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SARI 

 

Setiyowati, Mulyo. 2015. Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) Dalam 

Pembelajaran Seni Tari di Kelas Terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

Purwokerto. Skripsi, Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Dra. Malarsih, M.Sn., dan Pembimbing II: Drs. Bintang Hanggoro Putra, 

M.Hum. 

Kata Kunci: Metode, Pembelajaran, Sanggar 

 Jalur pendidikan ada 3 yaitu formal, nonformal, dan informal. Sanggar 

merupakan tempat pelatihan dalam jenis pendidikan nonformal. Sanggar Dharmo 

Yuwono merupakan salah satu sanggar di Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan 

pembelajaran di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono menggunakan metode 

SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis), metode ini milik Bahasa Indonesia yang 

diadopsi pada tari, sehingga harus diikuti metode imam/ meniru, karena 

karakteristik tari dengan bahasa berbeda. Metode SAS (Struktur, Analitis, dan 

Sintesis) lebih memperhatikan kreatifitas dan keaktifan siswa. 

 Masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan metode SAS dan 

faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan metode SAS dalam 

pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, dan mendeskripsikan pelaksanaan 

metode SAS, serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan metode SAS dalam pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar 

Dharmo Yuwono Purwokerto. 

 Peneliti menggunakan pendekatan pedagogis bahwa guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran membantu, mendorong, dan membimbing perbuatan 

belajar anak didiknya, juga perlu diakui ada beberapa siswa yang dapat berhasil 

menerima pelajaran yang diberikan gurunya dengan baik. Hal ini dikaitkan 

dengan pembelajaran di sanggar bahwa siswa mampu memahami materi pelajaran 

dengan kemampuan dirinya sendiri. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan pada kelas terampil ada 3 tahap yaitu bagian awal, bagian inti, dan 

bagian penutup. Pada bagian inti terdapat metode SAS yang dipadukan dengan 

metode imam, dan demonstrasi. Penyampaian materi secara struktural yaitu 

keseluruhan, analitis menjelaskan ragam gerak secara penggal per penggal, dan 

sintesis menggabungkan kembali menjadi satu kesatuan. Evaluasi sebagai ujian 

kenaikan tingkat diadakan pada bulan Juni, serta beberapa faktor pendukung dan 

faktor penghambat metode SAS dalam pembelajaran seni tari di kelas terampil 

Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, pengajar lebih memperhatikan lagi dari 

cara mengatur waktu supaya tidak terburu-buru dalam menjelaskan materi. 

Pengajar dan siswa lebih meningkatkan kerjasama dengan baik misalnya 

diusahakan berangkat tepat waktu, sehingga waktu dapat dimanfaatkan secara 

efektif. Pada alat pendukung pembelajaran, tape recorder yang sudah lama 

dipakai bisa digantikan dengan yang baru guna meningkatkan pelaksanaan 

pembelajaran selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bab VI pasal 13 ayat 1 

menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, 

dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal 

adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat/ berjenjang, pendidikan yang 

diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini 

mempunyai jenjang pendidikan yang sudah jelas, adapun pendidikan tersebut 

yaitu: pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. 

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, kegiatan terorganisasi dan 

sistematis. Pendidikan nonformal memiliki tujuan dan kegiatan yang 

terorganisasi, diselenggarakan di lingkungan masyarakat dan lembaga-lembaga 

untuk melayani kebutuhan belajar khusus para peserta didik. Pendidikan informal 

yaitu jalur pendidikan yang tidak diarahkan untuk melayani kebutuhan belajar 

yang terorganisasi, kegiatan pendidikan ini lebih umum berjalan dengan 

sendirinya. Kegiatan pendidik ini berlangsung mulai dari keluarga, hubungan 

dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan (Cahyati. 2012. 

https://ramacahyati8910.wordpress.com/2012/11/15/perbedaan-pendidikan-

formal-non-formal-dan-informal/ diunduh Senin 06/04/15 pukul 20.00 WIB).  

https://ramacahyati8910.wordpress.com/2012/11/15/perbedaan-pendidikan-formal-non-formal-dan-informal/
https://ramacahyati8910.wordpress.com/2012/11/15/perbedaan-pendidikan-formal-non-formal-dan-informal/
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Sanggar merupakan tempat pelatihan yang termasuk dalam jenis 

pendidikan nonformal, suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh kelompok 

atau komunitas untuk melakukan suatu kegiatan. Sanggar tari adalah wadah 

kegiatan dalam membantu dan menunjang keberhasilan dan penguasaan dalam 

bidang pengetahuan keterampilan, sehingga tentu saja skill dalam tarinya yang 

berpengaruh terhadap hasil evaluasi pembelajaran dan juga terhadap tujuan yang 

akan dicapai, berbeda dengan sekolah formal walaupun sama-sama diajarkan tari 

dan pelajaran seni budaya lain seperti seni musik, seni rupa namun yang diajarkan 

di sekolah lebih diutamakan prosesnya dalam belajar mengajar dan juga proses 

mengenal seni budaya bukan hasil dari belajar menari siswa seperti di sanggar. 

Pembelajaran di sanggar bertujuan untuk apresiasi dan kreasi siswa, secara tidak 

langsung dapat mengembangkan bakat yang dimiliki anak didiknya agar tercipta 

anak didik yang berkualitas. 

Pembelajaran yang berkualitas tercipta karena adanya berbagai strategi 

maupun metode yang dipakai oleh guru atau pengajar. Metode merupakan cara 

yang dipakai seorang pengajar untuk menyampaikan materi kepada peserta didik 

supaya materi yang disampaikan lebih mudah dipahami. Pengajar harus mampu 

menguasai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik sehingga dengan 

berbagai metode apapun materi dapat dipahami siswanya. Metode SAS (Struktur, 

Analitis, dan Sintesis)  milik Bahasa Indonesia untuk belajar membaca siswa 

Sekolah Dasar (Broto 1974) kemudian diadopsi pada pelajaran seni tari, sehingga 

harus diikuti metode imam/ meniru, karena karakteristik tari dengan bahasa 

berbeda. Metode pembelajaran tari terbagi menjadi 5 yaitu metode imam, metode 
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SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis), metode demonstrasi, metode kunjungan, 

metode klasikal, dan metode campuran (Abdurachman dan Iyus 1979:100). 

Pembelajaran tari yang dilaksanakan di Sanggar Dharmo Yuwono khususnya di 

kelas terampil menggunakan metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis), 

namun pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung metode SAS (Struktur, 

Analitis, dan Sintesis) tidak lepas dari metode imam/ meniru serta metode 

demonstrasi karena pada dasarnya siswa akan meniru gerak yang diajarkan 

gurunya. 

Di daerah Kabupaten Banyumas kurang lebih masih terdapat 8 sanggar 

tari yang masih aktif yaitu Sanggar Dharmo Yuwono, Sanggar Graha Mustika, 

Sanggar Bilawa, Sanggar Kamajaya, Sanggar Kamandaka, Sanggar Srikandi, 

Sanggar Kalamangsa, dan Sanggar Ngesti Laras. Ada satu sanggar yang berbeda 

dengan sanggar lainnya yaitu Sanggar Dharmo Yuwono yang berdiri di bawah 

naungan Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu dan Anak Terlantar Dharmo 

Yuwono, namun sekarang posisinya sudah sejajar dengan Panti Asuhan Yatim 

Piatu dan saling bekerja sama selama sanggar itu berdiri untuk berlangsungnya 

roda kehidupan di sanggar. 

Sanggar Dharmo Yuwono merupakan sanggar yang sudah lama berdiri di 

Kabupaten Banyumas, sanggar yang selalu memperhatikan kualitas peserta 

didiknya. Di sanggar ini materi tarian yang disampaikan sesuai tingkatan masing-

masing kelas. Sanggar ini berbeda dengan sanggar-sanggar yang berada di 

Kabupaten Banyumas karena Sanggar Dharmo Yuwono sudah memiliki tingkatan 

kelas, ada panduan mengajarnya, memperhatikan metode yang digunakan, dan 



 

 

 

 

4 

siswa di sanggar ini sering mengikuti kegiatan seperti acara Hari Jadi Kabupaten 

Banyumas. 

Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) adalah sebuah metode 

yang tergolong ke dalam suatu metode pembaharuan dalam mengajar seni tari. 

Sebuah metode yang lebih memperhatikan “inner working of dance” dimana cara 

penerapannya pertama-tama guru memberikan struktur tarian secara utuh dan 

murid menirukannya, kemudian diulang kembali lalu diberikan secara unsuriah 

(Abdurachman dan Iyus 1979:100). Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) 

merupakan metode perpaduan yaitu metode yang mengarah pada ketelitian dan 

kecermatan pada pelaksanaan pembelajarannya secara rinci. Keunggulan dari 

metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) adalah materi tari yang diajarkan 

melalui beberapa tahapan secara terperinci dan terstruktur misalnya diajarkan 

bagian selut, bagian sabetan, bagian lumaksana maupun gerakan tangan, kaki, dan 

kepala, sehingga murid sanggar dapat dengan mudah memahami dan lebih jelas 

dalam pelaksanaan pembelajarannya. Murid juga akan lebih mencermati setiap 

bagian gerakan dan akan lebih menghafal nama ragam gerak dalam materi yang 

diajarkan, setelah ragam gerak diajarkan per tahapan baru digabungkan menjadi 

satu tarian yang utuh. Pada akhirnya metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) 

dapat memancing siswa berfikir secara sistematis dan runtut, karena materi yang 

diberikan dilakukan secara bertahap sehingga siswa lebih memahami materi tari 

yang diajarkan. 

Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono lebih memperhatikan 
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kreatifitas dan keaktifan siswa, berbeda dengan 7 sanggar yang lain di Kabupaten 

Banyumas. Pelaksanaan pembelajaran di sanggar lain di Kabupaten Banyumas 

pada umumnya bersifat imitatif tidak mengutamakan keaktifan siswa. Metode 

SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) ini juga dalam pembelajarannya 

menggunakan metode imam atau meniru karena menari menggunakan gerak dan 

harus dicontohkan gurunya atau pengajarnya. Materi yang diberikan pada saat 

pelaksanaan pembelajaran di kelas terampil dilakukan secara bertahap, hal ini 

lebih mempermudah siswa dalam memahami setiap ragam gerak yang diajarkan. 

Kelas terampil di Sanggar Dharmo Yuwono ini merupakan kelas terakhir dari 

kelima tingkatan kelas, sehingga siswa lebih diutamakan keterampilan dan bentuk 

badan yang proporsional dalam menari. Siswa dituntut tidak hanya hafal tarian 

yang diajarkan, namun dapat menghayati tarian yang dibawakan dengan 

kemampuan yang optimal dan juga mampu memahami ragam gerak per 

bagiannya secara runtut dan benar. Anak lebih mudah memahami materi tari yang 

diberikan dan pada kelas terakhir memang dituntut untuk lebih berkualitas dari 

segi keterampilannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) dalam 

pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

Purwokerto, dalam pelaksanaannya pun tidak lepas dari metode imam, 

demonstrasi, dan ceramah. Siswa di kelas terampil sudah melalui beberapa 

tahapan kelas dan mempunyai modal yang cukup untuk mengasah keterampilan 

yang dimiliki. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) 

dalam pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

Purwokerto ? 

1.2.2 Faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan metode 

SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) dalam pembelajaran seni tari di 

kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan untuk, 

1.3.1 Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan metode SAS (Struktur, 

Analitis, dan Sintesis) dalam pembelajaran seni tari di kelas terampil 

Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto. 

1.3.2 Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat pelaksanaan metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) 

dalam pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

Purwokerto. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun manfaat tersebut 

sebagai berikut : 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang sanggar Dharmo Yuwono 

Purwokerto. 

1.4.1.2 Hasil penelitian dapat dijadikan sumber bacaan pada penelitian berikutnya 

yang membutuhkan informasi tentang pembelajaran tari. 

1.4.1.3 Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang praktek mengajar 

menggunakan metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan 

pembelajaran di kelas terampil menggunakan metode SAS. 

