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SARI 

Kusmawati, Yuni. 2015. Evaluasi Pembelajaran Seni Tari Kelas VII SMP N 11 

Magelang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik. 

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I: Dra. Eny Kusumastuti, M.Pd.  

Kata kunci: Evaluasi Pembelajaran, Evaluasi, Pembelajaran. 

 

Evaluasi dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dari kompetensi kognitif, 

afektif, dan psikomotorik, digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kema-

juan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran serta dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur apakah proses pembelajaran yang terjadi selama ini telah 

maksimal atau belum. Masalah penelitian ini adalah bagaimana evaluasi 

pembelajaran Seni Tari pada siswa kelas VII di SMP N 11 Magelang. Tujuan 

penelitian ini mengetahui dan mendiskripsikan evaluasi pembelajaran Seni Tari 

pada siswa kelas VII SMP 11 Magelang. 

 Peneliti menggunakan mixed method yang memadukan metode kuantitatif 

dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan fenomenologi. Peneliti menggunakan 

metode kuantitatif untuk memperoleh hasil evaluasi pembelajaran dan metode 

kualitatif digunakan untuk mendeskrispsikan hasil evaluasi pembelajaran dari 

evaluasi kegiatan belajar mengajar, evaluasi harian, evaluasi tengah semester, dan 

evaluasi semesteran.  Lokasi dan sasaran penelitian adalah siswa kelas VII SMP N 

11 Magelang. Peneliti memperoleh data dengan melalui kegiatan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik keabsahan data 

peneliti menggunakan triangulasi data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

metode, dan triangulasi teori. 

 Hasil penelitian menunjukkan evaluasi pembelajaran Seni tari yang ada di 

SMP N 11 Magelang sudah berjalan lancar. Proses evaluasi dilaksanakan meliputi 

evaluasi kegiatan belajar mengajar yang diambil dari nilai tugas, ulangan harian, 

ujian tengah semester dan  ujian semester. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

70% siswa lulus dengan nilai di atas 75 dan 30% siswa mendapat nilai di bawah 

75, maka dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan baik 

karena lebih dari 50% siswa lulus. 

 Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan agar memvariasikan bentuk soal 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, akan lebih baik apabila soal 

yang digunakan untuk ulangan harian berupa soal essay. Soal essay diharapkan 

dapat mengukur kemampuan siswa dan siswa dituntut untuk berfikir, guru dapat 

merubah teknik penilaian dengan tidak membuka buku saat penilaian dan soal 

yang diberikan tiap kelas berbeda dan guru perlu mempertimbangkan proses 

pembelajaran. Bagi peserta didik, diharapkan lebih rajin dan disiplin dalam 

pembelajaran mata pelajaran Seni Tari agar ilmu yang dapat bermanfaat untuk 

masa depan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Evaluasi pembelajaran di sekolah SMP N 11 Magelang dapat dijadikan 

sebagai tolok ukur apakah proses pembelajaran yang terjadi telah maksimal atau 

belum. Hasil evaluasi dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dari proses 

pembelajaran. Hasil evaluasi dapat dijadikan acuan dalam proses perencanaan 

pembelajaran yang lebih baik seperti metode dan strategi. Proses perencanaan 

evaluasi harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, terurai, dan komprehensif. 

Evaluasi dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dari kompetensi kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara 

konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam 

bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil 

karya berupa tugas, proyek atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian 

hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan 

penilaian kelompok mata pelajaran.   

Penilaian diri yang terjadi di SMP N 11 Magelang pada semester 1 

menggunakan Kurikulum 2013 banyak ditemukan siswa setelah  melaksanakan 

ulangan masih saja tidak lulus, dari hasil ulangan harian dari 31 siswa, 80% siswa 

tidak tuntas. Proses penilaian sikap pada Kurikulum 2013 yang dilakukan dengan 



 
 

  

2 

teknik penilaian diri, banyak ditemukan ketidaksesuaian hasil penilaian diri 

dengan kenyataan sikap dan perilaku siswa sehari-hari. Siswa yang nakal 

mendapatkan hasil yang memuaskan dengan nilai 4, sedangkan siswa yang 

memiliki perilaku baik mendapatkan nilai rendah yaitu 1. Evaluasi pembelajaran 

seharusnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran sesuai 

kemampuan afektif, kognitif dan psikomotorik siswa. Hasil evaluasi yang terjadi 

di lapangan banyak ditemukan ketidak sesuaian antara kemampuan afektif siswa 

dengan hasil yang didapat.  

Siswa yang dikatakan nakal belum tentu bodoh, begitu pula dengan siswa 

baik belum tentu siswa disebut pintar. Siswa yang dikatakan nakal cenderung 

memiliki kreativitas yang bagus daripada siswa yang tidak nakal. Siswa nakal 

memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Siswa yang memiliki sikap 

baik terkadang kurang memiliki rasa percaya diri bahkan banyak yang diam. 

Penilaian dalam Kurikulum 2013 sikap perilaku siswa berpengaruh dibandingkan 

dengan pengetahuan. Kenyataan yang ada di lapangan bahwa seorang siswa 

dinyatakan tidak lulus jika nilai sikap rendah (30) walaupun nilai pengetahuannya 

90 bahkan mendapat nilai hampir sempurna. Siswa dapat dinyatakan lulus apabila 

nilai sikap baik (80-100) dan nilai pengetahuan lebih dari batas ketuntasan (70-

100). 

Siswa dapat dikatakan pintar jika siswa mendapatkan nilai yang bagus (90) 

tanpa melihat apakah siswa tersebut nakal atau tidak, sebaliknya siswa yang 

memiliki sikap dan perilaku baik jika hasil penilaian pengetahuannya jelek (50) 

tidak dapat dikatakan pintar, seperti yang terjadi di lapangan bahwa seorang siswa 
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mendapatkan nilai pengetahuan 87, akan tetapi perilaku keseharian di sekolah 

sering membuat gaduh bahkan siswa tersebut sering menjahili temannya.  

Kurikulum 2013 menekankan penanaman karakter dan budaya. Aspek 

kompetensi lulusan Kurikulum 2013 adanya keseimbangan soft skills dan hard 

skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan. 

Standar penilaian pada Kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik, yaitu 

mengukur semua kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan berdasarkan 

proses dan hasil.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menekankan pada pengetahuan 

kognitif, afektif dan psikomotik. Siswa dapat dinyatakan lulus apabila hasil 

penilaian bagus di atas standar kelulusan. Siswa yang memiliki nilai 87 dengan 

kriteria ketuntasan 75 dapat dinyatakan lulus walaupun nilai sikap 60. Proses 

pembelajaran pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan lebih dominan pada 

aspek kognitif, psikomotorik, dan akfektif. 

Proses pembelajaran semseter 2 SMP N 11 Magelang menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Salah satu mata pelajarannya adalah Seni 

Budaya yang terdiri dari Seni Lukis serta Seni Tari dengan alokasi waktu 1 jam 

untuk Seni Lukis dan 1 jam untuk Seni Tari. SMP N 11 Magelang berada di 

tempat strategis serta kawasan pendidikan yang dilalui oleh angkutan jalur 5 

dengan lingkungan yang aman dan nyaman, serta dikelilingi perumahan dosen 

Universitas TIDAR serta berdekatan dengan Universitas TIDAR Magelang. 

Fasilitas SMP N 11 Magelang dapat dikatakan cukup dengan ruang praktek tari 

serta media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran tari. 



 
 

  

4 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat diungkapkan dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah evaluasi pembelajaran Seni Tari pada siswa 

kelas VII di SMP N 11 Magelang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi pembelajaran Seni Tari pada 

siswa kelas VII SMP 11 Magelang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

pengetahuan tentang proses evaluasi proses belajar mengajar Seni Tari pada  

Siswa kelas VII SMP N 11 Magelang. 

Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat oleh sekolah, guru, dan siswa. Manfaat bagi guru, hasil evaluasi 

pembelajaran digunakan untuk mengetahui siswa-siswa yang sudah menguasai 

bahan pelajaran. Hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan guru untuk 

mengetahui materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa dan mengetahui metode 

yang diberikan sudah tepat atau belum. Guru dapat memanfaatkan hasil evaluasi 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran seni tari untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa selanjutnya. 
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Bagi sekolah, hasil evaluasi dapat dijadikan bahan masukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sekolah 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa selanjutnya. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan 

pembelajaran. 

Bagi siswa, hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

siswa telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan guru.  

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian pembelajaran Seni Tari SMP N 11 Magelang dibagi menjadi 3 

bagian yaitu: 

1.5.1 Halaman pengesahan Bagian Awal berupa Sampul, Halaman Judul, 

Abstrak, Halaman Pengesahan, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, 

Daftar Isi, dan Daftar Lampiran. 

1.5.2 Bagian Isi dibagi atas lima BAB yaitu:  

1.5.2.1 BAB I  : Pendahuluan, yaitu berupa Latar belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

Skripsi. 

1.5.2.2 BAB II : Landasan Teori yang meliputi Pembelajaran, Komponen-

komponen Pembelajaran, Evaluasi, Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, dan Mata Pelajaran Seni Tari. 

1.5.2.3 BAB III : Metode Penelitian berisi Pendekatan Penelitian, Lokasi 

dan Sasaran Penelitian, Teknik Pengumpulan Data (yang meliputi Teknik 
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Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi), Teknik Analisis Data, dan 

Teknik Pemeriksaan Data. 

