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SARI
Suwito Amperani Haryati. 2015. Pembelajaran Motif Dasar Gerak Tari Putri
Gaya Surakarta pada Siswa Kelas VII H SMP Negeri 27 Semarang.
Skripsi. Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa
dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Eny
Kusumastuti, M.Pd., Pembimbing II: Moh. Hasan Bisri, S.Sn., M.Sn.
Kata Kunci: Pembelajaran, Motif Dasar Gerak Tari Putri Gaya Surakarta.
Pembelajaran seni tari untuk siswa Sekolah Menengah Pertama terutama
di SMP Negeri 27 Semarang merupakan bagian dari mata pelajaran seni budaya
yang mengacu pada Kurikulum KTSP. Memeragakan tari tunggal
dan
berpasangan/ kelompok daerah setempat merupakan salah satu kompetensi dasar
yang diajarkan guru kepada siswa yang
mencakup keterampilan gerak
berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap
gerak tari. Motif dasar gerak tari gaya Surakarta merupakan salah satu materi
dalam kompetensi tersebut.
Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses
pembelajaran Motif dasar gerak tari gaya Surakarta di SMP Negeri 27 Semarang.
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan proses
pembelajaran Motif dasar gerak tari gaya Surakarta di SMP Negeri 27 Semarang.
Metode pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan
data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang
dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian proses pembelajaran seni tari di SMP Negeri 27 Semarang
dalam kegiatan pembelajaran menerapkan kurikulum KTSP. Kegiatan
pembelajaran diawali dengan kegiatan awal, kegiatan inti yang meliputi
eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Komponen pembelajaran meliputi tujuan,
guru, siswa, materi atau bahan pembelajaran, media pembelajaran, penunjang dan
evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran seni tari ini
adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat menjadi salah satu acuan revisi dari penelitian sejenis
selanjutnya serta dapat menjadi manfaat bagi sekolah.

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .........................................................................................i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................ii
LEMBAR PENGESAHAN ..............................................................................iii
PERNYATAAN .................................................................................................iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................................................v
KATA PENGANTAR .......................................................................................vi
SARI ...................................................................................................................viii
DAFTAR ISI ......................................................................................................ix
DAFTAR GAMBAR/FOTO ............................................................................xiv
DAFTAR BAGAN.............................................................................................xvi
DAFTAR TABEL .............................................................................................xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................1
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah .........................................................................................5
1.3 Tujuan Penelitian ..........................................................................................5
1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................................5
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi .......................................................................6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS ................8
2.1 Tinjauan Pustaka ..........................................................................................8
ix

2.2 Landasan Teoretis ........................................................................................9
2.2.1 Pengertian Pembelajaran ............................................................................9
2.2.1.1 Tujuan Pembelajaran ...............................................................................10
2.2.1.2 Komponen Pembelajaran ........................................................................11
2.2.1.2.1 Persiapan ..............................................................................................11
2.2.1.2.2 Pelaksanaan ..........................................................................................12
2.2.1.2.2.1 Tujuan ...............................................................................................12
2.2.1.2.2.2 Guru ..................................................................................................13
2.2.1.2.2.3 Siswa .................................................................................................13
2.2.1.2.2.4 Materi atau Bahan Pembelajaran ......................................................14
2.2.1.2.2.5 Metode Pembelajaran ........................................................................14
2.2.1.2.2.6 Media Pembelajaran ..........................................................................15
2.2.1.2.2.7 Penunjang ..........................................................................................16
2.2.1.2.2.8 Evaluasi .............................................................................................16
2.2.1.3 Hasil Belajar ............................................................................................17
2.2.1.4 Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Pembelajaran ...............................18
2.2.2 Pembelajaran Seni Tari ..............................................................................19
2.2.3 Motif Dasar Gerak Tari Gaya Surakarta ....................................................20
2.2.4 Karakteristik Anak SMP ............................................................................28
2.2.5 Kerangka Berfikir.......................................................................................29
BAB 3 METODE PENELITIAN .....................................................................31
3.1 Metode Penelitian..........................................................................................31
3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian .......................................................................32
x

3.2.1 Lokasi Penelitian ........................................................................................32
3.2.2 Sasaran Penelitian ......................................................................................32
3.3 Teknik Pengumpulan Data ............................................................................ 32
3.3.1 Observasi ....................................................................................................32
3.3.2 Dokumentasi ..............................................................................................34
3.3.3 Wawancara ................................................................................................. 34
3.4 Teknik Analisis Data .....................................................................................35
3.4.1 Reduksi Data ..............................................................................................36
3.4.2 Penyajian Data ...........................................................................................36
3.4.3 Kesimpulan/Verifikasi ...............................................................................37
3.6 Teknik Keabsahan Data ................................................................................37
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................................40
4.1.1 Letak SMP N 27 Semarang ........................................................................40
4.1.2 Denah SMP N 27 Semarang ......................................................................41
4.1.3 Visi dan Misi SMP Negeri 27 Semarang ...................................................43
4.1.4 Tenaga Pengajar SMP Negeri 27 Semarang ..............................................44
4.1.5 Siswa SMP Negeri 27 Semarang ..............................................................48
4.1.6 Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung SMP Negeri 27 Semarang .49
4.1.7 Sarana SMP Negeri 27 Semarang ..............................................................50
4.1.8 Prestasi .......................................................................................................54
4.2 Pembelajaran Seni Tari di SMP Negeri 27 Semarang ..................................55
4.2.1 Tahap Persiapan .........................................................................................56
xi

4.2.2 Tahap Pelaksanaan .....................................................................................59
4.2.2.1 Tujuan .....................................................................................................59
4.2.2.2 Guru ........................................................................................................60
4.2.2.3 Siswa .......................................................................................................61
4.2.2.4 Materi Pembelajaran ...............................................................................63
4.2.2.5 Metode Pembelajaran ..............................................................................64
4.2.2.6 Media Pembelajaran ................................................................................65
4.2.2.7 Penunjang ................................................................................................65
4.2.2.8 Evaluasi Hasil Belajar ............................................................................66
4.3 Pembelajaran Motif Dasar Gerak Tari Surakarta di SMP N 27 Semarang ...67
4.3.1 Pertemuan Pertama.....................................................................................68
4.3.2 Pertemuan Kedua .......................................................................................80
4.3.3 Evaluasi ......................................................................................................86
4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran Seni Tari .............87
4.4.1 Faktor yang Mendukung Proses Pembelajaran Seni Tari ..........................87
4.4.2 Faktor yang Menghambat Proses Pembelajaran Seni Tari ........................89
BAB 5 PENUTUP..............................................................................................90
5.1 Simpulan .......................................................................................................90
5.2 Saran ..............................................................................................................91
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................92
LAMPIRAN

xii

DAFTAR FOTO

Foto 2.1 Tolehan ke kiri ......................................................................................24
Foto 2.2 Coklekan kanan .....................................................................................24
Foto 2.3 Gedeg ....................................................................................................24
Foto 2.4 Lenggut .................................................................................................25
Foto 2.5 Ngrayung ..............................................................................................25
Foto 2.6 Nyekithing .............................................................................................25
Foto 2.7 Nyempurit .............................................................................................26
Foto 2.8 Ogek Lambung ......................................................................................26
Foto 2.9 Nylekenthing .........................................................................................26
Foto 2.10 Pancatan Kaki ....................................................................................27
Foto 4.1 Gedung SMP N 27 Semarang tampak depan........................................43
Foto 4.2 Ruang Guru SMP N 27 Semarang ......................................................51
Foto 4.3 Aula SMP N 27 Semarang ....................................................................52
Foto 4.4 Media yang digunakan untuk pelajaran seni budaya yang
disimpan di Aula Sekolah ...................................................................................53
Foto 4.5 Piala di SMP N 27 Semarang ...............................................................55
Foto 4.6 Media Pembelajaran Seni Budaya ........................................................59
Foto 4.7 Seorang Siswa menjadi Dirigen Lagu Bagimu Negeri .........................69
Foto 4.8 Proses KBM Seni Budaya Berlangsung di dalam Kelas .....................73
Foto 4.8 Guru Memperagakan Gerakan Ngithing di Depan Kelas dan
Ditirukan oleh Siswa ...........................................................................................77
Foto 4. 9 Guru Melakukan Koreksi dan Pembenaran terhadap Siswa ................77
xiii

Foto 4.10 Siswa Melakukan Praktek Gerakan Badan di Aula Sekolah ..............84
Foto 4.11 Siswa Melakukan Praktek Gerakan Kaki di Aula Sekolah ................85

xiv

DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Lokasi SMP N 27 Semarang ...........................................................41
Gambar 4.2 Denah SMP N 27 Semarang............................................................42

xv

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir..............................................................................30
Bagan 4.1 Struktur Oraganisasi SMP N 27 Semarang ........................................47

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah ...............................45
Tabel 4.2 Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah ...............45
Tabel 4.3 Jumlah Guru dengan Tugas Mengajar sesuai dengan
Latar Belakang Pendidikan (Keahlian) ...............................................................46
Tabel 4.4 Jumlah Data Siswa SMP N 27 Semarang Tahun 2014/2015 .............48
Tabel 4.5 Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung
SMP N 27 Semarang ..........................................................................................49
Tabel 4.6 Data Inventaris Aula SMP Negeri 27 Semarang ................................53
Tabel 4.7. Data siswa kelas VII H.......................................................................61

