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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 Takut akan kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak 

mencoba sesuatu (Frederick Smith). 

 Kejujuran adalah batu penjuru dari segala kesuksesan. Pengakuan adalah 

motivasi terkuat (May Kay Ash). 

 Jika Anda dapat memimpikannya, Anda dapat melakukannya (Walt 

Disney). 

 Kebahagiaan biasanya merupakan hasil dari sebuah pengorbanan (Ftikumt 

2001) 

 

 

 

 

 

 PERSEMBAHAN: 

Untuk kedua orang tuaku, keluargaku, 

dosen-dosenku, guru-guruku, teman-

temanku dan orang-orang yang aku kasihi. 
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SARI 
 

Rodiyah, Siti. 2015. Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran Elemen Gerak 

Tari Mata Pelajaran Seni Budaya Siswa Kelas VII A SMP Negeri 

26 Semarang. Skripsi, Prodi Pendidikan Seni Tari, Jurusan Seni 

Drama, Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Dosen pembimbing, Dra. Restu Lanjari, S. Pd, M. Pd dan 

Drs. Bintang Hanggoro Putra, M. Hum. 

Kata Kunci: Metode Demonstrasi dan Elemen Gerak Tari. 

 

Metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi 

atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun 

bentuk tiruan. 

Pokok Permasalahan yang diajukan yaitu: Bagaimana  Metode 

Demonstrasi dalam Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni Budaya 

Siswa Kelas VII A SMP Negeri 26 Semarang. Tujuan Penelitian yaitu untuk 

Mengetahui, memahami dan mendeskripsikan Metode Demonstrasi dalam 

Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni Budaya Siswa Kelas VII A 

SMP Negeri 26 Semarang.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan 

pendekatan phenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan 

yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu: sumber, metode, dan teori. Pada 

kurikulum 2013, materi elemen gerak tari meliputi: tenaga, ruang, dan waktu. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode demonstrasi 

didukung metode ceramah dan berbantuan media LCD, diperoleh hasil proses 

pembelajaran elemen gerak tari siswa kelas VII A SMP dalam mata pelajaran seni 

budaya (elemen gerak tari) dapat dilihat dari segi kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Segi kognitif yaitu siswa dapat mendeskripsikan ragam elemen gerak 

tari, segi afektif yaitu dapat dilihat dari siswa yang bisa melakukan elemen gerak 

tari dengan ekspresi wajah, dan segi psikomotor dapat dilihat dalam proses 

pembelajaran siswa yang mampu melakukan elemen gerak tari dari awal hingga 

akhir dengan tehnik gerak yang benar. Cara ini dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam hal pemahaman materi dan kerja sama dengan teman, berani 

mengeluarkan pendapat dan bertanya, sehingga memberikan situasi belajar yang 

menyenangkan bagi siswa untuk giat belajar,  juga meningkatkan kemampuan dan 

hasil belajarnya. 

Saran yang ditujukan yaitu pembelajaran melalui Metode Demonstrasi 

perlu dicoba dan dilaksanakan oleh guru, khususnya pada materi Elemen Gerak 

Tari atau pada materi lain yang ada pada mata pelajaran seni budaya. Sedangkan 

saran untuk siswa, untuk dapat ikut aktif berperan serta pada kegiatan metode 

demonstrasi dengan dimotivasi oleh guru. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Sekolah Menengah Pertama merupakan salah satu tempat untuk menuntut 

ilmu. Rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan belajar mengajar di SMP saat ini 

adalah Kurikulum 2013. Mata pelajaran adalah unit organisasi terkecil dari  

Kompetensi Dasar. Untuk kurikulum SMP/ MTs, organisasi Kompetensi Dasar  

dilakukan dengan cara mempertimbangkan kesinambungan antar kelas dan 

keharmonisan antar mata pelajaran yang diikat dengan Kompetensi inti. 

  Berdasarkan pendekatan ini maka terjadi reorganisasi Kompetensi Dasar 

mata  pelajaran sehingga Struktur Kurikulum SMP/ MTs menjadi lebih sederhana 

karena jumlah mata pelajaran dan jumlah materi berkurang. Struktur kurikulum 

menggambarkan tujuan dan maksud dari kurikulum  dalam bentuk mata pelajaran, 

posisi mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi mata pelajaran dalam semester 

atau tahun, beban belajar untuk mata Kompetensi Dasar Sekolah Menengah 

Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2 pelajaran dan beban belajar per 

minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi 

konsep pengorganisasian mata pelajaran dalam sistem belajar dan 

pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran.  

  Pengorganisasian mata pelajaran dalam sistem belajar yang digunakan 

untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester sedangkan 

pengorganisasian  beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam 
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pelajaran per semester. Struktur kurikulum juga gambaran mengenai penerapan 

prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan 

pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum 

menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seorang siswa yaitu 

apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum 

dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menentukan berbagai pilihan. 

  Substansi muatan lokal termasuk bahasa daerah diintegrasikan ke dalam  

mata pelajaran Seni Budaya. Substansi muatan lokal yang berkenaan dengan 

olahraga serta permainan daerah diintegrasikan kedalam mata pelajaran  

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Sedangkan Prakarya merupakan 

mata pelajaran yang berdiri sendiri. Seni Budaya terdiri atas empat aspek, yakni 

senirupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Masing-masing aspek diajarkan  

secara terpisah dan setiap satuan pendidikan dapat memilih aspek yang diajarkan 

sesuai dengan kemampuan (guru dan fasilitas) pada satuan pendidikan itu. 

  Mata Pelajaran Seni Budaya di SMP/MTS pada dasarnya menumbuh 

kembangkan kepekaan rasa estetik dan artistik, sehingga terbentuk sikap kritis, 

apresiatif, dan kreatif pada diri setiap peserta didik secara menyeluruh. Sikap ini 

hanya mungkin tumbuh jika dilakukan serangkaian proses aktivitas berkesenian 

pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran tersebut melalui pengamatan, 

penilaian, serta penumbuhan rasa memiliki. Hal itu dicapai melalui keterlibatan 

peserta didik dalam segala aktivitas berkesenian di dalam kelas maupun di luar 

kelas, yang disusun sebagai suatu kesatuan. Artinya, pada proses pembelajaran, 
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kegiatan tersebut merupakan rangkaian aktifitas seni yang harus dialami peserta 

didik dalam aktivitas mengapresiasi dan aktifitas berkreasi seni. 

  Mata pelajaran Seni Budaya memiliki fungsi dan tujuan, yaitu: 

1. Menumbuhkembangkan sikap toleransi 

2. Menciptakan demokrasi yang beradab 

3. Hidup rukun dalam masyarakat yang majemuk 

4. Mengembangkan kepekaan rasa dan keterampilan 

5. Mampu menerapkan teknologi dalam berkreasi dan mempergelarkan karya 

seni 

  Lingkup materi mata pelajaran Seni Budaya meliputi seni rupa, seni musik, 

seni tari, dan seni teater. Pendekatan pengorganisasian materi pada mata pelajaran 

Seni Budaya menggunakan pendekatan terpadu. Pendekatan yang penyusunan 

kompetensi dasar dirancang secara sistematis berdasarkan keseimbangan antara 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal tersebut terjabarkan dalam 

konsepsi, apresiasi, kreasi, dan koneksi, sebagai berikut: 

1. Pengetahuan yang meliputi pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi 

serta kreasi. 

2. Apresiasi yang meliputi: kepekaan rasa estetika dan artistik serta sikap 

menghargai dan menghayati karya seni. 

3. Kemampuan perceptual hingga kreativitas. Perseptual meliputi kepekaan 

indrawi terhadap rupa, bunyi, gerak dan perpaduannya. Kreativitas mencakup 

segala bentuk kegiatan dalam proses produksi berkarya seni dan berimajinasi. 
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4. Koneksi merupakan kemampuan menghubungkan dengan bidang lain 

sehingga pemahaman berkesenian menjadi lebih bermakna. 

  Materi disusun berdasarkan pengorganisasian keilmuan yang berdasarkan 

prinsip dari konkret ke abstrak, dari yang dekat ke yang jauh, dari yang sederhana 

ke yang kompleks. Selain itu materi juga disesuaikan dengan perkembangan 

peserta didik. Ruang lingkup kompetensi untuk seni tari yaitu: 

1. Mampu menggunakan kepekaan indrawi dan intelektual dalam memahami, 

mempresentasi tentang keragaman gagasan, teknik, materi, dan keahlian gerak tari 

berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. 

2. Mampu menggunakan rasa estetika dalam mempersepsi, memahami, 

menanggapi, merefleksi, menganalisis, dan mengevaluasi gerak tari berdasarkan 

pola lantai sesuai dengan konteks sosial budaya. 

3. Mampu mengekspresikan diri dan berkreasi dalam pergelaran dan 

menampilkan tari sesuai iringan dan konteks sosial budaya. 

4. Mampu mengomunikasikan seni tari sesuai iringan melalui penampilan secara 

lisan dan tulisan secara sederhana. 

   Salah satu masalah utama bagi seorang guru adalah bagaimana 

mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas, masalah tersebut dimulai dari 

bagaimana seorang guru harus mempersiapkan proses pembelajaran dan 

melaksanakan pembelajaran sampai pada model pendekatan/ metode apa yang 

tepat digunakan agar dapat diperoleh hasil pembelajaran yang optimal. 

Hasil monitoring dan supervisi kelas yang rutin dilakukan secara berkala 

baik oleh sekolah dalam hal ini kepala sekolah ataupun oleh Depdiknas melalui 
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pengawas, ditengarai masih banyaknya proses pembelajaran yang bersifat 

tradisional, dimana metode ceramah masih menjadi pilihan utamanya. Disamping 

itu beberapa faktor seperti, kurangnya aktivitas yang melibatkan siswa pada 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung, guru belum mengoptimalkan 

penggunaan media dan alat peraga dan khususnya adalah kekurang mampuan/ 

kurang beraninya seorang guru untuk mencoba berbagai model pembelajaran. 

Menurut Peter Sheal: (dalam Budiharjo, 2004: 7) berdasar hasil 

penelitiannya di Inggris tahun 1989 tentang perkembangan dan hasil belajar yang 

disajikan dalam bentuk “Kerucut Pengalaman Belajar” bahwa bila seorang guru 

mengajar hanya dengan menggunakan metode ceramah saja, maka daya serap 

siswa terhadap materi pelajaran hanya mencapai kurang lebih 20% saja. Hal ini 

tentu saja tidak memenuhi harapan kita akan standar ketuntasan belajar minimal 

65%.  

Sekarang ini banyak para siswa-siswi yang kurang memahami 

Peninggalan Budaya Nusantara, karena tingkah laku dan sopan santun sudah 

mulai hilang. Budaya modern atau budaya barat sangat mempengaruhi perilaku 

tingkah laku kehidupan sehari-hari mereka, sehingga musik modern sangat 

mendominasi di kalangan anak. 

Materi Elemen Gerak Tari yang ada di kurikulum pendidikan seni budaya 

adalah salah satu alternatif penting yang harus diajarkan anak, karena didalam 

Elemen Gerak Tari terdapat unsur-unsur budaya luhur, sopan santun dan etika 

moral yang baik sehingga dapat mempengaruhi jiwa dan perilaku anak. 
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Metode pembelajaran yang juga digunakan untuk pembelajaran di SMP 

adalah dengan menggunakan OHP atau LCD untuk pemutaran video maupun 

gambar tentang tari. Metode pembelajaran dengan menggunakan OHP atau LCD 

tersebut tidak efektif dikarenakan apabila pembelajaran hanya dilakukan dengan 

OHP atau LCD saja, maka anak akan kurang jelas pemahamannya karena tidak 

bisa secara langsung berkomunikasi atau berinteraksi dengan pengajar, hasilnya 

pun kurang maksimal apalagi untuk lomba di bidang tari, lebih sering 

pengajarannya menggunakan metode demonstrasi. 

Materi seni tari kelas VII diantaranya adalah Elemen Gerak Tari untuk 

menguasai materi tersebut siswa diharapkan mampu menguasai materi tersebut 

dan siswa mampu memahami elemen gerak tari, apa saja yang termasuk elemen 

gerak tari, dan bagaimana menerapkannya dalam tari itu sendiri. Salah Satu 

alternatif model pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk memenuhi 

tuntutan tersebut adalah model metode pembelajaran demonstrasi. Yang dimaksud 

metode demonstrasi adalah salah satu cara mengajar, dimana pembelajaran atau 

proses belajar dengan cara praktek menggunakan peragaan yang ditujukan pada 

siswa dengan tujuan agar semua siswa lebih mudah dalam memahami dan 

mempraktekkan apa yang telah diperolehnya dan dapat mengatasi suatu 

permasalahan yang terjadi sehubungan dengan yang sudah didemonstrasikan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka metode yang lebih efektif untuk 

digunakan dalam Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni Budaya 

Siswa Kelas VII A SMP Negeri 26 Semarang adalah Metode Demonstrasi, 

keefektifan tersebut diantaranya yaitu: 
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1. Perhatian  peserta  didik  dapat  dipusatkan  kepada  hal-hal  yang dianggap  

penting  oleh  pengajar  sehingga  peserta  didik  dapat menangkap  hal-hal  

yang  penting.   

2. Perhatian  peserta  didik  lebih mudah  dipusatkan  kepada  proses  belajar,  

dan  tidak  tertuju kepada hal lain. 

3. Dapat  mengurangi  kesalahan-kesalahan  bila  dibandingkan dengan  hanya  

membaca  atau  mendengarkan  keterangan  guru. Sebab  peserta  didik  

memperoleh  persepsi  yang  jelas  dari  hasil pengamatanya. 

4. Bila  peserta  didik  turut  aktif  melakukan  demonstrasi,  maka peserta  didik  

akan  memperoleh  pengalaman  praktik  untuk mengembangkan kecakapan 

dan keterampilan.  

5. Beberapa masalah  yang  menimbulkan pertanyaan  peserta didik akan dapat 

dijawab waktu mengamati proses demonstrasi. 