1.5.2.4 BAB IV  : Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi hasil penelitian 

dan pembahasan penelitian yang berisi Gambaran umum SMP N 11 

Magelang, Persiapan Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran Seni Tari, 

dan Evaluasi Pembelajaran. 

1.5.2.5 BAB V : Penutup berisi Simpulan dan Saran.    
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran menurut UU Sisdiknas No.20/2003, BAB I pasal I Ayat 20 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Gagne dalam Khanifatul (2013:14) juga menyatakan 

bahwa pembelajaran adalah suatu  sistem yang bertujuan untuk membantu proses 

belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 

sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar 

siswa yang bersifat internal. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri 2 aspek yaitu: belajar 

tertuju kepada sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa, mengejar berorientasi 

pada sesuatu yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran (Jihad 

2012:11). Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik yang 

berisi berbagai kegiatan yang bertujuan agar terjadi proses belajar (perubahan 

tingkah laku) pada diri peserta didik. 

Inti dalam pembelajaran meliputi kegiatan penyampaian pesan 

(pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan) kepada peserta didik, penciptaan 

lingkungan yang kondusif dan edukatif bagi proses belajar peserta didik, dan 

pemberdayaan potensi peserta didik melalui interaksi perilaku pendidik dan 

peserta didik, ketika semua perbuatan itu dilaksanakan secara bertahap (Ahmad, 

2012:12).   
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Proses pembelajaran memiliki dua tahap yaitu perencanaan dan kedua 

pelaksanaan. Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam proses belajar mengajar. Perencanaan dapat disusun berdasarkan 

kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat 

perencanaan (Masjid 2011:15). 

 

2.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Proses perencanaan pembelajaran berisi silabus dan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) yang dibuat oleh guru sebelum pembelajaran 

dilaksanakan. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau 

sekelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup Standar Kompetensi 

(SK), Kompetensi Dasar (KD), materi pokok, kegiatan pembelajaran indikator  

pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar 

(Badan Standar Nasional Pendidikan 2006:63). Silabus sebagai acuan 

pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat identitas mata 

pelajaran atau tema pelajaran, Standart Kompetensi (SK), Kompetensi  Dasar 

(KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar (Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Repbulik Indonesia nomor 41 tahun 2007:7)  

Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut RPP adalah 

rencana guru mengajar mata pelajaran tertentu, pada jenjang tertentu untuk topik 

tertentu, dan untuk satu pertemuan atau lebih (Masjid 2011:97). Struktur dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu: (1) identitas mata pelajaran, (2) 

Standar Kompetensi (SK), (3) Kompetensi Dasar (KD), (4) indikator pencapaian, 
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(5) tujuan pembelajaran, (6) materi ajar, (7) alokasi waktu, (8) metode 

pembelajaran, (9) kegiatan pembelajaran, (10) penilaian hasil belajar, dan (11) 

sumber belajar (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Repbulik Indonesia 

nomor 41 tahun 2007:9). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) digunakan 

seorang guru untuk acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

berlangsung. 

 

2.3  Komponen-Komponen Pembelajaran 

Pembelajaran sebagai suatu sistem, kegiatan belajar mengajar mengandung 

sejumlah komponen-komponen. Komponen-komponen pengajaran meliputi 

tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik atau siswa, tenaga kependidikan 

khususnya guru, perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen Kurikulum, 

strategi pembelajaran (metode), media pembelajaran dan evaluasi pengajaran 

(Hamalik 2013:77). 

Djamarah (2010:41), juga menjelaskan bahwa komponen pembelajaran 

meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber 

pelajaran, dan evaluasi. Menurut Sanjaya Wina (2006:58), komponen 

pembelajaran antara lain: guru, siswa, tujuan, (materi), strategi (metode), media 

dan evaluasi.  

Berdasarkan dengan penelitian mengenai evaluasi pembelajaran, Peneliti 

memfokuskan komponen pembelajaran menjadi 10 yaitu: guru, siswa, tujuan, 

metode, kegiatan belajar mengajar, alat, bahan ajar, media, sumber belajar, dan 

evaluasi dalam proses belajar mengajar yang diperoleh dari penggabungan 

beberapa ahli yaitu Hamalik (2013), Djamrah (2010), dan Sanjaya (2006). 
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2.3.1 Guru (Tenaga Pendidik) 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada anak didik disekolah (Djamrah 2010:112). Pendapat di atas 

diperkuat oleh Sanjaya (2006:26) bahwa guru sering dianggap sebagai sosok yang 

memiliki kepribadian ideal. Pribadi guru sering dianggap sebagai model atau 

panutan bagi Siswa. Berdasarkan dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan, 

bahwa guru merupakan seorang tenaga pendidik yang memiliki kepribadian ideal 

untuk memberikan ilmu. Seorang guru dalam proses pembelajaran memegang 

peranan penting dalam pengelolaan pembelajaran dan membimbing peserta didik 

dalam kedewasaan, kematangan, dan kemandirian (Teja Juli. 2013. Evaluasi 

Pembelajaran Ekonomi SMA Kelas X di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman. 

http:// journal. student. uny.ac.Id/jurnal/artikel/4956/47/556. Di unduh 6 Januari 

2015 Pukul 17.00). 

 

2.3.2 Siswa 

Siswa adalah suatu organisme yang hidup yang senantiasa mengalami 

perubahan (Hamalik 2013:79). Perubahan yang dimaksud merupakan 

pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani secara terus 

menerus dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Siswa biasa juga disebut 

anak didik yaitu orang yang dengan sengaja datang ke sekolah (Djamarah 

2010:113). Pendapat di atas diperkuat oleh Sanjaya (2006:27) siswa adalah 

individu yang unik. Keunikan siswa bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa siswa merupakan seorang 

yang sedang mengalami perubahan pertumbuhan dan perkembangan dengan 
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keunikannya masing-masing, jika pembelajaran fokus pada peserta didik sebagai 

subjek tidak menjadi prioritas dalam proses pembelajaran, maka yang terjadi 

hanyalah rutinitas dan seremonial berselubung praktek pendidikan dan 

pengajaran, bukan pendidikan dan pengajaran sesuai makna generiknya 

(Suprihadi 2013:70). 

 

2.3.3 Tujuan 

Tujuan merupakan komponen yang pertama dan utama (Sanjaya 2006:59). 

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

(Djamarah 2010:41). Berdasarkan pendapat di atas, tujuan pembelajaran 

merupakan suatu tuntutan agar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran 

menguasai sejumlah pengetahuan, ketrampilan dan sikap pembelajaran tersebut.  

 

2.3.4 Metode 

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Metode dalam sebuah pembelajaran digunakan guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Metode yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Seorang guru tidak dapat melaksanakan tugasnya apabila seorang 

guru tidak menguasai satupun metode mengajar yang dirumuskan dan 

dikemukaan para ahli psikologi pendidikan (Djamarah 2010:46). Pendapat di atas 

diperkuat oleh Sanjaya (2006:60), bahwa metode adalah komponen yang juga 

mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh metode. 

Kedudukan metode menurut Djamarah (2010:72) sebagai berikut: (1) Metode 

sebagai alat motivasi ekstrinsik, (2) Metode sebagai Strategi Pengajaran, dan(3) 

Metode sebagai alat mencapai tujuan. 

Motivasi ekstrinsik dalam sebuah metode berfungsi sebagai alat 

perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. Seorang guru 

dalam mengajar sering menggunakan 2 metode, karena seorang guru menyadari 

akan kelemahan serta kelebihan dari masing-masing metode serta lebih bervariasi. 

Dengan mengunakan metode yang tepat dan variatif  dapat dijadikan sebagai alat 

motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah (Djamarah 

2010:72). 

Metode diperlukan sebagai sebuah strategi pembelajaran yang tepat. Salah 

satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik 

penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Metode mengajar adalah 

strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

(Djamarah 2010:73). 

Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah salah satu cita-

cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan merupakan 

pedoman yang memberikan arah kegiatan belajar mengajar yang akan dibawa 

untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan suatu metode, dengan 

memanfaatkan metode secara akurat guru akan mampu mencapai tujuan 

pengajaran. Metode harus menunjang pencapaian tujuan pengajaran (Djamarah 

2010:74). 
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2.3.5 Kegiatan Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar, menurut Djamarah (2010:44) adalah inti 

kegiatan dalam pendidikan. Kegiatan belajar mengajar melibatkan semua 

komponen pengajaran dan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan 

dapat dicapai. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman 

belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta 

didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam 

rangka pencapaian Kompetensi Dasar (Badan Standar Nasional Pendidikan 

2006:16). 

Berdasarkan standar proses pembelajaran, sekarang menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pelaksanaan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan dalam proses belajar mengajar seorang guru harus 

melaksanakan 3 tahap yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. Kegiatan pendahuluan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

meliputi: guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran (Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

nomor 41 2007:14).  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk menyampaikan 

Kompetensi Dasar (KD) yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif. Kegiatan 

inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran, yang meliputi: eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi (Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007:15). 
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Proses eksplorasi dalam kegiatan ini guru melibatkan peserta didik 

mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik materi yang diajarkan, 

menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media dan sumber, melibatkan 

peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan, memfasilitasi interaksi antar 

peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber 

lainya (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, nomor 41 

tahun 2007:15).  

