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SARI 
 

Suci Handayani, Eva. 2015. Proses Pembelajaran Tata Rias Fantasi Dalam 

Ekstrakurikuler Seni Tari Di SMA Negeri 12 Semarang. Jurusan 

Pendidikan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing :Dra. Eny Kusumastuti, M.Pd. 

Kata Kunci: Proses Pembelajaran, Tata Rias Fantasi, Ekstrakurikuler Seni Tari, 

SMA Negeri 12 Semarang. 

 
Kegiatan ekstrakurikuler seni tari merupakan wadah untuk menyalurkan 

bakat dan potensi siswa. Pembelajaran ekstrakurikuler seni tari bukan hanya 

pembelajaran tari saja, tetapi juga pembelajaran tata rias fantasi yang merupakan 

satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam seni tari. SMA Negeri 12 

Semarang merupakan Sekolah Menengah Atas yang mempelajari tata rias fantasi 

dalam ekstrakurikuler seni tari. 

Berdasarkan paparan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimanakah proses pembelajaran Tata Rias Fantasi Dalam Ekstrakurikuler Seni 

Tari Di SMA Negeri 12 Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan proses pembelajaran Tata Rias Fantasi dalam 

Ekstrakurikuler Seni Tari di SMA Negeri 12 Semarang. Manfaat penelitian ini 

dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat Teoritis 

yaitu memberikan pengetahuan mengenai proses pembelajaran tata rias fantasi 

Manfaat Praktis yaitu bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tata rias fantasi 

dalam ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 12 Semarang bagi siswa dapat 

mengetahui bagaimana proses pembelajarantata rias fantasi dalam ekstrakurikuler 

seni tari di SMA Negeri 12 Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah berdasarkan hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian proses pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler 

seni tari di dalamnya terdapat kegiatan pembelajaran yang terbagi menjadi tiga 

yaitu (1) pendahuluan pembelajaran tata rias fantasi, (2) penyajian pembelajaran 

tata rias fantasi, dan (3) penutup pembelajaran tata rias fantasi. Faktor pendukung 

dalam proses pembelajaran tata rias fantasi terdiri dari faktor intern yang meliputi: 

guru, siswa, dan sekolah, dan faktor ekstern yang meliputi keluarga. 

Saran dari hasil penelitian ini adalah bagi SMA Negeri 12 Semarang lebih 

meningkatkan kualitas sarana prasarana pembelajaran tata rias fantasi dalam 

ekstrakurikuler seni tari dan bagi guru ekstrakurikuler seni tari lebih kreatif lagi 

dalam pembelajaran ekstrakurikuler seni tari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Pendidikan merupakan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

pendidik kepada peserta didik untuk mencapai kebahagiaan di masa yang akan datang. 

Pendidikan yang baik akan menciptakan generasi penerus bangsa untuk lebih baik 

dalam mencapai cita-cita yang diharapkan. Proses pemberian pembelajaran tidak 

memandang kapan dan dimana pengajaran itu diberikan. 

Proses pembelajaran adalah suatu proses interaksi yang dilakukan antara guru 

dan siswa agar peserta didik menguasai isi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik 

sehingga memperoleh aspek kognitif, perubahan sikap atau aspek afektif, dan 

keterampilan atau aspek psikomotorik. Salah satu peran yang dimiliki oleh seorang 

guru melalui proses pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Untuk menjadi fasilitator 

yang baik, guru harus berupaya dengan optimal mempersiapkan rancangan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Proses kegiatan belajar di sekolah dibagi menjadi dua waktu, yaitu 

pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler 

yaitu proses kegiatan pelajaran wajib yang dilakukan pada kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam 

pelajaran wajib sebagai kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan 

kegiatan  intrakurikuler.  Kegiatan  ekstrakurikuler  sebagai  wadah  keterampilan  bagi 
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siswa untuk mendalami materi yang diberikan dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung 

jawab sosial, selain itu juga bertujuan untuk melestarikan kebudayaan dan 

mengembangkan potensi dan prestasi peserta didik. 

Ekstrakurikuler seni tari merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk 

kelompok di satu sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler seni tari bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat setiap peserta didik. 

Landasan untuk mencapai keberhasilan dapat ditunjang oleh faktor dari dalam individu 

siswa, yaitu berupa minat dan kemampuan, serta faktor dari luar individu siswa yaitu: 

(1) faktor guru; (2) sarana dan prasarana; (3) lingkungan sosial keluarga. 

 
Tata rias wajah panggung atau stage make-up adalah make-up untuk 

menampilkan watak tertentu bagi seorang pemeran di panggung. Sesuai peran dalam 

pertunjukan, stage make-up bisa dibedakan atas rias wajah karakter, fantasy, horror, 

komedi, teater, dan ras (Thowok 2012:12). Make-up fantasi berupa bentuk imajinatif 

(Thowok 2012:12). Sedangkan menurut Han (2011:68) gaya riasan fantasi 

menonjolkan kekayaan teknik dan imajinasi untuk mencipta tokoh nyata maupun fiksi 

yang berakarakter kuat. Rias wajah fantasi adalah daya khayalan untuk menampilkan 

wujud rekaan sesuai tema. 

SMA Negeri 12 Semarang adalah salah satu Sekolah Menengah Atas di 

Semarang yang menyelenggarakan pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler 

seni tari yang dapat diikuti oleh siswa kelas X dan kelas XI. Tata rias dalam seni tari 
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merupakan satu kesatuan yang erat dan menunjang. Karena tata rias memberikan 

dukungan ekspresi wajah dan mampu memperkuat pada suatu tarian yang disajikan. 

Tata rias yang paling banyak dgunakan oleh siswa kelas X pada saat pergelaran tari 

adalah menggunakan tata rias fantasi. Pembelajaran tata rias fantasi dalam 

ekstrakurikuler seni tari diharapkan dapat membawa dampak positif, yaitu dengan 

adanya materi baru dalam ekstrakurikuler seni tari sebagai peningkatan kualitas 

pembelajaran, baik dari segi siswa, yaitu dengan memahami/mengetahui proses 

pembelajaran tata rias fantasi, maupun pihak sekolah dalam menggali bakat dan 

potensi siswa melalui bidang non akademis. 

Salah satu faktor yang mendasar dalam permasalahan di atas, pada waktu 

kegiatan intrakurikuler di SMA Negeri 12 Semarang untuk mata pelajaran seni tari atau 

seni budaya hanya diberi dua jam pelajaran dalam satu minggu dan siswa tidak pernah 

diberikan kesempatan oleh guru intrakurikuler untuk mempraktekkan secara langsung 

proses pembelajaran tata rias. Padahal, siswa-siswi kelas X mendapatkan tugas 

pergelaran tari yang wajib diikuti. Pergelaran tari ini merupakan puncak penilaian yang 

diadakan pada ujian kenaikan kelas. Siswa-siswi diharapkan mampu menarikan tarian 

yang disajikan. Sajian sebuah tarian terlihat apik, menarik, dan kreatif karena didukung 

oleh segi tata rias. Untuk itu pihak SMA Negeri 12 Semarang memandang perlu 

adanya proses pembelajaran tata rias dalam ekstrakurikuler seni tari sebagai wadah 

untuk mengembangkan materi yang mendukung kegiatan intrakurikuler tersebut. 

Kaitannya dengan proses pembelajaran tata rias, guru ekstrakurikuler atau guru 

pelatih memberikan pengembangkan materi tata rias fantasi. Pemberian materi tata rias 
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fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari karena melihat siswa kelas X pada pergelaran 

tari lebih banyak menggunakan tata rias fantasi yang sesuai dengan sajian tariannya. 

Dengan adanya ekstrakurikuler seni tari yang mengajarkan tarian dan proses 

pembelajaran tata rias dapat membuat siswa SMA Negeri 12 Semarang sangat antusias 

mengikuti ekstrakurikuler seni tari dilihat dari tahun pelajaran sekarang jumlah peserta 

ekstrakurikuler seni tari meningkat dari tahun pelajaran sebelumnya. 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “Proses Pembelajaran Tata Rias Fantasi Dalam 

Ekstrakurikuler Seni Tari Di SMA Negeri 12 Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan 

adalah bagaimanakah proses pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni 

tari di SMA Negeri 12 Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Proses 

Pembelajaran Tata Rias Fantasi dalam Ekstrakurikuler Seni Tari di SMA Negeri 12 

Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini memiliki manfaat yang meliputi manfaat praktis dan manfaat 

teoritis adalah sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis: 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang 

proses pembelajaran tata rias fantasi, terutama mahasiswa pendidikan Sendratasik 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 
1.4.2.1 Bagi siswa dengan mengikuti pembelajaran tata rias fantasi dalam 

ekstrakurikuler seni  tari berguna untuk merangsang daya kreativitas tata rias siswa. 

1.4.2.2 Bagi guru ekstrakurikuler seni tari berguna untuk menambah referensi proses 

pembelajaran tata rias fantasi. 

1.4.2.3 Bagi guru intrakurikuler sebagai masukan dan pertimbangan agar materi tata 

rias fantasi diberikan pada kegiatan intrakurikuler. 

1.4.2.4 Bagi  sekolah  sebagai  pertimbangan  adanya  sarana  dan  prasarana  yang 

mendukung untuk memenuhi kebutuhan tata rias fantasi di sekolah. 

1.5 Sistematika Skripsi 

 
Secara garis besar sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

Bagian awal skripsi berisi Halaman Judul, Persertujuan Pembimbing, 

Pernyataan, Motto dan Persembahan, Sari, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, 

Daftar Bagan, Daftar Foto, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu: bab 1 Pendahuluan, berisi tentang 

alasan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Skripsi. Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan teoretis, 
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yang berisi Tinjauan Pustaka, uraian tentang pengertian meliputi Proses Pembelajaran, 

Ekstrakurikuler Seni Tari, Tata Rias, Tata Rias Fantasi, Karakteristik Anak SMA, dan 

Kerangka Berpikir. Bab III Metodologi Penelitian yang berisi Pendekatan Penelitian, 

Lokasi dan Sasaran Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Matrik Pengumpulan Data, 

Teknik Analisis Data, dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data. Bab IV memaparkan 

hasil dan pembahasan yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang berisi Letak 

SMA Negeri 12 Semarang, Visi dan Misi SMA Negeri 12 Semarang, Kondisi Guru 

SMA Negeri 12 Semarang, Kondisi Siswa SMA Negeri 12 Semarang, Proses 

Pembelajaran di SMA Negeri 12 Semarang, Proses Pembelajaran Tata Rias Fantasi 

dalam Ekstrakurikuler Seni Tari, dan Faktor Pendukung Proses Pembelajaran Tata Rias 

Fantasi dalam Ekstrakurikuler Seni Tari. Bab V   Penutup berisi Simpulan dan Saran. 

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka  yang digunakan sebagai  acuan 

dalam penulisan skripsi. 



 

 

 
 
 

BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 
2.1 Tinjauan Pustaka 

 
Proses Pembelajaran Tata Rias Fantasi dalam Ekstrakurikuler Seni Tari Di SMA 

Negeri 12 Semarang belum pernah diteliti, namun penelitian sejenis pernah dilakukan. 

Penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Fais Noor Khamim. 2011. 

“Pembelajaran Ekstrakurikuler Rebana Terbang Zipin Di Madrasah Aliyah Negeri 01 

Kabupaten Kudus”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses 

pembelajaran ekstrakurikuler rebana Terbang Zipin di MAN 01 Kabupaten Kudus. 

Hasil penelitian ini adalah persiapan pembelajaran ekstrakurikuler dan pelaksanaan. 

Tahap persiapan meliputi tahap persiapan waktu dan tempar latihan, persiapan alat, 

persiapan materi, dan persiapan peserta. Sedangkan tahap pelaksanaan meliputi materi, 

pelatih, siswa, metode, evaluasi, sarana dan prasarana, interaksi antara siswa dan guru. 

Kegiatan ekstrakurikuler lebih dititik beratkan hanya mencakup pengembangan 

kepribadian siswa secara utuh, tidak hanya mencakup pengembangan pengetahuan 

ketrampilan saja, akan tetapi juga sikap, perilaku dan pola pikir yang utuh dan 

termasuk memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan, 

kegiatan hubungan antara berbagi mata pelajaran, penyaluran bakat dan minat serta 

melingkupi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Upaya pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler agar berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan adanya dukungan 

dan kebijaksanaan dari pihak sekolah, misalnya dengan menyediakan alat dan fasilitas 
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yang ada dan memadai, dana yang mencukupi dan pengajar ekstrakurikuler yang 

profesional. 

Persamaan penelitian Muchammad Fais Noor Khamim dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti proses pembelajaran dalam ekstrakurikuler. Perbedaannya 

adalah materi penelitian yang diteliti oleh peneliti. 

2.1.2 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marwiyah pada tahun. 2010. 

“Busana Panggung Ditinjau Dari Tata Rias Karakter dan Tata Rias Fantasi”. 

Menjelaskan bahwa tata rias karakter (stage make up) adalah riasan yang diberikan 

kepada seseorang disesuaikan dengan tokoh yang diperankan di atas panggung, tonil, 

layar putih dan sebagainya, riasan ini harus serasi dengan bentuk dan keadaan wajah 

dari tokoh yang akan dimainkan. Tata rias fantasi adalah perwujudan khayalan seorang 

ahli kecantikan yang ingin melukiskan angan-agannya berupa tokoh sejarah, pribadi, 

bunga atau hewan dengan merias wajah, melukis diwajah, menata rambut dan busana 

(Djen Moch.Soerjopranoto dan Titi Poerwosoenoe, 1984: 123-137). Tata rias fantasi 

adalah merias agar wajah berubah sesuai dengan fantasi perias. Perias fantasi dapat 

bersifat realistis maupun non realistis sesuai kreativitas perias. Sumber ide berasal dari 

alam baik flaura maupun fauna atau imajinasi perias sendiri. 

