

Gambiranom. 

Adapun gerakan-gerakan pada tari Gambiranom yang sedang disajikan 

guru pada saat dilakukan observasi yaitu sebagai berikaut : 

1. Beksan I : 

1.  Nikelwarti, mangenjali atau sembahan 

2. Sabetan, besut, dan tanjak 

3. Kengser ke kanan menthang kiri, tawing kiri 

4. Kengser ke kiri menthang kanan, tawing kanan 

5. Sabetan, besut, tanjak kiri 

6. Lumaksana 3 x, ombak banyu, besut, tanjak kiri,  srisig 

kembali ke gawang tengah, besut tancep 

1. Beksan II : 

1. Lumaksana 5 x, besut, tanjak kanan 

2. Ulap-ulap kiri, lilingan kanan trecet ke kiri, hadapkiri 

menthang sampir sampur 

3. Ogek lambung, besut, tanjak kanan 

4. Laku telu, besut tancep hadap kawuri 

5. Ulap-ulap kiri, lilingan kanan, trecet ke kirihadapkiri 

6. Lumaksana 5 x, ombak banyu besut, tancep kanan 

1. Beksan III: 

1. Ogek lambung 
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1. Ngigel gulu, entragan 

2. Trap jamang, entragan 

3. Trap rikma kiri-kanan, entragan 

4. Nimbang sampur, entragan 

5. Tumpang tali, entragan 

6. Racutan kanan-kiri 

7. Hadapkanan, ulap-ulap tawing kiri 

8. Balik kiri, ulap-ulap tawing kanan 

9. Pondhongan maju 

10. Trecet mundur, mbalik nikelwarti 

11. Beksan IV: 

1. Ukel kembar tumpang tali indriya, tawing kiri, trap 

jamang, berdiri besut, tanjak kanan 

2. Embat ngancap nogowangsul, ngancap, hadapkanan 

songgo nompo 

3. Ulap-ulap kiri, srisig maju 

4. Pondhongan mande sampur, besut 

5. Srisig (kembalikegawang) 

6. Beksan V: 

1. Hadap kanan ulap-ulap tawing kiri 

2. Balik ulap-ulap tawing kanan 

3. Sabetan hadap kanan, besut, tanjak 

4. Srisig (kembali ke gawang tengah), nikelwarti 
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Pada bagian lain pada silabus SK dan KD yang tertera pada Kurikulum 

2006 ada pada Kurikulum SMPN 1 Batangan Tahun 2012 dengan dilengkapi 

jenis tarian yang relevan untuk tiap-tiap pencapaian SK dan KD tersebut. 

4.3.6 Media Pembelajaran Seni Tari 

Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. 

Metode pembelajaran selalu diperlukan oleh guru disaat menyampaikan 

materi pembelajaran kepada siswa. Pembelajaran seni tari di SMPN 1 

Batangan menggunakan media audio visual untuk memotivasi siswa dalam 

kegiatan berapresiasi karya seni tari. Sri Suratih, S.Pd. menggunakan LCD, 

Laptop, Layar Proyektor untuk media mengajar. Siswa diajak menonton 

video yang ditayangkan dari Laptop dan dihubungkan ke LCD atau 

Proyektor. Siswa kecenderungan senang dan bisa melihat tayangan video 

dengan jelas karena dibantu dengan layar proyektor yang berukuran besar. 

Media audi visual ini sangat mempengaruhi pembelajaran siswa dalam 

berapresiasi, karena siswa dapat melihat atau menyaksikan langsung video-

video tarian yang akan dipraktekan nanti. Sesudah berapresiasi dengan 

melihat contoh-contoh tarian, siswa menjadi tahu gerak-gerak tarian, rias 

busana, dan ekspresi yang akan dipraktekan. Sesudah berapresiasi dengan 

melihat video tari, Sri Suratih, S.Pd. menjelaskan tentang tarian yang akan 

dipraktekan mulai dari gerak, rias busana, dan ekspresi yang dibawakan. 
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Setelah berapresiasi siswa langsung diajak untuk praktek menari mulai dari 

gerak-gerak dasarnya terlebih dahulu. 

4.3.7 Evaluasi Hasil Belajar Seni Tari di SMPN 1 Batangan 

 Evaluasi Hasil Belajar seni tari di SMPN 1 Batangan yang dilakukan 

oleh guru menggunakan prosedur tes dan non tes. Prosedur tes yang 

langsung dilakukan dalam setiap tatap muka meliputi tes awal, tes dalam 

proses, dan tes akhir. Adapun jenis tes berdasarkan tahapan-tahapan 

evaluasi meliputi  Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan 

Akhir Semester, Ulangan Kenaikkan Kelas, dan Ujian Sekolah.  