Kegiatan elaborasi ini meliputi: memfasilitasi peserta didik melalui 

pemberian tugas, diskusi, memberi kesempatan untuk berfikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat, 

memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individu maupun 

kelompok dan memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan (Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia, nomor 41, tahun 2007:15). 

Kegiatan Konfimasi meliputi: guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, isyarat maupun hadiah, guru memberikan 

konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai 

sumber, memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai Kompetensi Dasar (Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia, nomor 41, tahun 2007:16).  

Kegiatan penutup dalam proses pembelajaran meliputi: guru bersama-

sama dengan peserta didik membuat rangkuman, melakukan penilaian, 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan 
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kegitan selanjutnya, menyampaikan rencana pembelajaran (Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia, nomor 41, tahun 2007:17). 

 

2.3.6 Alat 

Alat adalah segala yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan 

pengajaran (Djamarah 2010:47). Alat dibagi menjadi dua macam yaitu alat verbal 

dan alat bantu nonverbal. Alat verbal yaitu berupa suruhan, perintah, larangan 

atau sebagainya. Alat bantu  nonverbal adalah berupa globe, papan tulis, batu 

tulis, gambar, diagram, slide, video (Fathurrohman dkk 2009:15). Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alat merupakan sesuatu yang dapat 

diguanakan untuk mencapai tujuan berupa verbal dan non verbal.  

 

2.3.7 Bahan Ajar 

Bahan Ajar  adalah subtansi yang akan disampaikan dalam proses belajar 

mengajar (Djamarah 2010:43). Isi atau materi pembelajaran merupakan 

komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konteks tertentu, materi 

pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya, sering terjadi 

proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyimpanan materi (Sanjaya 

2006:60). Bahan belajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang 

disusun secara lengkap sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran (Kurniawati Kemdikbud. 

2013. Pengembangan Bahan Ajar. http:.//belajar.kmendikbud.go.id. Diunduh 7 

Januari 2015. Pukul 17.15). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 
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bahwa materi adalah bahan yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran 

dan telah disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran. 

  

2.3.8 Media 

Media merupakan alat bantu, akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah 

pentingnya dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini memungkinkan siswa 

dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil-hasil 

teknologi (Sanjaya 2006:60-61). Berdasarkan  pendapat di atas peneliti 

menggunakan pendapat dari sanjaya. 

 

2.3.9 Sumber  

Sumber bahan atau belajar adalah tempat dimana bahan pengajaraan 

berasal. Sumber belajar itu merupakan bahan/materi untuk menambah ilmu 

pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi peserta didik. Sumber belajar 

yang berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta 

didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga 

mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai 

kompetensi tertentu (Djamarah 2010:48). Peneliti menggunakan pendapat dari 

Djamarah. 

 

2.3.10 Evaluasi 

Sanjaya (2006:61) menyatakan bahwa evaluasi merupakan komponen 

terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Evaluasi bukan hanya berfungsi untuk 

melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi 

sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. 
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Pendapat di atas diperkuat oleh Roestiyah (dalam Djamarah 2010:49), 

mengemukakan 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, dari beberapa pendapat tersebut peneliti menggunakan 

pendapat dari Roestiyah (dalam Djamarah 2010:49). 

 

2.4 Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

suatu program yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan serta kekurangan suatu pembelajaran yang nantinya digunakan sebagai 

bahan pertimbangan serta perbaikan pembelajaran selanjutnya (Widoyoko 

2009:3).  

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan 

sejauh mana, dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai 

(Ralph Tyler dalam Arikunto Suharsimi 2012:3). Sementara itu, Menurut Zainal 

(2013:5) evaluasi adalah suatu proses untuk menggambarkan peserta didik dan 

menimbangnya dari segi nilai. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam 

rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

diantaranya terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan. Evaluasi 
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pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang kegiatannya dalam lingkup 

kelas atau dalam lingkup proses belajar mengajar (Satya 2013:101).  

Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan 

efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi 

metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilain itu sendiri. 

Tujuan evaluasi pembelajaran secara khusus seperti berikut: (1) Untuk 

merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program pendidikan, (2) Untuk 

mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan 

siswa dalam mengikuti program pembelajaran pada khususnya, (3) Untuk 

memberikan bimbingan sesuai kebutuhan, perkembangan dan bakat siswa, (4) 

Untuk memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa, (5) Untuk 

memperbaiki mutu proses pembelajaran (Sudaryono 2012:50). Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan 

data untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi pembelajaran menyangkut tujuan, 

metode, lingkungan maupun penilaiannya. 

Evaluasi dapat memberikan manfaat baik bagi siswa maupun guru. 

Manfaat evaluasi untuk siswa evaluasi dapat mengetahui sejauh mana 

keberhasilan kemampuan siswa yang diperoleh selama proses pembelajaran. Hasil 

nilai yang diperoleh siswa dapat menjadi acuan bagi siswa untuk lebih baik lagi. 

Apabila nilai yang diperoleh memuaskan akan berdampak berupa semangat serta 

motivasi untuk mempertahankan nilai serta untuk meningkatkan nilai. Apabila 

nilai yang diperoleh tidak memuaskan dapat menjadi acuan bagi siswa untuk 

mengoreksi diri serta lebih meningkatkan kemampuannya. 
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Hasil evaluasi dari sisi guru untuk mengetahui siswa-siswi yang dapat 

melanjutkan pelajaran karena keberhasilan dan mana saja yang butuh pengulangan 

lagi, dengan adanya evaluasi dapat memperoleh informasi strategi pembelajaran 

yang digunakan sudah tepat atau belum serta digunakan sebagai umpan balik dan 

tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Hasil evaluasi dapat di 

manfaat sekolah untuk memperoleh informasi untuk menyusun berbagai program 

pendidikan di sekolah untuk yang akan datang. Manfaat evaluasi bagi lembaga 

pendidikan dapat digunakan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di 

sekolah (Zainal 2013: 13). Hasil dari proses evaluasi adalah adanya informasi 

yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran pada siswa 

sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. 

 

2.5 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Badan Standar Nasional Pendidikan 2006:5). Kurikulum merupakan 

sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk 

memperoleh sejumlah pengetahuan (Hamalik 2013:16). Mimin Haryati (2008:1) 

berpendapat Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 
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Berdasarkan tiga pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai isi dan bahan pelajaran 

yang nantinya harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk mencapai tujuan. 

Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian 

program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah Kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan yang disusun oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) terutama yang berkaitan dengan 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Delapan standar nasional 

pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan 

Kurikulum (Susetyo, 2008. Penilaian Hasil Pembelajaran Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. http://www. academia.edu/ 6549031/ PENILAIAN_ 

HASIL_PEMBELAJARAN_KURIKULUM_TINGKAT_SATUAN_PENDIDIKAN_

KTSP. diunduh 7 Januari 2015. Pukul 18.05). 

Struktur dan muatan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang 

pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi meliputi lima 

kelompok mata pelajaran sebagai berikut: kelompok mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Materi muatan lokal dan kegiatan 

pengembangan diri termasuk ke dalam Kurikulum (Badan Standar Nasional 

Pendidikan 2006:9). 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku saat ini, ada 

bidang-bidang kemampuan atau keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta 

didik setelah mengikuti pendidikan tertentu, yang dirumuskan dalam terminologi 

sebagai berikut: Standard Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan 

Indikator-indikator (I) Standar Kompentensi Ideal (SKI) dalam bentuk 

kemampuan yang harus dicapai peserta didik. Hasil penilaian pendidikan 

pembelajaran/pelatihan, peserta didik/ dinyatakan kompeten apabila yang 

bersangkutan telah menguasai domain-domain sebagai berikut: (1) kognitif 

meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian,(2) 

Sikap meliputi aspek penerimaan, kemampuan merespon, kemampuan 

menghargai, (3) ketrampilan yang meliputi persepsi, respon/gerak 

terpimpin/terbimbing (Susetyo 2008. Penilaian Hasil Pembelajaran Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan. http:// www.Academia.edu/654031/PENILAIAN_ 

HASIL_PEMBELAJARAN_KURIKULUM_TINGKAT_SATUAN_PENDIDIKAN_ 

KTSP. Di unduh 7 Januari 2015. Pukul 18.05). 

Teknik penilaian yang dapat dipergunakan dalam penilaian pada satuan 

pendidikan antara lain: (1) Tes tertulis: adalah teknik penilaian yang menuntut 

jawaban secara tertulis, baik berupa tes objektif dan uraian pada peserta didik di 

lembaga penyelenggara pendidikan ketrampilan. (2) Observasi adalah teknik 

penilaian yang dilakukan dengan cara mencatat hasil pengamatan terhadap objek 

tertentu. (3) Tes kinerja adalah penilaian yang menuntut peserta didik 

mempraktekan kemahirannya dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan tertentu, 

serta proses dan produk. (4) Penugasan adalah teknik penilaian yang menuntut 

http://www.academia.edu/654031/PENILAIAN_
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peserta didik menyelesaikan tugas di luar kegiatan pembelajaran di 

kelas/laboratorium. (5) Tes lisan dilaksanakan dengan tatap muka antara peserta 

didik dengan seorang penguji. (6) Penilaian  portofolio adalah penilaian yang 

dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik. (7) Penilaian diri 

merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 

mengemukaan kelebihan dan kekurangan diri. (8) Penilaian antar teman 

merupakan teknik dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan 

kelebihan dan kekurangan temannya (Susetyo. 2008. Penilaian Hasil 

Pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. http://. academia. edu/ 

6549031 /PENILAIANHASIL PEMBELAJARAN_ KURIKULUM_TINGKAT_ 

SATUAN_ PENDIDIKAN_ SATUAN_  PENDIDIKAN _KTSP. Di unduh 7 Januari 

2015. Pukul 18.05). 

 

2.6 Mata Pelajaran Seni Tari 

Seni adalah segala kegiatan manusia untuk mengkonsumsikan pengalaman 

batinnya pada orang lain (Iriani 2008: 144). Tari adalah gerakan badan yang 

berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian musik, gamelan (Kementrian 

Pendidikan. Tari. http:// kamus bahasa indonesia.org/tari. Di unduh 10 Maret 

2015). Tari dilakukan dengan jangkauan suara, irama, kadang juga menggunakan 

kostum dan alat peraga dengan tujuan untuk menunjukkan pengalaman emosional 

melalui gerakan itu sendiri (Eka 2013:144). 