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen penelitian
Lampiran 2. Hasil wawancara
Lampiran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Lampiran Program Tahunan
Lampiran Program Semester

xviii

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional). Pendidikan adalah usaha untuk meningkatkan kepribadian
dengan cara membina kepribadian menjadi lebih baik.
Secara umum pendidikan dibagi menjadi dua yakni pendidikan formal dan
nonformal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terorganisasi di dalam
sistem sekolah atau masuk ke dalam kurikulum, sedangkan pendidikan nonformal
adalah pendidikan yang tidak terdapat di dalam kurikulum sekolah. Sumarno
dalam Iman (2009:2) menjelaskan bahwa pendidikan formal adalah pendidikan
yang diselenggarakan secara terpadu, mempunyai kurikulum dan tujuan akhir
kurikuler, sedang pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diadakan secara
terpisah maupun terpadu untuk kegiatan yang amat penting dalam rangka
melayani warga belajar.
Pendidikan

atau

pembelajaran

seni

merupakan

pendidikan

yang

berdimensi mental (moral), analisis dan sintesis sehinga dapat membantu
kecerdasan emosional, intelektual, menghargai budaya dan alam semesta. Atas
1
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dasar itulah pendidikan seni mempunyai tujuan seperti halnya tujuan pendidikan
secara umum. Perbedaanya di dalam tujuan pendidikan seni hal-hal yang
berkaitan dengan norma dan sistem nilai tidak bisa diamati secara langsung saat
dilaksanakannya pengajaran atau pembelajaran (Mariati, 2002: 2).
Salah satu pembelajaran yang mengandung pendidikan seni adalah
pembelajaran seni tari. Pembelajaran seni tari berfungsi untuk menanamkan
memupuk dan meningkatkan serta mengembangkan pengertian serta unsur-unsur
tari yang meliputi wiraga, wirasa, wirama, struktur gerak dan ekspresi. Tari
merupakan bagian dari kehidupan manusia, tari memiliki tempat yang penting di
dalam kehidupan manusia, didukung oleh manusia secara mandiri atau
berkelompok, maka tari selalu dimanfaatkan didalam berbagai aspek kehidupan
manusia (Sedyawati dalam Susanti dan Kusumastuti, 2012: 2).
Kompetensi dasar seni tari pada mata pelajaran seni budaya tingkat SMP
kelas

VII

salah

satunya

adalah

Memeragakan

tari

tunggal

dan

berpasangan/kelompok daerah setempat. Kompetensi tersebut merupakan salah
satu kompetensi dasar tingkat SMP yang diajarkan oleh seorang guru seni kepada
siswa. Kompetensi tersebut mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh
dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari.
Di SMP Negeri 27 Semarang salah satu materi yang diajarkan dalam
kompetensi tersebut adalah beragam tari tunggal daerah Jawa Tengah. Salah satu
tari yang masuk dalam materi tersebut adalah dasar gerak tari gaya Surakarta.
Materi ini merupakan materi praktek sebagai pemahaman dan keterampilan siswa
dalam penguasaan gerak dan sikap dasar tari putra dan tari putri gaya Surakarta.
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Keistimewaan materi motif gerak dasar tari ini adalah berupa gambaran dasar
gerak tarian yang meliputi gerak kepala, tangan, badan dan kaki (Gusyanti, 2013:
1). Motif dasar gerak tari dianggap penting bagi siswa SMP adalah karena
merupakan tahap awal pengenalan gerak tari pada anak usia SMP. Selain itu,
materi ini merupakan materi pembelajaran di kelas VII serta merupakan dasar dari
tari bentuk selanjutnya.
Siswa kelas VII H merupakan salah satu kelas yang memiliki minat dan
kreatifitas yang tinggi dalam mata pelajaran seni budaya khususnya seni tari.
Pernyataan tersebut dibuktikan dengan antusiasnya siswa pada saat materi seni
tari diajarkan. Siswa secara konsisten tetap memiliki kreatifitas yang tinggi
terhadap materi pelajaran seni tari. Alasan tersebut dibenarkan ketika semester
gasal dilaksanakan, siswa kelas VII H memiliki antusias tinggi yang dibuktikan
ketika diberi materi yang agak berat, siswa tersebut melakukannya dengan
antusias, aktif dan kreatif (hasil observasi pada tanggal 30 April 2015).
Keadaan yang demikian menjadikan alasan yang menarik untuk dilakukan
penelitian tentang proses pembelajaran serta faktor apa saja yang mempengaruhi
pembelajaran motif dasar gerak tari. Dasar gerak tari gaya Surakarta sendiri
merupakan materi yang sangat penting bagi pembelajaran seni tari di sekolah.
Melalui materi gerak dasar tari gaya Surakarta, siswa akan diajarkan bagaimana
sikap yang benar mengenai dasar tari gaya Surakarta. Alasan lainnya adalah
materi dasar gerak tari merupakan bentuk dasar atau awal tari gaya Surakarta, oleh
karena itu nantinya melalui materi tersebut, siswa akan memiliki pegangan untuk
bentuk tari selanjutnya.
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil Pembelajaran secara garis
besar dibagi menjadi dua, yakni faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi
kondisi fisik, minat, bakat, kecerdasan, motivasi, sedangkan secara intern hasil
belajar diantaranya dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, masyarakat, sarana
prasarana yang memadai serta pelatih atau guru yang mengajar. Dengan demikian
apabila salah satu faktor tidak terpenuhi maka belajar siswa akan terhambat atau
kurang maksimal (Rifa’i dan Anni 2010: 96-97).
Selain

ditentukan

oleh

faktor

intern

dan

ekstern,

keberhasilan

pembelajaran ditentukan oleh komponen-komponen pembelajaran. Komponenkomponen tersebut adalah komponen persiapan dan komponen pelaksanaan.
Komponen persiapan dalam pembelajaran meliputi pembuatan silabus dan RPP,
sedangkan komponen pelaksanaan meliputi tujuan pembelajaran, bahan
pengajaran atau materi, metode, sumber pembelajaran, siswa, guru, dan evaluasi
(Rifa’i dan Anni 2010: 194)
Berdasarkan uraian tersebut, topik yang akan dikaji dalam penelitian ini
adalah proses pembelajaran Motif Dasar Gerak Tari pada siswa kelas VII H SMP
Negeri 27 Semarang. Pembahasan dalam penelitian ini antara lain adalah proses
pembelajaran tari di kelas VII H SMP Negeri 27 Semarang. Selain itu, penelitian
ini juga
tersebut.

membahas faktor-faktor

yang mempengaruhi proses pembelajaran
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pokok yang dikaji adalah
sebagai berikut.
1.2.1 Bagaimana proses Pembelajaran Motif Dasar Gerak Tari Putri Gaya
Surakarta pada siswa kelas VII H SMP Negeri 27 Semarang?
1.2.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses Pembelajaran Motif Dasar
Gerak Tari Putri Gaya Surakarta pada siswa kelas VII H SMP Negeri 27
Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.3.1 untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis proses Pembelajaran
Motif Dasar Gerak Tari Putri Gaya Surakarta pada siswa kelas VII H SMP
Negeri 27 Semarang.
1.3.2 untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi proses Pembelajaran Motif Dasar Gerak Tari Putri
Gaya Surakarta pada siswa kelas VII H SMP Negeri 27 Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan memeliki bermanfaat sebagai berikut.
1.5.1 Manfaat teoritis
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1.4.2.1 Menambah khasanah pengetahuan dan informasi tentang pembelajaran
motif dasar gerak tari untuk semua siswa.
1.4.2.2 Memberi wawasan bagi peneliti lain tentang pembelajaran motif dasar
gerak tari berkaitan dengan penelitian tentang tari yang akan melakukan
penelitian sejenis.
1.5.2 Manfaat praktis
1.4.2.1 Bagi siswa, dapat mengetahui dan memahami serta menerapkan motif
dasar gerak tari dalam pelajaran seni tari.
1.4.2.2 Bagi guru atau pengajar tari dapat memberikan gambaran proses
pelaksanaan pengajaran dasar gerak tari yang tepat diberikan kepada siswa
SMP Negeri 27 Semarang khususnya dan bagi guru-guru seni budaya lain.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi
Penelitian skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu:
1.5.1 Bagian awal.
Pada bagian ini berisi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman
Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar Lampiran.
1.5.2 Bagian isi.
Pada bagian ini terdiri atas beberapa bagian yaitu:
BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Skripsi.
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BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS yang berisi uraian
tentang pengertian meliputi Kajian Pustaka, Pembelajaran, Motif Dasar Gerak
Tari Gaya Surakarta, Karakteristik Anak SMP dan Kerangka Berpikir.
BAB III METODE PENELITIAN yang berisi Pendekatan Penelitian, Lokasi
Penelitian, Sasaran Penelitian, Teknik Pengumpulan Data (teknik observasi,
wawancara, dokumentasi), Teknik Analisis Data dan Teknik Pemeriksaan
Keabsahan Data.
BAB IV PEMBAHASAN yang berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang
membahas tentang proses Pembelajaran Motif Dasar Gerak Tari Gaya Surakarta
pada siswa kelas VII H SMP Negeri 27 Semarang.
BAB V PENUTUP yang berisi tentang Simpulan dan Saran.
1.5.3 Bagian akhir skripsi.
Pada bagian ini berisi Daftar Pustaka dan Lampiran.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1.2 Tinjauan Pustaka
Penelitian mengenai pembelajaran gerak dasar tari putri gaya Surakarta di
SMP Negeri 27 Semarang diduga belum pernah dilakukan, akan tetapi penelitian
yang mengkaji pembelajaran seni tari sudah pernah dilakukan. Penelitian tersebut
diantaranya adalah skripsi milik Mariati (2002) dan Suprihartini (2002).
Skripsi Mariati berjudul Pembelajaran Seni Tari di SLTP Negeri 1 Batang
Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2001/2002 mengkaji tentang proses serta
faktor yang mempengaruhi pembelajaran di SLTP Negeri 1 Batang Kabupaten
Batang. Dalam skripsinya, Mariati menggunakan teori sistem pembelajaran,
komponen pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran seni tari di sekolah.
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi Mariati.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mariati adalah sama-sama meneliti
proses pembelajaran seni tari di sekolah. Adapun perbedaannya, penelitian ini
secara khusus mengkaji gerak dasar tari dan lokasi penelitian. Mariati melakukan
penelitiannya di SLTP Negeri 1 Batang, sedangkan penelitian ini mengambil
lokasi di SMP Negeri 27 Semarang.
Kajian pustaka selanjutnya adalah skripsi Suprihartini (2002). Dalam
skripsinya yang berjudul Pembelajaran Seni Tari di SLTP Negeri 1 Bukateja
Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2001/2002, Suprihartini secara umum
8
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menggambarkan pembelajaran seni tari. Adapun persamaannya dengan penelitian
ini adalah sama-sama mengkaji proses serta faktor-faktor yang mempengaruhi
pembelajaran seni tari di SLTP Negeri 1 Bukateja. Perbedaannya adalah lokasi
penelitian yang diambil. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di SMP
Negeri 27 Semarang, sedangkan penelitian Suprihartini mengambil lokasi di
SLTP Negeri 1 Bukateja.
Suatu kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas merupakan
kegiatan yang sangat penting. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut terdapat
beberapa komponen yang mendukung terselenggaranya suatu pembelajaran.
Berikut adalah uraian tentang definisi pembelajaran, komponen-komponen
pembelajaran, pembelajaran seni tari serta karakteristik anak SMP.