Bentuk tes berupa tes unjuk kerja atau uji praktik dimana setiap siswa 

baik secara individu atau secara kelompok menampilkan gerakan – gerakan 

tari kemudian guru menilai dari unsur-unsur yang telah dirumuskan terlebih 

dahulu misalnya : unsur kepatan cara melakukan gerakan, unsur tempo 

gerakan, unsur ekspresi, dan lain-lain. Khusus untuk penilaian Ujian 

Sekolah unsur-unsur yang dinilai lebih komplek karena biasanya di SMPN 1 

Batangan ujian Sekolah mata pelajaran Seni Tari dilakukan dalam bentuk 

pagelaran baik individu maupun kelompok. Untuk penilaian kelompok 

biasanya dituntut keserasian, pola lantai, kekompakan dan lain-lain. 

 Adapun untuk penilaian kualitas PBM dilakukan oleh Kepala SMPN 1 

Batangan dalam bentuk supervisi KBM. Supervisi KBM ini dilakukan Kepala 

SMPN 1 Batangan minimal 1 kali dalam 1 semester. Dari supervisi ini kepala 

sekolah akan memberikan masukan kepada guru dalam rangka meningkatkan 
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kualitas KBM. Selain kepala sekolah penilaian KBM dilakukan pula oleh 

pengawas dari dinas pendidikan Kabupaten Pati . 

 

 

 

 

  

 

 

Gb.17 Proses Evaluasi Pembelajaran Seni Tari 

(Dokumentasi Rakanita 2013) 

 

4.3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran Seni Tari 

 Pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan terdapat beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi yang dapat diketahui oleh penulis melalui kegiatan 

observasi dan wawancara. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan 

adalah sebagai berikut: 

4.3.8.1 Faktor-faktor yang Mendukung Proses Pembelajaran Seni Tari 

a. Faktor Siswa 

 . Faktor siswa dapat mendukung belajar dan mengajar seni tari, dapat 

dilihat pada saat pembelajaran seni tari dilakukan, siswa sangat antusias 



110 
 

 

mengikuti, memperhatikan, dan mempraktekkan materi gerak tari yang 

disampaikan oleh guru dengan menggunakan media Audio Visual. Guru 

pengampu pelajaran seni tari mulai menggunakan media Audio visual untuk 

memancing keaktifan siswa dalam pembelajaran seni tari. Tidak hanya siswa 

perempuan saja yang menyukai pelajaran seni tari tetapi siswa laki-laki cukup 

antusias dan senang menerima pelajaran seni tari dan mempraktekan dengan 

baik. Dengan menggunakan media audio visual, siswa menjadi termotivasi 

dengan pelajaran seni tari. 

 

b.  Faktor Guru 

 Latar belakang Guru pengampu mata pelajaran Seni Tari di SMP N 1 

Batangan merupakan guru pengampu yang memiliki kompetensi dan memiliki 

latar belakang pendidikan S1 Seni Tari di UNNES. Pengalaman–pengalaman 

yang diperoleh merupakan suatu modal bagi beliau untuk terus meningkatkan 

pembelajaran seni tari dan alat berjuang untuk meningkatkan motivasi peserta 

didik dalam mengikuti pelajaran seni tari dan meningkatkan prestasi. 

 Kemampuan guru dalam menggunakan media mengajar yaitu dengan 

menggunakan media Audio Visual merupakan salah satu langkah yang diambil 

untuk meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran seni tari yang 

disesuaikan dengan materi yang dapat mendukung proses pembelajaran. 

Motivasi yang diberikan oleh Sri Suratih, S.Pd. kepada siswa dalam 

pembelajaran cukup baik dan dapat dilihat perubahannya, terbukti dengan 

adanya peningkatan minat dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran 
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serta adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam bidang seni tari setiap 

mengambil penilaian setelah materi tari selesai. Selain itu Sri Suratih, S.Pd. 

juga dekat dan membaur dengan siswa nya, tidak hanya siswa perempuan 

tetapi juga siswa laki-laki sebagian besar menyukai sehingga siswa juga senang 

dengan pelajaran seni budaya khususnya seni tari.  

 

c.  Sarana dan Prasarana 

SMPN 1 Batangan sudah mempunyai ruang kesenian untuk praktek 

menari dan panggung terbuka atau joglo untuk pentas dan acara-acara. Adanya 

sarana dan prasarana di SMPN 1 Batangan akan mendukung adanya suatu 

pembelajaran. Pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan prestasi menari 

peserta didik meningkat dengan adanya sarana dan prasaran mendukung. 

Pengadaan sarana dan prasarana didapat dari anggaran rutin tahunan sekolah 

yang diadakan setiap awal tahun pelajaran baru. Segala sesuatu yang masih 

kurang dan belum dipenuhi pada tahun  ajaran yang baru untuk lebih 

meningkatkan kelancaran belajar. 

d. Faktor fasilitas belajar siswa di rumah 

 Fasilitas belajar siswa yang secara pribadi dan bisa digunakan untuk 

belajar  setiap saat di rumah, siswa sudah memiliki CD pembelajaran tari- 

tarian. Adanya fasilitas belajar siswa di rumah akan lebih mempermudah siswa 

untuk belajar dan memahami materi yang disampaikan guru disekolah, 

kemudian diulang kembali oleh siswa dirumah. Kepemilikan CD pembelajaran 

tari-tarian  yang diajarkan oleh guru, dan apabila CD bisa dimiliki semua siswa 
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maka akan mempermudah guru menyampaikan materi dan akan lebih 

memudahkan siswa menghafal materi. 