1.4.2.2 Bagi sanggar dapat memperkaya pengetahuan tentang metode 

pembelajaran tari. 

1.4.2.3 Bagi masyarakat dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan 

tentang Sanggar Dharmo Yuwono serta dapat menjaga kelestarian tari 

klasik maupun tari kreasi terutama tari Banyumasan. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Penelitian tentang metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) dalam 

pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto 

akan diuraikan menjadi 3 bagian sebagai berikut: 

1.5.1 Bagian Awal 

Bagian ini berisi tentang Halaman Judul, Persetujuan Pembimbing, 

Pengesahan, Pernyataan, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Sari, 

Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar serta Daftar Lampiran. 
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1.5.2 Bagian Isi 

Bagian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu : 

BAB I : Pendahuluan 

Berisi tentang alasan pemilihan judul (Latar Belakang), 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Skripsi. 

BAB II :  Tinjauan Pustaka dan Landasan Teoretis 

Berisi tentang Tinjauan Pustaka, Landasan Teoritis berisi 

(Pengertian Pembelajaran, Komponen Pembelajaran, Pengertian Seni 

Tari, Metode Pembelajaran Tari, Metode SAS (Struktur, Analitis, dan 

Sintesis, dan Sanggar) serta Kerangka Berfikir. 

BAB III : Metode Penelitian 

Berisi tentang Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber Data, 

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Keabsahan 

Data. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Mencakup tentang Kedudukan Sanggar Dharmo Yuwono, Sejarah 

Sanggar Dharmo Yuwono, Eksistensi Sanggar Dharmo Yuwono, 

Organisasi Sanggar, Administrasi Sanggar Dharmo Yuwono, Manajemen 

Sanggar Dharmo Yuwono, Program Sanggar Dharmo Yuwono, 

Pelaksanaan Pembelajaran Seni Tari di Kelas Terampil, Pelaksanaan 

metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) di Kelas Terampil, 
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Pementasan Sanggar Dharmo Yuwono, Faktor Pendukung, dan Faktor 

Penghambat Pelaksanaan Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis). 

BAB V : Penutup 

 Berisi tentang Simpulan dan Saran dari hasil penelitian. 

1.5.3 Bagian Akhir 

Bagian ini terdapat Daftar Pustaka yang berkaitan dengan penelitian dan 

Lampiran yang memuat kelengkapan-kelengkapan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 Sebelum penelitian tentang Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) 

dalam pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

Purwokerto, peneliti mencari dan mempelajari penelitian terdahulu sebagai bahan 

referensi yang dilakukan peneliti. Acuan referensi tersebut antara lain: 

 Yesi Setiyowati (Skripsi UNNES 2014). Judul penelitian Pembelajaran 

Seni Tari Di Sanggar Tari Purnama Sidi Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Grobogan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah 

pelaksanaan pembelajaran seni tari pada tingkat kelas pemula, kelas lanjutan, dan 

kelas semi terampil di Sanggar Tari Purnama Sidi Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan, 2) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan 

pembelajaran seni tari di Sanggar Tari Purnama Sidi Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran terdapat 3 kegiatan yaitu kegiatan awal yang berisi tentang 

apersepsi dengan menggunakan metode ceramah serta pemanasan tubuh, kegiatan 

inti berisi penjelasan materi dengan menggunakan metode-metode pembelajaran 

yang digunakan yaitu metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan metode 

latihan atau drill, kegiatan akhir berisi evaluasi yang terdiri dari evaluasi harian, 

dan evaluasi akhir semester. Faktor yang mempengaruhi kelancaran proses 

pelaksanaan pembelajaran seni tari di Sanggar Tari Purnama Sidi didukung pula 
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dengan adanya sarana dan prasarana berupa laptop, speaker, kaset, VCD, kostum, 

properti, serta ruangan kelas. 

 Perbedaan penelitian Pembelajaran Seni Tari Di Sanggar Tari Purnama 

Sidi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan penelitian Metode SAS 

(Struktur, Analitis, dan Sintesis) dalam Pembelajaran Seni Tari di Kelas Terampil 

Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto. Pada penelitian ini fokus pada 

pelaksanaan pembelajaran tari secara umum dengan menggunakan metode lebih 

dari satu, sedangkan pada penelitian Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) 

dalam Pembelajaran Seni Tari di Kelas Terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

Purwokerto membahas metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) secara 

khusus dalam pelaksanaan pembelajaran tari. Hubungan kedua penelitian ini 

adalah sama-sama membahas bagaimana berlangsungnya pelaksanaan 

pembelajaran seni tari di sanggar tari. 

 Hamidah Wardani (Skripsi UNNES 2011). Judul penelitian Pendekatan 

RME (Realistic Mathematics Education) Dalam Pembelajaran Tari Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler Di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penerapan pendekatan RME 

Dalam Pembelajaran Tari Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Di Taman Kanak-Kanak 

Al-Azhar 14 Semarang, 2) bagaimana hasil belajar pada kegiatan ekstrakurikuler 

seni tari di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang dengan penerapan 

pendekatan RME. Hasil dari penelitian pembelajaran seni tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler melalui penerapan pendekatan RME di Taman Kanak-Kanak Al-
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Azhar 14 Semarang melalui pemberian materi pola lantai yang terimplementasi 

juga pada ketiga elemen dasar tari yaitu aspek gerak, ruang, dan waktu. 

 Perbedaan antara penelitian Pendekatan RME Dalam Pembelajaran Tari 

Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

dengan penelitian Metode SAS dalam Pembelajaran Seni Tari di Kelas Terampil 

Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto. Pada penelitian ini fokus pada prosedur 

pembelajaran yang bertitik tolak pada proses belajar mandiri dengan 

menempatkan matematika pada realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal 

pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dalam penerapan 

menggunakan metode RME dilihat dari cara guru menyampaikan materi dalam 

penyebutan pola lantai yang terangkum juga dalam 3 elemen dasar tari (aspek 

gerak, ruang, dan waktu). Gerakan pada materi yang diberikan mempunyai 

korelasi dengan bidang studi matematika. Sedangkan pada penelitian Metode SAS 

(Struktur, Analitis, dan Sintesis) dalam Pembelajaran Seni Tari di Kelas Terampil 

Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto membahas penerapan metode SAS 

(Struktur, Analitis, dan Sintesis) secara khusus pada pembelajaran seni tari, 

metode yang pada awalnya diajarkan secara utuh kemudian diulang kembali 

dengan penjelasan gerak per bagian secara rinci, setelah itu gerak digabungkan 

kembali menjadi satu kesatuan tari yang utuh. Penelitian ini sama-sama 

menggunakan suatu metode untuk mendukung berlangsungnya pelaksanaan 

pembelajaran seni tari di sanggar. 

 Valentina Susi Ispahani (Jurnal Harmonia UNNES 2011). Judul 

Penelitian Apresiasi sebagai Salah Satu Pendekatan dalam Pembelajaran Seni Tari 
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di SMP. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana proses pembelajaran 

seni tari dengan menggunakan pendekatan apresiasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran seni tari di SMP mampu 

memotivasi siswa untuk mempelajari tari dengan pendekatan apresiasi, 

membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan, guru mampu 

menggunakan pendekatan dengan optimal, metode serta teknik pembelajaran yang 

tepat dan media pembelajaran yang cukup memadai. Proses pembelajaran dimulai 

dari guru mempersiapkan perangkat pengajaran yaitu silabus dan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran), siswa melihat pertunjukkan tari yang berbeda melalui 

VCD tari kemudian didiskusikan mengenai tari yang dilihat, setelah itu hasilnya 

dipresentasikan, dan yang terakhir mendemonstrasikan tari kreasi dari hasil 

penggabungan pola lantai gerak tari. 

 Perbedaan antara penelitian Apresiasi sebagai Salah Satu Pendekatan 

dalam Pembelajaran Seni Tari di SMP dengan penelitian Metode SAS (Struktur, 

Analitis, dan Sintesis) dalam Pembelajaran Seni Tari di Kelas Terampil Sanggar 

Dharmo Yuwono Purwokerto. Pada penelitian ini fokus pada bagaimana cara 

memberikan materi dengan pendekatan apresiasi yaitu siswa diarahkan untuk 

mengamati VCD yang ditonton sehingga siswa mampu meningkatkan 

keterampilan dalam mempraktikan dan memahami materi tari tersebut. Sedangkan 

pada penelitian Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) dalam Pembelajaran 

Seni Tari di Kelas Terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto membahas 

langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu tahap pendahuluan, inti, 

dan penutup. Pada tahap inti yaitu penerapan metode SAS (Struktur, Analitis, dan 



 

 

 

 

14 

Sintesis), pengajar memberikan materi tari secara utuh kemudian diulang kembali 

diajarkan gerak secara unsuriah atau per bagian, setelah itu ragam gerak 

digabungkan kembali menjadi satu kesatuan tari yang utuh. Penelitian ini sama-

sama menggunakan suatu metode untuk mendukung berlangsungnya pelaksanaan 

pembelajaran seni tari di sanggar. 

2.2  Landasan Teoritis 

2.2.1  Pembelajaran  

Pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:17) adalah 

proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Unsur 

terpenting dalam mengajar ialah merangsang serta mengarahkan siswa belajar. 

Mengajar pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar menolong siswa untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, ide, serta apresiasi yang menjurus 

kepada perubahan tingkah laku dan pertumbuhan siswa (Subiyanto dalam 

Novitasari 2015:6). 

Hamalik (2008:57) mengartikan pembelajaran adalah suatu organisasi 

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, 

dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Serta 

Hamalik (2008:148) menjelaskan pembelajaran adalah suatu interaksi timbal balik 

antara guru dan siswa. Guru memberikan bimbingan dan menyediakan berbagai 

kesempatan yang dapat mendorong siswa belajar dan untuk memperoleh 

pengalaman sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran 

ditandai oleh tingkat penguasaan kemampuan dan pembentukan kepribadian. 
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Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih 

baik (Darsono dalam Ningrum 2014:13). Sedangkan Sudjana dalam Ningrum 

(2014:14) mengartikan pembelajaran adalah upaya sistematik dan disengaja untuk 

menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar mengajar. 

Pembelajaran adalah aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak 

sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran dapat diartikan sebagai produk 

interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. 

Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar 

lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan (Trianto 2010:17). 

Sugandi dalam Ningrum (2014:13) juga menterjemahkan arti 

pembelajaran yaitu dari kata “instruction” yang bersifat self instruction (dari 

dalam) dan eksternal instruction (dari luar). Pembelajaran yang bersifat eksternal 

antara lain berasal dari guru yang disebut sebagai teaching atau pengajaran, jadi 

salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar tentang sesuatu yaitu dengan 

adanya perubahan dalam dirinya. Salman dalam Ningrum (2014:13) menyatakan 

perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat 

pengertian (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik) maupun yang menyangkut 

nilai dan sikap (afektif). 

Suparman (2012:10) mengartikan pembelajaran merupakan suatu 

rangkaian peristiwa yang mempengaruhi siswa sehingga perubahan perilaku yang 

disebut hasil belajar terfasilitasi. Pembelajaran mengandung makna bahwa 
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serangkaian kegiatan belajar itu dirancang lebih dahulu agar terarah pada 

tercapainya perubahan perilaku yang diharapkan. Rangkaian kegiatan itu 

dilaksanakan siswa dengan atau tanpa fasilitasi guru namun melalui perencanaan. 

Dapat diartikan bahwa pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang 

direncanakan lebih dahulu oleh penyelenggara pendidikan atau oleh guru 

sehingga dapat terarah pada hasil belajar tertentu. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli tentang pembelajaran dapat diartikan 

bahwa pembelajaran merupakan suatu organisasi yang tersusun merupakan proses 

belajar mengajar antara guru, siswa, dan terjadi interaksi timbal balik antara 

keduanya, sehingga siswa mampu melaksanakan kegiatan belajar dengan arah 

yang lebih baik, dan guru mampu membimbing siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2.2.2  Komponen Pembelajaran 

Ada beberapa pendapat menurut para ahli, komponen-komponen 

pembelajaran sebagai suatu sistem interaksi edukatif terdiri dari 10 komponen 

yaitu menurut Djamarah (2010:16) komponen pembelajaran meliputi guru, tujuan, 

bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber pelajaran, dan 

evaluasi; Djamarah dan Aswan (2013:41) komponen pembelajaran meliputi 

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

serta evaluasi; Hamalik (2013:77) komponen pembelajaran meliputi siswa, dan 

tujuan; sedangkan Sanjaya (2006:56) menambahkan komponen pembelajaran 

yaitu media. 