Persamaan penelitian Marwiyah dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tata rias fantasi. Perbedaannya adalah sumber ide tema yang digunakan pada 

penelitian Marwiyah menggunakan ide flaura dan fauna atau imajinasi, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan ide tema flaura, fauna, legenda, dan historis atau 

sejarah. 
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2.1.3 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tubagus M. Pada tahun 2011 

dengan judulnya “Pelatihan Tata Rias Dan Busana Dalam Meningkatkan Kreativitas 

Para Guru Dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kesenian Daerah Di 

Karanganyar”, memaparkan bahwa: rias karakter dimaksud untuk membantu penari 

menggambarkan suatu peran atau watak yang akan dimainkan. Untuk mengungkapkan 

gambaran watak tersebut dapat dilakukan rias wajah yang menonjolkan secara realistis 

maupun non realistis. Rias karakter dipergunakan untuk persiapan-persiapan bagi acara 

siaran TV, Film, Sandiwara, maupun pertunjukan tari modern. Rias wajah karakter ini 

mempunyai ciri-ciri antara lain:(a) garis-garis wajah yang tajam, (b) warna-warna yang 

dikenakan dipilih yang menyolok dan kontras, dan (c) alas bedak yang digunakan lebih 

tebal. 

Rias fantasi pada penampilan selalu penuh kejutan dan “wah” dari pada rias 

sehari-hari, hal ini dikarenakan banyaknya fariasi serta sentuhan atau tambahan hiasan 

seperti bunga-bunga, dedaunan, garis-garis yang kontras, warna-warna yang mencolok. 

Buku berjudul Mode dalam sejarah: Riasan Wajah danTubuh (2010), yang ditulis oleh 

Helen Renold dipergunakan pula sebagai acuan untuk mengenal bagaimana cara atau 

juga teknik teknik riasan pada objek atau tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan 

penampilannya. 

Persamaan penelitian Tubagus M dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang tata rias. Perbedaannya adalah sasaran pelatihan tata rias yang 

diberikan oleh Tubagus ditujukan kepada guru, sedangkan penelitian ini sasarannya 

adalah proses pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari. 
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Dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang telah 

diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian tentang proses 

pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari mengalami kendala yaitu 

kurangnya perhatian dari pihak sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

di luar jam sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler lebih dititik beratkan hanya mencakup 

pengembangan kepribadian siswa secara utuh, tidak hanya mencakup pengembangan 

pengetahuan keterampilan saja, akan tetapi juga sikap, perilaku dan pola pikir yang 

utuh dan termasuk memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan hubungan 

antara berbagi mata pelajaran, penyaluran bakat dan minat serta melingkupi upaya 

pembinaan manusia seutuhnya. 

Kesimpulan dari penjabaran di atas adalah penelitian ini merupakan penelitian 

baru yang belum ada sebelumnya. Penelitian ini orisinil dan bukan merupakan hasil 

plagiat dari penelitian yang sudah ada. 

2.2 Landasan Teoretis 

 
2.2.1 Proses Pembelajaran 

 
Proses pembelajaran merupakan kegiatan terpenting dalam bagian komponen 

pembelajaran. Rifa’i (2012:159) menjelaskan “proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Dalam proses komunikasi itu dapat 

dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula secara nonverbal, seperti penggunaan 

media komputer dalam pembelajaran”. 

Trianto (2010:17) mengatakan “pembelajaran merupakan aspek kegiatan 

manusia  yang  kompleks,  yang  tidak  sepenuhnya  dapat  dijelaskan”.  Pembelajaran 
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secara simple dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara 

pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah 

usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi 

siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas dan 

kreativitas peserta didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Namun 

dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan bahwa masih banyak kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan justru menghambat aktivitas dan kreativitas peserta 

didik (Mulyasa 2009:87). “Konsep belajar merupakan proses perubahan tingkah laku 

dapat berupa perubahan pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) dan sikap 

(afektif). Dengan demikian belajar adalah proses orang memperoleh berbagai 

kecakapan, ketrerampilan, dan sikap” (Gredler dalam Warsita 2008:62). 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik agar 

dapat terjadi proses memperoleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran serta 

pembentukan sikap pada peserta didik yang baik. Menurut Suparman (2012:282) 

“strategi instruksional dikembangkan menjadi dua hal, yaitu konteks tempat 

penyelenggaraan pendidikan atau persiapan dan bentuk kegiatan atau pelaksanaan”. 

Kegiatan ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan baik. 

2.2.1.1 Persiapan 

 
Konteks tempat penyelenggaraan pendidikan meliputi karakteristik institusi 

atau organisasi penyelenggara, maksud penyelenggaraan pendidikan, formal, 

nonformal, sarana dan prasarana  yang tersedia untuk kegiatan instruksional, status 
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pengajar tetap atau tidak tetap, saluran komunikasi-interaksi antara peserta didik, 

pengajar dan organisasi penyelenggara, sistem dan prosedur administrasi dan 

manajemen, serta motivasi peserta didik mengikuti kegiatan instruksional di lembaga 

tersebut (Suparman 2012:282). 

Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pembelajaran dibuat untuk dapat 

membantu guru dalam meningkatkan efektifitas pembuatan perencanaan pengajaran 

(Majid 2011:17). 

Isi perencanaan merujuk pada hal-hal yang direncanakan. Perencanaan 

pengajaran yang baik perlu memuat: (1) Tujuan apa yang diinginkan, atau bagaimana 

cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya, (2) Program 

dan layanan, atau bagaimanna cara mengorganisasi belajar dan layanan-layanan 

pendukungnya, (3) Tenaga manusia, yakni mencakup cara-cara mengembangkan 

prestasi, spesialisasi, perilaku, kompetensi, maupun kepuasan mereka, (4) Keuangan, 

meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan, (5) Bangunan fisik mencakup 

tentang cara-cara penggunaan pola distribusinya dan kaitannya dengan pengembangan 

psikologis, (6) Struktur organisasi, maksudnya bagaimana cara mengorganisasi dan 

manajemen operasi dan pengawasan program dan aktivitas kependidikan yang 

direncanakan, (7) Konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu 

dipertimbangkan dalam perencanaan pengajaran (Majid 2011:20). 
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2.2.1.1.1 Silabus 
 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar (Uno 2008:69). Sedangkan 

menurut (Yulaelawati dalam Majid 2011:39) silabus merupakan seperangkat rencana 

serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara 

sistematis menurut komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai 

penguasaan kompetensi dasar. 

2.2.1.1.2 RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah seperangkat kegiatan yang akan 

dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk 

dilaksanakan pada waktu tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran (Uno 2008:106). 

(Hidayat dalam Majid 2011: 21) mengemukakan bahwa perangkat yang perlu 

dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran meliputi: (1) Memahami kurikulum, (2) 

Menguasai bahan ajar, (3) Menyusun program pengajaran, (4) Melaksanakan program 

pengajaran, (5) Menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang 

telah dilkasanakan. 

2.2.1.2 Pelaksanaan 
 

Bentuk kegiatan instruksional meliputi pendidikan tatap muka, pendidikan 

jarak jauh atau kombinasi keduanya. Kedua bentuk kegiatan instruksional tersebut 
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menuntut perbedaan desain baik dilihat secara fisik maupun struktur internal metode 

pembelajarannya (Suparman 2012:283). 

Pembelajaran terdiri dari beberapa macam komponen dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Djamarah (2013:48) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah tujuan, guru, anak didik, kegiatan 

pengajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi, dan suasana evaluasi. Sedangkan Sutikno 

(2014:45) mengatakan bahwa komponen pembelajaran, yaitu: tujuan, bahan pelajaran, 

kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan sumber, serta evaluasi. 

Komponen pembelajaran terdiri dari dua komponen yaitu: (1) komponen dasar 

terdiri dari peserta didik (learner), proses pembelajaran, dan lulusan dengan 

kompetensi yang diharapkan, pengajar, kurikulum, bahan pembelajaran; (2) komponen 

pendukung terdiri dari peralatan, perpustakaan, laboratorium, ruang pembelajaran, 

tempat ibadah, kantin, sarana olahraga, sarana seni dan budaya, tenaga kependidikan, 

dan manajemen satuan pendidikan (Suparman 2012:38). 

Berkaitan dengan penelitian mengenai proses pembelajaran tata rias fantasi 

dalam seni tari, penulis memfokuskan pada komponen guru, siswa, tujuan, proses 

pembelajaran, metode, media, bahan pembelajaran, alat, kurikulum, dan evaluasi. 

Peneliti menggabungkan konsep dari Sutikno (2014), Djamarah (2013) dan Suparman 

(2012). 

2.2.1.2.1 Guru 

 
Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan 

kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang 
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profesinya (Djamarah 2013:112). Latar belakang pendidikan guru diakui 

mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode 

menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode (Djamarah 2013:82). Guru 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang pendidik yang mengajar atau 

menyampaikan bahan pelajaran seni tari. 

Seorang guru harus memiliki tiga persyaratan utama untuk menjadi seorang 

guru yang baik, yaitu: (1) menguasai bahan ajar, yaitu seorang guru harus mengerti dan 

memahami segala materi yang diberikan kepada siswa, (2) memiliki keterampilan 

pembelajaran, yaitu seorang guru tidak hanya memahami materi yang akan diberikan 

kepada siswa tetapi juga harus bisa menyampaikan secara tepat dan mudah dimengerti 

serta menciptakan suatu kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien, (3) 

menguasai evaluasi untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan (Chatarina 2004:15). 

2.2.1.2.2 Siswa 
 

Peserta didik mempunyai karakteristik dan perilaku awal (entering behavior) 

yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal pada saat memulai proses 

pembelajaran (Suparman 2012:38). Sedangkan menurut Djamarah (2013:113) “anak 

didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah”. 

Perkembangan anak pada dasarnya dapat dilihat dari segi kognitif, afektif dan 

psikomotor. Menurut Bloom (dalam Pedoman Umum Pengembangan Silabus 

2004:503), membagi kemampuan kognitif menjadi enam kelompok, yaitu 

pengetahuan/pengenalan,  pemahaman,  penerapan,  analisis,  sintesis,  dan  evaluasi. 
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Kemampuan afektif berkenaan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati 

yang menunjukan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Sedangkan 

kemampuan afektif (Krathwol, Bloom, dan Mansia dalam Pedoman Umum 

Pengembangan Silabus 2004:504), digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu 

pengenalan/penerimaan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, 

pengorganisasian, dan pengalaman, kemampuan psikomotor berkaitan dengan gerak 

tubuh yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otak. 

2.2.1.2.3 Tujuan 

 
Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kepastian dari perjalanan proses belajar mengajar 

berpangkal tolak dari jelas tidaknya perumusan tujuan pengajaran. Tercapainya tujuan 

sama halnya keberhasilan pengajaran (Djamarah 2013:109). Roestiyah (dalam 

Djamarah 2013:42) mengatakan bahwa suatu tujuan pengajaran adalah deskripsi 

tentang penampilan perilaku (performance) murid-murid yang guru harapkan setelah 

siswa mempelajari bahan pelajaran yang guru ajarkan. 

Perumusan tujuan pembelajaran dibedakan berdasar dua kategori, yaitu 

berdasarkan jenjang tujuan dan lingkup tujuan. Dilihat dari jenjangnya, tujuan 

pembelajaran terdiri atas: (1) tujuan instruksional, (2) tujuan kurikuler, dan (3) tujuan 

konstruksional. Sedangkan dilihat dari kawasan (domain) atau bidang yang dicakup, 

tujuan pembelajaran terdiri atas: (1) tujuan kognitif, berkenaan dengan perilaku dengan 

aspek berfikir/intelektual; (2) tujuan psikomotor, berkenaan dengan aspek keterampilan 
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motorik  atau  gerak  dari  siswa;  dan  (3)  tujuan  afektif,  berkenaan  dengan  aspek 

perasaan, nilai, sikap, dan minat perilaku siswa (Sukmadinata 2003:70-77). 

2.2.1.2.4 Proses Pembelajaran 

 
Proses pembelajaran dibangun berdasarkan strategi pembelajaran (instructional 

strategy) tertentu. Strategi tersebut berbentuk sintesis dari langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, metode, media dan alat, serta waktu yang seluruhnya diorganisasikan 

untuk menyajikan isi pembelajaran (instructional contents) kearah pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan (Suparman 2012:40). Ada tiga tahap pokok dalam 

pembelajaran, yakni tahap pendahuluan, penyajian, dan penutup (Suparman 2012:245). 

2.2.1.2.4.1 Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dari kegiatan instruksional yang 

sesungguhnya. Kegiatan awal tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta 

didik agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan. Dan sikap baru 

(Suparman 2012: 245). Ada tiga langkah dalam pendahuluan yaitu: (1) Penjelasan 

singkat tentang isi pelajaran, pada permulaan kegiatan belajarnya peserta didik telah 

mendapat gambaran secara global tentang isi pelajaran yang akan dipelajarinya, (2) 

Penjelasan relevansi isi pelajaran baru, kaitan isi pembelajaran yang sedang dipelajari 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik dan manfaatnya bagi 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, (3) Penjelasan tentang tujuan 

instruksional, berisi pengetahuan, keterampilan, sikap atau kinerja yang diharapkan 

agar dapat dicapai peserta didik pada akhir pembelajaran (Suparman 2012:246). 
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2.2.1.2.4.2 Penyajian 
 

Penyajian adalah subkomponen yang sering ditafsirkan secara awam sebagai 

pengajaran yang sesungguhnya karena merupakan inti kegiatan pembelajaran 

(Suparman 2012:248). Teori ini juga diperkuat Majid (2011:104) kegiatan inti adalah 

kegiatan utama menanamkan, mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

berkaitan dengan bahan kajian yang bersangkutan. Pada tahap ini pelajaran terdiri dari 

kegiatan menguraikan isi pelajaran, memberi contoh dan memberi latihan. 

2.2.1.2.4.3 Penutup 

 
Penutup adalah subkomponen terakhir dalam urutan kegiatan instruksional. 