4.3.8.2 Faktor yang Menghambat Pembelajaran Seni Tari 

a. Faktor Siswa 

 Pelajaran seni tari merupakan suatu pelajaran kesenangan, kemampuan 

siswa SMPN 1 Batangan sangat bervariatif, dan bakat-bakat yang dimiliki 

siswa juga bervariatif. Hal yang demikian memang sulit untuk dipecahkan, 

hanya kesadaran siswa akan pentingnya sebuah pelajaran seni tari dan 

kecerdikan guru untuk menarik minat siswa yang diharapkan mampu merubah 

persepsi sebagian siswa akan tidak pentingnya pelajaran seni tari. 

b.Faktor  Guru 

 Pembelajaran seni tari, guru hanya memberikan materi praktek tari saja 

tanpa materi teori tari diberikan kepada siswa. Guru hanya memberikan materi 

teori tari hanya sekilas dan disisipkan disaat membelajaran praktek tari, 

sehingga siswa kurang pengetahuan tentang teori tari. Guru harus memberikan 

materi teori tari karena materi teori tari juga penting agar siswa mendapat 

pengetahuan tentang tari misalnya mengetahui sejarah tari, unsur- unsur tari, 

pengertian seni tari. 

4.3.2.3 Faktor Sarana dan Prasarana 

 Fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran seni tari hanya kurang 

luas ruangannya, karena setiap mengajar satu kelas saat praktek tari yang 

diikuti masih terlihat penuh sesak tidak dapat bergerak. 

c. Faktor Fasilitas Belajar Siswa di Rumah 
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 Fasilitas belajar siswa yang secara pribadi masih banyak siswa yang 

belum bisa memiliki. Fasilitas belajar siswa yang masih kurang yaitu 

kepemilikan CD tari-tarian  yang diajarkan oleh guru, dan apabila CD bisa 

dimiliki semua siswa maka akan mempermudah guru menyampaikan materi 

dan akan lebih memudahkan siswa menghafal materi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pembelajaran seni budaya (seni tari) di SMPN 1 Batangan menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengacu pada 

kurikulum 2006. Guru Seni Tari telah menerapkan metode pengelolaan, 

pengorganisasian pembelajaran dengan tahapan-tahapan : (1) tahap 

persiapan, (2) tahap penyampaian, (3) tahap latihan, dan (4) tahap 

penampilan. Pembelajaran seni tari di SMPN 1 Batangan memimiliki 

daya dukung tinggi baik dari aspek siswa, guru, sarana prasarana maupun 

sistem penilaian, bakhan pembelajarn seni budaya secara kongkrit 

tersurat pada visi sekolah yaitu Bertaqwa, Berprestasi, dan Berbudaya 

dalam semangat keunggulan global. Penialian hasil pembelajaran 

dilakukan guru dengan berbagai macam meliputi Ulangan Harian, 

Ulangan tengah semester, Ulangan Akhir Semester, Ulangan kenaikkan 

Kelas, dan Ujian Sekolah. Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh kepala 

sekolah atau pengawas. Pembelajaran seni tari memiliki kontribusi baik 

berkaitan dengan kompetensi siswa maupun dalam mendukung kegiatan 

sekolah terbukti dengan berbagai prestasi sekolah di bidang Seni tari. 

114 
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5.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran seni tari. Faktor 

pendukung adalah: minat siswa, perhatian siswa,  kedekatan guru dengan 

siswa yang sangat membaur sehingga siswa nyaman dan menyukai 

pelajaran seni tari, keterampilan guru dan kreativitas guru dalam 

penggunaanan media audio visual, sarana dan prasarana sangat yang 

mendukung keberhasilan pembelajaran. Faktor penghambat adalah belum 

siswa belum memiliki sarana belajar seni tari yang berupa VCDplayer 

untuk latihan di rumah namun teratasi dengan fasilitas yang ada di 

sekolah dengan latihan di sekolah. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang ada, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

5.2.1  Bagi guru dalam penggunaan media audio visual ditingkatkan kreativitas    

penggunaannya, agar siswa tidak merasa bosan pada pelajaran seni tari. 

5.2.2 Prasarana ruangan kesenian perlu ditambah dinding kaca, agar    

mempermudah siswa dalam proses praktek menari. 

5.2.3  Kepada siswa diharapkan untuk memiliki VCDplayer sendiri, supaya 

bisa digunakan untuk belajar atau latihan di rumah. 
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