 



 

 

 

 

17 

2.2.2.1  Guru 

 Djamarah (2010:36) mengartikan guru adalah sosok arsitektur yang dapat 

membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang 

berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia 

susila yang cakap serta diharapkan mampu membangun dirinya, bangsa, dan 

negara. 

 Tugas guru sebagai profesi yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak 

didik. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kepada anak didik. Melatih berarti mengembangkan keterampilan dan 

menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik (Djamarah 

2010:37). 

2.2.2.2  Siswa 

 Siswa merupakan subjek belajar, sebagai manusia yang berpotensi maka 

dalam diri siswa ada suatu daya yang dapat tumbuh dan berkembang di sepanjang 

usianya. Potensi siswa sebagai daya yang tersedia sedangkan pendidikan sebagai 

alat yang ampuh untuk mengembangkan daya itu. Bila siswa sebagai komponen 

inti dalam kegiatan pendidikan, maka siswalah sebagai pokok persoalan dalam 

interaksi edukatif (Djamarah 2010:52). 

 Hamalik (2013:99) mengartikan siswa sebagai salah satu komponen 

dalam pengajaran, disamping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Pada 

dasarnya siswa adalah unsur penentu satu komponen maka dapat dikatakan bahwa 
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siswa adalah komponen yang terpenting di antara komponen lainnya, dan siswa 

adalah unsur penentu dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya murid, guru 

tidak akan mengajar, karena murid adalah komponen terpenting dalam hubungan 

proses belajar mengajar. 

 Susilo dalam Novitasari (2015:9) mengatakan siswa adalah pihak yang 

akan menerima dan memperoleh seperangkat kemampuan yang terumuskan dalam 

kurikulum berbasis kompetensi. Hal ini siswa perlu diposisikan sebagai subjek 

implementasi kurikulum, sehingga kurikulum bukan diperuntukkan bagi guru, 

akan tetapi diperuntukkan untuk siswa. 

2.2.2.3  Tujuan Pembelajaran 

 Kegiatan yang tidak pernah absen dari agenda kegiatan guru dalam 

memprogramkan kegiatan pengajaran adalah pembuatan tujuan pembelajaran. 

Tujuan mempunyai arti penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Tujuan dapat 

memberikan arah yang jelas dan pasti kemana kegiatan pembelajaran akan dibawa 

oleh guru. Guru dapat menyeleksi tindakan mana yang harus dilakukan dan 

tindakan mana yang harus ditinggalkan dengan berpedoman pada tujuan 

(Djamarah 2010:17). 

 Tujuan pembelajaran juga terhimpun sejumlah norma yang akan 

ditanamkan ke dalam diri setiap anak didik. Tercapai tidaknya tujuan 

pembelajaran dapat diketahui dari penguasaan anak didik terhadap bahan yang 

diberikan selama kegiatan interaksi edukatif berlangsung (Djamarah 2010:17). 

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

kegiatan, tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan dan tujuan 
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adalah suatu cita-cita yang dicapai dalam kegiatannya. Tujuan dalam pendidikan 

dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Tujuan terdapat 

sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Tujuan mempunyai 

jenjang dari yang luas dan umum sampai kepada yang sempit atau khusus. 

Merumuskan tujuan harus benar-benar memperhatikan kesinambungan setiap 

jenjang tujuan dalam pendidikan dan pengajaran (Djamarah dan Aswan 2013:42).

 Tujuan adalah komponen yang dapat mempengaruhi komponen 

pengajaran lainnya seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan 

metode, alat, sumber pelajaran, dan evaluasi. Semua komponen itu harus 

bersesuaian dan didayagunakan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien 

mungkin. Bila salah satu komponen tidak sesuai dengan tujuan, maka pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Djamarah dan Aswan 2013:42). 

 Hamalik (2013:80) mengatakan tujuan pengajaran memiliki nilai yang 

terpenting dan merupakan faktor utama kegiatan proses belajar mengajar. Nilai-

nilai tujuan dalam pengajaran diantaranya adalah 1) tujuan pendidikan 

mengarahkan serta membimbing kegiatan guru dan murid dalam proses 

pengajaran, 2) tujuan pendidikan yang baik akan memberikan motivasi kepada 

guru dan siswa, 3) tujuan pendidikan memberikan pedoman atau petunjuk kepada 

guru dalam rangka memilih dan menentukan metode mengajar atau menyediakan 

lingkungan belajar bagi siswa, 4) tujuan pendidikan penting maknanya dalam 

rangka memilih dan menentukan alat peraga pendidikan yang akan dipergunakan, 
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5) Tujuan pendidikan penting dalam menentukan alat atau teknik penilaian guru 

terhadap hasil belajar siswa. 

2.2.2.4  Bahan Pelajaran 

 Bahan adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses interaksi 

edukatif. Tanpa bahan pelajaran proses interaksi edukatif tidak akan berjalan. 

Bahan pelajaran mutlak harus dikuasai guru dengan baik. Ada dua permasalahan 

dalam penguasaan bahan pelajaran ini, yakni penguasaan bahan pelajaran pokok 

dan bahan pelajaran pelengkap. Bahan pelajaran adalah unsur inti dalam kegiatan 

interaksi edukatif. Oleh karena itu, harus diupayakan untuk dikuasai oleh anak 

didik (Djamarah 2010:17-18). 

 Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran proses belajar mengajar tidak akan 

berjalan. Guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai bahan pelajaran 

yang akan disampaikannya pada anak didik. Bahan adalah salah satu sumber 

belajar bagi anak didik. Bahan yang disebut sebagai sumber belajar (pengajaran) 

ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran (Djamarah dan 

Aswan 2013:43). 

 Bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik akan 

memotivasi anak didik dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas anak didik akan 

berkurang bila bahan pelajaran yang guru berikan tidak atau kurang menarik 

perhatiannya, hal ini disebabkan cara mengajar yang mengabaikan prinsip-prinsip 

mengajar, seperti apersepsi dan korelasi. Bahan pelajaran merupakan komponen 

yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran, sebab bahan adalah inti dalam proses 
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belajar mengajar yang akan disampaikan kepada anak didik (Djamarah dan 

Aswan 2013:44). 

2.2.2.5 Kegiatan Belajar Mengajar 

 Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala 

sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Semua komponen pengajaran akan berproses di dalamnya. Komponen 

inti yakni manusiawi, guru, dan anak didik melakukan kegiatan dengan tugas serta 

tanggungjawab dalam kebersamaan berlandaskan interaksi normatif untuk 

bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran (Djamarah 2010:18). 

 Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala 

sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar 

mengajar. Kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen 

pengajaran, kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah 

ditetapkan dapat dicapai (Djamarah dan Aswan 2013:44). 

 Kegiatan belajar mengajar pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) 

menghendaki aktivitas anak didik seoptimal mungkin. Guru sebaiknya 

memperhatikan perbedaan individual anak didik, yaitu pada aspek biologis, 

intelektual, dan psikologis. Kerangka berfikir demikian dimaksudkan agar guru 

mudah dalam melakukan pendekatan kepada setiap anak didik secara individual. 

Kegiatan belajar mengajar yang bagaimanapun juga ditentukan dari baik atau 

tidaknya program pengajaran yang telah dilakukan dan akan berpengaruh terhadap 

tujuan yang akan dicapai (Djamarah dan Aswan 2013:45). 
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2.2.2.6  Metode Pembelajaran 

 Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Metode diperlukan oleh guru guna kepentingan 

pembelajaran. Tugas guru dalam pelaksanaannya sangat jarang menggunakan satu 

metode, tetapi selalu memakai lebih dari satu metode. Karakteristik metode yang 

memiliki kelebihan dan kelemahan menuntut guru untuk menggunakan metode 

yang bervariasi (Djamarah 2010:19). 

 Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya 

bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir 

(Djamarah dan Aswan 2013:46). 

 Kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus terpaku dengan 

menggunakan satu metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang 

bervariasi agar jalannya pengajaran tidak membosankan, dan menarik perhatian 

anak didik. Penggunaan metode yang bervariasi tidak akan menguntungkan 

kegiatan belajar mengajar bila penggunaannya tidak tepat, dan sesuai dengan 

situasi yang mendukungnya serta dengan kondisi psikologis anak didik (Djamarah 

dan Aswan 2013:46). 

2.2.2.7  Alat 

 Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran. Sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 

mencapai tujuan, alat tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai 

pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan (Djamarah 2010:19). 
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 Kegiatan interaksi edukatif biasanya dipergunakan alat nonmaterial dan 

alat material. Alat nonmaterial berupa suruhan, perintah, larangan, nasihat. 

Sedangkan alat material atau alat bantu pengajaran berupa globe, papan tulis, batu 

kapur, gambar, diagram, lukisan, slide, video (Djamarah 2010:19). 

 Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai 

tujuan pengajaran. Alat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu alat dan alat bantu 

pengajaran. Yang dimaksud dengan alat adalah berupa suruhan, perintah, 

larangan. Sedangkan alat bantu pengajaran adalah berupa globe, papan tulis, batu 

tulis, batu kapur, gambar, diagram, slide, video. Ahli lain membagi alat 

pendidikan dan pengajaran menjadi dua (alat material dan alat nonmaterial) 

(Djamarah dan Aswan 2013:47). 

 Alat material termasuk alat bantu audiovisual di dalamnya. Sebagai alat 

bantu dalam pendidikan dan pengajaran, alat material (audiovisual) mempunyai 

sifat sebagai berikut: (1) kemampuan untuk meningkatkan persepsi, (2) 

kemampuan untuk meningkatkan pengertian, (3) kemampuan untuk meningkatkan 

transper (pengalihan) belajar, (4) kemampuan untuk memberikan penguatan 

(reinforcement) atau pengetahuan hasil yang dicapai, (5) kemampuan untuk 

meningkatkan retensi (ingatan) (Djamarah dan Aswan 2013:47). 

2.2.2.8  Media 

 Sadiman dalam Kustandi dan Bambang (2013:7) mengemukakan media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Raharjo dalam 

Kustandi dan Bambang (2013:7) media merupakan wadah dari pesan yang oleh 

sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, materi 
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yang diterima adalah pesan instruksional, sedangkan tujuan yang dicapai adalah 

tercapainya proses belajar. Sanjaya (2006:170) mengartikan media pembelajaran 

secara khusus mempunyai fungsi dan berperan dalam kegiatan pembelajaran, 

yaitu untuk (1) menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu, (2) 

memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu, (3) menambah gairah dan 

motivasi belajar siswa. 

 Djamarah dan Aswan (2013:120-121) menyatakan media sebagai wahana 

penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Media adalah sumber belajar, 

maka secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa 

yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan, dan keterampilan. 

Media dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi pelajaran karena 

media dapat sebagai perantara. Dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat 

bantu dalam proses belajar mengajar yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan 

guna mencapai tujuan pengajaran. 

2.2.2.9  Sumber Pelajaran 

 Sumber belajar sesungguhnya ada dimana-mana yaitu di sekolah, di 

halaman, di pusat kota, di pedesaan. Pemanfaatan sumber-sumber pengajaran 

tersebut tergantung pada kreativitas guru, waktu, biaya serta kebijakan-kebijakan 

lainnya. Segala sesuatu dapat dipergunakan sebagai sumber belajar sesuai 

kepentingan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Djamarah 2010:20). 

 Winataputra dan Ardiwinata dalam Djamarah dan Aswan (2013:48) 

menyatakan sumber-sumber bahan dan belajar adalah sebagai sesuatu yang dapat 

dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk 
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belajar seseorang. Sumber belajar itu merupakan bahan atau materi untuk 

menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar. 