Elemen gerak tari dirasa memberatkan siswa, keberatan tersebut terjadi 

terutama pada siswa yang tidak mampu menguasai materi dengan alokasi waktu 

yang padat dan singkat, sehingga banyak siswa yang ketinggalan atau tidak dapat 

mengikuti sama sekali materi yang yang diajarkan oleh guru, dan membuat guru 

sulit dalam melakukan penilaian tentang hasil pengajaran. 

Pada Sekolah Menengah Pertama  Negeri 26 Semarang banyak mengalami 

hambatan –hambatan, seperti siswa sulit menguasai materi dengan waktu yang 

singkat. Guru sering menentukan materi mana yang lebih dahulu diberika kepada 

siswa, ditambah lagi hambatan lain yaitu daya tangkap siswa yang berbeda-beda, 

sehingga guru harus mengulang-ulang suatu bagian yang sama agar siswa dapat 
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mengikuti pelajaran, dan kurangnya kesadaran serta disiplin belajar siswa dalam 

mengikuti pelajaran. 

Permasalahan di atas, timbul dorongan peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan judul Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran Elemen 

Gerak Tari Mata Pelajaran Seni Budaya Siswa Kelas VII A SMP Negeri 26 

Semarang. 

1.2. Rumusan Masalah 

  Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana  

Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata 

Pelajaran Seni Budaya Siswa Kelas VII A SMP Negeri 26 Semarang. 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Mengetahui, memahami dan mendeskripsikan Metode Demonstrasi 

Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni Budaya Siswa Kelas 

VII A SMP Negeri 26 Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat yang meliputi manfaat praktis dan manfaat 

teoritis sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis dapat menambah pengetahuan tentang Materi Elemen Gerak 

Tari pada pembelajaran seni budaya di sekolah. 

1.4.2. Manfaat praktis :  

1.4.2.1. Bagi guru dapat menambah wawasan pengetahuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran elemen gerak tari. 
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1.4.2.2. Bagi siswa dapat memahami mata pelajaran seni budaya terutama 

pada materi elemen gerak tari yang disampaikan oleh guru. 

1.4.2.3. Bagi penulis dapat memperoleh pemecahan masalah dalam 

penelitian ini yaitu suatu metode  pembelajaran yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

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, Persetujuan Pembimbing, 

Pernyataan, Motto dan Persembahan, Sari, Kata Pengantar, Daftar isi, Daftar 

Tabel, Daftar Bagan, 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, yang berisi Tinjauan Pustaka, uraian tentang pengertian 

meliputi Metode, Proses Pembelajaran, Elemen Gerak Tari, Karakteristik anak 

usia SMP, Media Audio Visual, dan Kerangka Berpikir. Bab III Metodologi 

Penelitian yang berisi Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Sasaran Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Keabsahan Data. Bab IV memaparkan 

hasil dan pembahasan yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang berisi letak 

SMP Negeri 26 Semarang, Proses Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata 

Pelajaran Seni Budaya Siswa Kelas VII A SMP Negeri 26 Semarang, dan 

Penggunaan Metode Demonstrasi dalam Proses Pembelajaran Elemen Gerak Tari 
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Mata Pelajaran Seni Budaya Siswa Kelas VII A SMP Negeri 26 Semarang. Bab V 

Penutup berisi Simpulan dan Saran. 

 Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan 

dalam penulisan skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penggunaan Metode Demonstrasi dalam Proses Pembelajaran Elemen Gerak 

Tari Mata Pelajaran Seni Budaya Siswa Kelas VII A SMP Negeri 26 Semarang 

belum pernah diteliti, namun penelitian sejenis pernah dilakukan. Penelitian-

penelitian tersebut antara lain: 

2.1.1. Penelitian yang dilakukan oleh Ferika Mandanti. 2014. “Penggunaan 

Metode Demonstrasi dan Metode Tutor Sebaya Pada Pembelajaran Tari Sparkling 

di Kelas VII SMP Negeri 4 Malang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana (a) perbedaan hasil belajar pengetahuan  antara metode 

demonstrasi dan metode tutor sebaya pada pembelajaran Tari Sparkling di SMP 

Negeri 4 Malang, (b) Perbedaan hasil belajar keterampilan antara metode 

demonstrasi dan metode tutor sebaya pada pembelajaran Tari Sparkling di SMP 

Negeri 4 Malang, dan (c) Perbedaan hasil belajar sikap antara metode demonstrasi 

dan metode tutor sebaya pada pembelajaran Tari Sparkling di SMP Negeri 4 

Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode demonstrasi 86,85 lebih 

baik dibandingkan metode tutor sebaya 85,05 untuk hasil belajar pengetahuan. 

Hasil belajar keterampilan dengan metode tutor sebaya 86,45 lebih baik daripada 

metode demonstrasi 86,25. Sementara itu, untuk hasil belajar sikap ternyata 

metode demonstrasi 80 lebih baik daripada metode tutor sebaya 64,4.  

  Persamaan penelitian Ferika Mandanti dengan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti penggunaan metode demonstrasi dalam proses pembelajaran. 
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Perbedaannya adalah pada materi penelitian, tempat, dan subyek yang diteliti oleh 

peneliti. 

2.1.2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Galih Mulus Suci 

Rahayu. 2007. “Kemampuan Anak Dalam Menari Dengan Menggunakan Metode 

Meniru, SAS, dan Demonstrasi Serta Eksperimen di TK Islam Al-Madina 

Semarang”. Menjelaskan bahwa dengan memadukan Metode Meniru, SAS, dan 

Demonstrasi maka hasil belajar siswa lebih baik serta pembelajaran seni tari 

menjadi lebih efektif dan efisien guna meningkatkan minat dan kemampuan anak 

dalam belajar menari. Selain itu manfaatnya adalah agar siswa dapat mengikuti 

dan menerima pelajaran dengan cepat dengan menirukan kemampuan, daya 

kreatifitas dan kemandirian. 

   Persamaan penelitian Galih Mulus Suci dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti penggunaan metode demonstrasi dalam proses 

pembelajaran. Perbedaannya adalah pada materi penelitian, tempat, dan subyek 

yang diteliti oleh peneliti. 

   Kesimpulan dari penjabaran di atas adalah penelitian ini 

merupakan penelitian baru yang belum ada sebelumnya. Penelitian ini orisinil dan 

bukan merupakan hasil plagiat dari penenlitian yang sudah ada. 

2.2. Landasan Teoretis 

2.2.1. Metode 

   Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, metode artinya cara yang telah 

diatur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud (Poerwodarminto, 

2005: 767). Slameto (2010: 82) mengemukakan, metode adalah cara atau jalan 
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yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah dan Aswan Zain (2010: 46) metode adalah suatu cara yang digunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

   Dari beberapa pendapat diatas, penulis menggunakan teori Slameto (2010: 

82) yang mengemukakan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.2.2. Metode Ceramah 

Setiap metode  atau model pembelajaran baik metode pembelajaran klasik 

termasuk metode ceramah maupun metode pembelajaran modern sama-sama 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang saling melengkapi 

satu sama lain. 

Metode ceramah itu sendiri pada dasarnya memiliki banyak pengertian 

dan jenisnya. Berikut ini beberapa pengertian dari metode ceramah, antara lain : 

1. Menurut Winarno Surahmad, M.Ed, ceramah adalah penerangan dan penuturan 

secara lisan oleh guru terhadap kelasnya, sedangkan peranan murid 

mendengarkan dengan teliti, serta mencatat yang pokok dari yang 

dikemukakan oleh guru. 

2. Metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan baik formal maupun 

informal. 

3. Metode ceramah menurut Gilstrap dan Martin 1975 : ceramah berasal dari 

bahasa latin yaitu Lecturu, Legu ( Legree, lectus) yang berati membaca 

kemudian diartikan secara umum dengan mengajar sebagai akibat dari guru 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/11/pengertian-model-pembelajaran-dari.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
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menyampaikan pelajaran dengan membaca dari buku dan mendiktekan 

pelajaran dengan penggunaan buku. 

4. Metode ceramah yaitu penerapan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap 

kelasnya, dengan menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian 

yang disampaikan kepada siswa. Metode ceramah ini sering kita jumpai pada 

proses-proses pembelajaran di sekolah mulai dari tingkat yang rendah sampai 

ke tingkat perguruan tinggi, sehingga metode seperti ini sudah dianggap 

sebagai metode yang terbaik bagi guru untuk melakukan interaksi belajar 

mengajar. Satu hal yang tidak pernah menjadi bahan refleksi bagi guru adalah 

tentang efektifitas penggunaan metode ceramah yaitu mengenai minat dan 

motivasi siswa, bahkan akhirnya juga berdampak pada prestasi siswa. 

5. Metode ceramah juga disebut juga kegiatan memberikan informasi dengan 

kata-kata. Pengajaran sejarah, merupakan proses pemberian informasi atau 

materi kepada siswa serta hasil dari penggunaan metode tersebut sering tidak 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Makna dan arti dari materi atau 

informasi tersebut terkadang ditafsirkan berbeda atau salah oleh siswa. Hal ini 

karena tingkat pemahaman setiap siswa yang berbeda-beda atau dilain pihak 

guru sebagai pusat pembelajaran kurang pandai dalam menyampaikan 

informasi atau  materi kepada siswa. Jenis-jenis metode ceramah, terdiri dari 

metode ceramah bervariasi, metode ceramah campuran dan metode ceramah 

asli. 

Anggapan-anggapan negatif tentang metode ceramah sudah seharusnya 

patut diluruskan, baik dari segi pemahaman artikulasi oleh guru maupun 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
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penerapannya dalam proses belajar mengajar disekolah. Ceramah adalah sebuah 

bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta 

didik, dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat 

menggunakan alat-alat bantu media pembelajaran seperti gambar dan audio visual 

lainnya. Definisi lain ceramah menurut bahasa berasal dari kata lego (bahasa latin) 

yang diartikan secara umum dengan “mengajar” sebagai akibat guru 

menyampaikan pelajaran dengan membaca dari buku dan mendiktekan pelajaran 

dengan menggunakan buku kemudian menjadi lecture method atau metode 

ceramah. 

Definisi metode ceramah diatas, bila langsung diserap dan diaplikasikan 

tanpa melalui pemahaman terlebih dahulu oleh para guru tentu hasil yang didapat 

dari penerapan metode ini akan jauh dari harapan, seperti halnya yang terjadi 

dalam problematika saat ini. Hampir setiap guru sejarah menggunakan metode 

ceramah yang jauh dari kaidah-kaidah metode ceramah seharusnya. 

Metode ceramah dalam proses belajar mengajar sesungguhnya tidak dapat 

dikatakan suatu metode yang salah. Hal ini dikarenakan model pengajaran ini 

seperti yang dijelaskan diatas terdiri dari beberapa jenis, yang nantinya dapat 

dieksploitasi atau dikreasikan menjadi suatu metode ceramah yang 

menyenangkan, tidak seperti pada metode ceramah klasik yang terkesan 

mendongeng. Metode ceramah dalam penerapannya di dalam proses belajar 

mengajar juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain : 

Kelemahan : 

1. Mudah menjadi verbalisme. 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/media-berasal-dari-bahasa-latin.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/10/kompleksitas-kompetensi-guru.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/10/kompleksitas-kompetensi-guru.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
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2. Yang visual menjadi rugi, dan yang auditif (mendengarkan) yang benar-benar 

menerimanya. 

3. Bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan. 

4. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya. 

5. Cenderung membuat siswa pasif 

Kelebihan : 

1. Guru mudah menguasai kelas. 

2. Mudah mengorganisasikan tempat duduk / kelas. 

3. Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. 

4. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. 

5. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. 

6. Lebih ekonomis dalam hal waktu. 

7. Memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman, 

pengetahuan dan kearifan. 

8. Dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas 

9. Membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh perhatian. 

10. Jika digunakan dengan tepat maka akan dapat menstimulasikan dan 

meningkatkan keinginan  belajar siswa dalam bidang akademik. 

11. Dapat menguatkan bacaan dan belajar siswa dari beberapa sumber lain. 

2.2.3. Media Audio Visual 

Kata “media” berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/10/kompleksitas-kompetensi-guru.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/10/kompleksitas-kompetensi-guru.html
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demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur 

pesan. (Djamarah: 2006 : 120). 

Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu 

kenyataan yang tidak dapat dipungkiri karena memang gurulah yang 

menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan 

dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar 

bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan 

dipanami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau 

kompleks. 

Akhirnya, dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa saja yang 

dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Media 

adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar dan gurulah yang 

mempergunakannya untuk membelajarkan anak didik demi tercapainya tujuan 

pengajaran. 

Pengertian audio adalah berhubungan dengan suara /bunyi sedang visual 

adalah berkenaan dengan penglihatan, berfungsi sebagai penglihatan, diterima 

melalui indra penglihat, dihasilkan atau terjadi sebagai gambaran dalam ingatan. 

Audio visual adalah alat peraga yang bisa ditangkap indra mata dan indra 

pendengaran, misalnya film dan televise, hal-hal yang berkaitan dengan 

pendengaran dan penglihatan (Save M Dagun dalam Kamus Besar Ilmu 

Pengetahuan : 2006:81). 
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2.2.3.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menggunakan 

media Audio Visual. 

A. Faktor Pendukung  

1. Dapat memberikan iklim yang lebih bersifat afektif dengan cara yang lebih 

individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, sangat sabar dalam memahami 

materi yang ditayangkan lewat film. 

2. Dapat merangsang minat siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan 

kegiatan apresiasi musik yang dapat menambah realisme. 

3. Kendali berada di tangan siswa sehingga tingkat kecepatan belajar siswa dapat 

disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. 

4. Kemampuan merekam aktivitas siswa selama menggunakan media Audio 

Visual dalam pembelajaran memberi kesempatan lebih baik untuk pembelajaran 

secara terprogram dan perkembangan setiap siswa selalu dapat dipantau. 

5. Siswa akan memahami dan mengingat lebih lama materi pelajaran yang secara 

logis disusun dan diurut-urutkan secara teratur, siswa dapat dibantu untuk secara 

lebih baik mesintesis dan memadukan pengetahuan yang akan dipelajari. 

6. Dalam sebuah rekaman video suatu materi pelajaran dapat dipercepat, dan 

diperlambat pada saat menayangkan kembali, materi pelajaran dapat diputar 

mundur, dapat diedit sehingga guru hanya menampilkan bagian-bagian penting 

/utama. 

7. Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing, 

mampu memenuhi kebutuhan siswa baik yang cepat maupun yang lamban 
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membaca dan memahami, pada akhirnya semua siswa diharapkan dapat 

menguasai materi pelajaran. 

8. Menambah daya tarik siswa dan memperlancar pemahaman informasi yang 

disajikan dalam dua format verbal dan visual. 

B. Faktor Penghambat  

1. meskipun harga perangkat keras komputer, TV, dan LCD cenderung semakin 

menurun (murah), pengembangan perangkat lunaknya masih relatif mahal.  

2. Untuk menggunakan media Audio Visual diperlukan pengetahuan dan 

keterampilan khususnya dalam proses pembuatan. 

3. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, 

fasilitas dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia, sumber-sumber 

yang tersedia. 

4. Isi pembelajaran dari sisi tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya 

penghafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau 

penalaran dan pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran 

itu menuntut perilaku yang berbeda-beda, dan demikian akan memerlukan teknik 

dan media penyajian yang berbeda pula. 

2.2.4. Metode Demonstrasi 

Suatu kegiatan belajar mengajar tidak akan dapat tercapai tujuan yang 

diharapkan tanpa adanya metode pembelajaran yang baik. Untuk itu diperlukan 

suatu metode agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Seringkali hasil yang 

diharapkan dalam kegiatan belajar mengajar tidak maksimal, karena tidak 

efektifnya metode yang digunakan dalam pembelajaran. Maka memilih metode 
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yang tepat, efektif dan efisien mutlak untuk diperhatikan dengan sungguh-

sungguh. 

Nana Sudjana (2010: 83) mengemukakan metode demonstrasi adalah suatu 

metode mengajar memperlihatkan bagaimana jalannya suatu proses terjadinya 

sesuatu. Oleh karena itu metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang 

sangat efektif, sebab membantu para peserta didik untuk mencari jawaban dengan 

usaha sendiri berdasarkan fakta yang dilihat. 

Menurut A. Tabrani Rusyan (1993: 106) metode demonstrasi adalah 

pertunjukan tentang suatu proses atau benda sampai pada penampilan tingkah laku 

yang dicontohkan. Sedangkan menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana 

(2001: 133) metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran 

dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, 

situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya 

maupun bentuk tiruan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menggunakan teori Mulyani 

Sumantri dan Johar Permana (2001: 133) yang mengemukakan metode 

demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu 

yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun bentuk tiruan. 

2.2.4.1. Tujuan dan fungsi Metode Demonstrasi 

Tujuan pokok penggunaan metode demonstrasi menurut Roestiyah (2008: 

83) adalah untuk memperjelas pengertian konsep, dan memperlihatkan 

(meneladani) cara melakukan sesuatu atau proses terjadinya sesuatu. Ditinjau dari 
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sudut tujuan penggunaannya dapat dikatakan bahwa metode demonstrasi bukan 

metode yang dapat diimplementasikan dalam proses belajar mengajar secara 

independen. Melihat kenyataan tersebut, maka metode demonstrasi ini tepat 

digunakan apabila bertujuan untuk: 

a. Memberikan ketrampilan tertentu 

b. Penjelasan sebab penggunaan bahasa lebih terbatas 

c. Menghindari verbalisme, membantu peserta didik dalam memahami 

dengan jelas, jalannya suatu proses dengan penuh perhatian sebab lebih 

menarik. 

 Menurut Syaiful Sagala (2011: 211) tujuan pengajaran menggunakan 

metode demonstrasi adalah untuk memperlihatkan proses terjadinya suatu 

peristiwa sesuai materi ajar, cara pencapaiannya, dan kemudahan untuk dipahami 

oleh siswa dalam pengajaran kelas. 

Dengan melihat uraian di atas bahwa metode demonstrasi bertujuan untuk 

memberikan gambaran atau memperlihatkan suatu proses terjadinya suatu 

peristiwa sesuai dengan materi ajar agar peserta didik dengan mudah untuk 

memahaminya. 

2.2.4.2. Langkah-langkah Penerapan Metode Demonstrasi 

   Untuk melaksanakan metode demonstrasi yang baik dan 

efektif, ada beberapa langkah-langkah yang harus dipahami dan digunakan oleh 

guru, yang terdiri dari perencanaan, uji coba, dan pelaksanaan oleh guru lalu 

diikuti oleh peserta didik dan diakhiri dengan evaluasi. 
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 Menurut Muhammad Ali (2010: 85-86) langkah-langkah penerapan 

metode demonstrasi adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan kecakapan atau ketrampilan yang hendak dicapai setelah 

demonstrasi. 

b.  Mempertimbangkan penggunaan metode yang tepat dan efektif untuk 

mencapai tujuan yang dirumuskan. 

c.  Memilih alat yang mudah didapat, dan mencobanya sebelum 

didemonstrasikan supaya tidak gagal saat diadakan demonstrasi. 

d.  Menetapkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. 

e.  Memperhitungkan waktu yang tersedia. 

f.  Pelaksanaan demonstrasi. 

g.  Membuat perencanaan penilaian terhadap kemajuan peserta didik. 

 Langkah-langkah sebagaimana disebutkan di atas akan dapat 

mengantarkan peserta didik untuk memperoleh pemahaman dan kecakapan sesuai 

dengan tujuan demonstrasi itu sendiri. 

2.2.4.3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Demonstrasi 

Setiap metode yang digunakan untuk pembelajaran terdapat kelebihan dan 

kekurangannya, begitu juga dengan metode demonstrasi. Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah dan Aswan Zain (2010: 91), metode demonstrasi mempunyai kelebihan 

dan kekurangan sebagai berikut: 

a. Kelebihan Metode Demonstrasi 

1) Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkrit, sehingga 

menghindari verbalisme. 
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2) Siswa lebih mudah memahamiapa yang dipelajari. 

3) Proses pengajaran lebih menarik. 

4) Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan 

kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. 

b. Kekurangan Metode Demonstrasi 

1) Metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa 

ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. 

2) Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu 

tersedia dengan baik. 

3) Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping 

memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin terpaksa mengambil 

waktu atau jam pelajaran lain. 

 Syaiful Sagala (2011: 211-212) juga mengemukakan tentang kebaikan dan 

kelemahan metode demonstrasi. Adapun kebaikan dan kelemahan metode 

demonstrasi adalah sebagai berikut: 

a.  Kebaikan Metode Demonstrasi 

1) Perhatian murid dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh 

guru sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. 

2) Dapat membimbing peserta didik kearah berfikir yang sama dalam satu 

saluran pikiran yang sama. 

3) Ekonomis dalam jam pelajaran disekolah dan ekonomis dalam waktu yang 

panjang dapat diperlihatkan melalui demonstrasi dengan waktu yang pendek. 
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4) Dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan hanya dengan 

membaca atau mendengarkan, karena murid mendapatkan gambaran yang 

jelas dari hasil pengamatan. 

5) Karena gerakan dan proses pertunjukkan maka tidak memerlukan keterangan-

keterangan yang banyak. 

6) Beberapa persoalan yang menimbulkan pertanyaan atau keraguan dapat 

diperjelas waktu proses demonstrasi. 

b. Kelemahan Metode Demonstrasi 

1) Derajat visibilitasnya kurang, peserta didik tidak dapat melihat atau 

mengamati keseluruhan benda atau peristiwa yang didemonstrasikan. 

2) Untuk demonstrasi digunakan alat-alat khusus. 

3) Dalam mengadakan pengamatan diperlukan pemusatan perhatian. 

4) Tidak semua demonstrasi dapat dilakukan di kelas. 

5) Memerlukan banyak waktu. 

6) Agar dapat mendapatkan hasil yang baik diperlukan ketelitian dan kesabaran. 

   Menurut Udhiexz yang diunduh dari internet http://Udhiexz. 

wordpress.com pada tanggal 4 februari 2015, mengungkapkan tentang kelebihan 

dan kekurangan metode demonstrasi. Adapun kelebihan dan kekurangannya 

sebagai berikut: 

a.  Kelebihan Metode Demonstrasi 

1) Dapat membimbing peserta didik kearah berpikir satu. 

2) Dapat untuk mengurangi kesalahan karena diterapkan pada waktu itu juga. 

3) Perhatian peserta didik terpusat pada hal-hal yang dianggap penting. 
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4) Permasalahan yang terpendam mendapat penjelasan guru pada waktu itu pula. 

5) Perhatian peserta didik dapat dipusatkan dan titik berat yang dianggap penting 

oleh guru dapat diamati. 

6) Perhatian peserta didik akan lebih terpusat pada apa yang didemonstrasikan, 

jadi peserta didik akan lebih terarah dan akan mengurangi perhatian anak 

didik kepada masalah lain. 

7) Dapat merangsang peserta didik untuk lebih aktif dalam mengikuti proses 

belajar. 

8) Dapat menambah pengalaman peserta didik. 

9) Dapat membantu peserta didik untuk mengingat lebih lama tentang materi 

yang disampaikan. 

10)  Dapat mengurangi kesalahpahaman karena pengajaran lebih jelas dan konkrit. 

11)  Dapat menjawab semua masalah yang timbul di dalam pikiran setiap peserta 

didik karena ikut serta berperan secara langsung. 

b. Kekurangan Metode Demonstrasi 

1) Memerlukan alat/ perlengkapan khusus yang bahkan kadang sulit ditemukan. 

2) Memerlukan banyak waktu. 

3) Memerlukan kesabaran dan ketelatenan. 

4) Demonstrasi akan menjadi metode yang tidak wajar apabila alat yang 

didemonstrasikan tidak bisa diamati dengan seksama oleh peserta didik. 

5) Demonstrasi menjadi kurang efektif bila tidak diikuti oleh aktivitas dimana 

peserta didik sendiri dapat ikut memperhatikan dan menjadi aktivitas mereka 

menjadi pengalaman yang berharga. 
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6) Tidak semua hal dapat didemonstrasikan di kelas sebab alat-alat yang terlalu 

besar atau yang berada di tempat lain yang tempatnya jauh dari kelas. 

   Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan kekurangan 

metode demonstrasi adalah sebagai berikut: 

a.  Kelebihan Metode Demonstrasi 

1) Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkrit, sehingga 

menghindari verbalisme. 

2) Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. 

3) Proses pengajaran lebih menarik. 

4) Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan 

kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. 

b. Kekurangan Metode Demonstrasi 

1) Metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa 

ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. 

2) Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu 

tersedia dengan baik. 

3) Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping 

memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin terpaksa mengambil 

waktu atau jam pelajaran lain. 

 Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penggunaan metode demonstrasi 

tersebut adalah : 

1) Merumuskan  secara  spesifik  yang  dapat  dicapai  oleh  peserta didik. 
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2)  Susunan  langkah-langkah  yang  akan  dilakukan  dengan demonstrasi secara 

teratur sesuai dengan skenario yang telah direncanakan. 

3)  Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai. 

4) Mengusahakan  dalam  melakukan  demonstrasi  tersebut  sesuai dengan 

kenyataan sebenarnya. 

2.2.5. Proses pembelajaran 

Pembelajaran dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1991: 226) disebutkan 

bahwa pembelajaran berasal dari kata ajar yang diartikan sebagai petunjuk yang 

memberikan kepada orang lain supaya diketahui atau diturut. Sedangkan 

pembelajaran adalah suatu proses, cara menjadikan orang/makhluk hidup belajar. 

Pembelajaran juga diartikan sebagai penciptaan kondisi dan situasi yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar yang efektif dan efisien bagi mereka 

yang terlibat dalam proses tersebut. 

Suatu proses pembelajaran akan lebih bermakna manakala dalam 

penyajiannya seorang guru dapat membawa siswanya pada situasi yang 

memunculkan keaktifan baik guru dan siswanya, merangsang kreativitas untuk 

memunculkan ide baru, dapat efektif dalam mencapai tujuan atau sasaran dan 

membawa suasana yang menyenangkan tanpa tekanan serta keterpaksaan dari 

mereka yang terlibat dalam proses pembelajaran. 

Teori dan Pembelajaran Menurut Aliran Gestalt 

(http://februldefila.wordpress.com/2015/teori-pembelajaran-menurut-aliran-psikologi 

gestalt/#more-2709) 

http://februldefila.wordpress.com/2015/teori-pembelajaran-menurut-aliran-psikologi%20gestalt/#more-2709
http://februldefila.wordpress.com/2015/teori-pembelajaran-menurut-aliran-psikologi%20gestalt/#more-2709
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 Gestalt dalam bahasa jerman berarti whole configuration atau bentuk yang 

utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. artinya gestalt adalah keseluruhan lebih 

berarti dari bagian-bagian. Perintis teori gestalt ini ialah Chr.von Ehrenfels, 

dengan karyanya uber gestalt qualitation (1890). Para pengikut-pengikut aliran 

psikologi gestalt mengemukakan konsepsi yang berlawanan dengan konsepsi yang 

dikemukakan oleh para ahli yang mengikuti aliran-aliran lainnya seperti aliran 

asosiasi. Bagi para ahli pengikut gestalt, perkembangan itu adalah proses 

diferesiasi. Dalam proses diferensiasi itu yang primer adalah keseluruhan, 

sedangkan yang bagian –bagian adalah skunder, bagian bagian hanya mempunyai 

arti sebagai bagian daripada keseluruhandalam hubungan fungsional dengan 

bagian bagian yang lain nya keseluruhan ada terlebih dahulu baru di susul oleh 

bagian-bagian nya. 

 Bila kita bertemu dengan seorang teman misalnya, dari kejauhan yang kita 

saksikan kita terlebih dahulu bukanlah bajunya yang baru atau pulpenmya yang 

bagus atau dahinya yang terluka, melainkan justru taman kita itu sebagai 

keseluruhan, sebagai gestalt.baru kemudian menyusul kita saksikan adanya hal-

hal khusus tertentu seperti bajunya yang baru, pulpennya yang bagus, dahinya 

yang terluka dan sebagainya. 