Seni Tari adalah perwujudan suatu macam tekanan emosi yang dituangkan 

dalam bentuk gerak seluruh anggota tubuh yang teratur dan berima sesuai dengan 

musik pengiringnya (Sulistyo 2005:50). Pembelajaran Seni Tari di Sekolah 



 
 

  

23 

Menengah Pertama bersifat edukatif dalam membantu perkembangan jiwa siswa. 

Seni Tari dalam mata pelajaran di Sekolah Menegah Pertama menjadi Seni 

Budaya. Seni Budaya diberikan di sekolah karena keunikan dan kebermanfaatan 

terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletak pada pemberian 

pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi 

melalui pendekatan: belajar seni, belajar melalui seni, dan belajar tentang seni 

(KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama SMP/MTS :3).  

Seni Budaya memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan 

multikultural. Multilingual bermakna pengembangan kemampuan 

mengekpresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media seperti seperti 

bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya. Multidimensional 

bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, 

pemahaman, analisis, dan evaluasi), apresiasi dan kreasi dengan cara memadukan 

secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetik dan etika. Sifat multikultural 

mengandung makna pendidikan seni menumbuh kembang kesadaran dan 

kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan Mancanegara 

(KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama SMP/MTS :3).  

Mata pelajaran Seni Budaya bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan: memahami konsep dan pentingnya Seni Budaya, menampilkan sikap 

apresiasi terhadap Seni Budaya, menampilkan kreatifitas melalui Seni Budaya, 

menampilkan peran serta dalam seni budaya dalam tingkat lokal, regional, 

maupun global. Ruang lingkup mata pelajaran Seni Budaya khususnya Seni Tari 

meliputi aspek ketrampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa 
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rangsang bunyi, apresiasi terhadap gerak tari (KTSP Perangkat Pembelajaran 

Sekolah Menengah Pertama SMP/MTS:3). 

2.7 Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian tentang Evaluasi 

Pembelajaran Seni Tari pada KTSP kelas VII SMP N 11 Magelang. Yang 

memfokuskan penelitian tentang evaluasi pembelajaran Seni Tari belum pernah 

diteliti sebelumnya, namun  penelitian sejenis pernah dilakukan antara lain: 

Vega, Yuliasma dan Zora (Jurnal, UNP 2013) “Model Evaluasi 

Pembelajaran Seni Tari di SMA Negeri 2 Padang”. Hasil Penelitian ini 

pembelajaran Seni Tari kelas XI IPA 1 di SMA Negeri 2 Padang, kegiatan belajar 

mengajarnya menunjukkan bahwa adanya interaksi yang baik antara guru dan 

siswa, dimana siswa juga ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran dan guru 

sebagai fasilitator. Model evalusai yang digunakan dalam pembelajaran Seni Tari 

adalah model evaluasi congruence/ kesesuaian, model evaluasi ini untuk 

melihat/memeriksa persesuaian komponen-komponen pembelajaran dengan 

pelaksanaan pembelajarannya. Guru mengukur kemampuan siswa dilihat dari 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian tersebut menggunakan alat 

ukur berupa tes teori dan praktek. Berdasarkan analisis di lapangan, maka 

keefektifitasan model evaluasi congruence sesuai dengan pelaksanaannya dalam 

pembelajaran Seni Tari di kelas. 

Perbedaan penelitian Vega dengan penelitian yang diteliti yaitu penelitian 

Vega lebih memfokuskan pada model evaluasi yang digunakan dalam 

pembelajaran, sedangkan penelitian yang dilaksanakan yaitu lebih memfokuskan 
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pada evaluasi pembelajaran Seni Tari yang dilihat dari proses perencanaaan dan 

pelaksanaan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Perbedaan lainnya, 

penelitian Vega sasaran kepada siswa SMA, sedangkan sasaran penelitian yang  

dilaksanakan yaitu siswa SMP kelas VII.  Persamaan dari kedua penelitian ini 

yaitu sama-sama membahas tentang evaluasi pembelajaran. Kedua penelitian ini 

sama-sama membahas pembelajaran bidang Seni Tari. 

Aryani (2014), (Jurnal, UNNES, 2014)  yang berjudul Evaluasi 

Pembelajaran Seni Tari Pada Siswa SMP Negeri 1 Wiradesa Kabupaten 

Pekalongan Tahun Ajaran 2013/2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan Pelaksanaan evaluasi pembelajaran Seni Tari SMP Negeri 1 

Wiradesa Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2013/2014, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi evaluasi pelaksanaan pembelajaran Seni Tari yang mendukung 

dan menghambat di SMP Negeri 1 Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Hasil 

penelitiannya yakni pelaksanaan evaluasi pembelajaran Seni Tari di SMP Negeri 

1 Wiradesa melalui ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam penilaian 

autentik dengan penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, 

penilaian jurnal, dan penilaian portofolio, pada ranah keterampilan siswa 

menyusun tarian berdasarkan aspek tenaga, ruang, dan waktu.  

Perbedaan antara penelitian Evaluasi pembelajaran Seni Tari pada siswa 

SMP Negeri 1 Wiradesa Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2013/2014 dengan 

penelitian evaluasi pembelajaran Seni Tari pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan kelas VII SMP N 11 Magelang yaitu lokasi penelitian Lely berada di 

SMP 1 Wiradesa Kabupaten Pekalongan sedangkan penelitian ini berlokasi di 
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SMP N 11 Magelang. Penelitian Lely mengunakan Kurikulum 2013 yang terbaru 

sedangkan penelitian ini menggunakan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan 

(KTSP), penilaian yang dilaksanakan melalui ranah pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan dalam penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, 

penilaian jurnal dan penilaian fortofolio. Persamaan antara penelitian Lely dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti evaluasi pembelajaran Seni Tari dan 

sama-sama objek penelitian siswa SMP. 

 

2.8 Kerangka Berfikir 

Proses belajar mengajar dilaksanakan dari proses perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pengajaran (RPP) yang dibuat oleh guru Seni Tari. Tahap 

pelaksanaan proses belajar mengajar yang terdiri dari 10 komponen pembelajaran 

yaitu  guru, siswa, tujuan pembelajaran, metode, materi/bahan, kegiatan belajar 

mengajar, alat, media, sumber, dan evaluasi. Proses perencanaan dan pelaksanaan 

tersebut didapatkan hasil proses belajar mengajar yang diperoleh dari evaluasi. 

Evaluasi dalam proses belajar mengajar yang telah diperoleh digunakan untuk 

menentukan Hasil pembelajaran tersebut berhasil atau tidak. Lihat bagan 2.1 

Kerangka Berfikir. 
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Bagan 2.1  Kerangka Berfikir 

Sumber. Yuni Kusmawati 2014 

Proses Belajar Mengajar Seni Tari kelas VII SMP Negeri  11 

Magelang 

Persiapan / Perencaaan 

1. Silabus 

2. Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) 

Pelaksanaan 

1. Guru 

2. Siswa 

3. Tujuan 

4. Metode 

5. Kegiatan belajar 

mengajar 

6. Alat 

7. Bahan ajar 

8. Media 

9. Sumber belajar 

10. Evaluasi 

Hasil Evaluasi dalam Proses Belajar Mengajar 
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BAB III 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Mixed Metod (Metode Kombinasi) adalah suatu metode penelitian yang 

mengkombinasikan atau  menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode 

kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, 

sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif 

(Sugiyono 2011:404). Peneliti menggunakan 2 metode yaitu kuantitatif dan 

kualitatif dalam pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode kuantitatif 

untuk menentukan hasil evaluasi pembelajaran dari evaluasi kegiatan belajar 

mengajar, evaluasi harian, evaluasi tengah semester, evaluasi semester dan 

menggunakan metode kulaitatif untuk membahas hasil dari proses evaluasi 

pemeblajaran dalam bentuk naratif.  

3.1 Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

fenomenologi menekankan pengamatan pada suatu peristiwa yang terjadi pada 

waktu dan situasi tertentu. Fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang 

menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan 

interpretasi-intrepretasi dunia (Moleong 2010:15). Peneliti mengunakan 

pendekatan fenomenologi  bertujuan untuk memperoleh data tentang evaluasi 

pembelajaran Seni Tari di SMP N 11 Magelang. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 11 Magelang yang berada di Jln. 

Tentara Genie Pelajar No.20, Telepon 36440. Peneliti memilih SMP 11 dengan 

pertimbangan peneliti pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 

di SMP N 11 Magelang.  