Sebab hakikatnya belajar adalah untuk mendapatkan hal-hal baru (perubahan) 

(Djamarah dan Aswan 2013:48). 

 Roestiyah dalam Djamarah dan Aswan (2013:48) juga mengartikan 

bahwa sumber-sumber belajar itu adalah: (1) manusia (dalam keluarga, sekolah 

dan masyarakat), (2) buku atau perpustakaan, (3) mass media (majalah, surat 

kabar, radio, tv), (4) dalam lingkungan, (5) alat pengajaran (buku pelajaran, peta, 

gambar, kaset, tape, papan tulis, kapur, spidol), (6) museum (tempat penyimpanan 

benda-benda kuno). 

 Winataputra dan Ardiwinata dalam Djamarah dan Aswan (2013:49) 

berpendapat bahwa terdapat sekurang-kurangnya lima macam sumber belajar 

yaitu: (1) manusia, (2) buku atau perpustakaan, (3) media massa, (4) alam 

lingkungan meliputi: alam lingkungan terbuka, alam lingkungan sejarah atau 

peninggalan sejarah, alam lingkungan manusia, (5) media pendidikan. 

2.2.2.10  Evaluasi  

 Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data 

tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru 

dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai 

seperangkat instrumen penggali data seperti tes perbuatan, tes tertulis, dan tes 

lisan (Djamarah 2010:20). 

 Tujuan evaluasi adalah untuk mengumpulkan data-data yang 

membuktikan taraf kemajuan anak didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Hal ini memungkinkan guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat, dan 

menilai metode mengajar yang dipergunakan (Djamarah 2010:21). 

 Wand dan Brown dalam Djamarah dan Aswan (2013:50) evaluasi adalah 

suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nurkancana 

dan Sumartana dalam Djamarah dan Aswan (2013:50) evaluasi pendidikan dapat 

diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai sebagai 

sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya 

dengan dunia pendidikan. Roestiyah dalam Djamarah dan Aswan (2013:50) 

menyatakan evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, 

sedalam-dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui 

sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong serta mengembangkan 

kemampuan belajar. 

 Ada 10 komponen pembelajaran menurut para ahli dan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa suatu proses pembelajaran tidak akan berjalan baik tanpa 

adanya komponen-komponen pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran 

sebagai suatu sistem interaksi edukatif terdiri dari guru, siswa, tujuan 

pembelajaran, bahan pengajaran, kegiatan belajar mengajar, metode pembelajaran, 

alat, media, sumber pelajaran, dan evaluasi yang saling mempengaruhi satu sama 

lain. 

2.2.3 Pengertian Seni Tari 

Tari merupakan alat ekspresi maupun sarana komunikasi seorang 

seniman kepada orang lain (penonton/ penikmat). Tari sebagai alat ekspresi 

mampu menciptakan untaian gerak yang dapat membuat penikmatnya peka 
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terhadap sesuatu yang ada dan yang terjadi di sekitarnya. Tari adalah sebuah 

ungkapan, pernyataan, dan ekspresi dalam gerak yang memuat komentar-

komentar mengenai realitas kehidupan, yang bisa merasuk di benak penikmatnya 

setelah pertunjukkan selesai (Jazuli 1994:1). 

Gerak yang ritmis merupakan bahan baku tari,  gerak yang ritmis tersebut 

harus lahir dari jiwa manusia karena tari sebagai ekspresi yang diungkapkan 

manusia untuk dinikmati dengan rasa. Tari adalah bentuk gerak yang indah dan 

lahir dari tubuh yang bergerak, berirama, dan berjiwa sesuai dengan maksud, dan 

tujuan tari. Beberapa aspek pengertian tari yaitu bentuk, gerak, tubuh, irama, jiwa, 

maksud, dan tujuan tari (Jazuli 1994:3). Kehadiran bentuk tari akan tampak pada 

desain gerak, pola kesinambungan gerak, dan didukung dengan unsur-unsur 

pendukung penampilan tari serta kesesuaian dengan maksud dan tujuan tari 

(Jazuli 1994:4). Di dalam gerak terkadung tenaga atau energi yang mencakup 

ruang dan waktu. Gejala yang menimbulkan gerak adalah tenaga, dan bergerak 

berarti memerlukan ruang dan membutuhkan waktu ketika proses gerak 

berlangsung. Timbulnya gerak dalam tari berasal dari proses pengolahan yang 

telah mengalami stilisasi dan distorsi (Jazuli 1994:5). 

Tubuh bagi seorang penari merupakan sarana komunikasi untuk 

membawakan peranannya dipentaskan di depan para penontonnya, kedudukan 

tubuh di dalam tari dan peranan tubuh sebagai media komunikasi yang khas, maka 

tubuh merupakan alat, wahana atau instrumen di dalam tari (Jazuli 1994:6). 

Pengendalian irama dengan tekanan-tekanan gerak yang tepat akan menimbulkan 

sajian tari yang memiliki greget dan berkesan tidak monoton. Penguasaan 



 

 

 

 

28 

terhadap irama menjadi jembatan untuk menampilkan sebuah tari yang dinamis 

dan mempunyai daya hidup bila dinikmati. Ada 3 macam kepekaan irama yang 

harus dikuasai oleh seorang penari yaitu 1) kepekaan terhadap irama iringan (lagu 

atau gendhing), 2) kepekaan terhadap irama gerak yaitu menggerakkan anggota 

tubuh dengan tempo yang telah ditentukan, 3) kepekaan terhadap irama jarak 

yaitu pengambilan jarak antara anggota tubuh yang digerakkan sesuai dengan tata 

aturan yang ditetapkan pada suatu tarian tertentu (Jazuli 1994:6-7). 

Soedarsono dalam Malarsih (2007:3) berpendapat bahwa tari adalah 

ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-gerak ritmis yang indah. 

Mardawa dalam Malarsih (2007:3) mengemukakan bahwa, tari merupakan salah 

satu cabang seni yang dilukiskan dalam bentuk wiraga, wirama, dan wirasa. 

Suryobrongto dalam Malarsih (2007:3) menjelaskan Wiraga adalah gerak seluruh 

anggota badan yang sesuai antara sikap gerak, perubahan gerak, dan perpindahan 

geraknya. Wirama adalah gerak yang teratur, dan sesuai, serta selaras dengan pola 

iringan (musik). Keteraturan gerak dapat dilihat pada pola gerak. Pola gerak 

mempunyai gugus gerak, bagian gugus gerak adalah kalimat gerak, dalam kalimat 

gerak terdapat frase gerak, bagian terkecil frase gerak adalah motif gerak. Pola-

pola gerak tersebut senantiasa berkaitan dengan irama musik, sebab dalam tari 

harus ada keharmonisan antara irama gerak, dan irama musik. Wirasa adalah 

kesesuaian antara wiraga dengan ekspresi dalam mengungkapkan maksud isi tari 

yang dibawakan. 

Kussudiardjo dalam Ningrum (2014:18) menyatakan seni tari adalah 

suatu bagian dari kesenian. Arti seni tari adalah keindahan gerak anggota-anggota 
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badan manusia yang bergerak berirama, dan berjiwa atau dapat juga diberi arti 

bahwa seni tari adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang 

bergerak, berirama, dan berjiwa yang harmonis. 

Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-

gerak ritmis yang indah dan dilukiskan dalam bentuk wiraga, wirama, wirasa 

yang selaras dan harmonis. Beberapa aspek pengertian tari yaitu bentuk, gerak, 

tubuh, irama, jiwa, maksud, dan tujuan tari. Timbulnya gerak dalam tari berasal 

dari proses pengolahan yang telah mengalami stilisasi dan distorsi. Tubuh sebagai 

bahasa gerak yang menjadi media komunikasi yang universal kepada penonton 

untuk dinikmati siapa saja, dan pada waktu kapan saja.  

2.2.4 Metode Pembelajaran Tari 

Abdurachman dan Iyus (1979:98-101) membedakan metode 

pembelajaran dalam tari sebagai berikut: 

2.2.4.1 Metode Imam 

Metode Imam adalah salah satu sistem memberikan pelajaran tari yang 

umum. Para guru biasanya mengajar bentuk keseluruhan tari, dan anak secara 

tidak langsung disuruh menirukan gerakan yang diajarkan guru 

2.2.4.2 Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) 

Metode SAS adalah sebuah metode yang tergolong ke dalam suatu 

metode yang baru, metode ini digunakan untuk mengajar seni tari. Sebuah metode 

yang lebih memperhatikan “inner working of dance” dimana cara penerapannya 

pertama-tama guru memberikan struktur tarian secara utuh atau keseluruhan dan 
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murid menirukannya, kemudian diulang kembali selanjutnya gerak diajarkan 

secara unsuriah atau per bagian. 

2.2.4.3 Metode Kunjungan 

Metode kunjungan sama diartikan dengan study tour sebuah metode yang 

diperuntukkan agar memperkaya pengamatan, dan pengalaman murid juga untuk 

memperkenalkan murid kepada objek-objek serta nilai seni budaya. Dapat juga 

menambah ilmu pengetahuan murid. 

2.2.4.4 Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah guru mendemonstrasikan bentuk-bentuk 

gerak, ragam-ragam gerak atau bentuk tarian secara utuh bisa lewat VCD maupun 

gurunya sendiri untuk diperhatikan oleh anak yang akhirnya ditiru anak. 

2.2.4.5 Metode Klasikal 

Metode klasikal adalah metode pelajaran yang disampaikan kepada 

seluruh siswa bersama-sama. Bagi siswa yang mempunyai daya tangkap kurang, 

diberikan pelajaran khusus dalam pelajaran ekstrakurikuler. Demikian pula bagi 

murid yang mempunyai kemampuan yang cukup tinggi, diarahkan dan dibina 

untuk perkembangan selanjutnya. 

Metode pembelajaran tari ada 5 yaitu metode imam, metode SAS, 

metode kunjungan, metode demonstrasi, dan metode klasikal. Salah satunya 

metode SAS yang merupakan metode yang diterapkan dengan struktur yang urut 

dan terperinci. 
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2.2.5 Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) 

Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) menurut Broto (1974) 

awalnya diterapkan pada pelajaran Bahasa Indonesia, metode SAS (Struktur, 

Analitis, dan Sintesis) khususnya disediakan untuk belajar membaca permulaan di 

kelas permulaan Sekolah Dasar. Lebih luas lagi metode SAS (Struktur, Analitis, 

dan Sintesis) dapat dipergunakan dalam berbagai bidang pengajaran. Metode SAS 

(Struktur, Analitis, dan Sintesis) mempunyai langkah-langkah berlandaskan 

operasional dengan urutan: 1) struktural menampilkan keseluruhan, 2) analitik 

melakukan proses penguraian, 3) sintetik melakukan penggabungan kembali 

kepada bentuk struktural semula. Hal ini akan memberikan dampak positif 

terhadap daya ingat, dan pemahaman anak (Widyatun. 2012. 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/metode-pembelajaran-struktural-

analitik.html diunduh Selasa 19/05/15 pukul 14.00 WIB). 

Landasan pedagogiknya yaitu mengembangkan potensi dan pengalaman 

anak serta membimbing anak menemukan jawaban suatu masalah. Landasan 

psikologisnya bahwa pengamatan pertama bersifat global dan bahwa anak usia 

sekolah memiliki sifat ingin tahu. Segi baik dari metode SAS (Struktur, Analitis, 

dan Sintesis) yaitu metode ini dapat digunakan sebagai landasan berfikir analisis 

dengan langkah-langkah yang membuat anak mudah mengikuti prosedur dan akan 

cepat memahami materi pelajaran. Pengajar juga harus lebih kreatif, dan terampil 

serta sabar. Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) berlandaskan beberapa 

prinsip yaitu sejalan dengan prinsip linguistik (ilmu bahasa) yang memandang 

satuan bahasa terkecil untuk berkomunikasi adalah kalimat. Kalimat dibentuk oleh 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/metode-pembelajaran-struktural-analitik.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/metode-pembelajaran-struktural-analitik.html
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satuan-satuan bahasa di bawahnya yakni kata, suku kata, dan fonem (huruf-huruf), 

metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) mempertimbangkan pengalaman 

berbahasa siswa Sekolah Dasar, metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) 

terdapat pada pelajaran Bahasa Indonesia pada umumnya (Widyatun. 2012. 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/metode-pembelajaran-struktural-

analitik.html diunduh Selasa 19/05/15 pukul 14.00 WIB). 