 Teori kognitif dari psikologi gestalk ini terdiri dari beberapa teori lagi 

yang di dalamnya terimplikasi belajar dan pembelajaran.teori tersebut adalah: 

1) Wawasan, adalah konsep psiko gestalt. Tekanan dalam pembelajarannya yaitu 

“Pembinaan Wawasan Belajar”. Tokoh-tokohnya: Max Wertheirner, Kofika 

Kohler. 
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2) Tujuan yang berwawasan, dengan konsep konfiguralisme. Tekanan dalam 

pembelajarannya adalah “membantu siswa mengembangkan wawasan yang 

berkualitas tinggi”. Tokoh-tokohnya: Bode, Mheeler, Batles. 

3) Wawasan kognitif, yaitu relative positive (psikologi wawasan). Tekanan 

dalam pembelajarannya “Membantu siswa merakstruktur life spaces mereka, 

meletakkan wawasan baru kedalam situasi siswa”. Tokoh-tokohnya: Lewin, 

Dewey, Alport Bigge, Brumner, Koch. 

Hukum-Hukum Belajar Gestalt 

1) Hukum Pragnaz, menunjukkan tentang berarahnya segala kejadian, yaitu 

berarah kepada pragnaz itu, yaitu suatu keadaan yang seimbang, suatu gestalt 

yang baik. Gestalt yang baik,keadaan yang seimbang ini mencakup sifat-sifat 

keturunan, sederhanaan, kestabilan, simetri dan sebagainya. 

2) Hukum-hukum tambahan,ahli psikologi mengadakan penelitian dalam bidang 

penglihatan dan menemukan bahwa objek-objek penglihatan itu membentuk diri 

menadi gestalt-gestalt menurut prinsip-prinsip tertentu diantaranya:hukum 

keterdekatan, hukum ketertutupan, hukum kesamaan. Jadi yang penting bukanlah 

mengulang-ulang hal yang harus di pelajari tetapi mengertinya mendapatkan 

insidht. Insidht tergantung kepada kesanggupan,pengalaman,taraf konfleksitas 

dari suatu situasi, latihan dan trial and error. 

 Menurut Hilgard (1948:190-195) memberikan enam macam sifat khas 

belajar dengan insight: 

1) Insight termasuk pada kemampuan dasar 

2) Insight itu tergantung pengalaman masa lampau yany relevan. 
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3) Insight tergantung kepada pengaturan secara eksperimental. 

4) Insight itu didahului oleh suatu peride coba-coba. 

5) Insight yang telah sekali didapatkan dapat dipergunakan untuk menghadapi 

situasi-situasi yang baru. 

Aplikasi teori gestalt dalam proses pembelajaran antara lain: 

1) Pengalaman tilikan (insight); bahwa tilikan memegang peranan yang penting 

dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki 

kemampuan tilikan yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam 

suatu obyek atau peristiwa.  

2) Pembelajaran yang bermakna (meaningful learning); kebermaknaan 

unsure-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses 

pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan makin efektif 

sesuatu yang dipelajari. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan 

masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dalam pengembangan alternatif 

pemecahannya.  

3) Perilaku bertujuan (pusposif behavior); bahwa perilaku terarah pada 

tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respons tetapi ada 

keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai.  

4) Prinsip ruang hidup (life space); bahwa perilaku individu memilki 

keterkaitan dengan lingkungan dimana ia berada. Oleh karna itu, materi yang di 

ajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan 

kehidupan peserta didik.  
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5) Transfer dalam belajar yaitu pemindahan dalam pola-pola perilaku dalam 

situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan gestalt, transfer 

belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian obyek dari suatu konfigurasi 

dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi 

lain dalam tata susunan yang tepat. Juud menekankan pentingnya penangkapan 

prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran dan kemudian menyusun 

ketentuan-ketentuan umum (generalisasi). Transfer belajar akan terjadi apabila 

peserta didik tekah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan 

menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah 

dalam situasi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta didik 

untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang di ajarkannya. Psikologi 

gestalt dikembangkan di Eropa (jerman) pada sekitar tahun 1920-an. Psikologi 

gestalt memperkenalkan suatu pendekatan belajar yang berada secara mendasar 

dengan teori asosiasi atau teori tingkah laku (behaviorism). Teori gestalt di 

bangun dari data-data hasil eksperimen yang sebelumnya oleh ahli-ahli teori 

asosiasi belum dapat dijelaskan. Meskipun pada awalnya psikologi gestalt hanya 

dipusatkan pada fenomena yang dapat dirasa, tetapi pada akhirnya di fokuskan 

pada fenomena yang lebih umum yaitu hakikat belajar dan pemecahan masalah. 

2.2.6. Elemen Gerak Tari   

Gerak adalah anggota-anggota badan manusia yang telah berbentuk, 

kemudian digerakan, gerak ini dapat sendiri-sendiri atau bersambungan dan 

bersama-sama (Kusudiardja 2000: 11). Gerak didalam tari adalah bahasa yang 

dibentuk menjadi pola-pola gerak (Ellfeldt 1967, terjemahan Murgiyanto 1977: 
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20). Timbulnya gerak tari berasal dari hasil proses pengolahan yang telah 

mengalami stilasi (digayakan) dan distorsi (pengubahan), yang kemudian 

melahirkan dua jenis gerak yaitu, gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni 

(pure movement) atau disebut gerak wantah adalah gerak yang disusun dengan 

tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik (keindahan) dan tidak mempunyai 

maksud-maksud tertentu. Gerak maknawi (gesture) atau gerak tidak wantah 

adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi dari 

wantah manjadi tidak wantah (Jazuli 1994: 7). 

Gerak adalah bahasa komunikasi yang luas dan variasi dari berbagai 

kombinasi unsur-unsurnya terdiri dari beribu-ribu “kata” gerak, juga dalam 

konteks tari, gerak sebaiknya dimengerti sehingga bermakna dalam kedudukan 

dengan yang lainnya (Murgiyanto 1983: 20). Terungkapnya gerak tari dapat 

terdiri dari tiga elemen yaitu tenaga, ruang, dan waktu (Murgiyanto 1983: 22). 

2.2.6.1.Tenaga 

  Tenaga adalah banyak sedikitnya kekuatan yang dikeluarkan oleh tubuh 

dalam melakukan gerak dalam suatu tarian. Faktor yang berhubungan dengan 

penggunaan tenaga adalah intensitas, tekanan, dan kualitas (Murgiyanto 1983: 

27). 

2.2.6.1.1. Intensitas 

  Intensitas ialah banyak sedikitnya tenaga yang digunakan di dalam sebuah 

gerak. Penampilan tenaga yang besar menghasilkan gerakan yang bersemangat 

dan kuat. Sebaliknya, penggunaan tenaga yang sedikit mengurangi rasa 

kegairahan dan keyakinan (Murgiyanto 1983: 27). 
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2.2.6.1.2. Tekanan 

  Tekanan atau aksen adalah penggunaan tenaga yang tidak rata, artinya ada 

yang sedikit dan ada pula yang banyak. Penggunaan tenaga yang teratur 

menimbulkan rasa keseimbangan dan rasa aman, sedangkan tenaga yang tidak 

teratur tekanannya menciptakan suasana yang mengganggu atau bahkan 

membingungkan (Murgiyanto 1983: 27-28). 

2.2.6.1.3. Kualitas 

  Kualitas adalah sesuatu yang dihasilkan dari tenaga yang disalurkan atau 

dikeluarkan. Kualitas-kualitas gerak dapat dibedakan antara lain yang bersifat 

ringan atau berat, lepas atau terbatas jelas, serba menghentak cepat, langsung atau 

tidak langsung dalam menuju titik akhir dari frase gerak (Murgiyanto 1983: 28). 

2.2.6.2. Ruang 

   Ruang adalah lintasan gerak seseorang dalam menari. Figur penari yang 

bergerak menciptakan desain di dalam ruang dan hubungan timbal-balik antara 

gerak dan ruang akan membangkitkan corak dan makna tertentu (Murgiyanto 

1983: 23). Murgiyanto (1983: 23) juga menambahkan bahwa, seorang penari yang 

mampu mengontrol penggunaan ruang akan memperbesar kekuatan yang 

ditumbuhkan oleh gerak yang dilakukannya. 

Hal yang berkaitan dengan ruang antara lain: garis, volume, arah, level dan fokus 

pandangan (Murgiyanto 1983: 23-25). 

2.2.6.2.1. Garis 

   Garis adalah kesan yang ditimbulkan oleh gerak tubuh yang dapat 

diatur sedemikian rupa. Garis-garis ini dapat menimbulkan kesan yang tidak 
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berbeda dengan garis-garis dalam seni rupa. Garis mendatar memberi kesan 

istirahat, garis tegak lurus memberikan kesan tenang dan seimbang, garis 

lengkung memberikan kesan manis, sedangkan garis-garis diagonal atau zig-zag 

memberikan kesan dinamis (Murgiyanto 1983: 23). 

2.2.6.2.2. Volume 

    Volume adalah gerakan yang dihasilkan oleh tubuh dan 

mempunyai ukuran besar kecil. Gerakan melangkah kedepan misalnya, bisa 

dilakukan dengan langkah yang pendek, langkah biasa, atau langkah lebar. Ketiga 

gerakan itu sama, tetapi ukurannya berbeda-beda. Sebuah posisi atau gerakan 

yang kecil bisa dikembangkan, sementara gerakan yang besar dapat dikecilkan 

volumenya (Murgiyanto 1983: 23). 

2.2.6.2.3. Arah 

  Arah adalah posisi pandangan yang ditimbulkan oleh sebuah rangkaian 

gerak. Seringkali dalam menari kita mengulangi sebuah pola atau rangkaian gerak 

dengan mengambil arah yang berbeda. Kecuali arah ke atas dan ke bawah, sebuah 

gerakan dapat dilakukan ke arah depan, belakang, kiri, kanan, serong kiri depan, 

serong kiri belakang, dan serong kanan belakang (Murgiyanto 1983: 23). 

2.2.6.2.4. Level atau Tinggi-Rendah 

   Level atau tinggi-rendah adalah ukuran tinggi-rendah yang 

dihasilkan oleh seorang penari dalam melakukan gerak. Unsur keruangan gerak 

yang lain adalah level atau tinggi rendahnya gerak. Ketinggian maksimal yang 

dapat dicapai oleh seorang penari adalah ketika meloncat ke udara, sehingga 

ketinggian minimal dicapainya ketika rebah dilantai (Murgiyanto 1983: 24). 
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2.2.6.2.5. Fokus pandangan 

  Fokus pandangan adalah fokus pandang penonton yang timbul ketika 

penari memusatkan perhatian ke salah satu sudut pentas (Murgiyanto 1983: 25). 

2.2.6.3. Waktu 

   Waktu adalah elemen lain yang digunakan dalam menari. Secara sadar kita 

harus merasakan adanya aspek cepat lambat, kontras, berkesinambungan, dan rasa 

berlalunya waktu sehingga dapat digunakan secara efektif. Dalam hubungan ini 

ada tiga macam elemen waktu yaitu tempo, meter, dan ritme (Murgiyanto 1983: 

25). 

2.2.6.3.1. Tempo 

  Tempo adalah kecepatan dari gerakan tubuh. Jika kecepatan suatu gerak 

tubuh diubah, maka kesannya pun berubah. Gerakan yang cepat biasanya lebih 

aktif dan menggairahkan, sedangkan gerakan yang lambat berkesan tenang, 

agung, atau sebaliknya membosankan (Murgiyanto 1983: 25). 

2.2.6.3.2. Meter 

  Meter adalah bentuk pengaturan waktu paling sederhana dalam sebuah 

tarian. Meter juga sering disebut sebagai hitungan atau ketukan yaitu unit waktu 

terkecil bagi seorang penari untuk bergerak. Pengelompokan hitungan-hitungan 

yang ditandai dengan tekanan ini disebut meter (Murgiyanto 1983: 25). 

2.2.6.3.3. Ritme 

    Ritme adalah perulangan yang teratur dari kumpulan-

kumpulan bagian gerak atau suara yang berbeda kecepatannya. Dalam sebuah 

tarian pengulangan sederhana pada gerakan-gerakan tertentu akan 
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membangkitkan rasa keteraturan dan keseimbangan, sedangkan pengulangan yang 

rumit dapat merangsang atau jika terlalu rumit membingungkan (Murgiyanto 

1983: 26). 

    Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti 

menggunakan konsep Kusudiardja (2000: 11) Gerak adalah anggota-anggota 

badan manusia yang telah berbentuk, kemudian digerakan, gerak ini dapat sendiri-

sendiri atau bersambungan dan bersama-sama, digabungkan dengan konsep 

Murgiyanto (1983: 22) Terungkapnya gerak tari dapat terdiri dari tiga elemen 

yaitu tenaga, ruang, dan waktu. 

2.2.7. Karakteristik anak usia SMP  

   Anak usia SMP yang tergolong sebagai remaja awal memiliki 

segudang peranan yang sangat signifikan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan 

mendukung kelancaran pembangunan nasional. Masa depan sebuah bangsa dapat 

dilihat dari bagaimana kondisi remajanya saat ini. Mereka merupakan sumber 

daya manusia yang potensial untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. 

Tersedianya SDM seperti itu, memerlukan pembinaan secara berkelanjutan. 

Pembinaan terhadap mereka tidak saja secara fisik, tetapi juga mental dan 

spiritual, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan 

generasi muda di masa mendatang. 

   Dalam tahap perkembangannya, siswa SMP berada pada tahap 

periode perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek, yaitu perkembangan 

aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Pada perkembangan aspek kognitif, 

periode yang dimulai pada usia 12 tahun, yaitu lebih kurang sama dengan usia 
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siswa SMP, merupakan period of formal operation (Piaget, 1970). Pada usia ini, 

yang berkembang pada siswa adalah kemampuan berfikir secara simbolis dan bisa 

memahami sesuatu secara bermakna (meaningfully) tanpa memerlukan objek yang 

konkrit atau bahkan objek yang visual. Siswa telah memahami hal-hal yang 

bersifat imajinatif. 