 

3.3 Sasaran Penelitian 

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah mengenai evaluasi 

pembelajaran  Seni Tari pada kelas VII yang berlangsung di SMP N 11 Magelang. 

Populasi yang peneliti gunakan yaitu siswa kelas VII dengan jumlah siswa 191 

anak dari 6 kelas, setiap kelas berjumlah 32 siswa. Peneliti memilih sampel 10% 

dari jumlah 191 siswa yaitu 20 siswa secara acak meliputi 3 siswa dari kelas A, 3 

Siswa dari kelas B, 3 Siswa dari kelas C, 3 siswa dari kelas D, 4 siswa dari kelas 

E, dan 4 siswa dari kelas VII F. 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru Seni Tari, 

siswa, serta tempat atau lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Lokasi 

penelitian yaitu SMP N 11 Magelang. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2012:308). Teknik 



30 
 

  

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 3 

metode yaitu: 

 

3.5.1 Observasi 

Observasi  merupakan suatu proses yang komplek. Suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno Hadi dalam 

Sugiyono 2009:145). Penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat 

data, terutama aktivitas pembelajaran dan untuk kerja guru. Hasil observasi 

digunakan untuk menginformasikan data yang telah terkumpul melalui 

wawancara dengan kenyataan di lapangan. 

Menurut Sukmadinata (2012:220) menjelaskan, observasi partisipatif 

ataupun non partisipasif. Peneliti menggunakan observasi non partisipasif. 

Observasi nonpartisipasif pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya 

berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

Tahap-tahap observasi menurut Spradley (dalam Sugiyono 2012:315) 

sebagai berikut: (1) Observasi deskriptif dilakukan peneliti pada saat memasuki 

situasi sosial tertentu sebagai objek  penelitian. Tahap Observasi peneliti 

melakukan penjelajah umum, dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap 

semua yang dilihat, didengar dan dirasakan. (2) Observasi terfokus. Peneliti 

melakukan observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek 

tertentu. (3) Observasi terseleksi pada tahap ini peneliti telah menguraikan fokus 

yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci, dengan melakukan analisis 



31 
 

  

komponensial terhadap fokus, maka pada tahap peneliti telah menemukan 

karakteristik, perbedaan dan kesamaan antar kategori. 

Peneliti melakukan observasi di SMP N 11 Magelang. Langkah-langkah 

yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data observasi yaitu  peneliti meminta 

izin kepada Kepala Sekolah untuk melakukan observasi di SMP N 11 Magelang,  

peneliti melihat lokasi dan kondisi sekolah, menemui staf Tata Usaha, mencatat 

data-data yang diperlukan dalam penelitian, serta merekam kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan alat bantu berupa kamera dan merefleksi informasi yang 

telah peneliti peroleh. 

Objek observasi dalam penelitian ini meliputi: (1) Profil Sekolah SMP N 

11 Magelang, (2) sarana dan prasarana, (3) kondisi lingkungan, (4) persiapan guru 

sebelum proses belajar mengajar berupa Silabus dan RPP, (5) Pelaksanaan 

pembelajaran meliputi 10 komponen pengajaran seperti: guru, siswa, tujuan, 

metode, materi yang diajarkan, proses belajar mengajar, alat yang digunakan, 

media yang digunakan, sumber belajar, dan evaluasi, serta (6) Proses  evaluasi 

pembelajaran meliputi: butir soal, proses penilaian dan hasil evaluasi. 

 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut 

(Moleng 2010:186). Proses wawancara peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur menurut Sugiyono (2012:319) digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 
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mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang diperoleh. Proses 

melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian 

berupa intrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan. 

Langkah-langkah pengunaan wawancara (Sugiyono 2012:322): a) 

menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan, b) menyiapkan pokok-pokok 

masalah yang menjadi bahan, c) mengawali atau membuat alur wawancara, d) 

melangsungkan alur wawancara, e) mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara 

dan mengakhiri, f) menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, dan g) 

mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

Peneliti menggunakan teknik wawancara, untuk mendapatkan data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu 

(a) peneliti membuat instrumen wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan kepada 

kepala sekolah, guru dan siswa, (b) kemudian peneliti meminta ijin kepada kepala 

sekolah dan guru, (c) peneliti menyampaikan maksud dan tujuan wawancara, (d) 

peneliti melangsungkan proses wawancara kepada kepala sekolah, guru dan 

siswa, (d)  peneliti mengkonfirmasi hasil wawancara, (e) peneliti mencatat hasil 

wawancara, dan (f) peneliti mengidentifikasi tindak lanjut wawancara. 

Adapun objek dan materi untuk wawancara adalah: (1) Kepala SMP N 11 

Magelang meliputi: profil sekolah, visi dan misi, jumlah tenaga pendidik 

khususnya pendidik Seni Tari, sarana dan prasarana, fasilitas sekolahan, 

Kurikulum yang sedang berlaku, evaluasi pembelajaran, jumlah siswa, 

kompetensi guru Seni Tari, persiapan guru dalam pembelajaran meliputi rrp dan 

silabus, (2) guru Seni Tari kelas VII SMP N 11 Magelang  meliputi: (a) proses 



33 
 

  

perencanaan berupa rencana pelaksanaan pelaksanaan (RPP), silabus, (b) 

pelaksanaan pembelajaran meliputi: guru, siswa, tujuan, proses belajar mengajar, 

metode, materi, media, alat, sumber, evaluasi berupa teknik penilaian hasil belajar 

siswa, pelaksanaan penilaian siswa, instrumen penilaian, hasil penilaian, (3) siswa 

kelas VII dengan jumlah siswa 192 anak dari 6 kelas, setiap kelas berjumlah 32 

siswa. Peneliti memilih 10% siswa dari jumlah 192 siswa yaitu 20 siswa. Materi 

wawancaranya meliputi: tanggapan tentang pembelajaran Seni Tari, tanggapan 

tentang evaluasi pembelajaran. Alat yang digunakan dalam proses wawancara 

yaitu handphone yang digunakan untuk merekam wawancara, instrumen 

wawancara, catatan, kamera untuk mendokumentasi proses wawancara sebagai 

media membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. 

 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi didefinisikan sebagai teknik pegumpulan, pemilihan, 

pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan (Departemen 

Kementrian Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2014). Dokumentasi 

menurut Sugiyono (2012:329) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

berupa tulisan, gambar, karya dari seseorang. Dua pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang berupa gambar, tulisan ataupun karya. 

Dokumentasi dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh data yang 

tidak diperoleh dari wawancara ataupun observasi, jenis dokumentasi berupa 

dokumentasi lapangan dan dokumentasi peneliti. Dokumentasi lapangan berupa 

hasil tulisan-tulisan, foto-foto, dan gambar. Dokumentasi lapangan diperoleh 
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peneliti dari hasil observasi dengan menggunakan kamera sebagai bukti peneliti 

melaksanakan observasi. Dokumentasi peneliti yang dimaksud adalah data-data 

yang ditulis peneliti dan juga foto-foto saat proses pembelajaran hingga akhir  

pelajaran. Hasil wawancara dapat terekam dan peneliti memiliki bukti 

melaksanakan wawancara, maka digunakan alat yang membantu sebagai bukti 

fisik yaitu dokumentasi dengan menggunakan kamera dan buku catatan. Langkah 

awal untuk mendapatkan data yang peneliti perlukan yaitu mendokumentasi 

proses pembelajaran di kelas, proses penilaian, cara pengumpulan dokumen itu 

sendiri menggunakan alat bantu berupa kamera. Objek dokumentasi lapangan itu 

sendiri berupa gambar denah,  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Silabus, 

instrumen penilaian, hasil belajar siswa, data siswa, daftar prestasi, sarana dan 

prasarana, serta kondisi lingkungan serta ruangan. Data-data tersebut dapat 

diperoleh dari hasil observasi di SMP N 11 Magelang pada guru mata pelajaran 

Seni Tari. 

3.5.4 Matrik Pengumpulan Data 

Tabel 3.1 Matrik Pengumpulan Data 

Rumusan 

Masalah 

Konsep 

/Teori 

Data yang 

dikumpul

kan 

Metode Pengumpulan data 

Observasi Wawancara Dokumentasi 

“Evaluasi pembelajaran Seni Tari pada kelas VII SMP N 11 Magelang” 

Perencanaan 

1. Silabus Silabus 

adalah 

rencana 

pembelajaran 

pada suatu 

dan atau 

sekelompok 

mata 

Silabus Mengamati 

silabus 

Wawancara 

dengan guru 

tentang 

silabus 

Catatan 

silabus 
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pelajaran/ 

tema tertentu 

yang 

mencakup 

standar 

kompetensi, 

Kompetensi 

Dasar, materi 

pokok, 

kegiatan 

pembelajaran 

indikator 

pencapaian 

kompetensi 

untuk 

penilaian, 

alokasi 

waktu, dan 

sumber 

belajar 

(Badan 

Standar 

Nasional 

Pendidikan 

2006: 14) 

2. RPP Rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPP) adalah 

rencana guru 

mengajar 

mata 

pelajaran 

tertentu, pada 

jenjang 

tertentu untuk 

topik 

tertentu, dan 

untuk satu 

pertemuan 

atau lebih 

(Masjid 

2011:97) 

RPP Mengamati 

RPP 

Wawancara 

dengan guru 

tentang RPP 

 RPP 

Pelaksanaan 

1. Guru Guru adalah 

tenaga 

RPP, 

Silabus, 

Mengamati 

guru dalam 

Wawancara 

dengan guru 

Catatan 

tentang data 
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pendidik 

yang 

memberikan 

sejumlah 

ilmu 

pengetahuan 

kepada anak 

didik 

disekolah 

(Djamrah 

2010:112) 

Kompe-

tensi guru, 

tugas guru 

Seni Tari,  

proses 

pembelajaran

, Proses 

penilaian 

Seni Tari 

tentang, 

pembela-

jaran, 

pelaksanaan 

evaluasi. 