Langkah-langkah dalam pembelajaran membaca bahasa Indonesia 

dimulai dari sebuah anak diberikan sebuah struktur yang memberi makna lengkap 

maupun keseluruhan yaitu struktur kalimat, struktur kalimat yang digali dari 

pengalaman berbahasa si pembelajar itu sendiri dan anak dikenalkan struktur 

kalimat. Langkah selanjutnya melalui proses analitis, proses analitis sendiri bisa 

diartikan penguraian, dan anak dikenalkan dengan konsep kata. Kalimat yang utuh 

dijadikan tonggak dasar untuk pembelajaran membaca permulaan diuraikan ke 

dalam satuan-satuan bahasa yang lebih kecil yang disebut kata. Proses 

penganalisaan dalam pembelajaran membaca ini meliputi 1) kalimat menjadi kata-

kata, 2) kata menjadi suku kata, dan 3) SAS menjadi huruf-huruf. Setelah anak 

mampu menguraikan, selanjutnya anak didorong untuk melakukan kerja sintesis 

atau menggabungkan. Satuan-satuan bahasa yang telah terurai satu persatu lalu 

dikembalikan lagi kepada satuannya semula, yakni dari huruf-huruf menjadi SAS, 

suku kata menjadi kata, dan kata-kata menjadi satu kalimat. Melalui proses 

sintesis anak-anak menemukan kembali wujud struktur semula yakni sebuah 

kalimat yang utuh. Proses ini memberikan dampak positif terhadap daya ingat, 

dan pemahaman anak karena anak lebih mendalami materi yang diajarkan. 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/metode-pembelajaran-struktural-analitik.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/metode-pembelajaran-struktural-analitik.html
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Akhirnya anak akan lebih merasa percaya diri atas kemampuan dirinya sendiri, 

dan sikap seperti ini akan membantu anak dalam mencapai keberhasilan belajar 

(Rosmana. 2009. https://iyosrosmana.wordpress.com/2009/09/30/41/ diunduh 

Selasa 02/06/15 pukul 21.00 WIB). 

Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) dalam pembelajaran seni 

tari hampir sama dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, namun seni tari 

menggunakan gerak bukan bahasa. Mula-mula siswa pada proses struktural yaitu 

terlebih dahulu diajarkan tarian secara utuh yang memberikan makna lengkap 

maupun keseluruhan. Selanjutnya, melalui proses analitis yaitu siswa diajarkan 

gerakan penggal per penggal, gerakan lebih diuraikan secara unsuriah, dan 

mendalam pada ragam geraknya. Tarian yang utuh menjadi tonggak dasar untuk 

pembelajaran seni tari, dan diuraikan ke dalam uraian gerak yang lebih kecil 

disebut frase gerak. Proses menganalisa meliputi tarian diajarkan secara utuh 

kemudian diulang kembali geraknya penggal per penggal secara unsuriah. 

Kemudian setelah anak mampu menguraikan per bagian geraknya, selanjutnya 

anak didorong untuk melakukan kerja sintesis atau penggabungan. Melalui proses 

sintesis, anak-anak menemukan kembali wujud struktur semula yaitu satu 

kesatuan tarian yang utuh dari awal sampai akhir. Proses ini memberikan dampak 

positif terhadap daya ingat, dan pemahaman anak karena anak lebih mendalami 

materi yang diajarkan. Anak akan lebih memahami, dan hafal urutan tari yang 

diajarkan serta lebih merasa percaya diri atas kemampuan dirinya sendiri. Sikap 

seperti ini akan membantu anak dalam mencapai keberhasilan belajar. 

https://iyosrosmana.wordpress.com/2009/09/30/41/
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Suparman (2012:88) menyatakan pandangan sistem dalam memecahkan 

suatu masalah menciptakan pendekatan sistem yang berujung pada analisis sistem 

(system analysis), dan sintesis sistem (system synthesis). Walaupun diantara 

keduanya mempunyai pengertian yang berbeda namun mempunyai tujuan yang 

sama yaitu berfungsi untuk memecahkan suatu masalah. Penggunaan pendekatan 

sistem ditandai dengan teridentifikasinya berbagai kemungkinan penyebab, 

berbagai kemungkinan solusi sebelum dapat terpilih satu metode atau solusi yang 

tepat dan paling baik, serta efektif dan efisien. 

Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) merupakan sebuah metode 

baru untuk mengajar. Metode ini digunakan untuk mengajar seni tari. Sebuah 

metode yang lebih memperhatikan “inner working of dance” dimana cara 

penerapannya guru memberikan struktur tarian secara utuh pada permulaan dan 

murid menirukannya, kemudian diulang kembali selanjutnya diberikan gerakan 

secara unsuriah (Abdurachman dan Iyus 1979:100). 

Pengertian metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) dari berbagai 

ahli dapat ditarik kesimpulannya bahwa pada pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) berawal dari siswa 

diberi gambaran tentang tari yang akan mereka pelajari secara keseluruhan pada 

tahap ini dinamakan secara struktural siswa diberi materi gerakan secara utuh 

terlebih dahulu, lalu pada tahap sintesis siswa mengulang kembali ragam gerak 

per bagian dari awal sampai akhir. Selanjutnya, pada tahap sintesis yaitu 

penggabungan kembali dari keseluruhan gerak yang sudah dipelajari. Ragam 
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gerak tersebut digabungkan kembali menjadi satu kesatuan keseluruhan bentuk 

tari yang utuh. 

2.2.6  Sanggar 

Sanggar adalah lembaga pelatihan yang termasuk dalam jenis pendidikan 

nonformal, sanggar merupakan suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh 

kelompok atau komunitas untuk melakukan suatu kegiatan. Sanggar merupakan 

tempat melakukan kegiatan dalam berbagai bidang kesenian. Ada banyak sanggar 

yang dikenal masyarakat seperti sanggar musik, sanggar rias, sanggar senam, 

sanggar lukis, dan sanggar tari (Yulistio dalam Novitasari 2015:22). 

Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu 

komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan. Sanggar seni 

adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau 

sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan seni seperti seni tari, seni 

lukis, seni musik, seni peran, dan sebagainya. Kegiatan yang ada dalam sebuah 

sanggar seni berupa kegiatan pembelajaran yang meliputi proses dari 

pembelajaran, penciptaan hingga produksi, dan semua proses hampir sebagian 

besar di dalam sanggar (tergantung ada atau tidaknya fasilitas dalam sanggar) 

(Yulistio dalam Novitasari 2015:22). 

2.2.6.1  Sanggar Tari 

Sanggar tari adalah satu wadah seniman untuk beraktifitas serta 

menyelenggarakannya masih sedikit yang dikelola secara profesional maka 

sanggar-sanggar tersebut berlokasi di kota besar yang beraktifitas keseniannya 

cukup tinggi. Sanggar tari sangat diperlukan kehadirannya oleh masyarakat, 
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seniman, dan pemerintah sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan kesenian 

tari di Indonesia. Sanggar tari diharapkan sebagai tempat dalam upaya menjaga 

dan melestarikan kesenian tari baik seni tari tradisi maupun seni tari modern, 

sebagai tempat pelatihan yang di dalamnya akan terjadi proses belajar mengajar 

serta tempat beberapa seniman bekerja sama sehingga menghasilkan suatu 

kreativitas pada seni khususnya seni tari, dan sebagai tempat penelitian serta 

apresiasi (Hartono 2000:45). 

Sanggar tari adalah tempat beraktifitas yang berkaitan tentang 

kesenitarian. Komponen yang menunjang kehidupan seni meliputi: seniman 

sebagai pencipta karya, karya seni yang merupakan bentuk nyata dari suatu karya 

seni yang dapat dihayati, dinikmati dan ditangkap dengan panca indera serta 

penghayat yaitu masyarakat konsumen tari. Ketiga komponen tersebut harus ada. 

Bila tidak ada maka syarat untuk kehidupan berkesenian akan gagal (Sutopo 

dalam Hartono 2000:45-46). 

2.2.6.1.1 Organisasi 

 Sebuah kegiatan akan dapat berjalan manakala suatu wadah yang disebut 

organisasi dapat berkembang secara optimal di dalam mencapai tujuannya 

(Sutomo 2011:3). Pengorganisasian adalah proses mengatur dan menghubungkan 

pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga tugas organisasi dapat diselesaikan 

secara efektif dan efisien oleh orang-orang. Pada intinya organisasi adalah 

koordinasi secara rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan 

bersama yang dirumuskan secara eksplesit, melalui pengaturan dan pembagian 
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kerja serta melalui hierarki kekuasaan dan tanggungjawab (Louis dalam Sutomo 

2011:101-102). 

2.2.6.1.2 Administrasi 

 Administrasi dalam arti luas merupakan seluruh proses kerjasama antara 

dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan 

prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Administrasi erat 

kaitannya dengan istilah manajemen. Dalam perkembangannya istilah manajemen 

disamakan secara substansial dengan istilah administrasi. Administrasi lebih luas 

ruang lingkupnya dibandingkan dengan manajemen. Keduanya menekankan pada 

tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja untuk keuntungan yang lebih besar 

(Sutomo 2011:1-2). 

2.2.6.1.3 Manajemen 

 Manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang manajer, di dalam sebuah sanggar manajer yang dimaksud adalah 

pengelola sanggar itu sendiri. Seorang pengelola sanggar dalam pencapaian tujuan 

sanggar tentunya akan melakukan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan 

dan memiliki tingkatan jenjang tertentu,dalam hal ini yang dimaksud adalah 

proses (Sutomo 2011:12). 

Sanggar merupakan tempat atau perkumpulan sekelompok orang untuk 

melakukan suatu kegiatan yang pada umumnya bertujuan demi munculnya ide-ide 

baru lalu dikembangkan sehingga hasilnya dapat disampaikan dan diterima 

masyarakat. Didirikannya sanggar tari bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
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manusia dan menumbuh kembangkan kesenian yang sudah ada sesuai dengan 

perkembangan masyarakat di sekitarnya. 