1.3 Landasan Teoretis
2.2.1 Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dengan
maksud/tujuan untuk memfasilitasi orang lain. Pembelajaran adalah proses
interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar. Siswa melakukan kegiatan belajar secara aktif dengan menggali semua
potensi yang dimiliki dirinya melalui serangkaian upaya dengan memanfaatkan
berbagai sumber belajar secara optimal (Undang-Undang No. 20 tahun 2003).
Menurut Rifa'i dan Anni (2010: 81) pembelajaran merupakan suatu rangkaian
kegiatan yang bertujuan menciptakan suasana yang menyenangkan peserta didik
dan mewujudkan pencapaian hasil belajar yang tinggi, sedangkan Uno (2012: 2)
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mendefinisikan pembelajaran adalah cara menjadikan orang belajar, artinya terjadi
proses manipulasi lingkungan untuk memberi kemudahan orang belajar.
Pembelajaran merupakan proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh
perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar mencapai kompetensi dasar.
Bertolak dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang
dilaksanakan secara sadar dan disengaja dan merupakan proses perubahan tingkah
laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman atau latihan dalam rangka
pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menacapai
kompetensi dasar yang ditentukan.

2.2.1.1 Tujuan Pembelajaran
Secara umum, tujuan pembelajaran adalah tercapainya kompetensi dasar
yang sudah ditentukan dalam kurikulum. Tujuan pembelajaran merupakan bagian
dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki
oleh siswa setelah mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu
dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Tujuan pembelajaran
untuk mengarahkan perubahan sikap dan tingkah laku sebagai hasil belajar seni
sedangkan materi pembelajaran seni diharapkan siswa mempunyai pengalaman
belajar (UU no. 20 tahun 2003). Pengalaman belajar agar mampu menumbuh
kembangkan potensi kreatif siswa sehingga menemukan genius dalam diri siswa.
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2.2.1.2 Komponen Pembelajaran
Keberhasilan sebuah pembelajaran ditentukan oleh komponen-komponen
pembelajaran. Komponen pembelajaran terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap
persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan dalam komponen pembelajaran
meliputi Silabus dan RPP, sedangkan pada tahap pelaksanaan meliputi bahan
pembelajaran atau materi, metode, media pembelajaran, siswa, guru, penunjang
dan evaluasi (Rifa'i dan Anni, 2010: 194).

2.2.1.2.1 Persiapan
2.2.1.2.1 Silabus
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran
atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan
sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan
kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian (Majid, 2009: 38-40).
2.2.1.2.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) adalah rencana yang

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai
satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan
dalam silabus (PP no 19 tahun 2005 pasal 20). RPP adalah rencana operasional
kegiatan pembelajaran setiap atau beberapa KD (Kompetensi Dasar) dalam setiap
tatap muka di kelas. Lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) Komptensi
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Dasar yang terdiri atas 1 indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali
pertemuan atau lebih.
RPP harus berupa kegiatan konkret setapak demi setapak yang
dilakukan oleh guru di kelas dalam mendampingi peserta didik. Satu hal
yang

amat

penting

dalam

penyusunan

RPP adalah

bahwa

kegiatan

pembelajaran harus diarahkan agar berfokus pada peserta didik, sedangkan
guru berperan sebagai pendamping, fasilitator. Artinya, ketika guru memilih
pendekatan, metode, materi, pengalaman belajar, interaksi belajar mengajar
harus memungkinkan peserta didik berinteraksi dan aktif, sedang guru
memfasilitasi dan mendampinginya.

2.2.1.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran meliputi komponen guru, siswa, bahan
pembelajaran atau materi, metode, media pembelajaran, penunjang dan evaluasi
(Rifa'i dan Anni, 2010: 195). Berikut adalah uraian singkat mengenai komponen
pelaksanaan pembelajaran.
2.2.1.2.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan hasil yang diharapkan ketika melakukan sesuatu.
Tujuan pembelajaran biasanya adalah berupa pengetahuan dan keterampilan atau
sikap yang dirumuskan secara jelas dalam rencana pelaksanaan pembelajaran
(Rifa'i dan Anni, 2010: 195).
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2.2.1.2.2.2 Guru
Guru merupakan seorang yang bertindak sebagai pengelola kegiatan di
dalam kelas agar pembelajaran berlangsung secara efektif. Guru menjadi panutan
yang ditiru dan dicontoh sekaligus menjadi sumber belajar, oleh karena itu segala
gerak geriknya akan menjadi pedoman bagi peserta didik. Guru yang kreatif
memiliki dorongan keras untuk mewujudkan ide-ide yang telah diperolehnya agar
menjadi kenyataan, sesungguhnya kreatifitas dapat mendorong seseorang
memiliki semangat kerja. Guru sebagai figur pendidik bertugas membimbing dan
mengarahkan cara belajar siswa agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal
(Moedjiono dalam Iman, 2009: 15).
2.2.1.2.2.3 Siswa
Siswa merupakan orang yang menerima ilmu pengetahuan yang belum
siswa ketahui dari seorang guru. Tanpa siswa guru bukan berarti apa-apa. Anak
didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif.
Menurut Majid, (2009: 112) siswa yakni seseorang yang bertindak sebagai
pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan. Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
siswa adalah seseorang yang mencari, menerima, dan menyimpan ilmu
pengetahuan yang belum diketahuinya dari seorang guru atau pendidik untuk
mencapai tujuan pendidikan.
2.2.1.2.2.4 Materi atau Bahan Pembelajaran
Materi atau bahan pembelajaran adalah segala sesuatu yang diambil
sebagai bahan pelajaran. Adapun sumber belajar terdapat pada manusia, media
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masa dan lingkungan. Sumber belajar dapat berupa segala macam alat atau situasi
yang dapat membantu dan bahkan memperkaya atau memperjelas pemahaman
anak terhadap sesuatu yang sedang dipelajarinya bahkan juga membuat anak
memperkaya pengalaman (Majid, 2009: 170-173).
2.2.1.2.2.5 Metode Pembelajaran
Pengertian metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam
mengorganisasikan kelas pada umumnya atau dalam menyajikan bahan pelajaran
pada khususnya. Mariati (2002:13) mengemukakan metode adalah cara yang di
dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi perlu adanya
perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.
Metode pembelajaran adalah suatu cara atau usaha tertentu yang dilakukan
oleh seorang pendidik dalam proses pembelajaran di kelas untuk menyampaikan
materi ajar, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Ada
berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh seorang guru dalam
proses pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran tersebut diantaranya adalah
metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, dan metode bermain
sambil belajar (Hasibuan dan Moedjiono, 1992: 13-22).
Metode diskusi yaitu metode pembelajaran dimana dalam prosesnya
melibatkan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi saling bertukar
pendapat dalam pemecahan masalah sehingga mendapatkan hasil kesepakatan.
Metode ceramah adalah metode penyampaian materi pembelajaran yang
dilakukan secara lisan kepada sekelompok pendengar atau siswa untuk mencapai
tujuan pembelajaran tertentu.
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Metode pembelajaran berikutnya adalah metode bermain sambil belajar
yaitu dimana guru dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan suatu
permainan, melibatkan siswa yang saling berinteraksi satu sama lain untuk
mencapai tujuan pembelajaran tertentu.Selanjutnya adalah metode demonstrasi
yaitu metode pembelajaran dimana cara menyampaian materi dilakukan oleh
seseorang sebagai demonstrator (guru, siswa, atau orang luar yang sengaja
diminta) yang memperlihatkan kepada seluruh kelas suatu proses belajar tertentu.
2.2.1.2.2.6 Media Pembelajaran
Media merupakan segala sesuatu yang digunakan guna mencapai tujuan
pembelajaran. Media berfungsi untuk mempermudah usaha mencapai tujuan.
Rifa’i, (2009: 112) mengemukakan bahwa media pembelajan adalah seluruh alat
dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi,
buku, koran, majalah, dan sebagainya. Menurut Gerlach (dalam Mariati, 2002:16)
media meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi
yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Kesimpulan dari dua pengertian tersebut adalah Media pembelajaran
merupakan suatu alat yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran,
perasaan, dan kemauan siswa. Tujuan digunakan media adalah dapat mendorong
terciptanya proses belajar pada diri siswa sehingga mencapai tujuan pembelajaran.
Media dapat berupa audio, audio visual dan visual.
2.2.1.2.2.7 Penunjang
Komponen penunjang yang dimaksud adalah fasilitas belajar, buku
sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. Komponen ini
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berfungsi