 Pada tahap perkembangan ini juga berkembang ketujuh kecerdasan dalam 

Multiple Intelligences yang dikemukakan oleh Gardner (1993), yaitu: (1) 

kecerdasan linguistic (kemampuan berbahasa yang fungsional), (2) kecerdasan 

logis-matematis(kemampan berpikir runtut), (3) kecerdasan musikal (kemampuan 

menangkap dan menciptakan pola nada dan irama), (4) kecerdasan spasial 

(kemampuan membentuk imaji mental tentang realitas), (5) kecerdasan kinestetik-

ragawi (kemampuan menghasilkan gerak motorik yang halus), (6) kecerdasan 

intra-pribadi (kemampuan untuk mengenal diri sendiri dan mengembangkan rasa 

jati diri), kecerdasan antarpribadi (kemampuan memahami orang lain). 

 Berdasarkan tahap kemampuan kognitif (berpikir), anak usia SMP sangat 

potensial dalam mengoptimalkan kemampuan intelektualnya. Intelektual 

merupakan suatu kecerdasan yang dimiliki seorang individu yang dapat 

dikembangkan melalui proses belajar. Sebagai generasi penerus bangsa, anak usia 

SMP diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan yang dimilikinya tersebut 

melalui belajar, baik melalui buku, pengalaman, lingkungan sekitarnya dan 

melalui media-media yang dapat menunjang proses belajar tersebut. Dengan 

mengembangkan ketrampilan intelektual remaja dapat berpikir secara kritis. 

Berpikir kritis adalah kunci utama keberhasilan dalam menyelesaikan masalah. 
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Pengetahuan yang didapatkan melalui proses berpikir kritis mempunyai tingkat 

pemahaman yang lebih tinggi. 

 Perkembangan kognitif yang agak terlambat ditengarai menyebabkan 

banyak guru mengalami kesulitan ketika proses pembelajaran. Demikian pula 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa akan mengalami 

hambatan, karena pola berpikir kritis siswa sejalan dengan proses  pembelajaran. 

Kendala ini tidak dapat menjadi alasan untuk tidak mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa, karena kemampuan tersebut sangat diperlukan siswa dalam 

kehidupannya kelak. Ketrampilan dapat diajarkan, karena itu perlu ditemukan 

pola pembelajaran yang sesuai sehingga dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa (Nickerson, 1985). 

 Dalam proses pembelajaran, nilai-nilai patut ditanamkan kepada siswa agar 

mereka menjadi pribadi yang berkarakter. Megawangi (2004: 2) 

mengelompokkan karakter ke dalam 9 pilar, yakni 1) cinta Tuhan dan segenap 

ciptaan-Nya; 2) tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian; 3) 

kejujuran/amanah dan arif; 4) hormat dan santun; 5) dermawan, suka menolong 

dan gotong royong/kerjasama; 6) percaya diri, kreatif, dan pekerja keras; 7) 

kepemimpinan  dan keadilan; 8) baik dan rendah hati; 9) toleransi, kedamaian, 

dan kesatuan. 

 Nilai-nilai yang tertuang dalam 9 pilar karakter sangat tepat digunakan 

sebagai pembentukan dasar kepribadian, pengembangan, dan pembentukan 

kepribadian siswa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Maxwell (2001: 13) yang 

mengatakan bahwa karakter itu adalah anugerah, melainkan dibangun sedikit 
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demi sedikit, dengan pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, keberanian, usaha 

keras, dan bahkan dibentuk dari kesulitan hidup. 

2.3. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. 1. Kerangka Berpikir 

(Sumber: Rodiyah, Mei 2015) 

 

   SMP Negeri 26 Semarang merupakan salah satu sekolah negeri di 

Semarang yang terdiri dari kelas VII, VIII, dan IX. Seni Budaya merupakan salah 

satu mata pelajaran di SMP Negeri 26 Semarang yang ada di kelas VII. Materi 

Kelas VII semester 1 yang sedang diajarkan yaitu Elemen Gerak Tari. Kurikulum 

2013 menganjurkan siswa untuk berkreasi sedangkan siswa tidak bisa secara 

langsung memahami apa sajakah yang termasuk dalam elemen gerak tari tanpa 

terlebih dahulu diberikan contoh oleh gurunya. Maka dari itu peneliti ingin 

mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan penggunaan metode demonstrasi 

Proses 

Pembelajaran 

Elemen Gerak Tari 

Seni Budaya 

SMP Negeri 26 

Semarang 

 

Metode  

 

Siswa Kelas VII A 
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dalam proses pembelajaran elemen gerak tari mata pelajaran seni budaya pada 

kelas VII A di SMP Negeri 26 Semarang. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan serta menguraikan tentang “Metode Demonstrasi Dalam 

Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni Budaya Pada Siswa Kelas 

VII Di SMP Negeri 26 Semarang”, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan data berupa kata-kata, gambar, dan perilaku yang diamati, serta 

angka-angka yang menunjukkan kuantitas, dengan demikian, sifat kualitatif ini 

mengarah pada mutu kedalaman uraian. 

Miles dan Hubermen (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai 

dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis 

meliputi reduksidata (data reduction), penyajian data (data display) serta 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing  /verification).  

Sejumlah peneliti kualitatif berupaya mengumpulkan data selama mungkin 

dan bermaksud akan menganalisis setelah meninggalkan lapangan. Cara tersebut 

untuk peneliti kualitatif salah, karena banyak situasi atau konteks yang tidak 

terekam dan peneliti lupa penghayaatan situasinya, sehingga berbagai hal yang 

terkait dapat berubah menjadi fragmen-fragmen tidak berarti. Sehingga pekerjaan 

41 
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pengumpulan data bagi peneliti kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan 

menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan. 

Moleong (2007: 6), menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motifasi, dan tindakan. Sesuai dengan 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah menggunakan pendekatan phenomenologi. 

Pendekatan phenomenologi yaitu dapat diartikan sebagai: (1) pengalaman 

subjektif atau fenomenologikal (2) suatu studi tentang kesadaran-kesadaran dari 

perspektif pokok dari seseorang (Moleong 2007: 14). Muhadjir (1989: 83), 

berpendapat pendekatan phenomenologi mengakui kebenaran karena adanya 

kebenaran empiris etik (bersifat nyata dan sesuai dengan aturan yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya), memerlukan budi untuk melacak dan 

menjelaskan serta berargumentasi tidak sekedar benar dan salah. 

Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengetahui, memahami, dan 

mendeskripsikan Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran Elemen Gerak Tari 

Mata Pelajaran Seni Budaya Pada Siswa Kelas VII A Di SMP Negeri 26 

Semarang. 

3.2. Data dan Sumber Data 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian yaitu SMP N 26 Semarang yang beralamat di Jl. Mpu 

Sendok II Pudak Payung Semarang. 
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3.2.2. Sasaran penelitian 

Sasaran dari penelitian ini adalah Metode Demonstrasi Dalam 

Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni Budaya Pada Siswa Kelas 

VII A Di SMP Negeri 26 Semarang. 

3.3.  Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3.3.1. Teknik observasi 

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan 

untuk menyebut jenis observasi, yaitu: observasi non sistematis dan observasi 

sistematis. Observasi non-sistematis dilakukan oleh pengamat dengan tidak 

menggunakan instrumen pengamatan sedangkan observasi sistematis dilakukan 

oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan 

(Arikunto 2006: 156-157). 

Berdasarkan konsep Arikunto diatas, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata 

Pelajaran Seni Budaya Pada Siswa Kelas VII A Di SMP Negeri 26 Semarang. 

Adapun yang diobservasi oleh penulis yaitu: 

3.3.1.1. Lokasi SMP Negeri 26 Semarang 

  Peneliti mengamati langsung lokasi SMP Negeri 26 Semarang yang 

beralamat di Jl. Mpu Sendok II Pudak Payung Semarang. Lokasi SMP Negeri 26 
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Semarang  berada di sekitar perumahan yang jaraknya dari jalan raya cukup jauh. 

Akses jalan masuknya tidak terdapat kendaraan umum seperti angkot yang 

menuju lokasi SMP Negeri 26 Semarang, sehingga memungkinkan peneliti 

menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil. 

3.3.1.2. Proses Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni Budaya 

Pada Kelas Siswa VII A Di SMP Negeri 26 Semarang   

  Untuk mengetahui Proses Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata 

Pelajaran Seni Budaya Pada Siswa Kelas VII A Di SMP Negeri 26 Semarang, 

peneliti melakukan observasi dengan caradatang langsung ke SMP Negeri 26 

Semarang kemudian melakukan pengamatan.  

3.3.1.3. Fasilitas yang tersedia 

  Fasilitas yang menunjang dalam Proses Pembelajaran Elemen Gerak Tari 

Mata Pelajaran Seni Budaya Pada Siswa Kelas VII A Di SMP Negeri 26 

Semarang, seperti ruang kelas, ruang praktek, ruang multimedia, dan buku 

panduan. Untuk mengetahui fasilitas yang tersedia, peneliti datang ke SMP Negeri 

26 Semarang kemudian melakukan pengamatan dengan cara berjalan mengelilingi 

seluruh SMP Negeri 26 Semarang dan mengamatinya satu per satu. 

3.3.2. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interview). 

Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya 

untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, 

perhatian dan sikap terhadap sesuatu (Arikunto 2006: 155). 
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Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam 

penggunaan Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata 

Pelajaran Seni Budaya Pada Siswa Kelas VII A Di SMP Negeri 26 Semarang 

yaitu (1) Drs. Henky Yulianto, MM selaku guru seni budaya di SMP Negeri 26 

Semarang (2) Siswa kelas VII A di SMP Negeri 26 Semarang. Proses wawancara 

dilakukan peneliti dengan cara mendatangi langsung narasumber yang memang 

terlibat langsung dalam penggunaan Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran 

Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni Budaya Pada Siswa Kelas VII A Di SMP 

Negeri 26 Semarang secara langsung dan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan hal tersebut. 

3.3.3. Teknik Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Amirul 2005: 110). Teknik 

pengumpulan dokumentasi yang digunakan, sebagai bahan untuk menambah 

informasi yang dibutuhkan penulis dan pengetahuan dari teknik wawancara. 

Teknik dokumentasi penting, selain sebagai dokumentasi teknik 

pengumpulan data ini juga dapat memudahkan kita dalam proses pengumpulan 

data dan memperkuat data yang kita sajikan. Dokumentasi bisa berupa foto objek 

yang di teliti, catatan penting dan arsip-arsip dari objek yang diteliti. 

Dokumentasi yang diperoleh dari lapangan diolah dan dipilih sesuai dengan 

materi penelitian. Dalam hal ini penulis memilih objek yang dapat dijadikan 

dokumentasi sesuai dengan guna dan keterkaitannya dengan penggunaan Metode 

Demonstrasi Dalam Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni 
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Budaya Pada Siswa Kelas VII A Di SMP Negeri 26 Semarang. Dokumentasi dari 

penelitian adalah foto penggunaan Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran 

Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni Budaya Pada Siswa Kelas VII A Di SMP 

Negeri 26 Semarang, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penggunaan Metode 

Demonstrasi Dalam Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni 

Budaya Pada Siswa Kelas VII A Di SMP Negeri 26 Semarang. 

3.4. Teknik Analisa Data 

Analisis data kualitatif model Miles dan Hubermen terdapat 3 (tiga) tahap 

yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. 

3.4.1.Tahap Reduksi Data 

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan 

Huberman adalah : Pertama, meringkaskan data kontak langsung dengan orang. 

Kedua, pengkodean. Ketiga, dalam analisis selama pengumpulan data. Keempat, 

membuat catatan reflektif. Kelima, membuat catatan marginal. Keenam, 

penyimpanan data. Ketujuh, analisis data selama pengumpulan data merupakan 

pembuatan memo. Kedelapan, analisis antarlokasi. Kesembilan, pembuatan 

ringkasan sementara antar lokasi. 

Mencermati penjelasan di atas, seorang peneliti dituntut memiliki 

kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan serta kedalaman 

wawasan yang tertinggi. Berdasarkan kemampuan tersebut peneliti dapat 

melakukan aktivitas reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang 

mampu menjawab pertanyaan penelitian. Bagi peneliti pemula, proses reduksi 

data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang 
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dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan 

berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan 

penelitian.  

3.4.2. Tahap Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau 

penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, 

mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif.  Display 

adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles 

dan Huberman (1984) memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram 

konteks (context chart) dan matriks. 

Penelitian kualitatif  biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan- 

tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat 

sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai 

aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, 

departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal), sebagai ilustrasi dapat dibaca 

Miles dan Huberman (1984:133). 

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja 

penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang 

yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki 

makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan 

data,membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya 

terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapi tujuan penelitian. 
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Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya 

analisis kualitatif yang valid dan handal.  

Miles and Hubermen (1984: 34) menyatakan : ”the most frequent form of 

display data for qualitative research data in the post has been narrative 

text”/yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  Miles dan Huberman 

membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang 

analog dengan model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan 

menggunakan tabel, grafiks, amatriks dan semacamnya; bukan diisi dengan 

angka-angka melainkan dengan kata atau phase verbal.  

Miles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul Qualitative Data 

Analysis disajikan mengenai model-model penyajian data untuk analisis kualitatif. 

 Miles dan Huberman dengan model-modelnya itu dimaksudkan untuk 

mendorong tumbuhnya kreativitas membuat modelnya sendiri, bukan hanya 

sekedar konsumen model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyajikan 

9 model dengan 12 contoh penyajian data kualitatif bentuk matriks, gambar atau 

grafik analog dengan model yang biasanya digunakan dalam metodologi 

penelitian kuantitatif statistik. 

Model 1 adalah model untuk mendeskripsikan model penelitian.Dapat 

berupa sosiogram, organigram atau menyajikan peta geografis. Model 2  adalah 

model yang dipakai untuk memantau komponen atau dimensi penelitian, yaitu 

dengan checklist matrik. Model 3 adalah model untuk mendeskripsikan 

perkembangan antar waktu. Model 4 adalah matriks tata peran, yang 
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mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan atau lainnya dari berbagai 

pemeranan. Model 5  adalah matriks konsep terklaster. Model 6 adalah matriks 

tentang efek atau pengaruh. Model 7 adalah matriks dinamika lokasi. Model 8 

adalah menyusun daftar kejadian. Model 9 adalah jaringan klausal dari sejumlah 

kejadian yang ditelitinya. 

Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks 

yang naratif juga dapat berupa:bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow 

chart), pictogram, dan sejenisnya. Kesimpulan yang dikemukakan ini masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.      