2.3  Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka berfikir 

Sumber : Mulyo Setiyowati 

Metode SAS dalam Pembelajaran Tari 

Pelaksanaan Langkah-Langkah 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Faktor 

pendukung dan 

Faktor 

Penghambat 

Hasil pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan metode SAS 

Faktor yang 

mempengaruhi 

1. Guru 

2. Siswa 

3. Tujuan 

Pembelajaran 

4. Bahan Pelajaran 

5. Kegiatan Belajar 

Mengajar 

6. Metode 

Pembelajaran 

7. Alat 

8. Media 

9. Sumber Pelajaran 

10. Evaluasi 

 

1. Struktural (pemberian 

materi secara 

keseluruhan) 

2. Analitis (pemberian 

materi secara penggal-

per penggal) 

3. Sintesis (materi 

digabungkan kembali 

menjadi satu) 
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Penulis mendeskripsikan dan menjelaskan metode SAS (Struktur, 

Analitis, dan Sintesis) pada pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar 

Dharmo Yuwono Purwokerto. Pada pelaksanaan pembelajaran, di dalamnya 

terdapat komponen-komponen pembelajaran antara lain: guru, siswa, tujuan 

pembelajaran, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode pembelajaran, 

alat, media, sumber pelajaran, dan evaluasi. Langkah-langkah dalam pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode SAS pada awalnya materi diberikan secara 

struktural atau keseluruhan terlebih dahulu, setelah itu tahap analitis yaitu gerak 

diulang kembali diajarkan secara penggal per penggal atau unsuriah. Selanjutnya 

sintesis yaitu ragam gerak yang sudah diajarkan, digabungkan kembali menjadi 

satu kesatuan tari yang utuh. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat 

yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pembelajaran. Faktor pendukung yang 

mendukung jalannya pelaksanaan pembelajaran supaya pembelajaran dapat 

berjalan optimal, namun pelaksanaan pembelajaran tidak lepas dari kendala dan 

permasalahan yang muncul, maka sebab itu ada cara-cara yang digunakan untuk 

mengatasi kendala ataupun permasalahan tersebut, supaya pelaksanaan 

pembelajaran tari menggunakan metode SAS dapat berjalan secara optimal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum 

lama, dinamakan metode postpositivistik yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivistik dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih 

berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan 

(Sugiyono 2009:7-8). Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang 

alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 

peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika obyek tersebut 

(Sugiyono 2009:8). Penelitian kualitatif bersifat holistik, teori yang harus dimiliki 

peneliti kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena 

yang berkembang di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

mendalam dan dituntut dalam menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, 

dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data (Sugiyono 2009:213). 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif karena penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas 

terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto menggunakan metode SAS 

(Struktur, Analitis, dan Sintesis). Penerapan metode yang pengajarannya 

diberikan secara unsuriah, dan pengajar mampu menganalisis masing-masing 
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gerakan per bagian serta menggabungkan kembali menjadi satu kesatuan tari yang 

utuh dan siswa dituntut untuk aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan pedagogis yaitu tindakan-

tindakan pembelajaran bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran membantu, 

mendorong, dan membimbing perbuatan belajar anak didiknya, juga perlu diakui 

ada beberapa siswa yang dapat berhasil menerima pelajaran yang diberikan 

gurunya dengan baik. Adapun perbuatan yang salah mendidik dapat menghalangi 

perbuatan belajar anak didiknya (Mustaqim 2008:84). Fokus penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan dan menjelaskan metode SAS (Struktur, Analitis, dan 

Sintesis) dalam pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

Purwokerto serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1  Data  

Data yang diambil adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode SAS, mengetahui, dan 

mendeskripsikan faktor pendukung serta faktor penghambat Metode SAS dalam 

Pembelajaran Seni Tari di Kelas Terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto. 

Data yang disusun menjadi sebuah informasi berasal dari narasumber yang 

dipandang memiliki wawasan atau informasi yang peneliti butuhkan. Data 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian. Data yang diperoleh dari bagaimana metode SAS dalam pelaksanaan 
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pembelajaran seni tari di kelas terampil. Peneliti memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan berdasarkan sumber data dan informasi yang terdiri dari 

narasumber yang dipandang memiliki pengetahuan, wawasan, dan informasi dari 

masalah yang akan dikaji. Narasumber tersebut yaitu Bapak Carlan, Ketua 

Sanggar Dharmo Yuwono; Ibu Ida Sulistyarini, Pengajar di Kelas Terampil 

Sanggar Dharmo Yuwono, dan siswa-siswa kelas terampil di Sanggar Dharmo 

Yuwono yaitu Anisa, Alfina, Gusti, Kenya, Lufita, dan Nurul. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bacaan dan 

melalui kegiatan studi keperpustakaan, misalnya membaca buku Strategi Belajar 

Mengajar, buku Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, buku Seni Tari 

III, buku Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D, dan lain 

sebagainya. Adapun membaca jurnal yang berjudul Apresiasi sebagai Salah Satu 

Pendekatan dalam Pembelajaran Seni Tari di SMP dan jurnal Upaya 

Meningkatkan Keterampilan Menari Tari Klasik Gaya Surakarta Melalui 

Pendekatan Apresiasi. Mencari sumber di internet yaitu pengertian pendidikan 

formal, informal, dan nonformal; pengertian metode SAS, dan lain sebagainya. 

3.2.2  Sumber Data 

Sumber data merupakan data yang di dapat dari hasil wawancara yang 

terkait dengan hasil penelitian. Sumber data tersebut yaitu hasil wawancara 

dengan Ketua Sanggar Dharmo Yuwono Bapak Carlan,  pelatih di kelas terampil 

Ibu Ida Sulistyarini, dan siswa di kelas terampil yaitu Anisa, Alfina, Gusti, Kenya, 

Lufita, dan Nurul. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

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

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono 

2009:137).  

3.3.1  Observasi 

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengamati 

sesuatu, seseorang, suatu lingkungan, atau situasi secara tajam terinci, dan 

mencatatnya secara akurat (Rohidi 2011:182). Observasi merupakan pengamatan 

langsung yang digunakan untuk memperoleh data sesuai kejadian di lapangan 

meliputi objek penelitian pembelajaran tari di Sanggar Dharmo Yuwono 

khususnya di kelas terampil yaitu pelaksanaan pembelajaran, sarana dan prasarana 

yang menunjang pembelajaran, lingkungan sekitar sanggar di dalam maupun di 

luar sanggar, respon murid terhadap materi pembelajaran yang diajarkan, metode 

yang digunakan pengajar dalam menyampaikan materi pelajaran. Peneliti dalam 

melakukan observasi melakukan pencatatan secara sistematis dalam bentuk 

catatan lapangan. Peneliti dalam melakukan observasi dilengkapi dengan alat 

bantu lain yang menunjang pedoman observasi penelitian ini misalnya: kamera 

foto, buku, bolfoint, dan tape recorder. 
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Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengamati dan 

membuat catatan deskripsi terhadap pelaksanaan metode pembelajaran SAS yaitu 

dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan 

pembelajaran kepada siswanya. Manfaat observasi menurut Patton dan Sugiyono 

dalam Novitasari (2015:37) meliputi: 1) penulis mampu memahami konteks data 

secara keseluruhan, 2) penulis memperoleh pengalaman langsung, 3) penulis 

dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang 

yang berada dalam lingkungan itu karena telah dianggap biasa, 4) penulis dapat 

menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh responden dalam 

wawancara, 5) penulis dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden. 

 Peneliti melakukan observasi di Sanggar Dharmo Yuwono yang 

merupakan salah satu sanggar di daerah Purwokerto. Langkah-langkah yang 

dilakukan peneliti untuk memperoleh data observasi yaitu peneliti meminta izin 

kepada kepala Kelurahan Purwokerto Wetan dan Ketua Sanggar Dharmo 

Yuwono, selanjutnya peneliti mencatat data apa saja yang diperoleh selama 

observasi. Peneliti mengamati dan menganalisis jalannya pelaksanaan 

pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono dengan 

menggunakan metode SAS serta mencatat hal-hal yang mendukung 

berlangsungnya pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar 

Dharmo Yuwono. 

 Peneliti dalam melakukan observasi dilengkapi dengan alat bantu untuk 

mendukung metode penelitian ini berupa buku, alat tulis, dan alat bantu berupa 

kamera untuk memotret pada saat melakukan observasi. Melalui observasi dapat 



45 

 

 

 

dilakukan usaha untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang metode SAS 

dalam pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo 

Yuwono Purwokerto, mulai dari perencanaan pembelajaran sampai 

berlangsungnya pelaksanaan pembelajaran. 

3.3.2  Wawancara 

Wawancara digunakan apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan, dan keyakinan 

pribadi (Sugiyono 2009:137). Wawancara merupakan suatu teknik yang 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang kejadian oleh peneliti tidak dapat 

diamati sendiri secara langsung, baik karena tindakan atau peristiwa yang terjadi 

di masa lampau atau peneliti tidak diperbolehkan hadir di tempat kejadian itu 

(Rohidi 2011:208). 

Peneliti mempersiapkan instrumen penelitian secara tertulis yang 

ditujukan langsung kepada narasumber meliputi pertanyaan-pertanyaan sesuai 

dengan kedudukan objek yang akan diamati oleh peneliti. Wawancara ini 

ditujukan kepada Ketua Sanggar Dharmo Yuwono, pengajar di Sanggar Dharmo 

Yuwono dan siswa di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono. 

Langkah-langkah yang dilakukan wawancara secara terstruktur yaitu 

peneliti membawa pertanyaan yang merupakan garis besar tentang hal yang akan 

diteliti. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Carlan Ketua Sanggar Dharmo 
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Yuwono, Ibu Ida Sulistyarini pengajar tari di kelas terampil Sanggar Dharmo 

Yuwono serta beberapa siswa kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono. Metode 

pencatatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa media yaitu media 

pencatat berupa buku tulis, bolfoin, dan alat perekam. Media tersebut diharapkan 

dapat memperoleh data yang jelas, dan valid serta sebagai bukti dari pelaksanaan 

penelitian terhadap pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar 

Dharmo Yuwono menggunakan metode SAS. 

Wawancara kepada responden meliputi pertanyaan-pertanyaan yang 

berbeda, sesuai dengan kedudukan narasumber sebagai berikut: 

3.3.2.1 Ketua Sanggar Dharmo Yuwono Bapak Carlan, mengenai sejarah sanggar, 

kepengurusan sanggar, prestasi yang sudah diraih sanggar, macam-macam 

pelatihan seni di sanggar, sarana dan prasarana di sanggar, acara yang 

melibatkan sanggar, keberadaan sanggar dan kondisi lingkungan di dalam 

serta di luar sanggar, maupun pementasan tari yang ada di sanggar. 

3.3.2.2 Pengajar tari di kelas terampil Ibu Ida Sulistyarini, mengenai perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran seni tari. Ada tidaknya komponen-

komponen pembelajaran, strategi yang diterapkan untuk mengajar, 

mengapa menggunakan metode SAS dan bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode SAS, bagaimana hasil pembelajaran 

setelah menggunakan metode SAS, materi apa saja yang diberikan kepada 

siswa, bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki sanggar dalam 

mendukung pelaksanaan pembelajaran, berapa waktu yang digunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran dalam 1 minggunya, bagaimana 
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memberikan evaluasi kepada siswa, kendala apa yang terjadi dalam 

pelaksanaan pembelajaran, serta cara mengatasi kendala. 

3.3.2.3 Siswa, mewawancarai minimal 3 anak adapun siswa yang diwawancarai 

merupakan siswa yang sering berangkat latihan dan siswa yang dianggap 

mampu menari dan menyerap materi dengan mudah. Pertanyaan mengenai 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran tari dari awal sampai akhir, 

mengapa berminat mengikuti sanggar tari di Sanggar Dharmo Yuwono, 

bagaimana respon terhadap materi yang diberikan, apakah orang tua 

mendukung mengikuti sanggar tari, apa saja tari-tarian yang sudah 

dikuasai, apa saja prestasi yang sudah dimiliki dalam bidang seni tari, 

kendala apa saja yang muncul saat pelaksanaan pembelajaran serta 

bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. 

3.3.3  Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai pelengkap penelitian, agar data yang didapatkan 

terbukti tingkat kebenarannya. Data dokumen dapat direkam melalui berbagai 

cara. Informasi yang ada di dalamnya antara lain direkam dengan cara ditulis 

kembali, difotokopi, dipotret kembali, digambar, dicetak ulang dengan penapisan, 

direkam secara audio jika berkaitan dengan bunyi atau suara, atau diproses 

melalui teknologi video jika berkaitan dengan data bergerak atau kinetik (Rohidi 

2011:207). 

 Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara 

mengumpulkan bukti-bukti yang berkenaan dengan objek penelitian. Peneliti 
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dapat mempelajari dokumen yang berhubungan dengan materi pembelajaran seni 

tari di Sanggar Dharmo Yuwono dengan teknik dokumentasi, peneliti 

memperoleh data di sanggar melalui dokumentasi lapangan yaitu data dapat 

diperoleh dari foto-foto, buku-buku, dan arsip-arsip yang sudah ada di Sanggar 

Dharmo Yuwono seperti data siswa, data pengajar, jadwal latihan, struktur 

kepengurusan di sanggar, pedoman materi di sanggar, dan lain sebagainya. 

Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi peneliti yaitu peneliti memperoleh 

dokumentasi yang didapatkan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas terampil 

Sanggar Dharmo Yuwono antara lain foto-foto saat pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung, foto-foto dengan siswa, pelatih, dan ketua sanggar serta video 

latihan di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono. Berkenaan dengan penelitian 

ini, dokumentasi tersebut diharapkan mampu memberikan uraian tentang metode 

SAS dalam pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo 

Yuwono Purwokerto. Peneliti menggunakan alat bantu dalam melakukan kegiatan 

dokumentasi peneliti yaitu berupa kamera yang digunakan untuk 

mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas terampil 

sehingga peneliti mempunyai bukti fisik telah melakukan penelitian. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari 

penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah 

diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 
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dokumen pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong 

2000:190). Proses pengumpulan data dan menyeleksi data yang diperoleh 

selanjutnya menyederhanakan data dengan cara mengurangi atau membuang yang 

tidak perlu, kemudian mengelompokannya secara terpisah sesuai dengan bentuk 

dan jenisnya. Sebelum menganalisis data, semua data yang diperoleh dari teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi diorganisasikan terlebih dahulu. Data 

tersebut digabungkan dan dikumpulkan untuk menjelaskan sasaran yang diteliti. 

Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Ada tiga tahapan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi data (Miles dan Hubermen dalam Sugiyono 2009:246). 

3.4.1  Reduksi Data 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok atau 

penting, dicari tema, dan polanya seta membuang yang tidak perlu. Selanjutnya, 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta 

mencarinya bila diperlukan (Sugiyono 2009:247). 

 Langkah-langkah dalam reduksi data meliputi langkah yang pertama 

peneliti mengumpulkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 
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cara menulis semua catatan yang ada di lapangan. Langkah kedua menyeleksi 

berdasarkan data yang sudah terkumpul kemudian dikategorikan atau 

diklasifikasikan. Langkah ketiga pemfokusan yaitu memilih data yang relevan 

dengan sasaran penelitian yaitu metode SAS dalam pelaksanaan pembelajaran 

seni tari di kelas terampil. Keempat menyederhanakan yaitu dengan cara 

menguraikan data sesuai dengan fokus penelitian dalam bentuk pembahasan, data 

masih berupa data kasar. Langkah kelima abstraksi yaitu data yang berupa data 

kasar dipilih sesuai dengan pembahasan masalah kemudian dianalisis sehingga 

diperoleh data yang matang yaitu benar-benar valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

3.4.2  Penyajian Data 

 Langkah selanjutnya setelah data direduksi yaitu melalui penyajian data, 

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin 

mudah dipahami (Sugiyono 2009:249). Pada tahap ini data yang sudah diringkas 

supaya data masuk pada kelompok-kelompok data yang sesuai dengan sifatnya 

masing-masing. Setelah selesai, dijelaskan kembali berdasarkan pedoman 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yaitu pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan metode SAS, faktor pendukung dan faktor penghambat serta 

komponen-komponen pembelajaran di dalamnya yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran. 

3.4.3  Verifikasi Data 

 Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab dari rumusan 



51 

 

 

 

masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di 

lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan 

menyimpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel (Miles & Huberman dalam Sugiyono 2009:252). 

 Pada tahap ini penulis melakukan penarikan kesimpulan yaitu tinjauan 

kembali mengenai metode SAS dalam pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas 

terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto, apakah terjadi kecocokan antara 

data yang didapat dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga 

komponen analisis tersebut aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan 

proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. 

Analisis model interaktif yang dikembangkan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Komponen Analisis Data 

Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif (Miles & Huberman 

dalam Rohidi 2011:240). 

 

 Data yang diperoleh dari penelitian ini bersifat kualitatif. Sebab itu, 

analisis data yang digunakan sesuai dengan data kualitatif yaitu analisis kualitatif. 

Pengumpulan  

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Verifikasi (Penarikan 

Kesimpulan 
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Proses analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

data. Reduksi data merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau 

pengumpulan dokumen yang masih berupa uraian panjang, dan perlu di reduksi. 

Data tersebut kemudian dipisahkan sesuai dengan permasalahan yang 

dimunculkan setelah itu dideskripsikan, diasumsi, serta disajikan dalam bentuk 

rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan. Teknik 

analisis data dapat disimpulkan bahwa pada saat mengumpulkan data dengan 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi digabungkan menjadi satu, 

kemudian dicoba untuk interpretasi dan diolah menurut jenis maupun golongan 

pokok-pokoknya yang akan dibahas. 

3.5  Teknik Keabsahan Data 

Langkah terakhir dari analisis data dalam penelitian ini adalah verifikasi 

atau pemeriksaan keabsahan data. Pengujian keabsahan data, metode penelitian 

kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. 

Kriteria penelitian metode SAS dalam pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas 

terampil dalam teknik keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dan 

depenability. Uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan 

membercheck (Sugiyono 2009:270). Uji depenability dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk 
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mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono 

2009:277). 

Sugiyono (2009:273) menyatakan peneliti dalam melakukan teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 

3.5.1 Triangulasi Sumber  

 Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono 

2009:274). Teknik pengujian keabsahan ini dilakukan dengan cara pembandingan 

dan pengecekan kembali informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada 

Ketua Sanggar Dharmo Yuwono, Pengajar tari kelas terampil Sanggar Dharmo 

Yuwono, dan Siswa Sanggar Dharmo Yuwono. Semua data yang diperoleh di cek 

kembali dan dicocokan kembali dengan informasi, namun teknik yang digunakan 

berbeda agar dapat memperkuat keabsahan data sehingga data yang diperoleh 

benar-benar teruji keabsahannya. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(membercheck) dengan tiga sumber data tersebut (Sugiyono 2009:274). 

3.5.2  Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

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

2009:274). Pada penelitian ini untuk mengecek hasil penelitian berdasarkan teknik 
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yang berbeda yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi apakah saling berhubungan ataukah ada ketidaksesuaian pada 

kegiatan penelitian mengenai metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) dalam 

pembelajaran seni tari di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto. 

3.5.3  Triangulasi Waktu 

 Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih 

segar belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

lebih kredibel berbeda dengan data yang diperoleh besok harinya lagi. Oleh 

karena itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dengan cara melakukan 

pengecekan pada observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan 

secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono 2009:274).. 

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim 

peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Penelitian ini, untuk 

mengecek hasil penelitian dengan cara membandingkan hasil penelitian penulis 

dengan penelitian orang lain, kemudian dianalisis, dan hasil penelitiannya mirip 

sehingga keabsahan data tidak diragukan dan valid. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Sanggar Dharmo Yuwono 

 Sanggar Dharmo Yuwono merupakan salah satu diantara 8 sanggar lain 

yang terletak di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas merupakan salah 

satu kabupaten yang terletak di sebelah Barat Daya dan salah satu bagian dari 

Propinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Banyumas terletak di antara 
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yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Batas-batas Kabupaten 

Banyumas adalah : 1) Sebelah Utara : Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan 

Kabupaten Pemalang, 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap, 3) Sebelah Barat : 

Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes, 4) Sebelah Timur : Kabupaten 

Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara. 

 Kabupaten Banyumas dari Ibu kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) 

berjarak kurang lebih 225 Km ke arah barat daya, jika ditempuh dengan 

kendaraan lebih kurang 5-6 jam. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 

1.327,60 km2 atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara 

daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah 

Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman 

dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis 

terletak dilereng Gunung Slamet sebelah selatan. Pusat pemerintahan Kabupaten 

Banyumas terletak di Kota Purwokerto. 
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 Berikut gambar peta Kabupaten Banyumas: 

 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyumas 

Sumber: (http://patikrajaku.blogspot.com/2011/12/peta-kecamatan-di-kabupaten-

banyumas.html?m=1 diunduh Kamis 25/06/2015 pukul 15.00 wib). 

 

 Gambar 4.1 merupakan Peta Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten 

Banyumas yang memiliki wilayah strategis. Bujmi dan kekayaan Kabupaten 

Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan 

ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400 M dan masih aktif. 

Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah karena terletak di belahan 

selatan khatulistiwa. Demikian Juga karena terletak di antara lereng pegunungan 

jauh dari permukaan pantai/ lautan maka pengaruh angin laut tidak begitu tampak, 

namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan angin 

hampir nampak bersimpangan antara pegunungan dengan lembah dengan tekanan 

rata-rata antara 1.001 mbs, dengan suhu udara berkisar antara 21,4 derajat C - 30,9 

derajat C. 

http://patikrajaku.blogspot.com/2011/12/peta-kecamatan-di-kabupaten-banyumas.html?m=1
http://patikrajaku.blogspot.com/2011/12/peta-kecamatan-di-kabupaten-banyumas.html?m=1
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 Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 26 Kecamatan 

yang terbagi menjadi beberapa desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di 

Kota Purwokerto. Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas antara lain: 

Cilongok, Ajibarang, Sumpiuh, Sokaraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, 

Wangon, Sumbang, Purwokerto Barat, Pekuncen, Purwokerto Utara, Kembaran, 

Kemranjen, Karanglewas, Banyumas, Jatilawang, Kedung Banteng, Rawalo, 

Patikraja, Kalibagor, Tambak, Gumelar, Baturaden, Lumbir, Purwojati, dan 

Somagede. 

 Kabupaten Banyumas memiliki beberapa kesenian seperti Wayang Kulit 

Gagrag Banyumas, Begalan, Calung, Kentongan, Lengger, Angguk, Ebeg atau 

Kuda Lumping, dan Sintren. Potensi seni yang ada di Kelurahan Purwokerto 

Wetan dibawah naungan Sanggar Dharmo Yuwono merupakan sanggar yang 

tetap berdiri melestarikan budaya khususnya di seni tari, tari klasik maupun tari 

kreasi. 

4.1.1  Kedudukan Sanggar Dharmo Yuwono 

 Lokasi Sanggar Dharmo Yuwono terletak di Kelurahan Purwokerto 

Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Sanggar Dharmo 

Yuwono teletak di daerah perkotaan dan Sanggar ini sudah terkenal. Kelurahan 

yang berada di Kecamatan Purwokerto Timur terdiri dari: Kelurahan Kranji, 

Kelurahan Sokanegara, Kelurahan Arcawinangun, Kelurahan Purwokerto Wetan, 

dan Kelurahan Mersi. Berikut foto papan nama Sanggar Dharmo Yuwono 

Purwokerto: 
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Foto 4.1 Papan Nama Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 16 Mei 2015) 

 Foto 4.1 menunjukkan Sanggar Dharmo Yuwono beralamat di Jalan 

Supriyadi 1/ 2 Purwokerto. Letak Sanggar Dharmo Yuwono cukup strategis 

karena sanggar ini berada di sebelah timur dari pusat Kota Purwokerto. Jarak dari 

kantor Kecamatan Purwokerto Timur ke arah Kelurahan Purwokerto Wetan lebih 

kurang 1 km. Kelurahan Purwokerto Wetan terjangkau oleh kendaraan baik 

kendaraan umum seperti angkutan kota maupun kendaraan pribadi seperti mobil 

dan sepeda motor. Jalan yang menuju Kelurahan Purwokerto Wetan khususnya 

jalan yang menuju Sanggar Dharmo Yuwono merupakan jalan raya di perkotaan, 

jalan yang ramai di pusat perkotaan. 
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4.1.2 Sejarah Sanggar Dharmo Yuwono 

 Sanggar Dharmo Yuwono berdiri pada bulan Juli 1979. Pendiri Sanggar 

Dharmo Yuwono yaitu Bapak Kamaru Samsi yang merupakan pimpinan Panti 

Asuhan dan Kasi Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. 

“alasan mengapa didirikan Sanggar Dharmo Yuwono ini untuk 

menampung dan menjembatani peminat seni tari di Kota 

Purwokerto karena waktu itu kan belum ada sanggar mba 

mungkin sanggar tertua lah yah di Kota Purwokerto yang 

sampai sekarang masih eksis, yang lain pun mungkin ada lagi 

sebelum itu mungkin sih ada juga mungkin yah mba wong saya 

baru disini sejak tahun 1993 padahal berdirinya 1979 kan 

ketuanya ya udah berapa kali ganti. Pertama itu Pak Kamaru 

Samsi yang dulunya disamping Ketua Sanggar Dharmo Yuwono 

ya Ketua Panti Asuhan Dharmo Yuwono. Sanggar berdiri itu 

kebetulan Pak Kamaru Samsi jadi Pimpinan Panti Asuhan dan 

senang kesenian jadi sekalian disitu dibuat sanggar, kalau dulu 

organisasinya kan Sanggar Tari Dharmo Yuwono itu di bawah 

Panti Asuhan tapi sekarang di bawah Yayasan Dharmo Yuwono. 