untuk

memperlancar,

melengkapi

dan

mempermudah

proses

pembelajaran, sehingga sebagai seorang pendidik, guru harus memperhatikan,
memilih dan memanfaatkannya (Rifa’i dan Anni 2010: 196).
2.2.1.2.2.8 Evaluasi
Proses pembelajaran memerlukan adanya evaluasi. Evaluasi bertujuan
untuk mengetaui bagaimana hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi
dapat ditunjukan pada prestasi belajar siswa. Evaluasi dapat memberikan umpan
balik bagi guru dalam rangka perbaikan setiap komponen proses belajar mengajar
(Majid, 2009: 185). Selain itu evaluasi berkaitan dengan segala sesuatu yang
dilakukan oleh seseorang yang mengetahui sampai seberapa jauh tujuan atau
sasaran pendidikan yang dapat dicapai. Bagi guru evaluasi sangat penting karena
untuk mengetahui berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar. Tanpa adanya
evaluasi guru tidak dapat mengerti kekurangan siswa, selain itu, dengan adanya
evaluasi maka guru dapat melihat seberapa jauh siswa mencapai hasil pelajaran
yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2.2.1.3 Hasil Belajar
Hasil belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah
melakukan kegiatan belajar. Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2010: 86)
mengelompokkan hasil belajar ke dalam tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan
psikomotorik. Berikut adalah uraian mengenai ketiga aspek tersebut.
Aspek kognitif berkaitan dengan perilaku berfikir, mengetahui dan
memecahkan masalah. Ada enam aspek kognitif yang bergerak dari yang
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sederhana sampai yang kompleks yakni 1) pengetahuan yaitu kemampuan
mengingat materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya; 2) pemahaman
seperti menafsirkan menjelaskan atau meringkas; 3) penerapan yaitu kemampuan
menafsirkan atau menggunakan materi pelajaran yang sudah dipelajari ke dalam
situasi baru atau konkret; 4) analisis yaitu kemampuan menguraikan atau
menjabarkan sesuatu ke dalam komponen-komponen sehingga susunannya dapat
dimengerti; 5) sintesis yaitu kemampuan menghimpun bagian-bagian ke dalam
suatu kesuluruhan; 6) evaluasi yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan
untuk membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu (Rifa’i
dan Anni, 2010: 86-87).
Aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi dan
penyesuaian perasaan sosial. Aspek ini mempunyai lima tingkatan dari yang
sederhana ke yang kompleks: 1) penerimaan, merupakan kepekaan menerima
rangsangan baik berupa situasi maupun gejala; 2) penganggapan, berkaitan
dengan reaksi yang diberikan seseorang terhadap stimulus yang datang; 3)
penilaian, berkaitan dengan nilai dan kepercayaan terhadap stimulus yang datang;
4) organisasi yaitu penerimaan terhadap berbagai nilai yang berbeda berdasarkan
suatu sistem nilai tertentu yang lebih tinggi; 5) karakteristik nilai merupakan
keterpaduan

semua

sistem

nilai

yang telah

dimiliki

seseorang,

yang

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya (Rifa’i dan Anni, 2010: 8789).
Aspek psikomotor berkaitan dengan keterampilan yang bersifat manual
dan motorik. Menurut

Sipmson dalam Rifa’i dan Anni (2010: 89) aspek
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psikomotor meliputi 1) persepsi berkaitan dengan penggunaan indra dalam
melakukan kegiatan; 2) kesiapan melakukan pekerjaan, berkaitan dengan kesiapan
melakukan sesuatu kegiatan baik secara mental, fisik, maupun emosional; 3)
mekanisme berkaitan dengan penampilan respons yang sudah dipelajari; 4)
gerakan

terbimbing

yaitu

mengikuti

atau

mengulangi

perbuatan

yang

diperintahkan oleh orang lain; 5) gerakan kompleks berkaitan dengan gerakan
motorik yang terampil; 6) adaptasi berkaitan dengan keterampilan yang sudah
berkembang di dalam diri individu sehingga yang bersangkutan mampu
memodifikasi pola geraknnya; 7) keaslian merupakan kemampuan menciptakan
pola gerakan baru sesuai dengan situasi yang dihadapi (Rifa’i dan Anni, 2010: 8991).
Berdasarkan pengertian di atas, hasil belajar dapat diartikan sebagai suatu
hasil usaha siswa secara maksimal dalam menguasai materi yang dipelajari di
sekolah. Hasil belajar tersebut dipengaruhi faktor intern dan ekstern. Berikut
adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar.

2.2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dapat dibagi menjadi dua.
Kedua faktor tersebut adalah faktor yang berasal dari dalam individu (internal)
dan faktor yang berasal dari luar individu (eksternal). Faktor internal meliputi
keadaan fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan maupun yang
diperoleh dengan melihat, mendengar, dan meraba. Kedua, faktor psikologis baik
yang bersifat bawaan maupun keturunan.
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Secara eksternal hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh: 1) faktor sosial
yang terdiri atas faktor lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan kelompok;
2) faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
3) faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, belajar, dan iklim; dan 4) faktor
spiritual atau lingkungan keagamaan (Rifa’i dan Anni 2010: 96-97).

2.2.2. Pembelajaran Seni Tari
Tari merupakan alat ekspresi ataupun sarana komunikasi seorang seniman
kepada orang lain (penonton atau penikmat) sebagai alat ekspresi juga pendidikan.
Tari merupakan untaian gerak yang dapat membuat penikmatnya peka terhadap
sesuatu yang ada dan terjadi disekitamya, sebab tari adalah ungkapan, pernyataan
dan ekspresi memuat komunitas realitas kehidupan yang bisa merasuk dibenak
penikmatnya setelah pertunjukkan selesai (Jazuli dalam Setianingsih, 2014: 5).
Tari adalah gerak indah oleh anggota tubuh manusia yang mempunyai
maksud dan sesuai dengan iringan musik pengiring. Ruang lingkup mata pelajaran
tari meliputi pengetahuan tari, wiraga, wirama, wirasa (Rosala dalam Lisawani,
2013: 3). Wiraga dalam tari sering disebut pula kemampuan peragaan dalam
gerak tari, yaitu tentang kelenturan penguasaan teknik rasa, dan penguasaan ruang
serta ungkapan gerak yang jelas dan bersih. Wirama dalam tari adalah kaitanya
dengan keajegan dan biasanya berkaitan pula dengan hitungan sedangkan Wirasa
merupakan kegiatan wiraga dan penerapan wirama harus selalu mengingat arti,
maksud dan tujuan.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Seni tari adalah
ciptaan manusia berupa gerakan-gerakan dengan tujuan-tujuan tertentu yang
sungguh-sungguh indah, bilamana tidak indah bukan merupakan perwujudan tari.
Tari merupakan bagian dari kehidupan manusia, tari memiliki tempat yang
penting di dalam kehidupan manusia, didukung oleh manusia secara mandiri atau
berkelompok, maka tari selalu dimanfaatkan didalam berbagai aspek kehidupan
manusia. Dalam kehidupan masyarakat tari memiliki fungsi yang beragam, satu di
antaranya berfungsi sebagai media pendidikan. Oleh karena itu, tari saat ini
menjadi bagian dari mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan yang diajarkan
di sekolah.