Penutup terdiri dari dua langkah, yaitu umpan balik dan tindak lanjut (Suparman 

2012:250). Umpan balik yang diberikan dengan segera akan membuat proses belajar 

menjadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Umpan balik bukan saja 

memberikan kunci jawaban tes formatif, namun juga lebih menekankan pada 

pemberian penjelasan terhadap kesalahan jawaban peserta didik dan menunjukkan cara 

memperbaikinya. Sedangkan tindak lanjut adalah kegiatan yang dilakukan  peserta 

didik setelah melakukan tes formatif dan mendapatkan umpan balik. Peserta didik yang 

telah mencapai hasil baik dalam tes formatif perlu didorong untuk meneruskan 

pembelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi dan peserta didik yang mendapatkan 

hasil kurang dalam tes formatif perlu didorong untuk mengulang isi pembelajaran 

dengan menggunakan bahan instruksional yang sama atau berbeda dan memberikan 

keyakinan untuk berhasil lebih baik pada proses pembelajaran selanjutnya (Suparman 

2012:251). 
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2.2.1.2.5 Metode 
 

Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar 

mengajar. Penggunaan metode akan menghasilkan kemampuan yang sesuai dengan 

karakteristik metode tersebut (Djamarah 2013:158). Surakhmad (dalam Djamarah 

2013:46) mengemukakan lima macam faktor yang mempengaruhi penggunaan metode 

mengajar sebagai berikut: (1) Tujuan yang berbaga-bagai jenis dan fungsinya; (2) 

Anak didik yang berbagai-bagai tingkat kematangannya; (3) Situasi yang berbagai- 

bagai keadaannya; (4) Fasilitas yang berbagai-bagai kualitas dan kuantitasnya; (5) 

Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. 

Pelaksanaan kegiatan mengajar yang bersifat mengaktifkan siswa, guru tidak 

banyak melakukan aktivitas. Aktivitas lebih banyak dilakukan oleh siswa, guru 

memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan siswa, mengarahkan, 

menguasai, dan mengadakan evaluasi. Kalau dalam pelaksanaan mengajar guru 

banyak melakukan kegiatan yang bersifat teknis-prosedural, maka dalam rencana 

pengajaran, guru banyak melakukan kegiatan yang bersifat konseptual. Dalam 

pelaksanaan kegiatan mengajar semacam ini, metode mengajar yang dapat diterapkan, 

adalah: (1) metode tanya jawab, (2) metode diskusi, (3) metode pengamatan dan 

percobaan, (4) metode mengajar kelompok, (5) metode latihan, (6) metode pemecahan 

masalah, dan (7) metode pemberian tugas (Sukmadinata 2003:44-48). 

2.2.1.2.6 Media 

 
Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan 

 
guna mencapai tujuan pengajaran (Djamarah 2013:121). Media dilihat dari jenisnya 
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dibagi menjadi tiga yaitu: (1) Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam; (2) Media 

Visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan; (3) Media 

Audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar (Djamarah 

2013:121). 

Suparman (dalam Fathurrohman& Sutikno 2009:65) menjelaskan “media 

merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim 

kepada penerima pesan”. Hal tersebut dapat diperkuat pendapat Sukmadinata 

(2003:112-124), media pengajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemampuan siswa. Lain halnya dengan alat pengajaran, di dalam alat 

pengajaran tidak mengandunng pesan/isi/bahan pelajaran, tetapi perannya sangat 

penting sebagai alat bantu dalam proses belajar-mengajar. Dalam pelajaran 

menggambar, misalnya, guru menggunakan media pengajaran berupa media cetak, 

yaitu poster pemandangan alam untuk memberikan contoh tentang lukisan 

pemandangan, sedangkan alat pengajaran yang digunakan untuk membantu dalam 

menggambar, misalnya pensil dan kuas. 

2.2.1.2.7 Bahan Pembelajaran 

 
Bahan pembelajaran (instructional materials) disusun untuk suatu mata kuliah 

atau mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum. Bahan pembelajaran itu disusun 

berdasarkan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus, karakteristik 

peserta didik, dan strategi pembelajaran untuk setiap tujuan pembelajaran (Suparman 
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2012:43). Sedangkan Sutikno (2007:14) mengatakan bahwa bahan ajar merupakan 

materi yang terus berkembang secara dinamis seiring dengan kemajuan dan tuntutan 

perkembangan masyarakat, bahan ajar yang diterima siswa harus mampu merespon 

atau memberikan feedback setiap perubahan dan mengantisipasi setiap perkembangan 

yang terjadi ke depan. 

2.2.1.2.8 Alat 
 

Alat-alat evaluasi yang umumnya digunakan tidak hanya benar-salah (true- 

false) dan pilihan ganda (multiple-choice), tapi juga menjodohkan (matching), 

melengkapi (completion), dan essay (Djamarah 2013:116). Teori ini diperkuat 

Marimba (dalam Djamarah 2013:47) bahwa alat adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Sebagai segala sesuatu yang 

dapat digunakan dalam mencapai tujuan pengajaran, alat mempunyai fungsi, yaitu alat 

sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, 

dan alat sebagai tujuan. 

2.2.1.2.9 Kurikulum 
 

Kurikulum mengandung pengertian sempit, yaitu daftar mata kuliah atau mata 

pelajaran yang terorganisasi dengan logis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan (Suparman 2012:42). Konteks desain dan pengembangan kurikulum, 

maka para pengembang kurikulum (termasuk guru) harus memperhatikan kerangka 

dasar kurikulum dengan pendekatan sistem, yaitu kurikulum yang memiliki komponen- 

komponen pokok kurikulum, baik pada tingkat makro (nasional), institusi (lembaga), 

bidang studi atau mata pelajaran, maupun pada tingkat program pembelajaran (silabus 
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dan RPP). Komponen kurikulum yaitu suatu rencana tentang (1) tujuan, (2) isi dari apa 

yang dipelajari, (3) proses pembelajaran, dan (4) evaluasi untuk hasil-hasil 

pembelajaran (Glenys G. Unruh dan Adolph Unruh dalam Arifin 2011:80). 

Isi/materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman 

yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kriteria 

untuk memilih isi/materi kurikulum sebagai berikut: (1) materi harus sahih dan 

signifikan, artinya harus menggambarkan pengetahuan mutakhir; (2) materi itu harus 

relevan dengan kenyataan sosial dan kultural agar peserta didik lebih mampu 

memahami fenomena dunia, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi; (3) materi itu 

harus mengandung keseimbangan antara keluasan dan kedalaman; (4) materi harus 

mencakup berbagai ragam tujuan; (5) materi harus sesuai dengan kemampuan dan 

pengalaman peserta didik; dan (6) materi harus sesuai dengan kebutuhan dan minat 

peserta didik (Arifin 2011:89). 

2.2.1.2.10 Evaluasi 

 
Pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan di dalam kelas. Semua anak didik 

dibagi menurut kelas masing-masing (Djamarah 2013:118). Sedangkan menurut 

Roestiyah (dalam Djamarah 2013:50) menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan 

mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, yang bersangkutan dengan 

kapabilitas siswa guna mengetahui sebab-akibat dan hasil belajar siswa yang dapat 

mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. 

Arikunto (2002:26-41) menjabarkan ada dua teknik evaluasi, yaitu teknik 

nontes dan teknik tes. 
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2.2.1.2.10.1 Teknik nontes meliputi: 

 
2.2.1.2.10.1.1 Skala bertingkat (rating scale), skala menggambarkan suatu nilai yang 

berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. 

2.2.1.2.10.1.2 Kuesioner (questionair), dikenal sebagai angket yaitu sebuah daftar 

pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden). Macam 

kuesioner dapat ditinjau dari segi siapa yang menjawab dan cara menjawab. Dari segi 

yang menjawab, terdiri dari: (1) kuesioner langsung, yaitu kuesioner yang dikirimkan 

dan diisi langsung oleh orang yang akan dimintai jawaban; (2) kuesioner tak langsung, 

yaitu kuesioner yang dikirimkan dan diisi bukan oleh orang yang diminta 

keterangannya. Sedangkan dari segi cara menjawab, kuesioner terdiri dari: (1) 

kuesioner tertutup, adalah kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan 

jawaban lengkap sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda jawaban yang dipilih; 

(2) kuesioner terbuka, adalah kuesioner disusun sedemikian rupa sehingga para pengisi 

bebas mengemukakakn pendapatnya; (3) Daftar cocok (check list) adalah deretan 

pertanyaan yang biasanya singkat, dimana responden yang dievaluasi tinggal 

membubuhkan tanda cocok (√) di tempat yang sudah disediakan; (4) Wawancara 

(interview), yaitu metode yang digunakan untuk mendapat jawaban dari responden 

dengan jalan tanya jawab sepihak; (5) Pengamatan (observation) , adalah pengamatan 

secara teliti serta pencatatan serta sistematis; (6) Riwayat hidup adalah gamabaran 

tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. 
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2.2.1.2.10.2 Teknik Tes meliputi: 

 
2.2.1.2.10.2.1 Tes diagnostik, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga 

dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. 

2.2.1.2.10.2.2 Tes formatif, untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk 

setelah mengikuti suatu program tertentu/satu sub pokok bahasan atau yang diberikan 

pada akhir setiap program (post test). 

2.2.1.2.10.2.3 Tes sumatif, dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok 

program atau sebuah program yang lebih besar/satu pokok bahasan. 

Ada empat langkah pokok evaluasi yang dilkaukan dalam keseluruhan proses 

program pengajaran, yaitu; evaluasi awal, pelaksanaan pengajaran, evaluasi akhir, dan 

tindak lanjut. Evaluasi awal atau pree-test dilakukan sebelum pelajaran diberikan. 

Tujuan atau fungsinya adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa mengenai 

pelajaran yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pengajaran, kegiatan evaluasi 

dilakukan oleh guru antara lain dalam bentuk kuis, tugas-tugas, observasi, dan bertanya 

langsung kepada siswa. Atas dasar tersebut, guru dapat mengetahui bagian-bagian 

materi yang belum jelas dan kurang efektif bagi siswa, sehingga guru dapat melakukan 

perbaikan. Evaluasi akhir atau post-test untuk memperoleh gambaran tentang 

kemampuan yang dicapai siswa pada akhir pengajaran. Berdasarkan hasil-hasil 

evaluasi yang telah dilakukan, guru dapat merencanakan upaya tindak lanjut yang perlu 

dilakukan, baik berupa upaya perbaikan (remidial), maupun penyempurnaan program 

pengajaran (Sukmadinata 2003:130-132). 
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Bentuk-bentuk tes yang dibuat oleh guru untuk menilai kemajuan siswa dalam 

hal pencapaian hal yang dipelajari, mencakup pengukuran tiga ranah, diantaranya: 

pengukuran ranah kognitif, pengukuran efektif, dan pengukuran ranah psikomotor. 

Pengukuran ranah kognitif dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Tes subjektif, pada 

umumnya berbentuk essay (uraian); (2) Tes objektif, dalam pemeriksaannya dapat 

dilakukan secara objektif (Arikunto 2002:162-164). 

Macam-macam tes objektif, adalah: (1) Tes benar-salah (true-false) berupa 

pernyataan-pernyataan (statments); (2) Tes pilihan ganda (multiple choice test) suatu 

keterangan atau pemberitahuan suatu pengertian yang belum lengkap; (3) 

Menjodohkan (matching test), mempertandingkan, mencocokan, memasangkan atau 

menjodohkan; (4) Tes isian (completion test), menyempurnakan atau melengkapi. 

Pengukuran ranah efektif tidak dapat dilakukan setiap saat (dalam arti 

pengukuran formal) akrena tingkah laku siswa tidak dapat berubah sewaktu-waktu 

(Arikunto 2002:177). Menurut Chronbech (dalam Arikunto 2002:178), pertanyaan 

efektif tidak menuntut jawaban benar atau salah, tetapi jawaban yang khusus tentang 

dirinya mengenai sikap dan internalisasi nilai. 

Untuk mengukur sikap dan minat digunakan beberapa skala (Arikunto 

2002:179-182), yaitu: (1) skala likert, skala disusun dalam bentuk pernyataan dan 

diikuti oleh lima responden yang menunjukkan tingkatan; (2) Skala pilihan ganda, 

skala berbentuk seperti soal bentuk pilihan ganda yaitu suatu pernyataan yang diikuti 

oleh sejumlah alternatif pendapat; (3) Skala thrurstone, suatu instrumen yang 

jawabannya  menunjukkan  tingkatan;  (4)  Skala  guttman,  tiga  atau  empat  buah 
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pernyataan yang masing-masing harus dijawab “ya” atau “ tidak”; (5) Semantic 

differential, instrument yang mengukur konsep-konsep untuk tiga dimensi. Dimensi- 

dimensi yang ada diukur dalam kategori: baik-tidak baik, kuat-lemah, dan cepat-lambat 

atau aktif-pasif, atau dapat juga berguna-tidak berguna. 

Arikunto (2002:182), pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil- 

hasi belajar yang berupa penampilan, atau dalam pelajaran praktik. Namun demikian, 

biasanya ranah pengukuran ini disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah 

kognitif sekaligus. Atau dengan kata lain, sebelum diadakan penelitian pada ranah 

psikomotor atau kegiatan yang bersifat praktik, terlebih dahulu diadakan penilaian 

pada ranah kognitif/penguasaan materi secara teoretis. 

Penilaian pembelajaran seni dalam pengukuran lebih cenderung pada aspek 

psikomotor atau kegiatan yang bersifat praktik. Begiatu pula dengan materi 

pembelajaran tata rias fantasi berupa kegiatan yang bersifat praktik yaitu cara merias 

fantasi yang bisa dianggota badan diantaranya wajah, tangan, atau badan dengan 

menggunakan alat-alat make-up berupa body painting ataupun cat poster dengan tepat, 

pemahaman terhadap teknik merias fantasi hingga menyajikan satu bentuk tema tata 

rias fantasi. 

2.2.2 Ekstrakurikuler Seni Tari 

 
Pengertian Ekstrakurikuler menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:291) 

yaitu “suatu kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum 

seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa”. Kegiatan ekstrakurikuler 

dilaksanakan diluar jam Kegiatan Belajar Mengajar. Kegiatan ini memberi keleluasan 
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waktu  dan  memberikan  kebebasan  pada  siswa,  terutama  dalam  menentukan  jenis 

kegiatan yang sesuai dengan bakat serta minat siswa. 