3.4.3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan 

temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila ditemukan bukti-bukti buat yang mendukung tahap pengumpulan data 

berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai 

verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 

oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan 

saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan 

kesimpulan yang kredibel.  

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka 

untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong 

tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah 
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memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak 

diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih 

lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, 

lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.  

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu: (1) 

mengecek representativeness atau keterwakilan data (2) mengecek data dari 

pengaruh peneliti (3) mengecek melalui triangulasi (4) melakukan pembobotan 

bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya (5) membuat perbandingan atau 

mengkontraskan data (6) menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan 

memaknai data negatif. 

Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan 

baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas 

setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga 

berupa hipotesis atau teori. 

Miles dan Huberman menyebut rangkaian kegiatan analisis data tersebut 

sebagai model interaktif seperti terdapat pada Gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Bagan 3. 2. Teknik Analisa Data 

(Sumber : Miles dan Hubermen 1992, terjemahan Rohidi 2007: 20) 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Penarikan Kesimpulan/ 

Verifikasi 
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3.5.  Teknik Keabsahan Data 

Menguji keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan tiga unsur penting 

dalam mendukung keabsahan data yaitu: 1) sumber, 2) metode, 3) teori yang 

masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut (Moleong 2010: 156). 

3.5.1. Sumber 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan 

tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. 

Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman 

video/audio tape, pengambilan foto atau film. Sumber yang kedua adalah sumber 

tertulis yang terdiri dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, sumber yang 

ketiga adalah foto. Foto dapat digunakan sebagai data atau sebagai pendorong 

kearah menghasilkan data. Pada umumnya foto tidak digunakan secara tunggal 

untuk menganailisis data. Foto digunakan sebagai pelengkap pada cara dan teknik 

lainnya (Lofland dalam Moleong 2010: 157-162). 

Peneliti menggunakan sumber-sumber data tersebut agar data yang 

diperoleh adalah data yang valid. Data-data yang diperoleh tersebut nantinya 

digunakan oleh peneliti untuk membantu memperoleh hasil penelitian. 

3.5.2. Metode 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data-data didasarkan atas 

sejumlah kriteria. Empat kriteria itu adalah 1) Kriteria derajat kepercayaan 

(credibility), teknik pemeriksaannya menggunakan Triangulas 2) Kriteria 

keteralihan (transferability), teknik pemeriksaan yang digunakan adalah uraian 
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rinci 3) Kriteria kebergantungan (dependability), teknik pemeriksaan yang 

digunakan adalah Auditing 4) Kriteria kepastian (confirmability), teknik 

pemeriksaan data yang digunakan sama dengan pada kriteria kebergantungan, 

yaitu teknik Auditing (Moleong 2010: 324-338). 

3.5.3. Teori 

Penulis tidak hanya menggunakan satu teori dalam penulisan ini, melainkan 

beberapa sumber buku sebagai acuan teori (referensi), sehingga peneliti benar-

benar dapat memperbanyak wawasan pengetahuan sebagai pendukung dalam 

pembuatan skripsi. Setelah mengetahui dan memahami antara teori satu dengan 

teori yang lain, maka peneliti menarik kesimpulan melalui beberapa teori dengan 

didukung data-data dari objek yang telah diteliti dalam hal ini penggunaan 

Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran 

Seni Budaya Pada Siswa Kelas VII A Di SMP Negeri 26 Semarang. Peneliti 

melaporkan hasil penelitian dengan didukung dari keterangan narasumber yang 

dibutuhkan (guru seni budaya dan siswa kelas VII A SMP Negeri 26 Semarang). 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

Proses pembelajaran elemen gerak tari pada siswa kelas VII A SMP Negeri 

26 Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun factor 

eksternal. Faktor internal yang mendukung adalah kesadaran dan semangat 

masing- masing individu siswa untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai 

akhir. Faktor internal yang menghambat proses pembelajaran adalah perbedaan 

kemampuan dasar, daya tangkap dan kedisiplinan setiap siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Faktor eksternal yang mendukung adalah kondisi lingkungan lokasi 

pembelajaran yang baik, tersedianya sarana prasarana, metode dan media belajar 

yang tepat, serta motivasi dari guru. Faktor eksternal yang menghambat proses 

pembelajaran adalah penyesuaian waktu pelaksanaan pembelajaran antara guru 

dengan siswa, serta ketersediaan sarana transportasi.  

Penerapan metode demonstrasi didukung metode ceramah dan berbantuan 

media LCD, diperoleh hasil  proses pembelajaran elemen gerak tari siswa kelas 

VII A SMP dalam mata  pelajaran seni budaya ( elemen gerak tari ) dapat dilihat 

dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Segi kognitif yaitu siswa dapat 

mendiskripsikan ragam elemen gerak tari, segi afektif yaitu dapat dilihat dari 

siswa yang bisa melakukan elemen gerak tari dengan ekspresi wajah yang baik 

dan gerakan yang luwes, dan segi psikomotorik dapat dilihat dalam proses 

84 
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pembelajaran siswa yang mampu melakukan elemen gerak tari dari awal hingga 

akhir dengan sikap badan yang benar.  

 Dengan telah selesainya penelitian Metode Demonstrasi Dalam 

Pembelajaran Elemen Gerak Tari Mata Pelajaran Seni Budaya  Siswa Kelas VII A  

SMP Negeri 26 Semarang terbukti efektif. 

5.2. Saran 

Berdasarkan pengamatan dan penelitian di kelas VIII A SMP Negeri 26 

Semarang, saran yang dapat penulis sumbangkan sehubungan dengan penelitian 

ini adalah : 

1. Pembelajaran melalui Metode Demonstrasi perlu dicoba dan dilaksanakan 

oleh guru, khususnya pada materi Elemen Gerak Tari atau pada materi lain 

yang ada pada mata pelajaran seni budaya, karena dengan cara ini dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam hal pemahaman materi dan kerja sama 

dengan teman, berani mengeluarkan pendapat dan bertanya, sehingga 

memberikan situasi belajar yang menyenangkan bagi siswa untuk giat belajar, 

juga meningkatkan kemampuan dan hasil belajarnya. 

2. Dalam pembelajaran dengan menggunakan Metode Demonstrasi guru dituntut 

lebih kreatif dan professional, diperlukan waktu bekerja lebih banyak dengan 

menyiapkan dan menyusun perangkat-perangkat dan instrumen-instrumen 

pembelajaran sebelum pembelajaran berlangsung. Hal ini sangat penting agar 

tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi dapat dilaksanakan dengan baik, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa. 
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LAMPIRAN 1 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Informan 1 (Kepala Sekolah) 

Peneliti  : Siapa nama Ibu? 

Kepala Sekolah : Dra. Anny Winarsih , M.Pd 

Peneliti  : SMP Negeri 26 Semarang beralamat dimana bu? 

Kepala Sekolah : Jl.Mpu Sendok II, Pudak Payung, Banyumanik, 

Semarang, Jawa Tengah. 

Peneliti  : Apa Tipe dan Akreditasi SMP Negeri 26 Semarang? 

Kepala Sekolah : Tipe A, Akreditasi A dengan nilai 93 

Peneliti  : Berapa luas lahan sekolah ini Bu? 

Kepala Sekolah : Sekolahan ini berdiri di atas lahan seluas 13.300 m². 

Peneliti  : Berapa jumlah ruangan di Sekolah ini? 

Kepala Sekolah : Sekolah ini terdiri dari 34 ruang yaitu 24 ruang kelas dan 

10 ruang lainnya. 

Peneliti : Apa saja kegiatan yang dikembangkan di Sekolah ini? 

Kepala Sekolah : bidang sains dan teknologi ini dikembangkan dan 

diberikan kepada siswa guna mempersiapkan siswa untuk 

selalu bisa mengikuti perkembangan IPTEK. Dalam hal ini 

ditekankan pada penguasaan sains modern yaitu: 

Penguasaan Bahasa Inggris, Teknologi Komputer berbasis 

Internet dan Matematika dan Fisika. Materi keagamaan 

diaplikasikan dalam kehidupan sekolah dalam bentuk: 

kegiatan sholat dhuhur berjamaah di sekolah, kegiatan 

pesantren ramadhan, santunan terhadap fakir miskin dan 

yatim piyatu, pembinaan bidang seni islami (Seni Baca Al 

Quran, Qasidah/ rebana, Musik Islami). Kegiatan 

ekstrakurikuler dimaksudkan untuk memberikan layanan 

kepada siswa agar dapat mengembangkan potensi, bakat 

dan daya kreasinya sehingga perkembangannya dapat 
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optimal. Adapun bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang 

diselenggarakan di SMP Negeri 26 Semarang antara lain: 

seni musik, seni baca Al Quran, club basket, club bola volli, 

club sepak bola, PASKIBRA, PRAMUKA, musik rebana, 

tari, English Conversation Club. 

Peneliti : Apa saja prestasi yang pernah dijuarai Sekolah ini akhir-

akhir ini? 

Kepala Sekolah : Ranner Up Recagnition For Parhicipation In Singa Cup 

2014 Singapura, Juara 3 02sn Karate Putri Prop Jateng 

Tahun 2014, Juara 3 Kejurda Pelajar Prop Jateng 

Tahun2014, Juara Umum Asacom 10 Prop Jateng Di Sma I 

Sultan Agung, Juara Umum Pramuka Kota (Piala Bergilir) 

Lasta Masta I Prop Jawa Tengah Di Smk 5 Smg, Juara 1 

Futsal Ganesha Cup Sma 3 Semarang. 

Informan 2 (Guru) 

Peneliti : Siapa nama Bapak? 

Guru : Drs. Henky Yulianto ,MM 

Peneliti : Sudah berapa lama masa kerja anda? 

Guru : 16 tahun 12 bulan 

Peneliti : Bagaimana proses pembelajaran Seni Budaya materi 

Elemen Gerak Tari sebelum menggunakan metode 

demonstrasi Pak? 

Guru : Proses pembelajaran Seni Budaya awalnya berwujud 

sebuah media VCD yang dapat diputar di TV atau LCD 

yang isinya tentang materi Elemen Gerak Tari. Dalam 

proses pembuatan media pembelajaran dengan 

menggunakan audio visual yang berbentuk VCD guru 

berupaya membuat naskah yang memerlukan persiapan 

yang banyak, rancangan, dan penelitian. 

Peneliti : Apa saja hal yang perlu diperhatikan apabila 

menggunakan metode Audio Visual Pak? 
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Guru : Sebagian besar siswa masih takut bertanya kepada guru, 

Pekerjaan dalam kelompok hanya dikerjakan oleh siswa 

tertentu, Sebagian besar kelompok masih takut menyajikan 

hasil kerja kelompoknya di depan kelas, Kurangnya 

perhatian sebagian siswa ketika kelompok yang lain sedang 

menyajikan hasil kerja kelompoknya, Guru kurang dalam 

mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, Guru kurang 

dalam memotivasi siswa untuk berani bertanya dan dalam 

menyimpulkan materi, Pengelolaan waktu kurang tepat 

sehingga pembahasan soal belum tuntas., Perbaikan dan 

pengayaan belum dilakukan, Ada beberapa siswa yang 

tidak memperhatikan saat VCD ditayangkan, Ada beberapa 

siswa yang tidak memperhatikan pendapat atau jawaban 

dari temannya, Ada beberapa siswa yang masih takut 

menjawab pertanyaan dari guru atau teman, Ada beberapa 

siswa yang masih takut untuk mengeluarkan pendapat.  

Peneliti : Apa saja langkah-langkah dalam pelaksanaan metode 

demonstrasi? 

Guru : untuk  melaksanakan  metode  demonstrasi  yang  baik  

atau efektif,  ada  beberapa  langkah  yang  harus  dipahami  

dan  digunakan oleh  guru,  yang  terdiri  dari  perencanaan,  

uji  coba  dan  pelaksanaan oleh  guru  lalu  dikuti  oleh  

murid  dan  di  akhiri  dengan  adanya evaluasi. 

Peneliti : Apa saja yang termasuk ke dalam elemen gerak tari? 

Guru : Proses Pembelajaran Pembelajaran Elemen Gerak Tari 

Mata Pelajaran Seni Budaya Pada Siswa Kelas VII A Di 

SMP Negeri 26 Semarang dengan menggunakan Metode 

Demonstrasi dilakukan berdasarkan buku panduan seperti 

halnya yang tertera pada kurikulum Seni Budaya khususnya 

Seni Tari yang menjelaskan bahwa materi Elemen Gerak 
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Tari meliputi tenaga yang terdiri dari intensitas, tekanan 

dan kualitas. Ruang terdiri dari garis, volume, arah, level, 

dan focus pandangan. Waktu terdiri dari tempo, ritme, dan 

meter. 

Informan 3 (Siswa) 

Peneliti : Siapa namamu? 

Siswa : Rido Ariansyah 

Peneliti : Berapa Umurmu? 

Siswa : 13 tahun 

Peneliti : Kelas berapa? 

Siswa : Kelas VII A 

Peneliti : Lebih suka pembelajaran menggunakan metode audio 

visual atau metode demonstrasi? 

Siswa : Metode Demonstrasi 

Peneliti : Kenapa? 