2.2.3. Motif Dasar Gerak Tari Gaya Surakarta
Gerak dasar tari merupakan keterampilan penguasaan gerak dan sikap
dasar tari baik tari putra maupun tari putri. Dasar gerak tari klasik gaya Surakarta
berpegang pada dua aspek yaitu adeg dan solah (Perdana 2014: 4). Adeg adalah
cara atau pedoman untuk menentukan posisi tubuh dan cara menggerakkan
sekmen-sekmen anggota tubuh agar leluasa dan enak untuk melakukan gerak
dalam tari. Solah artinya pelaksanaan gerak, bahwa dalam konsep tari Jawa gerak
tidak selalu diartikan sebagai peralihan dari posisi satu menuju posisi yang lain,
tetap; diam pada posisi menari juga termasuk gerak. Ditinjau dari segi bentuk tari
gaya Surakarta dibagi menjadi tari gagah, tari alus, tari putri. Secara kodrat
manusia,tari dibedakan menjadi tari putri dan tari putra (Perdana 2014: 4).
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Tari gagah adalah sebuah tari yang mengambil tokoh gagah pada cerita
tertentu yang dilakukan oleh penari putra. Tari alus adalah sebuah tari yang
mengambil tokoh berkarakter alus pada cerita tertentu yang dapat dilakukan oleh
penari putra dan putri. Sedangkan tari putri adalah sebuah tari yang mengambil
tokoh putri pada cerita tertentu yang dilakukan oleh seorang wanita (Perdana
2014: 4).
Menurut Perdana (2014) karakter putri dibagi dalam tiga wilayah yaitu
putri luruh (misalnya Sembadra dan Sinta), putri lanyap (misalnya Srikandhi,
Larasati dan Mustakaweni), dan putri dagel seperti Raseksi). Karakter alus dibagi
empat bagian yaitu alus luruh (misalnya Harjuna, Rama dan Abimanyu) alus
lanyap (misalnya Samba, Karana dan Kresna), alus dagel (misalnya Lasmana
Mandra Kumara), dan alus madya taya. Madya taya mestinya berdiri sendiri
tetapi dalam karakterisi dimasukan dalam kelompok alus (misalnya DuryudanaSalya dan Mahesa Wongateleng) (Perdana, 2014: 5).
Putra agal/gagah dibagi dalam beberapa bagian yaitu gagah antep, gagah
ampang, dan bapangan. Gagah antep dibagi dua yaitu kalang-kinantang seperti
Gatutkaca, Dasamuka dan kambengan antep seperti Bima, Antarja, Setiyaki.
Adapun gagah ampang dibagi dua yaitu bapang kasatriyan biasa untuk raksasa
satria (Cakil) dan raksasa kecil (buta glundung) dan bapang jeglong digunakan
untuk karakter raksasa besar yang tidak menggunakan jungkir balik seperti
Kumbakarna, Newatakawaca (Perdana 2014: 5).
Pada penelitian ini hanya dilakukan pada dasar gerak tari putri saja. Dasar
gerak tari ini merupakan gerak awal yang yang digunakan untuk melakukan gerak
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tari selanjutnya. Gusyanti (2013: 3) menyebutkan ada empat motif dasar gerak
tari. Keempat motif tersebut meliputi gerak kepala, gerak tangan, gerak badan dan
gerak kaki.
1.5.1 Motif Gerak Kepala
Gerak kepala merupakan bagian dari keseluruhan gerak dasar tari kepala
yang memiliki teknik tertentu dalam melakukannya. Ada banyak gerak kepala
yang dapat dilakukan dalam gerak tari. Berikut adalah berbagai contoh teknik dan
motif gerak kepala.
1.4.2.1 Tolehan merupakan gerak kepala 90 derajat ke kiri atau ke kanan.
1.4.2.2 Coklekan merupakan gerak kepala 60 derajat ke kiri atau ke kanan.
1.4.2.3 Gedeg merupakan gerak dagu ke kanan atau ke kiri
1.4.2.4 Lenggut merupakan gerak dagu ke depan dan ke belakang
1.5.2 Motif gerak tangan
Gerak tangan merupakan bagian dari keseluruhan gerak dasar tari tangan
yang memiliki teknik tertentu dalam melakukannya. Ada beberapa gerakan tangan
yang dapat dilakukan dalam gerak tari. Berikut ini beberapa motif gerak tangan.
2.2.3.2.1. Ngrayung merupakan gerakan tangan yang meliputi keempat jari tangan
rapat lurus keatas, ibu jari ditekuk menempel telapak tangan (Perdana,
2014: 6).
2.2.3.2.2. Nyekithing merupakan gerakan tangan yang meliputi Ibu jari tangan
menempel pada ujung jari tengah (Perdana, 2014: 6).
2.2.3.2.3. Nyempurit merupakan gerak tangan yang meliputi: ibu jari tegak
dengan teapak tangan, jari telujuk menempel di atas ibu jari, jari tengah
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nekuk-roboh ke depan, jari manis nekuk-melengkung dan jari
kelingking melengkung dari dari depan ke belakang.
2.2.3.2.4. Ngepel (mengepal) merupakan gerak tangan yang meliputi kelima jari
menutupi telapak tangan.
1.5.3 Motif gerak badan
Gerak badan merupakan bagian dari keseluruhan gerak dasar tari badan
yang memiliki teknik tertentu dalam melakukannya. Gerak badan meliputi Ogek
lambung dimana merupakan gerakan perut ke kanan atau ke kiri.
1.5.4 Motif gerak kaki
Gerak kaki merupakan bagian dari keseluruhan gerak dasar tari kaki yang
memiliki teknik tertentu dalam melakukannya. Ada banyak gerakan kaki yang
dapat dilakukan dalam gerak tari. Berikut ini berbagai contoh teknik dan motif
gerak kaki (Perdana, 2014: 6).
2.2.3.4.1 Nylekenthing
Merupakan gerakan kaki dengan telapak menempel di lantai dan jari kaki
kanan atau kiri diangkat ke atas.
2.2.3.4.2 Pancatan kaki
Gerakan kaki berdiri dalam posisi tanjak kanan, kaki kanan di depan
dengan tumit diangkat sedikit.
Pada penelitian ini hanya akan dibatasi gerak putri saja. Pemilihan gerak
ini dikarenakan diduga gerak putri bisa dilakukan oleh siapa saja. Berikut adalah
tabel perbedaan serta gambar gerak tari putri tersebut di atas.
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No

Nama Gerak

Gambar

Kepala
1

Tolehan
merupakan gerak kepala 90 derajat ke kiri
atau ke kanan.

Foto 2.1 Tolehan ke kiri
Sumber: dok. Haryati
(2015).
2

Coklekan
merupakan gerak kepala 60 derajat ke kiri
atau ke kanan

Foto 2.2 Coklekan kanan
Sumber: dok. Haryati
(2015).
3

Gedeg
merupakan gerak dagu ke kanan atau ke
kiri

Foto 2.3 Gedeg
Sumber: dok. Haryati
(2015)
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4

Lenggut
merupakan gerak dagu ke depan dan ke
belakang

Foto 2.4 Lenggut
Sumber: dok. Haryati
(2015)
Tangan
5

Ngrayung
merupakan gerakan tangan yang meliputi
keempat jari tangan rapat lurus keatas, ibu
jari ditekuk menempel telapak tangan
(Perdana, 2007).
Foto 2.5 Ngrayung
Sumber: dok. Haryati
(2015)

6

Ngithing
merupakan gerakan tangan yang meliputi
Ibu jari tangan menempel pada ujung jari
tengah (Perdana, 2014).

Foto 2.6 Ngithing
Sumber: dok. Haryati
(2015)
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7

Nyempurit
merupakan gerak tangan yang meliputi: ibu
jari tegak dengan teapak tangan, jari telujuk
menempel di atas ibu jari, jari tengah
nekuk-roboh ke depan, jari manis nekukmelengkung

dan

jari

kelingking

melengkung dari dari depan ke belakang.

Foto 2.7 Nyempurit
Sumber: dok. Haryati
(2015)

Badan
8

Ogek Lambung
merupakan gerakan perut ke kanan atau ke
kiri.

Foto 2.8 Ogek lambung
Sumber: dok. Haryati
(2015).
Kaki
10

Nylekenthing
merupakan gerakan kaki dengan telapak
menempel di lantai dan jari kaki kanan
atau kiri diangkat ke atas.

Foto 2.10 Nylekenthing.
Sumber: dok. Haryati
(2015).
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12

Pancatan kaki merupakan gerakan kaki
berdiri dalam posisi tanjak kanan, kaki
kanan didepan dengan tumit diangkat
sedikit.

Foto 2.12 Pancatan kaki.
Sumber: dok. Haryati
(2015).
Tablel 2.1 Pengertian serta Foto Gerak Tari Putri Gaya Surakarta
Sumber: Gusyanti, 2013. Dasar Tari 1. Direktorat Pembinaan SMK 2013

2.2.4. Karakteristik Anak SMP
Dilihat dari tahapan perkembangan menurut (Rumini dan Sundari, 2004:
264) anak usia sekolah menengah (SMP) berada pada tahapan perkembangan
pubertas (10-14 tahun). Terdapat sejumlah karakteristik yang menonjol pada usia
SMP ini, (Rumini dan Sundari, 2004: 265-267) yaitu 1) terjadinya
ketidakseimbangan proposi tinggi dan berat badan; 2) mulai timbulnya ciri-ciri
seks sekunder; 3) kecenderungan ambivalensi, antara keinginan untuk bebas dari
dominasi dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi
kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua; 4) senang membandingkan
kaedah-kaedah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam
kehidupan orang dewasa; 5) mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai
eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan tuhan; 6) reaksi dan ekspesi emosi
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masih labil; 7) mulai bersosialisai dan 8) kecenderungan minat dan pilihan karer
relatif sudah lebih jelas.
Menurut Soejanto (2005: 265) siswa SMP termasuk dalam adolesen. Pada
masa ini siswa SMP mulai:
2.2.2 Menemukan pribadinya
Siswa SMP mulai menyadari kemampuannya, menyadari kelebihan dan
kekurangannya, mulai bersosialisasi dan menempatkan diri di tengah masyarakat
tetapi tiada tenggelam di dalam masyarakat (Soejanto, 2005: 265-266).
2.2.3 Menentukan cita-citanya
Siswa SMP mulai menyadari kemampuannya dipergunakan untuk sarana
kelebihan selanjutnya, agar dengan sarana tersebut, siswa SMP tidak akan
kehilangan haknya untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat (Soejanto,
2005: 266).
2.2.4 Menggariskan jalan hidupnya
Menggariskan jalan hidupnya ialah bahwa jalan yang akan dilalui di dalam
perjuangannya mencapai cita-citanya (Soejanto, 2005: 267).
2.2.5 Bertanggung jawab
Bertanggung jawab ialah siswa SMP mulai mulai mengerti perbedaan
antara yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan
dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk (Soejanto, 2005: 267).
2.2.6 Menghimpun nilai-nilai sendiri.
Siswa SMP mulai dapat menentukan sendiri hal-hal yang berguna, dan
yang menunjang usahanya untuk mencapai cita-citanya itu, sejauh norma norm-