Berdsarkan SK Mendikbud Nomor: 0416/U/1984 dan SK Dirjen Dikdasmen 

Nomor: 226/C/Kep/O/19992. Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur 

pembinaan kesiswaan di samping jalur OSIS, latihan kepemimpinan dan wawasan 

wiyata mandala. Berdasarkan kedua surat keputusan tersebut ditegaskan pula bahwa 

ekstrakurikuler sebagai dari kebijaksanaan pendidikan secara menyeluruh mempunyai 

tugas : (1) Memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa; (2) Mengenal hubungan 

antara berbagai mata pelajaran; dan (3) Menyalurkan bakat dan minat (http://jateng. 

kemenag.go. id/file/file/ Peraturan Perundangan /cfwx1413486010. pdf). 
 

Pengembangan program dan kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum 2013 

dikelompokkan menjadi ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Dalam 

Kurikulum 2013, kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib dari 

sekolah dasar (SD/MI) hingga sekolah menengah atas (SMA/SMK). Sedangkan 

kegiatan pengembangan lain termasuk ekstrakurikuler pilihan (http://sman78- 

jkt.sch.id/sumberbelajar/dokumen/SALINAN%20%20Permendikbud%20Nomor%2081 
 

A%20Tahun%202013%20tentang%20Implementasi%20Kurikulum%20garuda.pdf). 
 

Program ekstrakurikuler pilihan yang disebutkan salah satunya adalah klub tari. 

Pembahasan ini juga terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari atas kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan 

http://jateng/
http://sman78-jkt.sch.id/sumberbelajar/dokumen/SALINAN%20%20Permendikbud%20Nomor%2081A%20Tahun%202013%20tentang%20Implementasi%20Kurikulum%20garuda.pdf
http://sman78-jkt.sch.id/sumberbelajar/dokumen/SALINAN%20%20Permendikbud%20Nomor%2081A%20Tahun%202013%20tentang%20Implementasi%20Kurikulum%20garuda.pdf
http://sman78-jkt.sch.id/sumberbelajar/dokumen/SALINAN%20%20Permendikbud%20Nomor%2081A%20Tahun%202013%20tentang%20Implementasi%20Kurikulum%20garuda.pdf
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ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib berbentuk pendidikan 

kepramukaan disebutkan dalam ayat 3, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan 

dapat berbentuk latihan olah-bakat dan latihan olah-minat disebutkan dalam ayat 5. 

Pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa pengembangan berbagai bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler pilihan dilakukan dengan mengacu pada prinsip partisipasif aktif dan 

menyenangkan, dan ayat 2 menjelaskan bahwa pengembangan berbagai bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler pilihan dilakukan melalui tahapan: (a) identifikasi kebutuhan, 

potensi, dan minat peserta didik; (b) analisis sumber daya yang diperlukan untuk 

penyelenggaraannya; (c) pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta 

didik atau menyalurkannya kesatuan pendidikan atau lembaga lainnya; (d) penyusunan 

program kegiatan ekstrakurikuler; dan (e) penetapan bentuk kegiatan yang 

diselenggarakan (http://sman78-jkt.sch.id/sumberbelajar/dokumen/SALINAN%20- 

%20Permendikbud%20Nomor%2081A%20Tahun%202013%20tentang%20Implement 
 

asi%20Kurikulum%20garuda.pdf). 
 

Ekstrakurikuler seni tari berarti merupakan ekstrakurikuler pilihan. 

Pembelajaran tata rias juga merupakan kegiatan yang terdapat dalam ekstrakurikuler 

seni tari SMA Negeri 12 Semarang. Di dalam seni tari tidak lepas dari tata rias, karena 

antara seni tari dan tata rias mempunyai hubungan yang sangat erat. Tata rias juga 

berfungsi untuk merubah bentuk wajah asli menjadi tokoh-tokoh tertentu. 

2.2.3 Tata Rias 

 
Tata rias merupakan cara untuk merubah penampilan seseorang berbeda dengan 

kondisi  sehari-harinya.  Dalam  konteks  seni  tari  tata  rias  merupakan  kelengkapan 

http://sman78-jkt.sch.id/sumberbelajar/dokumen/SALINAN%20-%20Permendikbud%20Nomor%2081A%20Tahun%202013%20tentang%20Implementasi%20Kurikulum%20garuda.pdf
http://sman78-jkt.sch.id/sumberbelajar/dokumen/SALINAN%20-%20Permendikbud%20Nomor%2081A%20Tahun%202013%20tentang%20Implementasi%20Kurikulum%20garuda.pdf
http://sman78-jkt.sch.id/sumberbelajar/dokumen/SALINAN%20-%20Permendikbud%20Nomor%2081A%20Tahun%202013%20tentang%20Implementasi%20Kurikulum%20garuda.pdf
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penampilan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah penampilan 

tari. Seorang penari pada waktu akan tampil di depan publik selalu mempersiapkan diri 

merias wajahnya. 

Fauzi (2014:135) menjelaskan bahwa tata rias merupakan unsur pendukung 

penting dalam sebuah pementasan tari. Jika pementasan tari yang dibawakan 

mengharuskan penampilan wajah yang berbeda, misalnya menjadi lebih tua, lebih 

muda, atau digambarkan menyerupai wajah hewan tertentu. Perbedaan tata rias 

tersebut bisa terletak pada aspek bentuk, bahan, atau tekniknya. 

2.2.3.1 Jenis-jenis Tata Rias 

 
Tata rias dibedakan menjadi tata rias harian dan tata rias panggung. Tata rias 

harian merupakan riasan yang digunakan seseorang dalam sehari-hari yang biasanya 

menggunakan rias cantik. Tata rias panggung atau stage make-up merupakan make-up 

untuk menampilkan watak tertentu bagi seorang pemeran di panggung (Thowok 

2012:12). Sesuai peran dalam pertunjukan, stage make-up bisa dibedakan atas rias 

wajah karakter, fantasy, horror, komedi, dan teater. Teroi ini diperkuat oleh 

Paningkiran (2013:10) “Make-up yang biasa digunakan dalam pertunjukkan panggung 

dapat digolongkan ke dalam corrective make-up, style make-up, dan character make- 

up”. 

Corrective Make-up adalah suatu tata rias yang diterapkan untuk menutupi 

kekurangan dan menonjolkan kelebihan demi mendapatkan kesempurnaan wajah. 

Character Make-up adalah suatu tata rias yang diterapkan untuk mengubah penampilan 

seseorang dalam hal umur, sifat, wajah, suku, dan bangsa sehingga sesuai dengan 
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tokoh yang diperankannya. Style Make-up adalah suatu tata rias yang dibuat dengan 

daya khayal atau imajinasi seseorang untuk menciptakan suatu tokoh sehingga 

menghasilkan suatu karya dalam bentuk rias wajah (Paningkiran 2013:11). 

2.2.3.2 Tata Rias Fantasi 

 
Rias wajah fantasi adalah rias wajah yang merupakan suatu hasil khayalan yang 

menggambarkan suatu tokoh, benda, binatang, tumbuh-tumbuhan dan peristiwa yang 

terjadi. Khayalan perias diproyeksikan pada wajah dan badan model dengan daya 

ciptaannya sendiri. Didik Nini Thowok dalam bukunya “Stage Make-up” (2012:12) 

mengatakan bahwa make-up fantasi berupa bentuk imajinatif. Sedangkan menurut Han 

(2011:68) gaya riasan fantasi menonjolkan kekayaan teknik dan imajinasi untuk 

mencipta tokoh nyata maupun fiksi yang berkarakter kuat. Style make-up atau make-up 

fantasi pada dasarnya adalah riasan panggung yang dibuat berdasarkan daya khayal 

atau imajinasi seorang penata rias. Untuk membuat jenis riasan fantasi, seorang penata 

rias membutuhkan kemampuan dan keahlian ekstra karena make-up fantasi bukan 

hanya dinilai dari hasil riasan, tetapi secara keseluruhan, dari penataan rambut, make- 

up, kostum, juga body painting-nya (Paningkiran 2013:118). Sehingga tata rias fantasi 

memerlukan: tema, desain, warna, rias wajah, body painting, busana dan perhiasan, 

dan rias rambut. 

2.2.3.2.1 Tema 
 

Tema dalam tata rias fantasi harus ada, maksudnya untuk dapat 

mengungkapkan khayalan yang diinginkan. Tema adalah dasar angan-angan yang akan 

ditampilkan. Tema-tema yang dikenal yaitu tema flaura yang melambangkan tumbuh- 
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tumbuhan, tema fauna yang melambangkan binatang, tema legenda tentang 

dongeng/cerita  rakyat,  dan  tema  historis  tentang  sejarah  (Poerwosoenoe  1984). 

Poerwosoenoe  dengan  judul  bukunya  “Tata  Rias  Wajah  Siang,  Sore,  Malam, 

Panggung Dan Fantasi” menyebutkan beberapa tema yang dijadikan sebagai objek 

rias wajah fantasi antara lain sebagai berikut: (1) Merias fantasi dengan tema flaura 

yaitu yang menggambarkan tumbuh-tumbuhan; (2) Merias fantasi dengan tema fauna 

yaitu riasan yang menggambarkan binatang; (3) Merias fantasi dengan tema legenda 

yaitu riasan yang menggambarkan cerita/dongeng rakyat; (4) Merias fantasi dengan 

tema historis atau sejarah,  yaitu suatu riasan  yang diciptakan untuk memperingati 

seorang tokoh sejarah atau suatu peristiwa sejarah yang penting. Teori ini diperkuat 

dengan pendapat Paningkiran (2013:121) bahwa tema juga dapat diilhami dari cerita, 

legenda, alam sekitar, bisa flora atau fauna, atau tokoh yang benar-benar baru. 

2.2.3.2.1.1 Tata Rias Fantasi Tema Flaura 

Tema flaura berarti segala macam bentuk tumbuhan seperti bunga, buah- 

buahan, dan atau pohon. Make-up flaura cocok untuk drama atau tari yang 

menampilkan cerita fantasi atau pertunjukan kontemporer. Tumbuhan yang dibuat 

dapat berupa bentuk sebenarnya atau stilasi dari motif tumbuhan. Wajah model diubah 

menjadi batang pohon dengan goresan tekstur urat batang pohon beserta akarnya. 

Tekstur sulur dan batang akar pohon ditampilkan melalui lukisan garis hitam (Thowok 

2012:37). 

Cara melukis rias fantasi bentuk pohon adalah sebagai berikut: (1) Wajah diberi 

dasar putih yang cukup tebal merata sampai ke leher dan dada bagian atas; (2) Lukis 
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tekstur batang pohon dengan menggunakan warna hitam, pada beberapa bagian dilukis 

menyerupai lubang pohon; (3) Pada bagian leher bawah buat bentuk akar pohon yang 

saling berbelit, gunakan kuas berukuran kecil supaya bisa melukis bentuk akar yang 

kecil. Bagian yang kosong diantara akar diberi warna hitam, sehingga bentuk akar 

pohon tampak lebih jelas dan menonjol; (4) Menggambar daun pohon, gunakan daun 

tiruan dari plastik dan pasang di atas kepala serta ditambah sedikit bunga-bunga kecil 

agar tampak lebih natural (Thowok 2012:37). 

2.2.3.2.1.2 Tata Rias Fantasi Tema Fauna 

 
Tata rias fantasi tema fauna merupakan rias imajinasi yang menggambarkan 

segala bentuk binatang. Tata rias fantasi tema fauna salah satunya yaitu macan tutul. 

Cara make-up binatang macan tutul (Thowok 2012:40) yaitu: (1) Wajah diberi warna 

dasar putih yang agak tebal; (2) Bagian mata dibentuk seperti rias harimau loreng 

dengan warna hitam dan bentuk ujung mata ke arah atas. Garis mata bagian bawah 

diberi warna merah; (3) Buat tekstur tutul kombinasi warna cokelat, hitam, dan putih 

pada dahi, dan bagian pipi kanan serta pipi kiri; (4) Hidung dibentuk besar dengan 

gradasi warna cokelat, hitam, dan putih. Di bawah hidung buat grais hitam sampai 

bibir; (5) Buat titik-titik untuk kumis; (6) Bagian tengah bibir diberi warna hitam dan 

ditarik memanjang sedikit ke samping kanan dan kiri agar terbentuk bibir yang lebar; 

(7) Kenakan wig warna cokelat kekuning-kuningan untuk memunculkan karakter 

harimau. 
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2.2.3.2.1.3 Tata Rias Fantasi Tema Legenda 
 

Tata rias fantasi tema legenda yaitu rias fantasi yang menggambarkan tentang 

dongeng/cerita rakyat. Rias tema legenda cocok untuk pertunjukan badut atau sulap 

maupun teater yang menampilkan cerita dengan karakter badut. Karakter badut terbagi 

menjadi dua, yaitu badut ceria dan badut sedih (Thowok 2012:54). Cara make-up badut 

ceria yaitu: (1) Warna dasar wajah putih tebal; (2) Bentuk mata bulat melengkung ke 

atas dan alis aslinya menggunakan garis warna hitam. Bagian tengah mata beri garis 

tengah ke bawah sampai kira-kira batas alis sebelah atas. Bagian bawah mata bentuk 

garis warna hitam dan lukis bentuk seperti tanda seru; (3) Alis mata dibentuk bulat 

melengkung; (4) Bibir dibuat lebar dari aslinya, beri warna merah cerah dan buat garis 

batas bibir dengan garis hitam; (5) Tempelkan hidung palsu dari plastik warna merah 

khusus untuk karakter badut; (6) Kenakan wig warna-warni pelangi untuk memperkuat 

karakter lucu seorang badut. 