Siswa : Aku bisa nyari gerakan bagus sesuai dengan materi yang 

dijelaskan oleh guru dan bisa melakukannya. Berbeda 

dengan menggunakan VCD/ LCD Proyektor, aku nggak 

bisa menerima materi yang disampaikan guru dengan 

maksimal, sedangkan dengan metode demonstrasi aku dan 

teman-teman dituntut untuk memahami materi dan bisa 

melakukan seperti apa yang dicontohkan bahkan dituntut 

untuk mencari contoh lain sesuai dengan materi yang 

disampaikan oleh guru. 
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LAMPIRAN 2 

                              PROFIL  SEKOLAH 

Tahun Pelajaran : 2014 / 2015 

 

I. Identitas Sekolah 

1. Nama Sekolah   :  SMP Negeri 26 Semarang 

2. NSS    :  201036304132 

3. NIS      :  200260 

4. NPSN    :  20328827 

5. Tipe Sekolah   :   A 

6. Alamat Sekolah   :  Jl.Mpu Sendok II 

:  Kelurahan :  Pudak Payung 

:  Kecamatan :  Banyumanik 

:  Kota  :  Semarang 

:  Provinsi :  Jawa Tengah 

7. Telepon     :  ( 024 ) 7473102 

8. Email    :  smpn 26 smg @ yahoo,co,id 

9. Status Sekolah   :  Negeri 

10. Nilai Akreditasi Sekolah  :  A , Skor   = 93 

11. Luas lahan, dan jumlah rombel 

 Luas tanah    :  13.300 m² 

 Jumlah ruang pada lantai 1 :   34 Ruang ( 24 R.Kelas , dan 14 R lainnya) 

 Jumlah rombel   :  24 rombel , Nilai Akreditasi Sekolah: 93 
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VISI 

  UNGGUL DALAM PRESTASI BERBUDI PEKERTI LUHUR YANG 

RELIGIUS 

MISI 

1. Melaksanakan Sholat Dhuhur berjamaah,Sholat Jum’at, membaca Alqur’an, 

dan Persekutuan secara rutin 

2. Meningkatkan stándar kualitas lulusan yang Siap berkompetisi 

3. Mengembangkan dan meningkatkan isi kurikulum 

4. Meningkatkan bimbingan dan layanan pembelajaran secara kreatif dan 

inovatif 

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan 

6. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas pendidikan dan media 

pembelajaran yang efektif dan efisi 

7. Meningkatkan mutu kelembagaan dan managemen sekolah yang transparan 

dan akuntabel 

8. Meningkatkan kemampuan pengembangan pembiayaan pendidikan di sekolah 

9. Melaksanakan pengembangan sistem penilaian sesuai dengan Standar 

Nasional Pendidikan 

10. Mampu menjaga dan memelihara kebersihan dan kebiasaan hidup sehat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

PRESTASI 
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1. Ranner Up Recagnition For Parhicipation In Singa Cup 2014 Singapura 

2. Juara 3 02sn Karate Putri Prop Jateng Tahun 2014 

3. Juara 3 Kejurda Pelajar Prop Jateng Tahun2014 

4. Juara Umum Asacom 10 Prop Jateng Di Sma I Sultan Agung 

5. Juara Umum Pramuka Kota (Piala Bergilir) Lasta Masta I Prop Jawa Tengah 

Di Smk 5 Smg 

6. Juara 1 Futsal Ganesha Cup Sma 3 Semarang 

12. Data Peserta Didik Baru pada 3 ( tiga ) tahun terakhir yang dinyatakan 

diterima disekolah : 

Tahun Jumlah Pendaftar 

Peserta didik Baru 

Jumlah Peserta Didik 

Baru yang Diterima 

Rata-rata 

NUN yang 

Diterima 

2012 / 2013 551 286 7,62 

2013 / 2014 515 251 7,63 

2014 / 2015 545 256 7.65 

13. Data Siswa 4 ( empat tahun terakhir ) 

Tahun 

Pelajaran 

Jml 

Pendaf

tar 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah                     

( Kls 

VII,VIII,IX ) 
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Calon 

Siswa 

Baru 

Jml 

Siswa 

Jml 

Ro

mbe

l 

Jml 

Siswa 

Jml 

Ro

mbe

l 

Jml 

Siswa 

Jml 

Ro

mbe

l 

Jml 

Siswa 

Jml 

Ro

mbe

l 

L P  L P  L P  L P  

2011/2012 582 134 118 8 116 128 8 122 137 8 372 383 24 

2012/2013 551 142 143 8 126 113 8 111 127 8 379 383 762 

2013/2014 515 123 128 8 142 145 8 119 114 8 384 387 771 

2014/2015 545 123 133 8 122 132 8 140 141 8 383 407 790 

14. Pendidik dan Tenaga Kependidikan : 

a. Kepala Sekolah 

  Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Pend.  

Akhir 

Masa 

Kerja 

L P 

1 Kepala Sekolah Dra.Anny Winarsih,M.Pd  P 49 S2 26 
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2 Wakil Kepala 

Sekolah 

St.Jarot Eko Darsono,S.Pd L  54 S1 31 

 

b. Guru 

1) Kualifikasi Pendidikan,Status,Jenis Kelamin, dan Jumlah 

No Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah dan Status Guru Jumlah 

GT / PNS GTT / Guru Bantu 

L P L P 

1 S3 / S2 2 2 - - 4 

2 S1 11 24 - - 35 

3 D3 / 

Sarmud 

1 - - - 1 

4 D2 - 1 - - 1 

5 D1 - - - - - 



98 

 

 

6 SMA/ 

Sederajad 

- - - - - 

Jumlah 14 27 - - 41 

 

2) Jumlah Guru dengan Tugas mengajar sesuai dengan latar belakang 

pendidikan 

No Guru Jumlah Guru dengan latar 

belakang pendidikan sesuai 

dengan tugas mengajar 

Jumlah Guru dengan latar 

belakang pendidikan yang 

TIDAK sesuai dengan 

tugas mengajar 

Jumlah 

D1/D2 D3/ 

Sarmud 

S1/

D4 

S

2/

S

3 

D1/

D2 

D3/ 

Sar

mu

d 

S1/

D4 

S2/S3 

1 IPA   5 1     6 

2 Matematik

a 

  3 2     5 
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3 Bahasa 

Indonesia 

  4  1    5 

4 Bahasa 

Inggris 

  4      4 

5 Pendidikan 

Agama 

  1      1 

6 IPS  1 4      5 

7 Penjasorke

s 

  2      2 

8 Seni 

Budaya 

  1 1     2 

9 PKn   2      2 

10 TIK 

/rampilan 

      2  2 

11 BK   2    3  5 
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12 Bhs Jawa   2      2 

 Jumlah  1 30 4 1  5  41 

3) Pengembangan Kompetensi / Profesionalisme Guru 

No Jenis Pengembangan 

Kompetensi 

Jumlah guru yang telah 

mengikuti kegiatan 

pengembangan kompetensi / 

profesionalisme 

L P  Jumlah 

1 Penataran KBK / KTSP 5 9 14 

2 Penataran Metode 

Pembelajaran ( CTL ) 

6 5 11 

3 Penataran PTK 4  4 

4 Penataran Karya Tulis Ilmiah    

5 Sertifikat Profesi / 

Kompetensi 
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6 Penataran PBTK    

7 Penataran Lainnya    

4) Prestasi Guru 

No Jenis Lomba Perolehan Kejuaraan 1 sampai 3 dalam 3 tahun terakhir 

Tingkat Jumlah Guru 

1 Lomba PTK Nasional - 

Provinsi - 

Kab / Kota - 

2 Lomba Karya 

Tulis Inovasi 

Pembelajaran 

Nasional - 

Provinsi - 

Kab / Kota - 

3 Lomba Guru 

Berprestasi 

Nasional - 

Provinsi - 
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Kab / Kota - 

4 Lomba 

Lainnya 

Nasional - 

Provinsi - 

Kab / Kota - 

5) Tenaga Kependidikan Tenaga Pendukung 

No Tenaga 

Pendukung 

Jumlah Tenaga Pendukung dan 

kualifikasi pendidikannya 

Jumlah Tenaga 

Pendukung 

berdasarkan status 

dan jenis kelamin 

Jumlah 

< 

SMP 

SMA D1 D2 D3 S1 PNS Honorer 

L P L P 

1 Tata Usaha  3      1 1 1 3 

2 Perpustaka

an 
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3 Laboran 

Lab IPA 

           

4 Tehnisi 

Lab 

Komputer 

           

5 Laboran 

Lab.Bahasa 

           

6 PTD ( 

Pend.Tehni

k Dasar ) 

           

7 Kantin            

8 Penjaga 

Sekolah 

2        2 - 2 

9 Tukang 

Kebun 

2      1  1 - 2 

10 Keamanan  1       1 - 1 
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15. Koleksi Buku Perpustakaan 

No Jenis Jumlah Kondisi 

Rusak Baik 

1 Buku Siswa / Pelajaran ( semua 

mata pelajaran ) 

10.593  V 

2 Buku Bacaan ( Novel,IPTEK 

dll ) 

6.087  V 

3 Buku referensi ( Kamus, 

ensiklopedia ,dll) 

992  V 

4 Jurnal -  - 

5 Majalah 10 judul  V 

6 Surat Kabar 2 judul  V 

11 Lainnya 1        - 1 1 

 Jumlah 5 4     1 1 5 2 9 
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7 Lainnya    

16. Fasilitas Penunjang Perpustakaan 

No Jenis Jumlah / Ukuran / Spesifikasi 

1 Komputer 1 / 125 – 5 / ADVANCE 

2 Ruang baca 1 / 8 X 5  m ² 

3 TV 1 / 21 inchi / Samsung 

4 LCD - 

5 VCD/DVD player 1 / Hanbaq 

6 Radio / Tape Recorder 1 / TS 981 / Tens 

 

17. Alat / Bahan di Laboratorium / R Ketrampilan,  

No Alat / 

Bahan 

Jumlah, Kualitas,dan Kondisi alat / bahan 

Jumlah Kebutuhan Kualitas Kondisi 
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< 

25% 

25 

- 

50 

% 

50 

-

75

% 

75 

-

10

0% 

Kura

ng 

Cuk

up 

Baik Sngt 

Baik 

Rsa

k 

Ber

at 

Rsak 

Ring

an 

Bai

k 

1 Lab.IPA       V    V 

2 Lab.Baha

s 

    - - - - - - - 

3 Lab.Kom

puter 

      V    V 

4 Ketrampi

lan 

     V     V 

5 PTD            

6 Kesenian            

7 Multimed

ia 

    V     V  
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18. Prestasi Sekolah / siswa 3 ( tiga ) tahun terakhir 

a. Prestasi Akademik NUN 

 

b. Prestasi Akademik Peringkat rerata UN 

No Tahun 

Pelajaran 

Peringkat 

Tingkat Kecamatan        

( Rayon ) 

Tingkat Kab/Kota Tingkat Provinsi 

Se

k.

Ne

g 

Sek.  

Swasta 

Sek.

Neg 

dan 

Swa

sta 

Sek.

Neg 

Sek.  

Swa

sta 

Sek. 

Neg 

dan 

Swa

sta 

Sek. 

Neg 

Sek.  

Swa

sta 

Sek. 

Neg  

dan 

Swast

a 

No Tahun 

Pelajaran 

Rata-rata NUN 

Bhs.Indo

nesia 

IPA Matem

atika 

Bhs.Inggris Jumlah Rata-rata 

4 mapel 

1 2011/2012 8.54 7.24 7.38 6.68 29.84 7.46 

2 2012/2013 7.87 6.03 5.88 5.93 25.71 6.44 

3 2013/2014 7.71 6.83 6.60 7.10 28.24 7.06 
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1 2011/201

2 

- - - 36/4

1 

- 67/2

00 

- - - 

2 2012/201

3 

- - - 34/4

1 

- 67/2

00 

- - - 

3 2013/201

4 

- - - 27/4

1 

- - - - - 

 

c. Prestasi Akademik Nilai Ujian Sekolah 

No Mata Pelajaran Rata-rata Nilai US 

Tahun    

   2011 / 2012 

Tahun      

 2012 / 2013 

Tahun      

 2013 / 2014 

1 Pendidikan Agama 8.84 8.09 8.12 

2 PKn 7.31 8.46 8.49 

3 IPS 7.87 7.45 7.65 

4 TIK 8.33 8.52 8.55 
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19. Angka Kelulusan dan Melanjutkan 

No Tahun 

Ajaran 

Jumlah Kelulusan dan Kelanjutan Studi 

Jumlah 

Peserta 

Ujian 

Jumlah 

Lulus 

% 

Kelulusan 

% Lulusan 

yg 

melanjutkan 

pendidikan 

% Lulusan 

yg TIDAK 

melanjutkan 

pendidikan 

1 2011 / 

2012 

259 257 99.23 % 100 % - 

2 2012 / 

2013 

238 238 100 % 99,58 % 0,42 % 

5 Bahasa Jawa 8.03 7.99 8.01 

6 Bahasa Indonesia 8.42 7.73 7.79 

7 Bahasa Inggris 8.18 8.15 8.25 

8 Matematika 7.71 8.15 8.20 

9 IPA 8.16 8.22 8.30 
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3 2013 / 

2014 

233 233 100 % 99,65 % 0,35 % 

 

20. Perolehan Kejuaraan / Prestasi Akademik Lomba-lomba 

No Nama 

Lomba 

Tahun 2012 / 2013 Tahun 2013/2014 

Juara 

ke 

Tingkat Juara 

ke 

Tingkat 

Kab/ 

Kota 

Prov

insi 

Nasio

nal 

Kab/

Kota 

Prov

insi 

Nasion

al 

1 - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

21. Perolehan Kejuaraan Prestasi NON Akademik 

No Nama 

Lomba 

Tahun 2012 / 2013 Tahun 2013 / 2014 

Juara ke Tingkat Juara 

ke 

Tingkat 

Kab/ Pro Nasio Kab/ Pro Nasi
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Kota vinsi nal Kota vinsi onal 

1 Karate  - - -  - - - 

2 Karate 2 (2 ) v - - 1 (6 ) - V - 

3 Karate 3 ( 1) v - - 2 ( 6) - V - 

4 Karate  - - - - 3(4) - V - 

5 Pencak 

Silat 

1 ( 4 ) v - - 1 ( 1) V - - 

6 Pencak 

Silat 

2 ( 3 ) v - - 1 ( 1 ) - V - 

7 Pencak 

Silat 

3( 1 ) v - - - - - - 

8 Catur  - - - - - - - 

9 Panjat 

Tebing 

2( 1 ) - - V - - - - 
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10 Pramuka - - - - 1 (2) - V - 

      2(1)  V  

      3(2)  V  

22. Jumlah dan Prosentase siswa drop out 

No Kelas Jumlah dan Prosentase siswa drop –uot 

2008/

2009 

2009/

2010 

2010/

2011 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1 VII - - - - - - 

2 VIII - - - - - - 

3 IX 1 ( 

pergi 

dr 

ruma

h) 

- - - - - 

23. lain-lain 
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a. Alasan Lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA / SMK/sederajad 