29

norma itu tidak bertentangan dengan apa yang menjadi tuntunan masyarakat
(Soejanto, 2005: 268).
Adanya karakteristik anak usia sekolah menengah yang demikian, maka
guru diharapkan untuk 1) Menerapkan model pembelajaran yang memisahkan
siswa pria dan wanita ketika membahas topik-topik yang berkenaan dengan
anatomi dan fisiologi; 2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menyalurkan hobi dan minatnya melalui kegiatan-kegiatan yang positif; 3)
Menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individu
atau kelompok kecil; 4) Meningkatkan kerja sama dengan orang tua dan
masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa; 5) Tampil mejadi teladan yang
baik bagi siswa dan 6) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar
bertanggung jawab (dikutip dari laman http://pakguruolahraga.blogspot.com/
2013/ 06 -karakteristik -siswa- sekolah-menengah.html ?m=1 yang diunduh pada
hari Rabu tanggal 8 April pukul 20.00).

2.2.5. Kerangka Berfikir
Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan sehingga dapat diartikan
pula bahwa kesenian merupakan salah satu aktivitas budaya masyarakat yang
dalam kehadirannya tidak dapat berdiri sendiri. Pada pembelajaran seni tari
terdapat tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajarannya.
Komponen guru sebagai penyampaian materi pembelajaran, dan komponen siswa
sebagai penerima materi pembelajaran dan dibantu dengan tahap-tahap
pembelajaran yaitu dari tahap persiapan, latihan, penyampaian dan penampilan.
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Guru mempergunakan tahap-tahap proses pembelajaran agar mendapatkan hasil
belajar yang meningkat.
Materi Gerak Dasar Teri Gaya Surakarta merupakan salah satu materi
yang diajarkan di SMP N 27 Semarang. Materi tersebut meliputi gerak dasar
kepala, tangan, badan dan kaki. Masa usia SMP merupakan masa peralihan dari
remaja menuju dewasa. Berikut adalah bagan kerangka berpikir pada penelitian
ini.

Pembelajaran Seni Budaya Tari

Proses Pembelajaran
- Materi
- Metode
- Media
- Penunjang
- Guru
- Siswa
- Evaluasi

Faktor Yang
Mempengaruhi

Faktor
Pendukung

Pembelajaran Seni
Tari
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir (Haryati, 2015)

Faktor
Penghambat

BAB 3
METODE PENELITIAN

1.4 Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini pendekatan objektif,
yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada objek kajian itu sendiri. Pendekatan
objektif memandang bahwa suatu objek kajian memiliki struktur yang otonom
atau dapat dianalisis berdasarkan strukturnya sendiri (Arikunto 1996: 54).
Penggunaan metode ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran yang
jelas mengenai objek yang diteliti proses pembelajaran gerak dasar tari gaya
Surakarta di kelas VII H SMP Negeri 27 Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud
dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah
(Sugiyono, 2013: 286). Penggunaan metode ini dimaksudkan agar peneliti
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti, dan
dideskrisipkan tanpa mengubah data yang diperoleh.
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1.5 Lokasi dan Sasaran Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 27 Semarang yang beralamat
di jalan Ngesrep Timur Raya VI no. 4 Semarang. Pemilihan lokasi tersebut
beralasan karena salah satu sekolah yang mengajarkan materi motif dasar gerak
tari gaya Surakarta adalah SMP Negeri 27 Semarang. Selain alasan tersebut
adalah karena antusias siswa yang menjadi daya tarik tersendiri untuk dilakukan
penelitian.
3.2.2 Sasaran Penelitian
Sasaran penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Pembelajaran Motif
Dasar Gerak Tari Putri Gaya Surakarta pada siswa kelas VII H SMP Negeri 27
Semarang serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran tersebut.

1.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini
adalah sebagai berikut.
3.3.1

Observasi
Observasi atau disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, jadi
mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran,
peraba dan pengecap (Arikunto 1996: 148).
Observasi dapat digolongkan menjadi empat, yaitu partisipasi pasif,
partisipasi moderat, partisipasi aktif, dan partisipasi lengkap (Sugiyono 2008:
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227). Partisipasi pasif adalah peneliti datang di tempat kegiatan orang yang
diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut sedangkan partisipasi
moderat adalah peneliti ikut observasi dalam berbagai kegiatan, tetapi tidak
semuanya. Selanjutnya partisipasi aktif yakni peneliti ikut melakukan apa yang
dilakukan oleh nara sumber, tetapi belum sepenuhnya. Partisipasi yang terakhir
adalah partisipasi lengkap adalah peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa
yang dilakukan sumber data.
Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan
partisipasi aktif, karena peneliti datang di tempat kegiatan obyek yang diamati,
dan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti
dalam pengumpulan data di SMP Negeri 27 Semarang. Hal-hal yang diamati
dalam observasi penelitian adalah 1) kondisi sekolah meliputi guru dan siswa,
sarana dan prasarana, metode dan media belajar, kegiatan guru dan siswa dalam
pembelajaran Motif Dasar Gerak Tari Putri Gaya Surakarta pada siswa kelas VII
H SMP Negeri 27 Semarang, proses pembelajaran Motif Dasar Gerak Tari Putri
Gaya Surakarta pada siswa kelas VII H SMP Negeri 27 Semarang; 2) komponen
pembelajaran yang meliputi persiapan dan pelaksanaan pembelajaran serta faktor
yang mempengaruhi proses pembelajaran, dan kendala yang dihadapi.
Perekaman hasil penelitian ini, dilakukan melalui pencatatan dalam bentuk
catatan lapangan. Selain pencatatan, digunakan pula alat bantu lainnya untuk
merekam hasil penelitian yaitu perekam suara berupa mini tape recorder, audio
visual dan kamera foto.
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3.3.2

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

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda (Arikunto,
1999: 200). Teknik data yang dicari berupa daerah letak dan bentuk kondisi
bangunan tempat belajar mengajar, data keadaan peserta didik, daftar nama guru
di SMP Negeri 27 Semarang, sarana dan prasarana, foto-foto yang berhubungan
dengan proses kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SMP Negeri 27 Semarang.
3.3.3

Wawancara
Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana terjadi

komunikasi secara verbal antar pewawancara dengan subyek wawancara.
Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau maksud tertentu. Proses
wawancara dilakukan melalui tanya jawab dua pihak, yaitu pewawancara yang
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas
pertanyaan (Zuriah, 2007: 179). Wawancara individual, terbuka, dan terpimpin,
yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden secara
perseorangan, seperti wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah
bagian kurikulum dan sarana prasarana, pelatih tari (guru seni tari), peserta didik
beserta Staf TU SMP Negeri 27 Semarang yang berdasarkan pertanyaan yang
tidak terbatas jawabannya dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.
Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan
proses pembelajaran seni budaya khususnya seni tari di SMP Negeri 27
Semarang. Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap:
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4.3.3.1 Kepala TU, terkait dengan informasi tentang sejarah SMP Negeri 27
Semarang dan data tentang jumlah guru dan peserta didik.
4.3.3.2 Kepala sekolah mengenai ketertarikan siswa pada pelajaran seni budaya
khususnya seni tari.
4.3.3.3 Guru seni budaya tentang proses kegiatan pembelajaran Motif Dasar
Gerak Tari Putri Gaya Surakarta yang terdiri dari materi pembelajaran seni
tari, metode yang digunakan, langkah-langkah dalam memberikan materi,
prestasi peserta didik yang dicapai dan kendala pada saat memberikan
materi.
4.3.3.4 Siswa, tentang proses pembelajaran seni budaya khususnya seni tari dan
alasan mengapa menyukai pelajaran seni tari.
Wawancara dapat dilakukan menurut tahap-tahap tertentu yaitu: (1)
menentukan siapa yang diwawancarai, (2) mencari tahu bagaimana cara sebaiknya
untuk mengadakan kontak dengan responden, (3) mengadakan persiapan yang
matang untuk pelaksanaan wawancara, sehingga menghasilkan data yang akurat.
Adapun materi yang digunakan dalam wawancara meliputi keadaan sekolah,
komponen pembelajaran serta proses pelaksanaan pembelajaran materi Gerak
Dasar Tari Gaya Surakarta di sekolah.