Tata rias fantasi tema legenda lainnya adalah riasan dengan bentuk kelinci. Ide 

dasar make-up kelinci berasal dari film kartun karakter Bug Bunny, seekor kelinci yang 

lucu dan cerdik. Ciri khas adalah sepasang telinga yang panjang ke atas dan dua buah 

gigi besar yang menonjol keluar berwarna putih, kedua mata yang besar (Thowok 

2012:56). Dalam seni pertunjukan atau operet, tata rias ini bisa digunakan untuk tari 

kelinci atau cerita keluarga kelinci seperti tokoh dalam komik Bobo. 

Cara make-up kelinci kartun yaitu: (1) Wajah diberi dasar putih; (2) Membuat 

mata: buat garis bulatan mata kelinci melengkung mulai dari ujung sampai kanan kiri 

mata dan sejajar dengan lengkungan mata, gunakan garis warna hitam; (3) Bagian pipi: 
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oleskan warna merah menipis ke atas, kemudian beri batas dengan garis warna hitam; 

 
(4) Bagian ujung hidung: bentuk bulatan warna merahcerah dan beri batas bulatan 

warna hitam; (5) Di tengah bawah hidung buat garis ke bawah menggunakan warna 

hitam melengkung ke arah luar atas kanan dan kiri sampai ke pipi bagian atas; (6) 

Bagian bibir: buat gigi besar kearah bawah dengan warna putih dan beri garis batas 

warna hitam. Samping gigi dilukis warna hitam gradasi kearah luar semakin tipis, 

sehingga terbentuk mulut tertawa terlihat dua gigi besar (Thowok 2012:56). 

2.2.3.2.1.4 Tata Rias Fantasi Tema Historis 

 
Tata rias fantasi tema historis berarti penggambaran rias wajah berdasarkan 

tokoh yang terdapat dalam sejarah atau untuk memperingati tokoh sejarah/peristiwa 

sejarah. Gambaran wajah dan sosoknya dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen 

yang berupa foto, relief-relief dan sebagainya. Contoh: Raden Ajeng Kartini, riasan 

dibuat seperti tokoh Raden Ajeng Kartini, maka busana disesuaikan dengan yang 

dikenakan Raden Ajeng Kartini pada saat itu, yaitu busana jawa kain panjang, kebaya 

dan sanggul tradisional (Aini 2005:12). 

2.2.3.2.2 Desain 
 

Desain yang original adalah kreasi yang unik dengan gagasan tata busana dan 

perhiasan. Desain harus disesuaikan dengan tema dan merupakan suatu cerita di dalam 

suatu suasana. Tata busana sama dengan tata rias tidak dapat berdiri sendiri yang 

mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya, dengan alam sekitar dan 

karakternya. 
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2.2.3.2.3 Warna 
 

Warna mempunyai arti/makna yang berbeda-beda dalam setiap warnanya. Api 

berwarna merah, laut berwarna biru keperakan, matahari terbit berwarna jingga 

kekuningan. Penata rias hendaknya menggunakan warna kosmetik yang lebih kuat 

seperti cokelat dan hitam untuk efek membenamkan dan warna terang seperti putih dan 

krem untuk efek menonjolkan. Hindari kosmetik yang mengandung parel atau glitter 

dan keemasan yang akan memantulkan cahaya bila terkena lampu atau sinar matahari 

sehingga wajah akan tampak mengilat. Akibatnya, make-up pun menjadi tidak baik dan 

tidak alami (Paningkiran 2013:60). 

2.2.3.2.4 Rias Wajah 
 

Rias wajah bersifat fantasi dapat menggambarkan abstrak atau natural. Pada 

rias wajah fantasi dapat memanfaatkan alat wajah menjadi bentuk khayalan yang 

dilukiskan. Make-up atau merias wajah adalah untuk memperindah wajah, 

menonjolkan bagian wajah yang indah dan menyembunyikan bagian wajah yang 

kurang indah. Tata rias wajah dibagi menjadi dua, yaitu tata rias wajah pagi dan tata 

rias wajah malam. 

Tata rias wajah pagi artinya tata rias yang dipakai selama siang hari, dari pagi 

sampai sore hari. Pada rias wajah pagi pemakaian kosmetik tipis, lembut, dan jangan 

terlalu mencolok. Tata rias wajah malam artinya pemakaian kosmetika yang lebih tebal 

dari rias wajah pagi, sebab pemulasan kosmetika yang kurang akan menjadi pudar oleh 

sinar cahaya lampu di malam hari. Kosmetika yang dipakai adalah sebagai berikut: 
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2.2.3.2.4.1 Moisturizer (Pelembab) 

 
Berguna  untuk  melindungi  kulit  terhadap  sengatan  matahari,  dan  menjaga 

keseimbangan kulit akibat penguapan dan melekatnya alas bedak lebih baik.  

2.2.3.2.4.2  Foundation (Alas Bedak) 

2.2.3.2.4.2.1 Liquid Foundation/Alas Bedak Cair, merupakan alas bedak ringan dan 

membuat wajah bercahaya serta segar. 

2.2.3.2.4.2.2 Cream Foundation/Alas Bedak Cream, menutupi kulit bernoda, melekat 

lebih tahan lama (waterproof). 

2.2.3.2.4.2.3 Cake Foundation/Alas Bedak Padat, dipakai menggunakan spons yang 

dilembabkan dengan air. 

2.2.3.2.4.2.4 Stick Foundation/Alas Bedak Batangan, dipakai untuk menyamarkan 

bentuk wajah dan menutupi kelainan-kelainan di wajah. 

2.2.3.2.4.3 Face Powder (Bedak Tabur) 

 
Dipakai untuk puff (perapih bedak) dengan cara ditepuk-tepuk ke seluruh 

wajah, untuk menghilangkan bedak yang berlebihan dengan sikat (face brush). Untuk 

rias malam menggunakan bedak transparan supaya riasan tampak alamiah. 

2.2.3.2.4.4 Compact Powder (Bedak Padat) 

 
Digunakan  untuk  menghilangkan  minyak  yang  mengkilat  berasal  dari  alas 

bedak. 

2.2.3.2.4.5 Eye Shadow (Bayangan Mata) 

 
Digunakan untuk membuat mata agar tampak lebih hidup sehingga indah dan 

menarik. 
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2.2.3.2.4.6 Eye Liner (Penyipat Mata) 

 
Digunakan untuk menjadikan mata kelihatan lebih hidup seperti lukisan yang 

diberi bingkai. 

2.2.3.2.4.7 Eye Brow Pencil (Pensil Alis) 

 
Digunakan untuk membentuk dan memperbaiki alis. 

2.2.3.2.4.8  Mascara (Cat Bulu Mata) 

Digunakan untuk menebalkan bulu mata dan melentikkan bulu mata. 

2.2.3.2.4.9  Nose Shadow (Bayangan Hidung) 

Digunakan untuk membentuk hidung supaya kelihatan sempurna. 

2.2.3.2.4.10 Blush On (Perona Pipi) 

Digunakan untuk menyempurnakan bentuk wajah yang kurang bagus/indah. 

2.2.3.2.4.11 Lipstick (Pemerah Bibir) 

Digunakan  untuk  memberi  kesan  bibir  lebih  menarik/sensual  (Paningkiran 

2013:33). 

2.2.3.2.5 Body Painting 
 

Rias badan adalah gabungan antara teknik melukis dan teknik rias wajah yang 

tidak dapat dipisahkan warna dan motifnya serta sesuai dengan tema. Body painting 

dapat dilakukan dengan dua teknik berdasarkan penggunaannya, yaitu: (1) Teknik 

painting, teknik ini dilakukan langsung melukis pada tubuh model, dan (2) Air Brush, 

merupakan salah satu teknik yang paling sulit, karena teknik ini menggunakan 

peralatan  moden  yang  memerlukan  keahlian  khusus.  Penggunaan  cat  tubuh  harus 
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dicairkan lebih dahulu, tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental sesuai dengan alat 

yang digunakan yaitu yang berupa seperangkat pen brush dan seperangkat mesin 

kompresor sebagai tenaga penggeraknya (Paningkiran 2013:119). Berikut ini 

merupakan contoh gambar tata rias fantasi: 

 
 

Foto 2.1 Tata Rias Fantasi Tema Flora 

Sumber: Eva Mei 2015 
 

 
 

Foto 2.1 merupakan contoh gambar yang merupakan tata rias fantasi dengan 

tema flora. Dari foto 2.1 terlihat bahwa rias fantasi dibagian wajah sampai badan 

dilukis dengan bunga berwarna putih dan daun berwarna hijau. 
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2.2.3.2.6 Busana dan Perhiasan 
 

Busana dapat mendukung rias wajah dan badan sehingga merupakan kesatuan. 

Busana mempunyai pengaruh yang tidak kecil pada warna dan reaksi rias wajah. Pada 

umumnya, dengan penerangan yang lembut, busana yang berwarna terang atau latar 

yang berwarna terang penggunaan rias wajah yang tidak berat adalah yang terbaik. 

Sedangkan dengan busana yang berwarna gelap, latar belakang yang tidak terang atau 

penerangan yang terang sekali dianjurkan rias wajah yang gelap. 

2.2.3.2.7 Rias Rambut 

 
Rias rambut pada rias fantasi merupakan penunjang dari rias wajah yang tidak 

dapat dipisahkan. Penataan rambut pada make-up fantasi bisa dilakukan langsung 

dengan rambut model. Yang lebih sering terjadi adalah hiasan-hiasan dari rambut 

dibentuk sebelumnya sehingga di lokasi tinggal dipasang. Tinggi rambut bahkan bisa 

mencapai 75 cm (Paningkiran 2013:121). 

Teknik dasar pembuatan sanggul fantasi berbahan tambahan seperti cemara dan 

sanggul modern sendiri adalah sebagai berikut ini: (1) Minta model duduk di kursi 

dengan santai, (2) Angkat rambut model ke atas kepala kemudian ikat dengan karet, (3) 

Agar karet tidak terlihat ambil sedikit rambut dan tutupkan di atas karet, (4) Ikatkan 

pangkal cemara ke bagian dasar ikatan rambut dengan kuat, (5) Angkat cemara ke atas 

kurang lebih 20 cm lalu tekuk ke bawah. Lingkarkan sisa cemara ke bagian pangkal 

cemara, lalu lilitkan memutar sehingga cemara betul-betul berdiri tegak, (6) Agar 

terlihat rapi ambil dua buah hairnet lalu pasang sehingga cemara pun tertutup, (7) 

Pasang sanggul-sanggul yang sudah disipakan ke bagian kepala. Susun hingga sanggul 
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fantasi  terbentuk,  (8)  Pasang  oranamen-ornamen  yang  telah  disiapkan  disesuaikan 

dengan tema (Paningkiran 2013:122). 

 
 

Foto 2.2 Tata Rias Fantasi Tema Hewan 

Sumber: Eva Mei 2015 
 

 
 

Foto 2.2 merupakan contoh gambar hewan harimau yang merupakan tata rias 

fantasi dengan tema flaura. Foto 2.2 terlihat jelas bahwa riasan fantasi pada bagian 

wajah. Wig dan gigi palsu yang dikenakan sebagai perhiasan dalam tata rias fantasi 

yang dapat memperkuat rias hewan. Rias rambut pada tata rias fantasi juga merupakan 

penunjang dari rias wajah yang tidak dapat dipisahkan. Berikut ini merupakan contoh 

salah satu sanggul fantasi: 
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Foto 2.3 Sanggul Tata Rias Fantasi 

Sumber: Eva Mei 2015 
 

 
 

Foto 2.3 merupakan contoh sanggul tata rias fantasi. Tinggi sanggul pada tata 

rias fantasi bisa mencapai 75 cm. Pembuatan sanggul fantasi berbahan tambahan 

seperti cemara dan sanggul modern sendiri. 

2.2.4 Karakteristik Anak Sekolah Menengah Atas 

 
Usia anak Sekolah Menengah Atas merupakan usia pertumbuhan remaja. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut pubertas atau remaja. Mengenai rentangan usia 

dalam masa remaja ada berbagai pendapat. Bigot, Kohnstam, dan Pallad 

mengemukakan  bahwa  masa  pubertas  berada  dalam  usia  15-18  tahun  dan  masa 
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adolescence usia 18-21 tahun. Sedangkan menurut Hurlock (1964), rentangan usia 

remaja awal 13 atau 14 sampai 17 tahun dan remaja akhir 17 sampai 21 tahun (Fatimah 

2010:171). 

 
Fatimah (2010:170-171) menjelaskan sebagai pedoman umum, batasan usia 

remaja Indonesia adalah 11-24 tahun. Pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai 

berikut: (1) Usia 11 tahun adalah usia yang pada umumnya tanda-tanda seksual 

sekunder mulai tampak (kriteria fisik); (2) Pada banyak masyarakat Indonesia, usia 11 

tahun sudah dianggap akil balig, baik menurut adat maupun agama sehingga 

masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial); (3) 

Pada usia tersebut, mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti 

tercapainya identitas diri (ego identity) (Erik Erikson), tercapainya fase genital dari 

perkembangan kognitif (Piaget) maupun moral (Khohlberg); (4) Batas usia 24 tahun 

merupakan batas maksimal untuk memberi peluang bagi mereka sampai batas usia 

tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum mempunyai hak-hak 

penuh sebagai orang dewasa (secara tradisi); (5) Status perkawinan sangat menentukan 

karena arti perkawinan masih sangat penting dalam masyarakat Indonesia. 