Wawancara 

kepada 

kepala 

sekolah 

tentang 

kompetensi 

guru, tugas 

guru 

guru, RPP, 

Silabus, foto 

pembelajaran 

guru 

2. Siswa Siswa adalah 

suatu 

organisme 

yang hidup 

yang 

senantiasa 

mengalami 

perubahan 

(Hamalik 

2013:79) 

Tanggapa

n tentang 

pembela-

jaran dan 

penilaian,

data siswa 

Mengamati 

proses 

pembelajaran

dan proses 

penilaian 

Wawancara

dengan 

siswa 

tentang 

pembela-

jaran, 

evaluasi, 

wawancara 

dengan guru 

Seni Tari 

tentang data 

siswa 

Gambar 

Proses 

pembelajaran

danpenilaian 

3. Tujuan 

 

Tujuan 

adalah suatu 

cita-cita yang 

ingin dicapai 

dari 

pelaksanaan 

suatu 

kegiatan 

(Djamarah 

2010:41) 

Catatan 

tujuan 

pembelaja

ran yang 

harus 

dicapai 

dalam 

Silabus 

dan RPP 

Mengamati 

pembelajaran 

Wawancara 

dengan guru 

Seni Tari 

tentang 

tujuan 

pembela-

jaran 

Catatan guru 

tentang 

tujuan 

pembelajaran 

Seni Tari 

4. Materi 

atau 

Bahan 

Bahan Ajar  

adalah 

subtansi yang 

akan 

disampaikan 

dalam proses 

belajar 

mengajar 

(Djamarah 

2010:43) 

Materi 

yang 

diajarkan 

Mengamati 

proses 

pembelajaran 

agar 

mengetahui 

materi yang 

diajarkan 

sudah sesaui 

dengan RPP 

dan 

Wawancara 

dengan guru 

tentang 

materi 

Catatan 

tentang 

materi 
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Kurikulum 

5. Kegiatan 

belajar 

menga-

jar  

Kegiatan 

Belajar 

Mengajar 

(Djamarah 

2010:44) 

adalah inti 

kegiatan 

dalam 

pendidikan 

Kegiatan 

yang 

dilakukan 

guru saat 

mengajar  

dan 

kegiataan 

siswa 

dalam 

proses 

pembela-

jaran 

Mengamati 

kegitan guru 

dengan siswa 

dalam proses 

pembelajaran 

 Foto proses 

pembelajaran 

6. Metode metode 

adalah 

komponen 

yang juga 

mempunyai 

fungsi yang 

sangat 

menentukan 

(Sanjaya 

2006:60). 

Metode 

yang 

digunakan 

dalam 

pembelaja

ran 

Mengamati 

proses 

pembelajaran

, video tari 

Wawancara 

dengan guru 

seni tentang 

metode 

Foto 

pembelajaran 

yang 

berlangsung, 

musik, video 

7. Alat Alat adalah 

segala yang 

dapat 

digunakan 

dalam rangka 

mencapai 

tujuan 

pengajaran 

(Djamarah 

2010:47) 

Foto alat 

yang 

digunakan 

dalam 

pembelaja

ran 

Mengamati 

alat yang 

digunakan  

Wawancara 

kepada guru 

Seni Tari 

tentang alat 

yang 

digunakan 

Foto-foto alat 

yang 

digunakan 

8. Media Media 

merupakan 

alat bantu, 

akan tetapi 

memiliki 

peran yang 

tidak kalah 

pentingnya, 

dalam 

kemajuan 

teknologi 

seperti 

sekarang ini 

Data 

media 

yang 

diguanaka

n  

Mengamati 

media yang 

digunakan  

Wawancara 

dengan guru 

Seni Tari 

tentang 

media yang 

digunakan 

Foto media 

yang 

digunakan 

dalam proses 

pembelajaran 
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memungkink

an siswa 

dapat belajar 

dari mana 

saja dan 

kapan saja 

dengan 

memanfaatka

n hasil-hasil 

teknologi 

(Sanjaya 

2006:60-61). 

9. Sumber  Sumber 

bahan dan 

belajar  

adalah 

sebagai 

tempat 

dimana bahan 

pengajaraan 

terdapat atau 

asal untuk 

belajar 

(Djamarah 

2010:48). 

Data buku 

atau 

refensi 

yang 

digunakan 

dalam 

mengajar 

Mengamati 

tentang 

sumber yang 

digunakan 

dalm proses 

pembelajaran 

Wawancara 

dengan guru 

Seni Tari 

tentang 

sumber apa 

saja yang 

digunakan 

dalam 

proses 

pembelajara

n 

Foto buku 

atau referensi 

yang 

digunakan 

dalam proses 

pembelajaran

. 

10.  evaluasi  Sanjaya 

(2006:61) 

menyatakan 

bahwa 

evaluasi 

merupakan 

komponen 

terakhir 

dalam sistem 

proses 

pembelajaran 

RPP, 

intrumen 

penilaian 

siswa, 

data 

pelaksana

an 

evaluasi, 

hasil 

penilaian 

Mengamati 

proses 

evaluasi pada 

pelajaran 

Seni Tari, 

Wawancara 

dengan 

siswa, guru 

dan kepala 

sekolah 

tentang 

proses 

evaluasi 

pada 

pelajaran 

Seni Tari, 

intrumen 

penilaian, 

jenis 

penilaian, 

hasil 

penilaian 

Foto saat 

penilaian, 

hasil 

penilaian 

pelajaran 

Seni Tari 

Sumber. Yuni Kusmawati 2015 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Rohidi 2011:233) telah 

menggambarkan tiga aliran utama dalam analisa data, yaitu: reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan dari dua yang pertama, dan telah 

memberi kerangka dasar bagi analisis yang dijalankan. 

Analisis model siklus interaktif yang dikembangkan dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. 1. Model Interaktif Analisis Data 

(Miles dan Huberman terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi 2011:240) 

 

 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data (Rohidi 2011:234) diartikan struktur atau peralatan yang 

memungkinkan kita untuk memilah, memilih, memusatkan, perhatian, mengatur, 

dan menyederhanakan data. Kegiatan reduksi meliputi: observasi yang berupa 

profil sekolah, visi misi, sarana dan prasarana, kondisi lingkungan,  jumlah siswa, 

jumlah tenaga pengajar, persiapan guru berupa RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyaji data 

Verifikasi 

(Penarikan Kesimpulan) 
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Pembelajaran), dan silabus. Pelaksanaan pembelajaran meliputi: guru, siswa, 

tujuan, metode, bahan ajar (materi), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), media, 

alat, sumber, evaluasi, dan proses penilaian. Data yang telah diperoleh diseleksi 

dan dipilah mana saja yang diperlukan dalam penelitian.  

Tahap pelaksanaan,  peneliti mulai mengelompokkan data visi misi, sarana 

dan prasarana, kondisi lingkungan, jumlah siswa, dan jumlah tenaga pengajar 

menjadi profil sekolah. Data berupa RPP dan silabus menjadi proses perencanaan 

pengajaran. Data dari observasi berupa guru siswa, tujuan, metode, bahan ajar 

(materi), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), media, alat, sumber dan evaluasi 

disederhanakan menjadi komponen pembelajaran. 

Wawancara kepada Kepala sekolah tentang profil sekolah, sarana dan 

prasarana, Kurikulum, evaluasi pembelajaran, jumlah siswa, kompetensi guru tari, 

dan persiapan guru dikonfirmasikan dengan kegiatan observasi. Wawancara 

kepada guru berupa proses perencanaan (RPP dan silabus), proses pelaksanaan 

berupa 10 komponen pengajaran meliputi guru, siswa, tujuan, metode, bahan ajar 

(materi), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM),  media, alat , sumber dan evaluasi, 

pelaksanaan penilaian siswa, instrumen penilaian disesuaikan kembali dengan 

observasi proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Wawancara pada 

siswa berupa tanggapan tentang pembelajaran Seni Tari dan evaluasi 

pembelajaran. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dari Kepala 

sekolah, dan guru, siswa dikelompokkan sesuai bagian-bagian. 

Dokumentasi berupa gambar denah, RPP, silabus, sarana dan prasarana, 

instrumen penilaian, hasil belajar siswa, prestasi siswa, proses pembelajaran, dan 
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proses penilaian. Data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi  mengenai pembelajaran Seni Tari selanjutnya diseleksi, dipilah dan 

dikelompokan untuk disederhanakan dengan mengurangi atau membuang data 

yang dianggap tidak diperlukan. 