1.7 Teknik Analisis Data
Tahap yang dilakukan setelah data diperoleh ada tahap analisis data. Pada
tahap ini data yang diperoleh diolah melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi data,
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penyajian data dan kesimpulan. Berikut merupakan uraian singkat mengenai
ketiga tahap analisis data tersebut.
1.5.1 Reduksi data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan proses
analisis data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi
data. Data yang didapat pada saat tahap pengumpulan data di SMP Negeri 27
Semarang diolah dan disortir, mana data yang dibutuhkan dan mana data yang
tidak digunakan. Setelah tahapan ini selesai, tahapan selanjutnya adalah tahapan
penyajian data.
1.5.2 Penyajian data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian
yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk wacana naratif
(penceritaan kronologis) yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang
banyak jumlahnya ke dalam bentuk yang disederhanakan dengan cara sedemikian
rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang telah
direduksi dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya
juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
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1.5.3 Kesimpulan/Verifikasi
Verifikasi merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab dari awal
pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif harus mampu mencari bendabenda, mencatat keteraturan , pola-pola, konfigurasi yang semua itu merupakan
satu kesatuan yang utuh, bahkan barangkali ada keterkaitan alur, sebab akibat,
serta preposisi. Hasil dari penelitian ini didasarkan dari definisi–definisi yang ada
kemudian diolah untuk menjadi suatu konsep yang teratur. Konsep inilah yang
dijadikan alat mencapai data dan analisis data oleh penulis. Data yang telah
dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan
fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan
penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

1.8 Teknik keabsahan data
Keabsahan data dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan
temuan hasil penelitian dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Teknik
pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria tersebut
adalah derajat kepercayaan. Kriteria ini menuntut penelitian ini agar dapat
dipercaya oleh pembaca yang kritis dan dapat dibuktikan oleh orang-orang yang
menyediakan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.
Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kriteria
derajat kepercayaan. Penggunaan kriteria tersebut bertujuan agar data hasil
penelitian yang telah dilakukan dapat dipercaya oleh pembaca yang kritis. Selain
itu, penggunaan kriteria tersebut bertujuan agar hasil yang didapat di lapangan
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pada saat observasi dapat dibuktikan oleh responden sehingga data yang didapat
memiliki derajat kepercayaan yang tinggi sebagaimana informasi yang
dikumpulkan.
Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu (Kinesti 2013: 44). Salah satu cara paling
penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan
triangulasi metode, teori dan sumber data (Bungin 2007: 256).
3.5.1 Triangulasi kejujuran peneliti dilakukan untuk menguji kejujuran,
subjektivitas dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan
(Bungin 2007: 257). Triangulasi ini dilakukanuntuk menguji kejujuran,
subjektifitas dan kemampuan merekam data aaoleh peneliti di lapangan.
3.5.2 Triangulasi

Sumber

memungkinkan

peneliti

untuk

melakukan

perbandingan dan pengecekan ulang melalui cara yang berbeda dalam
bentuk kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil
pengamatan dengan hasil wawancara (Paton dalam Bungin, 2007: 257).
serta melengkapi informasi. Data yang telah didapat akan dibandingkan
antara hasil pengamatan dan hasil wawancara. Triangulasi sumber ini
memberi kesempatan untuk: 1) responden menilai hasil penelitian; 2)
mengoreksi kekliruan oleh sumber data; 3) menyediakan informasi secara
sukarela (Moleong dalam Bungin 2007: 257).

39

3.5.3 Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap
penggunaan metode pengumpulan data, apakah data yang didapat
menggunakan metode interview sama dengan metode observasi, atau
apakah hasil informasi sesuai dengan data yang diberikan ketika interview
(Bungin 2007: 257). Berkaitan dengan data yang didapat, apabila terdapat
perbedaan antara hasil metode interview dan observasi, peneliti harus
dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Tujuannya yaitu untuk mencari
kesamaan data dengan metode yang berbeda.
3.5.4 Triangulasi teori dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan
menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema
atau penjelasan pembanding (Bungin 2007: 257). Sebuah data yang
didapat dari hasil penelitian bisa saja dicari dengan teori lain. Penggunaan
teori lain tersebut bertujuan untuk membandingkan data hasil penelitian
dengan teori pertama dengan teori kedua. Apabila peneliti gagal
mengungkapkan data hasil yang diperoleh dengan teori kedua, justru
penelitian tersebut berhasil atau derajat kepercayaan hasil penelitian sudah
tinggi.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi
sumber. Penggunaan teknik ini beralasan karena data yang didapat bisa dicek
ulang sehingga data bisa dianggap valid.

BAB 5
PENUTUP

5.1

Simpulan
Hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV dapat ditarik

simpulan bahwa pembelajaran motif gerak dasar tari gaya Surakarta di SMP N 27
Semarang

menggunakan

Kurikulum

Tingkat

Satuan

Pendidikan

KTSP.

Pembelajaran seni tari di SMPN 27 Semarang memiliki daya dukung tinggi baik
dari aspek siswa, guru, sarana prasarana maupun sistem penilaian. Pembelajaran
seni budaya memiliki kontribusi baik berkaitan dengan kompetensi siswa maupun
dalam mendukung kegiatan sekolah terbukti dengan berbagai prestasi sekolah di
bidang Seni tari. Komponen pembelajaran motif gerak dasar tari gaya Surakarta
meliputi tujuan, guru, siswa, materi atau bahan pembelajaran, metode
pembelajaran, media pembelajaran, penunjang dan evaluasi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran seni tari. Faktor
internal meliputi minat siswa, perhatian siswa, kedekatan guru dengan siswa yang
sangat membaur sehingga siswa nyaman dan menyukai pelajaran seni tari,
keterampilan guru dan kreativitas guru dalam penggunaanan media, sarana dan
prasarana sangat yang mendukung keberhasilan pembelajaran. Faktor eksternal
meliputi kurang luas ruangan, karena setiap mengajar satu kelas saat praktek tari
yang diikuti masih terlihat penuh sesak tidak dapat bergerak.
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5.2

Saran
Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut.

5.2.1 Bagi guru dalam penggunaan media pembelajaran bisa ditingkatkan agar
selain siswa tidak merasa bosan pada pelajaran seni tari, guru juga lebih
mengasah kreativitasnya dengan mengikuti pelatihan, seminar dan
sebagainya.
5.2.2 Pihak sekolah bisa menambah dan lebih melengkapi sarana-prasarana
serta fasilitas pendukung pembelajaran seni budaya. Hal tersebut perlu
dilakukan untuk mengembangkan keterampilan siswa secara lebih
lengkap. Antusisas siswa perlu mendapatkan perhatian sekolah, sehingga
kedepan sekolah dapat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sekolah
lain khususnya dalam bidang seni tari. Hal ini diharapkan menjadi salah
satu daya tarik sekolah pada penerimaan siswa baru tahun-tahun yang
akan datang.
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Lampiran 1. Instrument penelitian
PEDOMAN OBSERVASI

1. Tujuan Observasi
Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana
proses pembelajaran morif dasar gerak tari di SMP Negeri 27 Semarang
2. Hal-Hal yang diobservasi
a. Gambaran umum lokasi penelitian
b. Sejarah berdirinya SMP Negeri 27 Semarang
c. Struktur Organisasi di SMP Negeri 27 Semarang
d. Sarana dan prasarana di SMP Negeri 27 Semarang
e. Proses pembelajaran motif dasar gerak tari di SMP Negeri 27
Semarang

3. Metode Observasi
Sebagai sarana dalam melakukan observasi, maka penelitian ini dilakukan
dengan pengumpulan data melalui metode observasi yang dilaksanakan
dengan cara terjun langsung ke lokasi. Terjun langsung ke lapangan
bertujuan untuk mengamati subyek yang akan diteliti.
Penelitian menggunakan pedoman observasi sebagai alat bantu berupa
buku dan kamera digital. Melalui observasi diharapkan bisa diperoleh
gambaran-gambaran konkret tentang proses pembelajaran motif dasar
gerak tari gaya Surakarta di kelas VII H SMP Negeri 27 Semarang.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan Wawancara
Tujuan dilakukan Wawancara pada penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana proses pembelajaran morif dasar gerak tari di SMP Negeri 27
Semarang.
2. Pembatasan
Materi wawancara dalam penelitian ini akan dibatasi pada:
a. Gambaran umum lokasi penelitian
b. Sejarah berdirinya SMP Negeri 27 Semarang
c. Struktur Organisasi di SMP Negeri 27 Semarang
d. Kurikulum serta proses pembelajaran motif dasar gerak tari di SMP Negeri 27
Semarang
3. Informan
Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan antara lain kepada:
3.1. Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Semarang
Hal yangakanditanyakanmeliputi:
3.1.1. Apakah bapak Kepala Sekolah menyenangi seni?
3.1.2. Di antara beberapa seni yang bapak senangi, apakah yang paling Bapak
sukai? Mengapa?
3.1.3. Apakah bapak setuju dengan diadakannya

lomba agar sekolah

mengirimkan wakil siswanya untuk berlomba?
3.1.4. Seandainya mengikuti lomba tapi tidak menang, apakah Bapak kecewa?