Hurlock (1980:207-209) menyebutkan ciri-ciri remaja yaitu: (1) Masa remaja 

dianggap sebagai periode penting, (2) Masa remaja dianggap sebagai periode 

peralihan, (3) Masa remaja sebagai periode perubahan, (4) Masa remaja sebagai usia 

bermasalah, (5) Masa remaja sebagai masa mencari identitas, (6) Masa remaja sebagai 

usia yang menimbulkan ketakutan, (7) Masa remaja sebagai usia yang tidak realistik, 

dan (8) Masa remaja sebagai ambang masa depan. 
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2.3 Kerangka Berpikir 
 

Bagan kerangka berpikir di bawah ini menguraikan bahwa dalam proses 

pembelajaran di SMA Negeri 12 Semarang terdapat pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari sebagai pendidikan seni tari yang mempelajari tata rias fantasi. pembelajaran tata 

rias fantasi menghasilkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari mencakup faktor pelaksanaan dan faktor 

pendukung yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan faktor penunjang dalam proses 

pembelajaran. Pelaksanaan dalam pembelajaran ekstrakurikuler seni tari mencakup 

sepuluh komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran, yaitu 

guru, siswa, tujuan, proses pembelajaran, metode, media, bahan pembelajaran, alat, 

kurikulum, dan evaluasi. Sedangkan faktor pendukung dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari terdiri dari faktor intern yang mencakup guru, siswa, dan 

sekolah, dan faktor ekstern meliputi lingkungan keluarga. Berikut ini bagan kerangka 

berpikir:  
 

Pembelajaran 

SMA N 12 Semarang 
 

 
 

Faktor Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni Tari Faktor Pendukung 
 
 
 

Tata Rias Fantasi 
 

 
 
 

Afektif Kognitif Psikomotorik 
 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

(Sumber: Eva Suci Handayani 2015) 



 

 

 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 
 

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan pada metode kualitatif, 

mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat 

deskriptif yaitu menceritakan apa yang terjadi di lapangan (Moleong 2001:27). Metode 

penelitian pada proses pembelajaran tata rias fantasi ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan 

atau menceritakan apa yang terjadi di lapangan. 

Metode penelitian adalah cara-cara kerja untuk dapat memahmai objek 

penelitian. Sugiyono (2012:9) mengatakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/deduktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makan dari pada generalisasi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan fenomenologi atau ilmu yang digunakan untuk memecahkan suatu 

masalah. Moleong (2007:44) mengatakan bahwa pendekatan fenomenologi berusaha 

memahami arti peristiwa kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi- 

situasi tertentu. 
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3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

 
3.2.1 Lokasi Penelitian 

 
Penelitian tentang proses pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler 

seni tari mengambil lokasi penelitian di SMA Negeri 12 Semarang, dengan 

pertimbangan sebagai berikut: (1) SMA Negeri 12 Semarang adalah salah satu sekolah 

menengah atas yang menyelenggarakan proses pembelajaran tata rias fantasi dalam 

ekstrakurikuler seni tari. Ditunjang semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan 

tidak kalah dengan siswa dari sekolah yang berada di daerah perkotaan, dengan 

fasilitas yang lebih memadai; (2) Tempat penelitian tidak jauh dengan tempat tinggal 

peneliti; (3) Mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung seperti terdapat 

speaker, laptop, televisi, alat make-up dan busana tari. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

 
Sasaran penelitian ini adalah Proses Pembelajaran Tata Rias Fantasi dalam 

Ekstrakurikuler Seni Tari di SMA Negeri 12 Semarang. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 
 

Siregar (2010:130) menjelaskan bahwa pengumpulan data adalah suatu proses 

pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data 

merupakan langkah-langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan untuk 

memecahkan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh penulis dari informan. Sumber data 
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sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya 

yaitu buku yang menunjang, makalah penelitian, dokumen, dan sumber data lain yang 

relevan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, 

teknik wawancara dan teknik dokumentasi. 

3.3.1 Teknik Observasi 

 
Observasi adalah kegiatan pengamatan secara cermat di lapangan terhadap 

objek penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. Kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, 

siswa belajar, kepala sekolah yang sedang memberikan pengarahan, personil bidang 

kepegawaian yang sedang rapat dan sebagainya (Sukmadinata 2009:220). 

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang 

pertama dilakukan adalah peneliti meminta izin kepada Kepala Sekolah untuk 

melakukan observasi di SMA Negeri 12 Semarang kemudian peneliti melihat lokasi 

dan kondisi lingkungan sekolah, peneliti observasi tentang proses pembelajaran tata 

rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari dengan mengamati tahap persiapan dan 

tahap pelaksanaan. Dalam tahap persiapan, peneliti mengamati catatan silabus dan RPP 

yang dibuat oleh guru ekstrakurikuler seni tari. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan 

mengamati komponen-komponen yang mempengaruhi pembelajaran, yaitu guru, 

siswa,  tujuan,  proses  belajar  mengajar,  metode,  media,  bahan  pembelajaran,  alat, 
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kurikulum, dan evaluasi hasil belajar siswa mengenai pembelajaran tata rias fantasi 

dalam ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 12 Semarang. Peneliti menyiapkan alat 

sebagai alat bantu observasi yaitu dengan menggunakan kamera, alat tulis, recorder. 

3.3.2 Teknik Wawancara 

 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sugiyono (2012:137) 

mengatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Macam-macam wawancara menurut Sugiyono (2012:137) adalah: “(1) 

Wawancara Terstruktur (Tertutup), digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan; (2) Wawancara Tidak 

Terstruktur (Terbuka), wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya”. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. 

Peneliti dapat bertanya secara langsung kepada guru ekstrakkurikuler seni tari di SMA 

Negeri 12 Semarang dan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tata rias fantasi 

dalam ekstrakurikuler seni tari. Teknik wawancara ini diharapkan menghasilkan data 

yang lengkap mengenai proses pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler 

seni tari di SMA Negeri 12 Semarang. 
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Peneliti melakukan wawancara berdasarkan teori Lincoln and Guba dalam 

Sugiyono (2012:235) yang mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan 

wawancara untuk mengumpulkan data dalam penellitian kualitatif, yaitu : (1) 

Menetapkan kepada siswa wawancara itu dilakukan; (2) Menyiapkan pokok-pokok 

masalah yang menjadi bahan pembicaraan; (3) Mengawali atau membuka alur 

wawancara; (4) Melangsungkan alur wawancara; (5) Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil 

wawancara dan mengahirinya; (6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan 

lapangan; (7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

Peneliti mengadakan wawancara dengan narasumber menggunakan alat-alat 

yang mendukung kelancaran wawancara. Menurut Sugiyono (2012:239) menyebutkan 

alat-alat wawancara yang diperlukan, yaitu: (1) Buku catatan: berfungsi untuk 

mencatat semua percakapan dengan sumber data; (2) Tape recorder: berfungsi untuk 

merekam semua percakapan atau pembicaraan; (3) Kamera: untuk memotret kalau 

peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya 

foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian lebih terjamin, karena peneliti 

betul-betul melakukan pengumpulan data.. 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan wawancara yaitu 

langkah pertama membuat instrumen wawancara, peneliti memberitahu maksud dan 

tujuan wawancara, melangsungkan alur wawancara, mencatat hasil wawancara, dan 

mengidentifikasi tindak lanjut wawancara. Wawancara dilaksanakan pada hari kerja 

sesuai dengan menentukan jadwal pertemuan terlebih dahulu yaitu pada waktu istirahat 

atau setelah kegiatan pembelajaran selesai. 
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Wawancara kepada responden meliputi berbagai pertanyaan sesuai dengan 

kedudukan responden pada objek yang diteliti, adalah: (1) Ibu Kepala SMA Negeri 12 

Semarang pada 19 Februari 2015 berupa: Gambaran umum sekolah, Kurikulum 

Pendidikan, Pendidikan guru ekstrakurikuler seni tari, Sarana dan Prasarana Sekolah; 

(2) Ibu Ririh Tri Sinarsari sebagai guru ekstrakurikuler seni tari pada 19 Februari 2015, 

pada wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tahap persiapan tentang 

silabus dan RPP, dan tahap pelaksanaan pembelajaran tata rias fantasi meliputi guru, 

siswa, tujuan, proses pembelajaran, metode, media, bahan, alat, kurikulum, dan 

evaluasi; (3) Endah dan Virnanda sebagai siswa atau peserta ekstrakurikuler seni tari 

pada 20 Februari 2015, wawancara kepada siswa diambil sampel dan diberikan 

pertanyaan mengenai proses pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni 

tari, cara penyampaian guru ekstrakurikuler dan manfaat yang didapat. Wawancara 

secara langsung ketika sedang istirahat ekstrakurikuler seni tari. 

Penentuan sampel bertujuan agar diperoleh sampel yang representatif bagi 

populasinya. Suryabrata (2006:37-38) menjelaskan bahwa ada empat parameter yang 

berpengarauh, yaitu: (1) Variabilitas populasi, peneliti harus menerima sebagaimana 

adanya dan tidak dapat mengatur atau memanipulasikannya; (2) Besar sampel, makin 

besar sampel yang diambil akan makin tinggi taraf representativeness sampelnya; (3) 

Teknik penentuan sampel, makin tinggi tingkat rambang dalam penentuan sampel, 

akan makin tinggilah tingkat representatif sampelnya; (4) Kecermatan memasukkan 

ciri-ciri populasi, makin lengkap ciri-ciri populasi yang dimasukkan ke dalam sampel, 

akan makin tinggi tingkat representatifnya sampel. 
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Lima kriteria untuk pemilihan sampel informan awal, yaitu: (1) Subyek yang 

telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi 

informasi, melainkan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari 

keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan; 

(2) Subyek yang masih terlihat secara penuh/aktif pada lingkung atau kegiatan yang 

menjadi perhatian peneliti; (3) Subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau 

kesempatan untuk diwawancarai; (4) Subyek yang dalam memberikan informasi tidak 

cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu; (5) Subyek yang sebelumnya 

tergolong masih “asing” dengan penelitian, sehingga peneliti merasa lebih tertantang 

untuk “belajar” sebanyak mungkin dari subyek yang berfungsi sebagai “guru baru” 

bagi peneliti (Spradley dalam Bungin 2008:54). 

Peneliti menggunakan instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, selain itu 

peneliti juga menggunakan alat bantu buku catatan, kamera, dan recorder sebagai 

media yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. 

3.3.3 Teknik Dokumentasi 

 
“Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang” 

(Sugiyono 2012:240). Data dokumentasi dalam proses pembelajaran tata rias fantasi 

digunakan sebagai salah satu komponen bahan pertimbangan dalam membuat analisis 

data yang dipadukan dengan hasil observasi di lapangan dan wawancara. Dokumentasi 

yang  digunakan  dalam  pengumpulan data  meliputi: buku  tentang tata rias fantasi, 
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dokumentasi proses pembelajaran tata rias fantasi dan atau catatan dari nara sumber 

tentang tata rias fantasi baik berupa tulisan maupun blog nya. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu: 

 
(1) Persiapan yaitu dengan mengumpulkan catatan silabus dan RPP; (2) Pelaksanaan 

yang meliputi komponen-komponen pembelajaran dengan mengumpulkan data pribadi 

guru ekstrakurikuler seni tari, siswa atau peserta didik ekstrakurikuler seni tari, tujuan 

pembelajaran, proses pembelajaran berupa foto kegiatan proses pembelajaran tata rias 

fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari, metode pembelajaran yang digunakan berupa 

foto kegiatan pembelajaran, media, bahan pembelajaran, alat, kurikulum, dan evaluasi 

berupa hasil belajar siswa dan foto kegiatan. 

Jenis dokumentasi berupa dokumentasi lapangan dan dokumentasi peneliti. 

Dokumentasi lapangan berupa hasil tulisan-tulisan, foto-foto, gambar. Sedangkan 

dokumentasi peneliti yang dimaksud adalah data-data yang ditulis peneliti dan juga 

foto-foto saat proses pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari 

dimulai hingga akhir pelajaran. Langkah awal untuk mendapatkan data berdasarkan 

masalah yang ada adalah mendokumentasikan setiap aktivitas yang siswa lakukan 

dalam pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari dengan 

menggunakan alat bantu berupa kamera. Adapun dokumentasi itu sendiri berbentuk 

laporan seperti denah lokasi SMA Negeri 12 Semarang, kurikulum, sarana prasarana, 

perangkat pembelajaran seperti daftar guru, daftar prestasi, kalender akademik. 
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3.4 Matrik Pengumpulan Data 
 

 
 

Rumusan 
 

Masalah 

Konsep/teori Data yang 
 

dikumpulkan 

Observasi Wawancara Dokumentasi 

1. Persiapan 
 

a. Silabus 

 
 

Silabus 

adalah 

rencana 

pembelajaran 

pada suatu 

dan  atau 

kelompok 

mata 

pelajaran/tem 

a tertentu 

yang 

mencakup 

standar 

kompetensi, 

kompetensi 

dasar,  materi 

pokok/pembe 

lajaran, 

kegiatan 

pembelajaran 

indikator 

pencapaian 

kompetensi 

untuk 

 
 

Catatan silabus 

atau data 

tentang  

silabus. 

 
 

Mengamati 

silabus 

 
 

Wawancara 

kepada guru 

ekstrakuriku 

ler seni  tari 

tentang 

silabus. 

 
 

Catatan 

silabus. 
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b. RPP 

penilaian, 
 

penilaian, 

alokasi 

waktu, dan 

sumber 

belajar  (Uno 

2008: 69). 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

adalah 

seperangkat 

kegiatan 

yang akan 

dilakukan 

oleh guru 

dalam proses 

pembelajaran 

yang disusun 

secara 

sistematis 

untuk 

dilaksanakan 

pada waktu 

tertentu guna 

mencapai 

tujuan 

pembelajaran 

(Uno 2008: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan RPP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengamati 

RPP yang 

sudah ada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara 

kepada guru 

seni tari 

tentang RPP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan 

tentang RPP. 
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 106).     

2. Pelaksanaan 
 

a. Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Siswa 

 
 

Guru   adalah 

tenaga 

pendidik 

yang 

memberikan 

sejumlah 

ilmu 

pengetahuan 

kepada   anak 

didik di 

sekolah. 

(Djamarah 

2013: 112). 

Peserta  didik 

mempunyai 

karakteristik 

dan  perilaku 

awal 

(entering 

behavior) 

yang   berupa 

pengetahuan, 

keterampilan, 

dan sikap 

awal pada 

saat memulai 

proses 

 
 

Data tentang 

guru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data siswa 

diperoleh  dari 

hasil  observasi 

dan 

wawancara. 

 
 

Mengamati 

guru saat 

proses 

pembelajara 

n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengamati 

kemampuan 

siswa 

terhadap 

tata rias 

fantasi. 