No Alasan tak melanjutkan Urutan alas an dari yang 

paling utama dengan 

memberi nomor 1 s.d 9 

1 SMA/SMK /Sederajad yang ada 

terlalu jauh / tak terjangkau 

- 

2 Tidak mampu membiayai - 

3 Transportasi sulit / mahal - 

4 Kondisi geografis ( medan sulit ) - 

5 Daerahnya terpencil - 

6 Pendidikan dipandang kurang 

penting 

- 

7 Bekerja - 

8 Menikah - 

9 Lain-lain 1 
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b. Latar Belakang Sosial Ekonomi Orangtua 

1) Pekerjaan orangtua /wali siswa 

No Pekerjaan Prosentase 

1 PNS 189 ( 31.39 % ) 

2 TNI/POLRI 63 ( 7.97 % ) 

3 Petani 28 ( 3.54 % ) 

4 Swasta 196 ( 24.81 % ) 

5 Nelayan / Buruh 196 ( 24.81 % ) 

6 Politisi ( misal Anggota DPR ) - 

7 Perangkat Desa - 

8 Pedagang 43 ( 5.44 % ) 

9 Lainnya  ( tidak punya 

pekerjaan tetap ) 

75 ( 9.49 % ) 

2) Penghasilan orangtua / wali ( gabungan kedua orangtua ) siswa 
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No Penghasilan Prosentase 

1 Kurang dari Rp 500.000,- 252 (31.89%) 

2 Antara Rp 500.000,- s.d Rp 

1.000.000,- 

232 (29.37%) 

3 Antara Rp 1.000.000,- s.d Rp 

1.500.000,- 

74 ( 9.36%) 

4 Antara Rp 1.500.000,- s.d Rp 

2.000.000,- 

63 (7.97%) 

5 Lebih dari Rp 2.000.000,- 169 (21.39%) 
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LAMPIRAN 3 

Biodata Informan 1 

 

NAMA   : Dra. Anny Winarsih , M.Pd 

NIP    : 19640723 198803 2009 

TEMPAT TGL LAHIR : Semarang, 23 Juli 1964 

PANGKAT /GOL  : Pembina Utama Muda  / IV c 

JABATAN   : Kepala Sekolah 

MENGAJAR   : Mapel IPA ( 6 jam ) 

MASA KERJA  : 26 th.11 bulan 

PENDIDIKAN TERAKHIR:  S2 ( M.Pd ) 
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LAMPIRAN 4 

Biodata Informan 2 

 

NAMA   : Drs. Henky Yulianto ,MM 

NIP    : 19640705 199802 1001 

TEMPAT / TGL LAHIR : Semarang, 05 Juli 1964 

PANGKAT/GOL  : Pembina / IV a 

JABATAN   : Guru Seni Budaya kelas 7 a-h dan kelas 9 e-h 

MENGAJAR   : Guru Seni Budaya ( 24 jam ) 

MASA KERJA  : 16 th. 12 bulan 

PENDK TERAKHIR  : S 2 
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LAMPIRAN 5 

Biodata Penulis 

 

NAMA   : SITI RODIYAH 

NIP    : 19640517 198803 2007 

Tempat / tgl lahir  : Semarang ,17 Mei 1964 

PANGKAT /GOL  ; Pembina / IV a 

JABATAN   : Guru 

MENGAJAR   : Mapel Seni Budaya kelas 8 a-h dan 9 a-d 

MASA KERJA  : 26 th 11 bulan 

PENDK TERAKHIR  : S1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

Sekolah  : SMP Negeri 26 Semarang 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya (SeniTari) 

Kelas/Semester : VII / Ganjil 

Materi pokok     : Pola lantai 

Alokasi Waktu  : 6X 40 menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 :  Menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI 2  :   Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan motivasiinternal, toleransi, pola hidup sehat, ramah lingkungan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu  

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. 

KI 4 :  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan membuat) dan abstrak (menulis,membaca, menghitung, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan dari berbagai sumber 

lainnya yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya  seni tari sebagai 

bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. 

 1.1.1 Menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran yang dianutnya 

2.1Menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, melalui aktivitas berkesenian. 

2.1.1 Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola hidup sehat, ramah lingkungan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosidan alam jangkauan pergaulan dan 

keberadaan. 

3.3 Memahami gerak tari tradisional berdasarkan  pola lantai  

3.3.1 Menyebutkan 3 (tiga) gerak tari tradisional 

3.3.2 Menyebutkan 3 (tiga) -macam pola lantai 

4.3 Melakukan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai 

4.3.1 Melakukan 3 (tiga) macam gerak tari tradisional 

4.3.2 Melakukan 3 (tiga) macam gerakmenggunakan pola lantai 

 

C. Tujuan Pembelajaran    

1. Melakukan 3 (tiga) macam gerak tari tradisional 

2. Menyebutkan 3 (tiga) macam pola lantai 

3. Melakukan 3 (tiga) macam gerak menggunakan pola lantai 
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D. Materi Pembelajaran   

1. Fakta 

  

Contoh Gambar gerak tradisional : 

 
 Gambar gerak tangan ngrayung dan angkat kaki Gambar gerak ngrayung dan badan hoyogan 

 

 

 
Gambar Pola Lantai Lurus (sejajar) Gambar Pola Lantai Lengkung (lingkaran) 

 

 

2. Konsep 

2.a. Pengertian gerak tari 

Gerak tari adalah gerak yang indah dan ritmis 

 

b. Pengertian Pola Lantai 

Pola Lantai adalah lintasan yang dilalui oleh penari. Terdapat 2 macam pola lanta, 

yaitui: pola lantai lurus (diagonal, horisontal, sig-sag) dan pola lantai lengkung 

(lingkaran, setengah lingkaran, spiral). 

Contoh Pola lantai lurus:  

 

 

 

 

 

 

Pola Lantai diagonal             Pola Lantai  horisontalPola Lantai  sig-sag 
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Contoh Pola lantai lengkung: 

 

 

 

 

 

 

 

 Pola Lantai Lengkung (lingkaran) Pola Lantai Lengkung (1/2 lingkaran)  Pola Lantai 

Lengkung (1/2 lingkaran) 

 

2. Prinsip 

Peserta didik dapat memeragakan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan 

benar sesuai dengan gambar 

 

3. Prosedur 

Mengamati gambar tentang gerak tari tradisional dan pola lantai 

Memperagakan gerak tari tradsional sesuai dengan pola lantai 

Mempresentasikan gerak tari tradisional sesuai dengan pola lantai 

 

 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan    : Scientifik  

2. Metode Pembelajaran : Demonstrasi, tugas dan diskusi 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media  :  

a. Power Point  

b. Video Tari Bedawang Nala (Bali) Festifval Tari Nusantara  Vol. 1, GNP,  2007  

c. Foto / gambar tari 

2. Alat/bahan  : 

a. LCD 

b. Laptop 

3. Sumber Belajar : 

a.   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Seni Budaya. Buku Guru. 

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 93-110 

b.   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Seni Budaya. Buku Siswa. 

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 95-112 

c.   Video Tari Bedawang Nala (Bali) Festifval Tari Nusantara  Vol. 1, GNP,  2007 

d.  www.youtube.com/taritradisionalnusantara/bedawangnala_bali.php 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/taritradisionalnusantara/bedawangnala_bali.php
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

 

No  Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan Peserta didik menjawab salam “Selamat pagi” dari 

guru,  

Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru, 

“Bagaimana kabarnya hari ini? 

Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang 

kehadiran peserta didik “Adakah teman sekelasmu 

yang tidak hadir peda hari ini?” 

Peserta didik menjawab pertanyaan guru “Apakah 

kalian mengingat pelajaran sebelumnya tentang level 

dan pola lantai?” 

Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran yaitu: 

1. Menyebutkan macam-gerak tari tradisional 

2. Menjelaskan prosedur berkarya seni tari 

tradisional dan pola lantai 

3. Melakukan gerak tari tradisional menggunakan 

pola lantai 

Peserta didik memperhatikan dan mematuhi ajakan 

guru untuk membuat kelompok untuk persiapan 

melakukan kegiatan selanjutnya. 

 20 menit 

2 Kegiatan Inti Siswa dibagi 6 kelompok  200 

menit 

   1. Peserta didik mengamati tayangan tari melaui 

pemutaran video 

2. Peserta didik secara berkelompok menentukan 

proyek yang akan dikerjakan dengan menentukan 

judul 

3. Peserta didik menerima informasi tantang  kriteria 

penilaian proyek yang  akan dikerjakan 

4. Peserta didik secara berkelompok merancang 

tahapan penyelesaian proyek yang akan dilakukan 

(misal membuat gerak tari yang dilakukan sesuai 

dengan level dan pola lantai). Peserta didik 

menentukan gerak tari yang akan dilakukan sesuai 

dengan pola lantai. Mengkonsultasikan tahapan 

penyelesaian proyek kepada guru pembimbing. 

  

Peserta didik melakukan kegiatan menyelesaikan 

proyek tentang 3 macam 3 macam bentuk pola lantai 

tari dengan bimbingan dan monitoring guru. 

Peserta didik secara berkelompok memeragakan 

bentuk ragam gerak yang sesuai dengan pola lantai 

Perubahan perilaku peserta didik setelah melakukan 

kegiatan kerja kelompok bereksplorasi tentang 

macam-macam macam-macam gerak tari sesuai 

dengan pola lantai yang mencakup perubahan sikap 

bertanggungjawab, percaya diri, yang diamati oleh 

guru. 
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3 Penutup Peserta didik dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan tentang konsep gerak tari tradisional dan 

pola lantai. 

Peserta didik mendapat pujian dari guru atas hasil kerja 

yang telah dilakukan. 

Peserta didik menerima saran dan penguatan atas hasil 

kerjanya.  

Peserta didik bersama guru melakukan refleksi 

terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah 

dicapai tentang gerak tari tradsional dan pola lantai.  

Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

mencari gambar tentang gerak tari tradsional dan pola 

lantai.  

Peserta didik mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan.  

Peserta didik menjawab Salam 

 20 menit 

 

H. Penilaian 

 

1. penilaian sikap 

 

Pedoman Observasi Sikap Spiritual 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek 

(v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan 

kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas   : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok  : ………………….. 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Menerima dengan baik keragaman dan keunikan karya seni 

tari berdasarkan gerak tari tradsional dan pola lantai sebagai 

anugerah Tuhan 

    

2 Menanggapi dengan baik keragaman dan keunikan karya 

seni tari berdasarkan gerak tari tradsional dan pola lantai 

sebagai anugerah Tuhan 

    

3 Menghargaikeragamandankeunikankaryasenitariberdasarkan 

gerak tari tradsional danpolalantaisebagaianugerahTuhan 

    

Jumlah Skor     
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Petunjuk Penskoran : 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 
 

Contoh : 

Skor diperoleh 14, skor maksimal 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir : 

 
 

Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai adalah : 

Sangat Baik : apabila memperoleh skor :3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik  : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup  : apabila memperoleh skor :1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh skor :skor ≤ 1 

Pedoman Observasi Sikap Sosial 

 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam 

toleransi. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap toleransi yang ditampilkan 

oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Menghormati pendapat teman     

2 Menghargai karya tari orang lain     

3 Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan 

pendapatnya 

    

4 Menerima kekurangan orang lain     

5 Jujur dalam memberikan penilaian     

Jumlah Skor     

 

 

Petunjuk penskoran  

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
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Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 
 

 

 

Contoh : 

Skor diperoleh 14, skor maksimal 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir : 

 
 

Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai adalah : 

Sangat Baik : apabila memperoleh skor :3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik  : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup  : apabila memperoleh skor :1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh skor :skor ≤ 1,33 

 

1. Penilaian Keterampilan 

a. Teknik Penilaian : Tes praktik 

b. Bentuk Instrumen : Tes uji petik kerja 

c. Kisi-kisi: 

No. Indikator No. 

Butir  

1.  Melakukan gerak tari tradisional 1 

2.  Melakukan gerak tari menggunakan pola lantai 2 

3.    

  

No. Indikator Nilai 

1.  
Peserta didik dapat melakukan gerak tari menggunakan gerak sebanyak 3 

gerakan, 3 pola lantai 
100 

2.  
Peserta didik dapat melakukan gerak tari menggunakan gerak sebanyak 2 

gerakan, 2 pola lantai 
90 

3.  
Peserta didik dapat melakukan gerak tari menggunakan gerak sebanyak 1 

gerakan, 1 pola lantai 
80 

4.  
Peserta didik dapat melakukan gerak tari menggunakan level sebanyak 3 

gerakan , 2 pola lantai 
50 

5.  
Peserta didik dapat melakukan gerak tari menggunakan level sebanyak 3 

gerakan , 1 pola lantai 
40 

6.  
Peserta didik dapat melakukan gerak tari menggunakan level sebanyak 1 

gerakan , 0 pola lantai 
30 
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7.  
Peserta didik dapat melakukan gerak tari menggunakan level sebanyak 0 

gerakan , 1 pola lantai 
20 

8.  
Peserta didik tidak bisa melakukan gerak tari dengan menggunakan level 

dan pola lantai 
0 

  

Total skor = 100     

Instrumen Penilaian Pengetahuan 

 

1. Teknik : Tes tertulis 

2. Bentuk instrument : Uraian/essay 

Instrumen 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar! 

1. Jelaskan pengertiangerak tari tradisional! 

2. Jelaskan pengertian pola lantai tari! 

3. Sebutkan 3 macam pola lantai dan berikan contohnya sketsanya! 

Kunci Jawaban: 

1. Yang dimaksud adalah gerak yang indah dan ritmis. 

2. Pola lantai tari adalah lintasan yang dilalui seorang penari pada waktu menari 

3. Macam-macam pola lantai: 

a. Pola lantai garis lurus 

Contoh : garis lurus, diagonal, zigzag 

b. Pola lantai garis lengkung 

Contoh : lingkaran, setengah lingkaran, spiral 

Rubrik 

1. Skor 25 apabila menjelaskan pengertian gerak tari tradisional dengan jelas dan benar 

2. Skor 25 apabila menjelaskan pengertian pola lantai dengan jelas dan benar 

3. Skor 50 apabila menyebutkan 3 macam gerak tari tradisional dengan benar 

 

 

 

 

 