3.2. Staf Tata Usaha SMP Negeri 27 Semarang
Hal yang ditanyakan meliputi:
3.2.1. Di manakah alamat lengkap SMP Negeri 27 Semarang?
3.2.2. Bagaimana struktur organisasi di SMP Negeri 27 Semarang
3.2.3. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di SMP Negeri 27 Semarang?
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3.3. Guru Pengampu Pelajaran Seni Budaya
3.3.1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi guru?
3.3.2. Apakah latar belakang pendidikan Bapak/Ibu?
3.3.3. Berapa kali pelaksanaan Pembelajaran seni tari dilaksanakan dalam
seminggu?
3.3.4. Hari apa Pembelajaran seni tari dilaksanakan?
3.3.5. Jam berapa Pembelajaran seni tari dilaksanakan?
3.3.6. Apakah Bapak selalu hadir dalam kegiatan Pembelajaran seni tari?
3.3.7. Apakah fasilitas untuk prmbelajaran tari sudah memadai?
3.3.8. Bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran motif dasar gerak tari gaya
surakarta?
3.3.9. Bagaimana

Bapak/Ibu

memotivasi

siswa

agar

bisa

mengikuti

Pembelajaran seni tari?
3.3.10. Teknik apa yang Bapak/Ibu

lakukan agar siswa tidak jenuh dengan

pembelajaran Pembelajaran seni tari?
3.3.11. Usaha apa yang Bapak/Ibu lakukan agar minat siswa terhadap kegiatan
Pembelajaran seni tari besar?
3.3.12. Materi apa saja yang Bapak/Ibu berikan kepada siswa?
3.3.13. Apakah Bapak/Ibu

mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum

kegiatan Pembelajaran seni tari dilaksanakan?
3.3.14. Sumber bahan pembelajaran mengambil dari mana?
3.3.15. Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Pembelajaran
seni tari?

3.4. Peserta didik kelas VII H SMP Negeri 27 Semarang
Hal yang ditanyakan meliputi:
3.4.1. Bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pelajaran seni tari?
3.4.2. Apakah kamu pernah menari?
3.4.3. Apakah kamu pernah pentas tari?
3.4.4. Apakah kamu ikut sanggar tari?
3.4.5. Dalam satu minggu latihan berapa kali?
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3.4.6. Bagaimana perasaan kamu saat menari bersama?
3.4.7. Apakah menurut kalian senitari mudah dipelajari?
3.4.8. Apabila kalian ikut latihan di sanggar tari, apakah orang tua mengijinkan?
3.4.9. Apakah ada paksaan orang tua untuk mengikuti latihan tari?
3.4.10. Apakah keluarga kalian ada yang aktif di bidang seni tari?
3.4.11. Bila di sekolah diadakan lomba tari, apakah kamu mau ikut?
3.4.12. Seandainya kamu sudah lulus SMP dan masuk SMA/SMK, apakah akan
ikut terus latihan tari?
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Lampiran 2. Hasil wawancara
HASIL WAWANCARA
3.5. Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Semarang
3.5.1. Apakah bapak Kepala Sekolah menyenangi seni?
Ya, saya sangat menyukai seni
3.5.2. Di antara beberapa seni yang bapak senangi, apakah yang paling Bapak
sukai? Mengapa?
Ada, yakni seni suara. Karena tanpa guru-pun saya bisa latihan sendiri,
lewat kaset tape recorder
3.5.3. Apakah bapak setuju dengan diadakannya

lomba agar sekolah

mengirimkan wakil siswanya untuk berlomba?
Sangat setuju karena prestasi anak adalah prestasi sekolah juga
3.5.4. Seandainya mengikuti lomba tapi tidak menang, apakah Bapak kecewa?
Tidak, mengikuti lomba yang penting partisipasinya, soal juara atau tidak
itu nomor dua

3.6. Staf Tata Usaha SMP Negeri 27 Semarang
3.6.1. Di manakah alamat lengkap SMP Negeri 27 Semarang?
Jl. Ngesrep Timur Raya IV nomor 4 Kelurahan Sumurboto Kecamatan
Banyumanik Kota Semarang
3.6.2. Bagaimana struktur organisasi di SMP Negeri 27 Semarang
terlampir
3.6.3. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di SMP Negeri 27 Semarang?
Sudah lengkap, dari bidang iptek sampai computer, LCD, dan lain-lain
sudah lengkap
3.7. Guru Pengampu Pelajaran Seni Budaya
3.7.1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi guru?
1981
3.7.2. Apakah latar belakang pendidikan Bapak/Ibu?
D3 Seni Tari UNS
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3.7.3. Berapa kali pelaksanaan Pembelajaran seni tari dilaksanakan dalam
seminggu?
1 kali dalam seminggu
3.7.4. Hari apa Pembelajaran seni tari dilaksanakan?
Hari selasa
3.7.5. Jam berapa Pembelajaran seni tari dilaksanakan?
Jam ke-6 sampai jam ke-7
(pukul 10.55 s/d 12.20)
3.7.6. Apakah Bapak selalu hadir dalam kegiatan Pembelajaran seni tari?
ya
3.7.7. Apakah fasilitas untuk prmbelajaran tari sudah memadai?
sudah
3.7.8. Bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran motif dasar gerak tari gaya
surakarta?
Sangat baik, mereka senang, semangat dan kreatif
3.7.9. Bagaimana

Bapak/Ibu

memotivasi

siswa

agar

bisa

mengikuti

Pembelajaran seni tari?
Dengan memberikan / menampilkan gambaran tari melalui audio visual
kakak kelas yang menjadi juara taris erta hasil pagelaran akhir tahun
3.7.10. Teknik apa yang Bapak/Ibu lakukan agar siswa tidak jenuh dengan
pembelajaran Pembelajaran seni tari?
Dengan

menggantikan

berbagai

metode

pembelajaran

contohnya

pendekatan CTL, Demonstrasi, ceramah Tanya jawab dan life skill

3.7.11. Usaha apa yang Bapak/Ibu lakukan agar minat siswa terhadap kegiatan
Pembelajaran seni tari besar?
Dengan memberikan penghargaan bagi siswa yang melakukan gerak tari
terbaik serta memberikan nasihat bahwa dengan menari kita dapat
berkreatifitas sesuai dengan kemampuan
3.7.12. Materi apa saja yang Bapak/Ibu berikan kepada siswa?
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Motif dasar gerak tari putrid gaya Surakarta
3.7.13. Apakah Bapak/Ibu

mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum

kegiatan Pembelajaran seni tari dilaksanakan?
ya
3.7.14. Sumber bahan pembelajaran mengambil dari mana?
-Buku pembelajaran tari kelas 7
- ambil dari internet
3.7.15. Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Pembelajaran
seni tari?
- metode ceramah
- metode Tanya jawab
- metode demonstrasi

3.8. Peserta didik kelas VII H SMP Negeri 27 Semarang
(1)
3.8.1. Bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pelajaran seni tari?
senang
3.8.2. Apakah kamu pernah menari?
pernah
3.8.3. Apakah kamu pernah pentas tari?
Pernah 4 kali, di kecamatan, gedung wanita, wonderia, dan balai kota
3.8.4. Apakah kamu ikut sanggar tari?
Tidak, ikut sama guru sekolah
3.8.5. Dalam satu minggu latihan berapa kali?
3 kali seminggu
3.8.6. Bagaimana perasaan kamu saat menari bersama?
Saya senang mengikuti pembelajaran seni tari. Saya suka karena dengan
tari saya bisa mengembangkan kemampuan saya.
3.8.7. Apakah menurut kalian senitari mudah dipelajari?
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Kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit. Tergantung materi apa yang
disampaikan
3.8.8. Apabila kalian ikut latihan di sanggar tari, apakah orang tua mengijinkan?
Mengijinkan, apabila biaya terjangkau
3.8.9. Apakah ada paksaan orang tua untuk mengikuti latihan tari?
Tidak ada paksaan
3.8.10. Apakah keluarga kalian ada yang aktif di bidang seni tari?
Ada, ibu
3.8.11. Bila di sekolah diadakan lomba tari, apakah kamu mau ikut?
Saya mau ikut, untuk menambah wawasan
3.8.12. Seandainya kamu sudah lulus SMP dan masuk SMA/SMK, apakah akan
ikut terus latihan tari?
Saya akan terus ikut latihan, biar tambah pintar dan tambah pengalaman
karena menari adalah hobi saya.

(2)
3.8.13. Bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pelajaran seni tari?
Ya, saya senang
3.8.14. Apakah kamu pernah menari?
Pernah waktu SD
3.8.15. Apakah kamu pernah pentas tari?
Pernah waktu SD juga
3.8.16. Apakah kamu ikut sanggar tari?
Tidak
3.8.17. Dalam satu minggu latihan berapa kali?
Tidak pasti, kadang seminggu sekali kadang tidak pernah
3.8.18. Bagaimana perasaan kamu saat menari bersama?
Saya senang tari. Alasan saya kenapa saya senang adalah kalau melihat
orang menari itu terlihat indah dan cantik-cantik.
3.8.19. Apakah menurut kalian senitari mudah dipelajari?
Sulit, tapi kalau telaten ya bakal bisa
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3.8.20. Apabila kalian ikut latihan di sanggar tari, apakah orang tua mengijinkan?
Mengijinkan, malah didukung
3.8.21. Apakah ada paksaan orang tua untuk mengikuti latihan tari?
Tidak ada paksaan
3.8.22. Apakah keluarga kalian ada yang aktif di bidang seni tari?
Tidak ada
3.8.23. Bila di sekolah diadakan lomba tari, apakah kamu mau ikut?
Saya mau ikut, untuk menambah pengalaman
3.8.24. Seandainya kamu sudah lulus SMP dan masuk SMA/SMK, apakah akan
ikut terus latihan tari?
Saya akan ikut, biar tambah pengalaman dan juga wawasan.