 
 

Wawancara 

kepada guru 

tentang 

proses 

pembelajara 

n   tata   rias 

dalam 

ekstrakuriku 

ler seni tari. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wawancara 

kepada 

salah satu 

siswa 

tentang 

pembelajara 

n   tata   rias 

fanatasi. 

 
 

Rekaman 

proses 

pembelajaran 

tata rias 

fantasi dalam 

ekstrakurikul 

er seni tari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catatan dari 

hasil data 

siswa dan 
 

foto siswa 
 

saat proses 

pembelajara. 
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c. Tujuan 

pembelajaran  
 
 
 
 
 
Catatan 

 
 
 
 
 
 
Mengamati 

 
 
 
 
 
 
Wawancara 

 
 
 
 
 
 
Catatan 

(Suparman 

2012: 38). 

Tujuan 

 adalah pembelajaran materi dengan guru tentang 

 pedoman yang dicapai pembelajara mengenai materi 

 sekaligus dalam n yang akan tujuan pembelajaran 

 sebagai pembelajaran disampaika intruksional tata rias 

 sasaran  yang tata rias fantasi n. dalam fantasi dalam 

 akan  dicapai dalam  pembelajara ekstrakurikul 

 dalam ekstrakurikuler  n   tata   rias er seni tari. 

 kegiatan seni tari  fanatasi.  

 belajar     

 mengajar     

 (Djamarah     

 2013: 109).     

 

d. Proses Proses Proses Mengamati Wawancara Mengambil 

 

pembelaj pembelajaran pembelajaran guru dan kepada guru video dan 

 

aran dibangun tata rias fantasi siswa dalam ekstrakuriku foto pada saat 

 berdasarkan diperoleh dari pembelajara ler seni  tari proses 

 strategi pembelajaran n. tentang pembelajaran 

 pembelajaran yang dilakukan  pembelajara tata rias 

 (instructional dalam  n   tata   rias fantasi 

 strategy) ekstrakurikuler  fantasi. berlangsung. 

 tertentu seni tari.    

 (Suparman     

e. 2012: 40).     

Metode Metode Metode yang Mengamati Wawancara Mengambil 

adalah digunakan tentang kepada guru video dan 



56  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Media 

strategi  yang pada proses ekstrakuriku foto pada saat 

tidak bisa pembelajaran pembelajara ler seni tari proses 

ditinggalkan tata rias fantasi n  dari  awal  pembelajaran 

dalam proses dalam sampai  tata rias 

belajar ekstrakurikuler akhir  fantasi 

mengajar seni tari. pembelajara  dengan 

(Djamarah  n.  menggunaka 

2013: 158).    n metode 

    yang 

    digunakan 

    guru. 

 
 

Media adalah 

 
 

Benda-benda 

 

 

Mengamati 

 
 

Wawancara 

 
 

Foto benda 

 alat bantu yang alat bantu kepada guru yang 

 apa saja yang digunakan yang tentang digunakan 

 dapat guru untuk digunakan media/ alat guru untuk 

 dijadikan media dalam yang media 

 sebagai pembelajaran pembelajara digunakan pembelajara. 

 penyalur tata rias fantasi n   tata   rias saat  

 pesan guna dalam fantasi. pembelajara  

 mencapai ekstrakurikuler  n.  

 tujuan seni tari.    

 pengajaran     

 (Djamarah     

 2013: 121).     

g. Bahan Bahan Catatan Mengamati Wawancara Catatan  guru 

Pembelajaran pembelajaran tentang bahan bahan kepada guru mengenai 

(instructional pembelajaran pembelajara ekstrakuriku bahan 

materials) yang akan n yang ler seni  tari pembelajaran 
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h.  Alat 

disusun diajarkan. disampaika tentang tata rias 

untuk suatu  n  di  dalam bahan fantasi. 

mata kuliah  pembelajara pembelajara  

atau mata  n. n yang akan  

pelajaran   disampaika  

yang terdapat   n kepada  

dalam   peserta  

kurikulum   didik.  

(Suparman     

2012: 43).     

Alat-alat Benda-benda Mengamati Wawancara Foto benda 

evaluasi yang yang alat yang kepada guru yang 

umumnya digunakan digunakan ekstrakuriku digunakan 

digunakan guru sebagai dalam ler seni  tari guru untuk 

tidak hanya alat  membantu proses tentang  alat alat 

benar-salah proses pembelajara yang pembelajaran 

(true-false) pembelajaran n. digunakan . 

dan pilihan tata rias dalam 

ganda fantasi. penilaian 

(multiple- evaluasi 

choice),   tapi pembelajara 

juga n. 

menjodohkan 

(matching), 

melengkapi 

(completion), 

dan essay 

(Djamarah 

2013: 116). 
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i. Kurikulum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j. Evaluasi 

Kurikulum 
 

mengandung 

pengertian 

sempit,  yaitu 

daftar mata 

kuliah  atau 

mata 

pelajaran 

yang 

terorganisasi 

dengan  logis 

untuk 

mencapai 

tujuan 

pembelajaran 

yang telah 

ditetapkan 

(Suparman 

2012: 42). 

Pelaksanaan 

evaluasi 

biasanya 

dilaksanakan 

di dalam 

kelas. Semua 

anak didik 

dibagi 

menurut 

kelas 

Catatan 
 

kurikulum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data evaluasi 

diperoleh dari 

guru 

berdasarkan 

hasil  penilaian 

pembelajaran. 

Mengamati 
 

kurikulum 

dalam 

pembelajara 

n   tata   rias 

fantasi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengamati 

pembelajara 

n   tata   rias 

fantasi 

diakhir 

pembelajara 

n. 

Wawancara 
 

kepada guru 

ekstrakuriku 

ler tentang 

kurikulum 

yang 

digunakan 

dalam 

pembelajran 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara 

dengan guru 

ekstrakuriku 

ler tentang 

evaluasi 

pembelajara 

n   tata   rias 

fantasi. 

Catatan 
 

kurikulum 

yang 

digunakan 

guru dalam 

proses 

pembelajaran 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catatan 

penilaian 

hasil 

pembelajaran 
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 masing- 

 

masing 

(Djamarah 

2013: 118). 

    

Tabel 3.1 Matrik Pengumpulan Data (Sumber: Eva Suci Handayani 2015) 
 

 
 

3.5 Teknik Analisis Data 

 
Analisis data dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaanya sudah 

mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif 

sesudah meninggalkan lapangan penelitian. Pekerjaan menganalisis data memerlukan 

usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran peneliti (Moleong 

2010:281). 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus memerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 3.1. Komponen-komponen dalam Analisis Data: Model Interaktif 

Sumber: Miles and Huberman (dalam Rohidi 1992: 16) 
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3.5.1 Reduksi Data 
 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Menurut Miles& Huberman (dalam Rohidi 1992:16) Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan- 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Data yang telah terkumpul dalam penelitian melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi dianalisis kembali untuk mendapatkan data yang lebih sederhana dan 

terfokus pada permasalahan. Peneliti membuat ringkasan yang ada di lingkungan SMA 

Negeri 12 Semarang, mengumpulkan hasil catatan mengenai proses pembelajaran tata 

rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari. Kegiatan reduksi data meliputi: 

3.5.1.1 Observasi, tahap persiapan meliputi Silabus dan RPP. Silabus dan RPP yang 

digunakan merupakan silabus dan RPP yang sesuai diterapkan pada kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari. Pada tahap pelaksanaan, peneliti mulai mengelompokkan 

bagian-bagian sesuai dalam komponen pendukung pembelajaran yaitu guru, siswa, 

tujuan, proses pembelajaran, metode, media, bahan pembelajaran, alat, kurikulum, dan 

evaluasi. 

3.5.1.2 Wawancara, silabus dan RPP yang telah dilihat dalam kegiatan observasi 

disesuaikan kembali melalui kegiatan wawancara yang ditujukan kepada guru yang 

mengetahui tahap persiapan dan pelaksanaan pembelajarannya dan diperkuat gagasan 
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guru melalui wawancara kepada kepala sekolah dan siswa/peserta didik pelaksana 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari. 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti telah mengelompokkan bagian-bagian 

komponen pembelajaran yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan 

dikonfirmasikan kembali lewat wawancara langsung kepada keempat narasumber yaitu 

kepala sekolah, guru, ekstrakurikuler, guru intrakurikuler dan siswa/peserta didik 

ekstrakurikuler seni tari. Komponen pendukung pembelajaran yaitu guru, siswa, 

tujuan, proses pembelajaran, metode, media, bahan pembelajaran, alat, kurikulum, dan 

evaluasi. 

3.5.1.3 Dokumentasi, dokumen-dokumen digunakan sebagai data yang dipertanggung 

jawabkan dari kegiatan observasi dan wawancara. Tahap pelaksanaan yang meliputi 

guru, siswa, tujuan, proses pembelajaran, metode, media, bahan pembelajaran, alat, 

kurikulum, dan evaluasi telah disesuaikan dengan penelitian observasi dan wawancara 

sehingga hasil yang diperoleh benar-benar relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. 

3.5.2 Penyajian Data 

 
Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yanng 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dengan melihat penyajian-penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan 

apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan 

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif 

(Miles& Huberman dalam Rohidi 1992:17). 
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Tahap penyajian data, semua data yang telah dipilih dan digolongkan 

berdasarkan pengelompokkan masing-masing, selanjutnya data dijelaskan kembali 

dengan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat diambil 

kesimpulan data mana saja yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan 

 
Langkah ketiga menurut Miles and Huberman (1992:19) adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi akan berlangsung ketika penulis menulis kesimpulan dan 

memerlukan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau terjadi peninjauan 

kembali karena tukar pikiran teman sejawatnya. Kesimpulannya, makna-makna yang 

muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni 

yang merupakan validitasnya. Teori ini diperkuat pendapat Sugiyono (2012:253) 

“kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran atau subjek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori”. 

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan yaitu tinjauan kembali mengenai 

persiapan dan pelaksanaan pembelajaran apakah terjadi kesesuaian antara hasil 

wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi kegiatan pelaksanaan pembelajaran 

tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 12 Semarang. 



63  
 
 

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 
3.6.1 Kriteria Keabsahan Data 

 
Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah teknik yang digunakan oleh penulis 

untuk menunjukan data penelitian yang disajikan benar-benar akurat. Menurut 

Sugiyono (2012:294) mengatakan bahwa uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas 

data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas 

(validitas eksternal/generalisasi), dan uji komfirmabilitas (obyektivitas). Namun yang 

utama adalah uji kredibilitas data, dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, membercheck, 

dan analisis kasus negatif. 

3.6.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong 2010:330). Keabsahan data dalam 

penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan 

teori. 

3.6.2.1 Triangulasi dengan Sumber 

 
Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif (Moleong 2010:330). Peneliti melakukan verifikasi atau 

mengecek kembali bagaimana kegiatan pembelajaran tata rias fantasi dalam 

ekstrakurikuler  seni  tari  di  SMA  Negeri  12  Semarang.  Pengecekan  balik  dapat 
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dilakukan dengan cara: (1) peneliti membandingkan data hasil pengamatan atau 

observasi di lapangan tentang pembelajaran tata rias fantasi dengan data yang 

diperoleh dari wawancara dengan para informan, (2) peneliti membandingkan apa yang 

disampaikan oleh informan peneliti dengan apa yang terjadi di lapangan dengan cara 

menyaksikan secara langsung pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni 

tari di SMA Negeri 12 Semarang, (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi 

dokumentasi. 

3.6.2.2 Triangulasi pada Metode 

 
Terdapat dua strategi yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan (2) pengecekan derajat kepercayaan 

bersama sumber data dengan metode yang sama (Patton dalam Moleong 2010:331). 

Pada penelitian ini yaitu mengecek hasil penelitian berdasarkan metode yang sama 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi apakah saling terjadi kesenambungan 

atau adakah keganjalan pada kegiatan penelitian mengenai proses pembelajaran tata 

rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 12 Semarang. Setelah 

memperoleh data dari beberapa informan, penelliti melakukan pengecekan kembali 

dengan informan lain yang dapat dipertanggung jawabkan dengan metode yang sama. 

Keterangan yang diperoleh peneliti tentang proses pembelajaran tata rias fantasi dalam 

ekstrakurikuler seni tari yanng disampaikan oleh informan, yaitu Ririh sebagai guru 

ekstrakurikuler seni tari kemudian dibandingkan dengan informasi pendukung (Kepala 

Sekolah, guru intrakurikuler seni tari dan peserta ekstrakurikuler seni tari SMA Negeri 
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12 Semarang). Pengecekan dilakukan peneliti secara langsung ke SMA Negeri 12 

Semarang dengan menggunakan instrumen wawancara yang telah dibuat sebelumnya. 

3.6.2.3 Triangulasi dengan Teori 

 
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono 

2010:373). Triangulasi teori adalah peneliti menggunakan beberapa sumber buku 

sebagai acuan teoritis karena tidak mungkin penelitii hanya menggunakan satu teori 

untuk dapat memeriksa derajat kepercayaan suatu data informasi. Setelah memakai 

teori dari berbagai sumber selanjutnya penenliti menarik kesimpulan dengan 

menggunakan teori yang didukung dengan data-data yang sedang ada. Sumber data 

yang diperoleh dalam pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari di 

SMA Negeri 12 Semarang, meliputi: kepala sekolah, guru ekstrakurikuler seni tari, 

guru intrakurikuler seni tari, siswa/peserta ekstrakurikuler seni tari namun teori yang 

digunakan berbeda agar dapat memperkuat keabsahan data sehingga data yang 

diperoleh benar-benar teruji keabsahannya. 



 

 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang memfokuskan pada proses pembelajaran 

tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 12 Semarang, maka 

peneliti dapat mengemukakan suatu kesimpulan sebagai berikut: 

SMA Negeri 12 Semarang merupakan Sekolah Menengah Atas di wilayah 

Kabupaten Semarang yang memberikan materi tata rias fantasi dalam 

ekstrakurikuler seni tari. Dalam proses pembelajarannya, kegiatan pembelajaran 

tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari dilakukan dalam tiga tahap yaitu: (1) 

Pendahuluan pembelajaran tata rias fantasi, (2) Penyajian pembelajaran tata rias 

fantasi, dan (3) Penutup pembelajaran tata rias fantasi. 