 

3.6.2 Penyajian Data 

Menurut Rohidi (2011:236) penegertian penyajian data merujuk pada 

suatu penyajian sekelompok informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan.  Data-data yang diperoleh dari: (a) Observasi yang berupa 

profil sekolah, sarana dan prasarana, kondisi lingkungan, persiapan guru berupa 

RPP dan silabus, Pelaksanaan pembelajaran berupa 10 komponen pembelajaran, 

proses penilaian. (b) Wawancara kepada Kepala Sekolah tentang profil sekolah, 

sarana dan prasarana, Kurikulum, evaluasi pembelajaran,  jumlah siswa, 

kompetensi guru tari, persiapan guru. Data dari guru berupa proses perencanaan 

(RPP dan silabus), proses pelaksanaan berupa 10 komponen pengajaran, 

pelaksanaan penilaian siswa,butir soal. Data dari siswa berupa tanggapan tentang 

pembelajaran Seni Tari dan evaluasi pembelajaran. (c) Dokumentasi berupa 

gambar denah, RPP, silabus, sarana dan prasarana, instrumen penelitian, hasil 

belajar siswa, prestasi siswa, proses pembelajaran, proses penilaian. 

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang telah  dikelompokkan oleh peneliti selanjutnya disajikan dalam 

bentuk teks naratif, kemudian data dari RPP dan Silabus disajikan berupa 

perencanaan pembelajaran dan 10 komponen pembelajaran disajikan berupa 

proses pembelajaran. 
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3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 

2012:345) menjelaskan dari permulaan pengumpulan data mulai mencari arti 

benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, kejelasan, alur-alur sebab akibat, 

dan proposisi. Penarikan kesimpulan untuk memberikan kejelasan yang lebih 

terinci dan mengakar dengan kokoh.  

Penarikan kesimpulan data dilakukan setelah  peneliti mengumpulkan data 

dan telah dianalisis oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulan. Pada tahap awal 

data yang telah terkumpul direduksi kemudian peneliti menyajikan data yang 

bertujuan untuk menyederhanakan data. Tahap selanjutnya setelah data dari hasil 

direduksi dan disajikan sudah cukup barulah peneliti menarik kesimpulan dan 

mendapatkan hasil tentang evaluasi pembelajaran Seni Tari di SMP N 11 

Magelang. 

3.7 Teknik Pemeriksaan Data 

3.7.1 Kriteria 

Teknik pemeriksaan data adalah teknik yang digunakan oleh penulis untuk 

menunjukan data peneliti yang disajikan benar-benar akurat. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moleong 2010:324), 

keempat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, 

kebergantungan, dan kepastian. 
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3.7.2 Teknik  

Menurut Moleong (2010:178) mengungkapkan bahwa pemeriksaan 

keabsahan data dapat dilakukan melalui beberapa cara satu diantaranya dengan 

teknik triangulasi yang meliputi tiga unsur yaitu sumber, metode dan teori. 

Pertama, mengecek data yang telah diperoleh, Kedua metode yang digunakan 

untuk mendapatkan keabsahan dalam penulisan hasil penelitian, Ketiga 

penggunaan teori dalam bentuk triangulasi berdasarkan anggapan fakta tertentu 

tidak dapat diperiksa kepercayaan dengan satu teori. Peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sumber, metode, dan teori. 

 

3.7.2.1 Sumber 

Mengecek kembali data yang diperoleh dengan informasi dokumen serta 

sumber informan untuk mendapat derajat kepercayaan adanya informasi dan 

kesamaan pandangan serta pemikiran. Peneliti menggunakan Triangulasi sumber 

setiap catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan yang baru 

saja didapat peneliti, dicek kembali kepada responden untuk memastikan bahwa 

catatan lapangan tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan. Teknik 

triangulasi yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber data. Informasi 

dari data wawancara dengan guru tentang proses perencanaan, pelaksanaan 

pembelajaran, kompentensi guru, perangkat pembelajaran, proses evaluasi 

dicocokan kembali dengan informasi hasil wawancara  dari Kepala Sekolah, guru 

dan siswa. Informasi dari Kepala Sekolah tentang profil sekolah, proses 

pembelajaran dicocokkan kembali dengan informasi dari guru dan siswa. 

Informasi dari siswa tentang tanggapan proses pembelajaran serta proses evaluasi 
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dicocokan kembali dengan informasi dari guru, sehingga dapat memperoleh data 

yang akurat. Data yang sudah didapat ditrianggulasikan dengan sumber yang ada 

kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

 

3.7.2.2 Metode 

Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Data yang 

diperoleh dari sumber seperti guru, Kepala Sekolah dan siswa serta evaluasi 

pembelajaran Seni Tari di SMP N 11 Magelang selanjutnya dicek dengan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan data yang sesuai 

dengan kondisi lapangan. 

3.7.2.3 Teori 

Penggunaan berbagai teori untuk memastikan bahwa data yang terkumpul 

sudah memasuki syarat. Sumber yang diperoleh dari evaluasi pembelajaran Seni 

Tari SMP N 11 Magelang, meliputi: Kepala Sekolah, guru, siswa, dan proses 

pembelajaran. Tahap selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dengan 

menggunakan beberapa teori dan didukung dengan data-data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara dari guru, Kepala Sekolah, siswa, dan dokumentasi di 

lapangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi 

pembelajaran Seni Tari  kelas VII SMP N 11 Magelang, diperoleh kesimpulan: 

perencanaan pembelajaran yang meliputi Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) sudah berjalan dengan baik pembuatan perencanaan disesuaikan 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendididkan (KTSP).  

Pelaksanaan proses pembelajaran Seni Tari  kelas VII SMP N 11 

Magelang terdiri dari beberapa komponen yaitu kegiatan belajar mengajar, tujuan, 

guru, siswa, materi/bahan ajar, metode, media, alat, sumber dan evaluasi. Materi 

Pembelajaran tari yaitu tari berpasangan/kelompok yaitu tari Jaipong, tari Maeket 

dan praktek tari rampak. Proses pembelajaran Seni Tari melalui 3 tahap yaitu 

tahap pendahuluan meliputi apresiasi dan motivasi, tahap inti berisi penyampaian  

materi yang telah dimuat dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan 

tahap penutup meliputi kesimpulan dan evaluasi. 

Evaluasi pembelajaran Seni Tari  kelas VII SMP N 11 Magelang yang 

meliputi evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dapat dilihat dalam proses 

pembelajaran berupa tugas dan tanya jawab, evaluasi harian berupa ulangan 

harian yang dilaksanakan sebanyak 2 kali, evaluasi UTS (Ujian Tengah Semester) 

yang diambil dari penilaian harian dan tugas, serta  evaluasi akhir semester yang 

diambil dari penilaian praktek 1 dan 2 yang. Hasil yang diperoleh dari evaluasi 

akhir semester 70% siswa lulus mendapat nilai di atas 75 dan 25% siswa 
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mendapat nilai di bawah 75. Nilai rata-rata keenam kelas yaitu 80. Evaluasi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah berjalan lancar, akan tetapi 

kemampuan siswa tidak terukur baik, karena bentuk soal yang diberikan kurang 

dapat mengukur kemampuan siswa terlebih lagi siswa diperbolehkan membuka 

buku dan soal yang diberikan setiap kelasnya sama dan waktu pelaksanaanya 

berbeda. 

5.2. Saran 

5.2.1. Bagi guru Seni Tari SMP N 11 Magelang supaya memvariasikan bentuk 

soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, akan lebih baik 

apabila soal yang digunakan untuk ulangan harian berupa soal essay. Soal 

essay diharapkan dapat mengukur kemampuan siswa dan siswa dituntut 

untuk berfikir, selain itu diharapkan guru dapat merubah teknik penilaian 

dengan tidak membuka buku saat penilaian dan akan lebih baik apabila soal 

yang diberikan setiap kelasnya berbeda dan guru perlu mempertimbangkan 

proses pembelajaran.  

5.2.2. Bagi Siswa SMP N 11 Magelang agar lebih rajin dan disiplin dalam  

pembelajaran khususnya mata pelajaran Seni Tari  agar ilmu yang didapat 

bermanfaat untuk masa depan. 
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INTRUMEN PENELITIAN 

 

1. Pedoman Observasi 

1.1. Tujuan  

Peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 11 Magelang bertujuan 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Pembelajaran Seni Tari  kelas 

VII. 

1.2. Pokok-pokok Penelitian 

1.2.1. Pelaku yaitu Kepala Sekolah, Guru 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, (VII) Bahan Pembelajaran, (8) Alat, 

(9) Kurikulum, (10) Evaluasi. 

1.3. Objek Observasi  

1.3.1. Keadaan Sekolah meliputi: Sarana dan prasarana untuk pembelajaran Seni 

Tari , Lingkungan sekitar SMP N 11 Magelang, kondisi kelas SMP N 11 

Magelang, Kondisi lab tari di SMP N 11 Magelang. 

1.3.2. Perencanaan Pembelajaran: SILABUS dan RPP. 

1.3.3. Guru meliputi: Teknik evaluasi yang dilakukan guru, Pelaksanakan 

penilaian, Pelaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan kompetensi siswa, Teknik 

yang digunakan dalam penilaian  

1.3.4. Siswa meliputi: jumlah siswa kelas VII, Berapajumlah siswa perkelas 

1.3.5. Tujuan pembelajaran meliputi: tujuan pembelajaran Seni Tari  kelas VII 

SMP N 11 Magelang. 

1.3.6. Materi Pembelajaran meliputi: Materi apa yang digunakan pada proses 

pembelajaran Seni Tari . 

1.3.7. Media pembelajaran meliputi: media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

1.3.8. Metode Pembelajaran meliputi: Metode apa yang digunakan pada proses 

pembelajaran. 
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1.3.9. Alat pembelajaran meliputi: Alat apa yang digunakan dalam proses 

pembelajaran Seni Tari . 