Proses pembelajarn tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari di SMA 

Negeri 12 Semarang mempunyai faktor pendukung yang meliputi faktor intern 

maupun ekstern. Faktor pendukung terdiri dari faktor intern meliputi: guru, siswa, 

dan sekolah, dan faktor ekstern meliputi faktor keluarga. 

5.2 Saran 

 
Saran yang dapat peneliti ungkapkan antara lain: 

 
5.2.1 Bagi SMA Negeri 12 Semarang lebih meningkatkan kualitas sarana prasarana 

pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari. 

5.2.2 Bagi guru ekstrakurikuler seni tari lebih kreatif lagi dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari, 

5.2.3 Bagi  siswa agar  lebih  giat  lagi  dalam  mengikuti  pembelajaran  tata  rias 

fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 12 Semarang. 
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5.2.4 Bagi mahasiswa dapat menjadikan tulisan ini sebagai penambah 

pengetahuan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan berapreasiasi. 
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LAMPIRAN 



Lampiran 1  
 
 

PEDOMAN OBSERVASI 
 
 

1.1 Tujuan 

 
Peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 12 Semarang bertujuan 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pembelajaran tata rias fantasi 

dalam ekstrakurikuler seni tari. 

 

1.2 Pokok-pokok Penelitian 

 
1.2.1 Pelaku,  yaitu  kepala  sekolah,  guru  ekstrakurikuler  seni  tari,  guru 

intrakurikuler seni tari, dan siswa. 

1.2.2 Persiapan pembelajaran yaitu silabus dan RPP. 

 
1.2.3 Pelaksanaan proses pembelajaran dari: (1) Guru, (2) Siswa, (3) Tujuan, 

 
(4) Proses pembelajaran, (5) Metode, (6) Media, (7) Bahan 

 
Pembelajaran, (8) Alat, (9) Kurikulum, (10) Evaluasi. 

 
1.3 Objek Observasi 

 
1.3.1 SMA Negeri 12 Semarang 

 
1.3.2 Persiapan pembelajaran yaitu silabus dan RPP. 

 
1.3.3 Pelaksanaan proses pembelajaran dari: (1) Guru, (2) Siswa, (3) Tujuan, 

 
(4) Proses pembelajaran, (5) Metode, (6) Media, (7) Bahan 

 
Pembelajaran, (8) Alat, (9) Kurikulum, (10) Evaluasi. 

 
1.3.4 Bukti fisik tentang hasil dari kegiatan pembelajaran tata rias fantasi 

dalam ekstrakurikuler seni tari. 
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Lampiran 2  
 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 
PROSES PEMBELAJARAN TATA RIAS FANTASI 

DALAM EKSTRAKURIKULER SENI TARI 

DI SMA NEGERI 12 SEMARANG 
 

1. Tujuan 

 
Wawancara  dilakukan untuk  mengetahui  proses  pembelajaran  tata  rias 

fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 12 Semarang. 

2. Peneliti  mengajukan  pertanyaan  kepada  informan  berdasarkan  pembatas 

pedoman wawancara, antara lain: 

a. Kepala Sekolah 

 
1. Bagaimana profil sekolah di SMA Negeri 12 Semarang? 

 
2. Apakah  SMA  Negeri  12  Semarang  memiliki  tujuan  khusus  untuk 

pembelajaran seni tari? 

3. Sejak kapan ekstrakurikuler seni tari dilaksanakan di SMA Negeri 12 

Semarang? 

4. Apa tujuan diadakannya pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

khususnya pembelajaran tata rias fantasi? 

5. Sarana  dan  prasarana  apa  saja  yang  telah  bapak  siapkan  untuk 

memperlancar kegiatan ekstrakurikuler seni tari? 

b. Wawancara Guru Ekstrakurikuler Seni Tari 

 
1. Mulai kapankah ibu mengajar ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 

12 Semarang? 
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2. Kapankah kegiatan pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler 

seni tari dilaksanakan? 

3. Kelas berapakah yang mengikuti ekstrakurikuler seni tari? 

 
4. Persiapan apa yang ibu lakukans ebelum proses pembelajaran 

dilakukan? 

5. Bagaimanakah silabus yang ibu gunakan untuk pembelajaran tata rias 

fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari? 

6. Bagaimanakah  RPP  yang  ibu  gunakan  untuk  pembelajaran  tata  rias 

fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari? 

7. Bagaimanakah proses pembelajaran tata rias fantasi dalam 

ekstrakurikuler seni tari dilaksanakan? 

8. Bagaimanakah kemampuan siswa terhadap tata rias fantasi? 

 
9. Apakah  materi  yang  disampaikan  sesuai  dengan  tujuan  intruksional 

pembelajaran? 

10. Bagaimanakah metode yang ibu gunakan pada pembelajaran tata rias 

fantasi? 

11. Media apa saja  yang digunakan  pada pembelajaran  tata  rias  fantasi 

dalam ekstrakurikuler seni tari? 

12. Bagaimanakah   bahan   pembelajaran   yang  disampaikan  ibu   dalam 

pembelajaran tata rias fantasi? 

13. Alat apa sajakah yang digunakan untuk pembelajaran tata rias fantasi? 

 
14. Bagaimanakah kurikulum yang dipakai terhadap pembelajaran tata rias 

fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari? 

15. Bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar siswa? 
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16. Bagaimana dengan sarana prasarana sekolah yang menunjang 

pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari di SMA 

Negeri 12 Semarang? 

17. Apa  harapan  ibu  terhadap  pembelajaran   tata   rias   fantasi   dalam 

ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 12 Semarang? 

c. Siswa atau peserta ekstrakurikuler seni tari 

 
1. Sejak kapan kamu mengikuti ekstrakurikuler seni tari? 

 
2. Dari  berbagai  macam  kegiatan  ekstrakurikuler  di  sekolah,  mengapa 

kamu memilih ekstrakurikuler seni tari? 

3. Bagaimanakah persiapan sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran tata 

rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari? 

4. Bagaimana  pendapat  siswa  tentang  adanya  pembelajaran  tata  rias 

fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari? 

5. Bagaimanakah proses pembelajaran tata rias fantasi? 

 
6. Bagaimana pendapat siswa terhadap cara mengajar guru? 

 
7. Apakah penyampaian materi  yang diberikan oleh guru menarik dan 

dapat diterima siswa? 

8. Bagaimanakah metode yang digunakan guru dapat diterima oleh siswa? 

 
9. Apa  saja  alat  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  tata  rias  fantasi 

dalam ekstrakurikuler seni tari? 

10. Bagaimana harapanmu terhadap pembelajaran tata rias fantasi dalam 

ekstrakurikuler seni tari? 
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Lampiran 3 
 
 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 
1. Tujuan, untuk mengetahui proses pembelajaran tata rias fantasi dalam 

ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 12 Semarang. Peneliti membuat 

dokumentasi tempat, kegiatan, dan pelaku kegiatan. 

2. Pokok-pokok, peneliti membuat dokumentasi sebagai berikut: 

 
a. Dokumentasi tempat atau lokasi SMA Negeri 12 Semarang, yang 

meliputi dokumentasi tempat ekstrakurikuler seni tari, fasilitas, dan 

alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran tata rias fantasi di 

SMA Negeri 12 Semarang. 

b. Dokumentasi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru dan siswa. 

 
Bagaimana persiapan pembelajaran yang dilakukan guru sebelum 

pembelajaran (Silabus dan RPP) dan bagaimana pelaksanaan proses 

pembelajaran tata rias fantasi dalam ekstrakurikuler seni tari. 

c. Dokumentasi pelaku kegiatan, yaitu guru dan siswa ekstrakurikuler seni 

tari. 
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Lampiran 4  
 
 

GLOSARIUM 
 

 
Adolescence : Masa remaja 

 

 
Body painting : Melukis di badan 

 

 
Hall : Ruang terbuka yang luas di dalam bangunan 

 

 
Jepet : Jepit rambut 

 

 
Pallet : Tempat untuk meletakkan barang-barang 

 

 
Pidih Hitam : Krim berwarna hitam 

 

 
Pidih Putih : Krim berwarna putih 

 

 
Stereotip : Penilaian 

 

 
Vinyl : Alat untuk melentikkan bulu mata 

 

 
Wig : Rambut palsu/rambut pasangan 
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Lampiran 5  
 
 

Daftar Guru SMA Negeri 12 Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015 
 

 
No Nama Jabatan Mapel 

1. Dra. Titi Priyatiningsih, M.Pd Kepala Sekolah Biologi 

2. Dra. Galuh Wijayanti Buru BK BK 

3. Drs. Subadi Guru Agama Islam 

4. Dra. Siti Umi Salamah Wk. Sarpa Pkn 

5. Drs. Muhammad Toha Guru BK 

6. Drs. Agus Suprapto Wk. Kesiswaan Bahasa Indonesia 

7. Dra. Insiyah Guru Bahasa Indonesia 

8. Dra. Agnes S.BU.MPd Wk. Kurikulum Fisika 

9. Drs. Subagyiyo Guru Biologi 

10. Dra. Hj. Endang Indrati Guru Akuntansi 

11. Lies Herlinawati Guru Akuntansi 

12. Dra. Sugiyanti Guru Kimia 

13. Drs. Welius Purbonuswanto Guru Geografi 

14. Drs. Maryanto Guru Seni 

15. Cicik Sri Mulyani Guru Seni 

16. Haryana Guru Penjaskes 

17. Hj. Sri Sunarni, B.A. Guru Bhs. Perancis 

18. Aries Wisnuadi, S.Pd Wk. Humas Kimia 

19. Drs. Mohamad Hamdani Guru Fisika 
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20. Hj. Endang Werdiningsih, S.Pd Guru Matematika 

21. Ririh Tri Sinarsari Guru Bhs. Jawa 

22. Dra. Suparti Guru Bhs. Indonesia 

23. Sutartiningsih, S.Pd Guru Fisika 

24. Erni Restyani, S.Pd Guru Biologi 

25. Isnaeni Tupa Astuti, S.Pd Guru Kimia 

26. Drs. Andang Winursito Guru Pkn 

27. DwiMuhFajarBasuki, S.Pd. Guru Fisika 

28. Noor Sahid, S.Pd. Guru Bhs. Inggris 

29. Pujiono, M.Pd. Guru Pkn 

30. Dra. Sri Sudarmiyati Guru BK 

31. NurZamroni, S.Si Guru Matematika 

32. EnyWidiastuti, S.Pd. Guru Bhs. Inggris 

33. TuriniAdiAgustini, S.Pd. Guru Bhs. Indonesia. 

34. SigitPriyatno, S.Pd. Guru  
Matematika 

35. HeriRohayuningsih, S.Pd. Guru Sejarah 

36. YuniKristiana, S.Pd. Guru Kimia 

37. Drs. Mahmudi Guru Agama Islam 

38. Ismail, S.Pd Guru Sosiologi 

39. Sri Hartati,S.Pd Guru Kimia 

40. Maryatun, S.Pd Guru Matematika 

41. Drs. Mustaqim Guru Pkn 

42. Sugiarto, S.Pd Guru Sejarah 
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43. Sahlan, S.Pd Guru Bhs. Inggris 

44. Mariyono, S.Pd Guru Penjaskes 

45. SumarahRahayu, S.Pd Guru Bhs. Indonesia 

46. SumarahRahayu, S.Pd Guru Matematika 

47. YektiWikaniS.Pd Guru Akuntansi 

48. AgungCahyoTriwibowo, S.S Guru Bhs. Jawa 

49. FaoziHidayah, S.Pd Guru Akuntansi 

50. Sri NuryaniS.Pd Guru Bhs. Indonesia 

Sumber: Arsip TU SMA Negeri 12 Semarang 2015 
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Lampiran 6  
 
 

Daftar Siswa Ekstrakurikuler Seni Tari Tahun Pelajaran 2014/2015 
 

 
No Nama Kelas 

1 Avella Itsna Fatimatuz Z X 2 

2 Desti Ratna Kurniawati X 2 

3 Khanif Zakiyaturohmah X 2 

4 Maghfirotul Faizah X 2 

5 Fitriana Purnama Sari X 4 

6 Oktiana Nur Hidayah X 4 

7 Alfi Nur Baeti X 7 

8 Anisa Khiqmi Lutfiyanastari X 7 

9 Ayu Andani X 7 

10 Erika Niken Purwono X 7 

11 Fines Aji Prasetyo Ayu X 7 

12 Yunita Cahya Awalyani L.K X 7 

13 Dhevi Azrien Zulkarnaen X 10 

14 Lubna Nadya Rochma X 10 

15 Andikha Aprilia XI IPA 2 

16 Ayu Narolita Fitriana Sari XI IPA 2 

17 Retno Utari Darma Ningsih XI IPA 2 

18 Jahnu Sekar Ayum Kurmaraalita XI IPA 2 

19 Retno Asih Wulandari XI IPA 3 
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20 Imas Dwi Hapsari XI IPA 5 

21 Kharina Putri Deraya XI IPA 5 

22 Levi Tri Amalia XI IPS 3 

23 Nofi Prasetyowati XI IPS 3 

24 Tri Endah Pramita XI IPS 3 

25 Mayna Ambarwati XI BHS 

 
 

Sumber: Arsip Ibu Ririh 2015 
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HASIL DOKUMENTASI 
 

 
 

 

Wawancara terhadap Guru Ekstrakurikuler Seni Tari (Ibu Ririh) 

Eva Suci, 19 Februari 2015 

 

Wawancara terhadap Siswa Ekstrakkurikuler Seni Tari (Endah dan Virnanda) 

Eva Suci, 20 Februari 2015 
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Tempat Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Tari 

Eva Suci, 19 Februari 2015 
 

 

Siswa dan Guru Ekstrakurikuler Seni Tari 

Eva Suci, 24 Maret 2015 
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