1.3.10. Kegiatan belajar mengajar: proses pembelajaran Seni Tari . 

1.3.11. Sumber Belajar meliputi: Sumber apa saja yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

1.3.12. Evaluasi pembelajaran meliputi: Proses evaluasi pembelajaran, Hasil 

Evaluasi, intrumen penilaian 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara mengenai evaluasi pembelajaran Seni Tari  kelas VII 

yang telah disusun oleh peneliti. 

2.1. Kepala Sekolah 

2.1.1. Bagaimaan Profil SMP N 11 Magelang? 

2.1.2. Apa Visi dan Misi SMP N 11 Magelang? 

2.1.3. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMP N 11 Magelang? 

2.1.4. Lab apa saja yang ada di SMP N 11 Magelang? 

2.1.5. Berapa jumlah guru yang mengajar di SMP N 11 Magelang? 

2.1.6. Berapa jumlah keseluruhan siswa SMP N 11 Magelang? 

2.1.7. Ada berapa kelas di SMP N 11 Magelang? 

2.1.8. Berapa jumlah siswa kelas VII SMP N 11 Magelang? 

2.1.9. Berapa jumlah siswa masing-masing kelas? 

2.1.10. Berapa jumlah guru pengajar bidang Seni Tari ? 

2.1.11. Kurikulum apa yang digunakan oleh SMP N 11 Magelang? 

2.1.12. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Seni Tari  pada kelas VII 

berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ? 

2.1.13. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran Seni Tari  kelas VII 

sudah sesuai dengan kriteria penilaian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ? 

2.1.14. Mengapa pelaksanaan evaluasi pembelajaran Seni Tari  kelas VII 

belum/sudah sesuai dengan kriteria penilaian Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan ? 

2.1.15. Apa sajakah hambatan yang ditemukan dalam proses evaluasi 

pembelajaran? 
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2.1.16. Apakah evaluasi pembelajaran Seni Tari  pada siswa kelas VII 

berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  di SMP 11 Magelang 

menghasilkan penilaian yang memuaskan? 

2.1.17. Mengapa evaluasi pembelajaran Seni Tari  pada kelas VII SMP N 11 

Magelang menghasilkan penilaian yang memuaskan/tidak? 

2.1.18. Apakah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  yang sudah dilaksanakan 

dapat meningkatkan mutu evaluasi pembelajaran dalam bidang Seni Budaya 

khususnya Seni Tari ? 

2.2. GURU 

2.2.1. Metode apakah yang digunakan dalam proses pembelajaran? 

2.2.2. Apakah metode yang digunakan dapat mencapai tujuan pembelajaran? 

2.2.3. Media apa yang digunakan dalam proses pembelajaran? 

2.2.4. Apakah materi pembelajaran yang digunakan dapat mendukung 

pencapaian tujuan pembelajaran?  

2.2.5. Bagaimana pengaruh media belajar terhadap hasil belajar siswa? 

2.2.6. Alat apa saja yang digunakan dalam pembelajaran? 

2.2.7. Apakah alat pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar siswa? 

2.2.8. Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan RPP dan 

SILABUS? 

2.2.9. Apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan ? 

2.2.10. Apakah hasil evaluasi sudah mencapai tujuan pembelajaran? 

2.2.11. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran?  

2.2.12. Apakah Sumber belajar dapat membantu hasil belajar siswa? 

2.2.13. Kesulitan apa saja yang  ibu hadapi saat proses pembelajaran Seni Tari ? 

2.2.14. Apakah guru melaksanakan penilaian sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan ? 

2.2.15. Guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan kompetensi siswa? 

2.2.16. Berapakah siswa yang lulus dalam penilaian hasil belajar? 

2.2.17. Berapakah siswa yang tidak lulus dalam penilaian? 

2.2.18. Penilaian yang seperti apa yang digunakan pada pembelajaran Seni Tari ?  
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2.2.19. Penilaian apa saja itu? 

2.2.20. Bentuk penilaian apa saja yang digunakan pada pembelajaran Seni Tari ? 

2.2.21. Apa saja kriteria penilaian? 

2.2.22. Apakah diadakan remidial? 

2.2.23. Apa saja intrumen penilaian pembelajaran Seni Tari ? 

2.2.24. Bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran? 

2.2.25. Berapa batas tuntas penilaian? 

2.2.26. Bagaimanakah hasil penilaian Seni Tari ? 

2.2.27. Apakah menurut ibu evaluasi pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ? 

2.2.28. Mengapa menurut ibu evaluasi pembelajaran sudah/belum berjalan sesuai 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ? 

2.2.29. Apa saja kesulitan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran Seni Tari  

pada siswa kelas VII SMP N 11 Magelang? 

2.2.30. Apakah hasil evaluasi pembelajaran sudah mencapai dengan tujuan 

pembelajaran? 

2.3. SISWA 

2.3.1. Apakah anda menyukai pembelajaran Seni Tari ? 

2.3.2. Bagaimana tanggapan anda tentang proses pembelajaran? 

2.3.3. Kesulitan apa saja yang anda hadapi dalam proses pembelajaran? 

2.3.4. Berapa nilai anda setelah evaluasi? 

2.3.5. Bagaimana tanggapan anda tentang proses penilaian? 

2.3.6. Kesulitan apa saja yang anda temui dalam evaluasi pembelajaran? 

3. Pedoman Dokumentasi. 

3.1. Objek Dokumentasi. 

3.1.1. SMP N 11 Magelang. 

3.1.2. Persiapan pembelajaran yaitu SILABUS dan RPP. 

3.1.3. Pelaksanaan pembelajaran Seni Tari  kelas VII. 

3.1.4. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran. 

3.2. Tahap pertama Observasi. 

3.2.1. Lokasi penelitian SMP N 11 Magelang. 
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3.2.2. Visi dan Misi SMA N 11 Magelang. 

3.2.3. Denah SMP N 11 Magelang. 

3.2.4. Fasilitas sekolah di SMP N 11 Magelang. 

3.3. Tahap kedua. 

3.3.1. Persiapan pembelajaran yang digunakan di SMP N 11 Magelang. 

3.3.2. Proses Pembelajaran Seni Tari  kelas VII SMP N 11 Magelang. 

3.3.3. Evaluasi pembelajaran Seni Tari  kelas VII SMP N 11 Magelang. 

3.4. Tujuan, untuk mengetahui evaluasi pembelajaran Seni Tari  kelas VII 

SMP N 11 magelang. Peneliti membuat dokumentasi tempat, kegiatan dan pelaku 

kegiatan. 

3.5. Pokok-pokok penelitian membuat dokumentasi sebagai berikut: 

3.5.1. Dokumentasi tempat atau lokasi SMP N 11 Magelang, yang meliputi 

dokumentasi tempat ekstrakurikuler Seni Tari , fasilitas, dan alat-alat yang 

digunakan dalam evaluasi pembelajaran. 

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

persiapan pembelajaran yang dilakukan guru sebelum pembelajaran (SILABUS 

dan RPP) dan bagaimana proses evaluasi pembelajaran. 

3.5.3. Dokumentasi pelaku kegiatan, yaitu guru dan siswa ekstrakurikuler Seni 

Tari . 

Foto-foto dokumentasi penelitian: 

3.5.3.1. Foto Lokasi penelitian, yaitu SMP N 11 Magelang. 

3.5.3.2. Foto ruang guru di SMP N 12 Magelang. 

3.5.3.3. Foto lab Seni Tari  SMP N 11 Magelang. 

3.5.3.4. Persiapan pembelajaran (SILABUS dan RPP). 

3.5.3.5. Foto dan Video saat proses pembelajaran Seni Tari  berlangsung. 

3.5.3.6. Foto dan Video saat proses evaluasi pembelajaran berlangsung. 

3.5.3.7. Fasilitas sekolah untuk pembelajaran Seni Tari  SMP N 11 

Magelang. 
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GLOSARIUM 

 

Soft Skills : Suatu bakat yang dimiliki Sejak lahir atau 

kemampuan diluar kemampuan teknik dan 

akademis 

Hard Skills : Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

ketrampilan teknik yang berhubungan dengan 

bidang ilmunya 

Kapabilitas : kompetensi/kemampuan 

Kinestetik : kemampuan mengerakan tubuh 

Logika : berpikir 

Congruence : perjanjian, Kesepakatan, kesesuaian 

Reception : Satu seksi dari front office 
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Foto dengan Suhartini sebagai guru mata Pelajaran Seni Tari 

(Dokumentasi, Yuni Kusmawati, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto dengan Dimas 

(Dokumentasi, Yuni Kusmawati, 2015) 
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Foto dengan Prima dan Ramadhani 

(Dokumentasi, Yuni Kusmawati, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto dengan Pitaloka 

(Dokumentasi, Yuni Kusmawati, 2015) 
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Foto dengan Alya 

(Dokumentasi, Yuni Kusmawati, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto dengan wening dan keke 

(Dokumentasi, Yuni Kusmawati, 2015) 
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Foto dengan Prima Auxina dan Rafika 

(Dokumentasi, Yuni Kusmawati, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto dengan Satya dan Ryan 

(Dokumentasi, Yuni Kusmawati, 2015) 
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 (Dokumentasi, Yuni Kusmawati, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto dengan Eva 

(Dokumentasi, Yuni Kusmawati, 2015) 
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Foto dengan Arwa 

(Dokumentasi, Yuni Kusmawati, 2015) 
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