Yayasan itu punya unit usaha di samping Panti Asuhan ya 

sanggar, sekarang sanggar dan panti itu sejajar di bawah 

Yayasan Dharmo Yuwono” (Wawancara dengan Bapak Carlan, 

Ketua Sanggar Dharmo Yuwono, 18 Mei 2015). 

 

 Ketua Sanggar Dharmo Yuwono pada saat ini yaitu Bapak Carlan sejak 

tahun 1993 sampai tahun 2015. Yayasan Dharmo Yuwono ini menampung unit 

usaha selain panti asuhan ada juga sanggar tari, jadi sanggar dan panti asuhan 

memiliki kedudukan yang sejajar. Awalnya di Sanggar Dharmo Yuwono bukan 

seni tari saja yang diajarkan melainkan ada Calung, dan juga Macapat. Makna 

dari Dharmo Yuwono itu sendiri diambil dari nama Panti Asuhan Dharmo 

Yuwono, karena Panti Asuhan yang terlebih dahulu sudah berdiri kemudian 

dibuat sanggar. Dharmo Yuwono merupakan gabungan dari 2 nama sosiawan 

terdahulu yang sudah terkenal di kota Purwokerto yaitu Bapak Dharmo dan Bapak 

Yuwono. Bapak Carlan senang berkesenian karena memang lulusan dari SMKI 
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Banyumas dan ISI Surakarta, sehingga beliau yang menjadi ketua sanggar sampai 

sekarang dan yang bertanggungjawab atas Sanggar Dharmo Yuwono. Sekarang 

ketua sanggar dan panti asuhan sudah berbeda (Wawancara dengan Bapak Carlan, 

Ketua Sanggar Dharmo Yuwono, 18 Mei 2015). 

4.1.3 Eksistensi Sanggar Dharmo Yuwono 

 Sanggar Dharmo Yuwono sudah tercatat di Dinas Kebudayaan 

Kabupaten Banyumas. Sanggar Dharmo Yuwono sejak dahulu mengikuti 

beberapa agenda di Kabupaten Banyumas seperti setiap tahunnya ikut 

berpartisipasi dalam acara Hari Jadi Kabupaten Banyumas, anak-anak Sanggar 

Dharmo Yuwono dilibatkan dalam memeriahkan acara tersebut. Acara di Istana 

Negara pada tahun 2013 dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik 

Indonesia ke 68. 

 Keberadaan Sanggar Dharmo Yuwono terkenal karena di Purwokerto 

tidak ada sanggar yang cukup besar dan seeksis Sanggar Dharmo Yuwono. 

Sanggar Dharmo Yuwono sudah tercatat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Banyumas serta mendapat pandangan yang baik dari masyarakat Kota 

Purwokerto, adapula masyarakat yang mengakui keberadaan Sanggar Dharmo 

Yuwono masih terlihat berkembang karena sering mengikuti pentas acara 

kabupaten Banyumas dan acara-acara yang melibatkan tentang tari-tarian. 

Sanggar Dharmo Yuwono menciptakan anak-anak yang berbakat yang bisa 

menggali kemampuan anak sehingga generasi muda tidak meninggalkan 

kebudayaan sendiri. Pengajar di Sanggar Dharmo Yuwono selalu datang di setiap 
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jadwal mengajarnya, hal itu yang membuat eksis dan tetap berjalan kegiatan 

latihan di Sanggar Dharmo Yuwono. 

“Sanggar Dharmo Yuwono sudah terkenal di Kota Purwokerto 

mba sejak dulu soalnya di Purwokerto sendiri tidak ada sanggar 

yang cukup besar dan seeksis seperti Sanggar Dharmo Yuwono 

ini. Prestasi yang sudah diraih lumayan banyak yah tapi 

kebanyakan memang yang atas nama sanggar itu ada tapi ngga 

banyak. Jadi gini mba, lombanya itu tingkat SD apa SMP tapi 

siswanya itu ya siswa Sanggar Dharmo Yuwono kebanyakan. 

Prestasinya ya hampir setiap tahun ada lah, setiap ada moment 

yang besar kaya pada waktu tahun 2011 acara di Borobudur 

dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mayoritasnya ya 

anak Sanggar Dharmo Yuwono, terus tahun 2012 lagi kita 

mengikuti acara kodam IV Diponegoro di Ambarawa ya 

walaupun tari massal tapi kebanyakan yang ikut anak Dharmo 

Yuwono, di Istana pada tahun 2013 apa yah kita ikut 

meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya anak-

anaknya dari sanggar. Kalau prestasi di setiap tahun mesti ada 

contohnya kemarin pas Hari Jadi Kabupaten Banyumas itu pada 

bulan April malah yang seratus dari anak Sanggar Dharmo 

Yuwono kan. Lah wong yang namanya tari itu apalagi kalau 

kembali anu ke tari klasik itu ngga ada yang instan kan tari itu.  

Kebanyakan bocah-bocah yang dipilih walapun sekolah 

dimana-mana tetep ketara mba, ohh ngerti kweh bocah Dharmo 

Yuwono kweh tah. Kebanyakan sing paling nggo contoh ya 

bocah Dharmo Yuwono, terus saya di rumah juga ada 

komunitas anak Dharmo Yuwono yang di SMA apa kuliah tetep 

berjalan yang sudah 5 tahun tamat tapi ingin berlatih tari ya di 

rumah saya mba saya sediakan tempat” (Wawancara dengan 

Bapak Carlan, Ketua Sanggar Dharmo Yuwono, 18 Mei 2015). 

 

4.1.4 Organisasi Sanggar Dharmo Yuwono 

 Sanggar Dharmo Yuwono memiliki struktur kepengurusan yang di 

dalamnya terdapat ketua sanggar, sekretaris, bendahara, maupun pelatih di setiap 

tingkatan kelas masing-masing di Sanggar Dharmo Yuwono. Roda kepengurusan 

berjalan sesuai tanggungjawab masing-masing. Struktur kepengurusan di Sanggar 

Dharmo Yuwono setiap tahunnya mengalami pergantian. 
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 Struktur kepengurusan di Sanggar Dharmo Yuwono Tahun Akademik 

2014/ 2015 seperti terlihat pada foto di bawah ini: 

 

Foto 4.2 Struktur Kepengurusan Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 27 Juli 2015) 

 Foto 4.2 menunjukkan struktur kepengurusan di Sanggar Dharmo 

Yuwono. Struktur kepengurusan tersebut ada sendiri dan berbeda dengan 

kepengurusan panti asuhan walaupun kegiatan sanggar tari berada di lingkungan 

panti asuhan. Struktur organisasi Sanggar Dharmo Yuwono terdiri dari ketua, 

sekretaris, bendahara, dan pelatih di Sanggar Dharmo Yuwono (terdiri dari 5 

pelatih). Ketua Sanggar Dharmo Yuwono yaitu Bapak Carlan, sekretaris Sanggar 

Dharmo Yuwono yaitu Ibu Tri Wahyuni, bendahara Sanggar Dharmo Yuwono 

yaitu Ibu Sri Winarni, dan pelatih di Sanggar Dharmo Yuwono pada tiap-tiap 

kelas meliputi: 1) kelas I.I yaitu Ibu Sri Winarni, 2) kelas I.II yaitu Ibu Sukati, 3) 

kelas II.I yaitu Ibu Tri Wahyuni, 4) kelas II.II yaitu Ibu Kustiah, 5) kelas terampil 

yaitu Ibu Ida Sulistyarini (Dokumentasi Sanggar Dharmo Yuwono, 27 Juli 2015). 
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 Sekretaris bertugas mencatat surat-surat yang masuk maupun surat keluar 

dan juga mencatat siswa yang ada di sanggar dari awal masuk. Sistem di Sanggar 

Dharmo Yuwono yaitu setiap pelatih di kelas masing-masing mencatat nama-

nama siswa, presensi siswa setiap latihan, penilaian hasil evaluasi, dan sebagainya 

setelah itu datanya baru diserahkan ke sekretaris. Setiap pelatih di sanggar 

mempunyai pembukuan sendiri seperti pencatatan siswa yang pertama masuk 

sampai presensi setiap kegiatan pembelajaran tari di sanggar berlangsung 

(Wawancara dengan Bapak Carlan, Ketua Sanggar Dharmo Yuwono, 18 Mei 

2015). 

 Bendahara bertugas untuk mengelola roda pemasukan dan pengeluaran 

uang di Sanggar Dharmo Yuwono, bendahara ini mempunyai tanggungjawab 

yang cukup besar karena berhubungan dengan uang. Bendahara dan sekretaris 

bekerja sama dalam pengelolaan Sanggar Dharmo Yuwono. Sudah ditetapkan 

untuk pembayaran administrasi di Sanggar Dharmo Yuwono setiap bulannya 

yaitu Rp. 50.000 setiap anaknya, dengan rincian Rp. 35.000 sebagai biaya pokok 

dan Rp. 15.000 menjadi tabungan anak untuk pentas tahunan. Setiap bulannya 

bendahara memantau masing-masing kelas kepada pelatih disetiap kelasnya, 

pembayaran dilakukan pada awal sampai pertengahan bulan ke pelatih masing-

masing kelas setelah itu baru uang dan datanya diserahkan kepada bendahara 

(Wawancara dengan Bapak Carlan, Ketua Sanggar Dharmo Yuwono, 18 Mei 

2015). 

 Pelatih bertanggungjawab kepada kelasnya masing-masing guna 

kelancaran dan kesuksesan pembelajaran di Sanggar Dharmo Yuwono. Kelas I.I 
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diampu oleh Ibu Sri Winarni untuk pengenalan awal diajarkan tarian yang mudah 

seperti Tari Gembira, Tari Kijang, dan Tari Renok. Kelas I.II yang diampu oleh 

Ibu Sukati sudah diperkenalkan tarian klasik seperti Tari Golek Sri Rejeki, Tari 

Manipuren, dan Tari Gambyong Banyumasan. Kelas II.I yang diampu oleh Ibu 

Tri Wahyuni yaitu diajarkan tari-tarian meliputi: Tari Soyong, Tari Kebyar, Tari 

Kukila, Tari Merak, dan Tari Tumandang. Kelas II.II diajarkan tarian klasik 

kembali yang diampu oleh Ibu Kustiah seperti Tari Gambyong Pangkur, Tari 

Rumeksa, Tari Topeng Gunungsari, dan Tari Bondan Kendi. Kelas terakhir yaitu 

kelas terampil yang diampu oleh Ibu Ida Sulistyarini diajarkan Tari Retno 

Tinanding, Tari Retno Pamudya, beberapa tari daerah Banyumas garapan, dan 

Tari Lengger Gunungsari (Wawancara dengan Ibu Ida Sulistyarini, pelatih di 

kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono, 16 Mei 2015). 

4.1.5 Administrasi Sanggar Dharmo Yuwono 

 Kelas di Sanggar Dharmo Yuwono terdiri dari 5 kelas yang pada 

kenaikan tingkatnya dilakukan 2 tahun sekali. Setiap tahunnya siswa yang baru 

masuk maupun yang naik kelas selalu dicatat dan terpantau oleh sekretaris dan 

ketua sanggar. Data terakhir jumlah anak yang masih aktif mengikuti latihan tari 

di Sanggar Dharmo Yuwono yaitu kelas I.I berjumlah 80 anak, kelas I.II 

berjumlah 64 anak, kelas II.I berjumlah 31 anak, kelas II.II berjumlah 33 anak dan 

kelas terampil berjumlah 12 anak yang totalnya menjadi 200 anak (Wawancara 

dengan Ibu Ida Sulistyarini, pelatih di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono, 

16 Mei 2015). 
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4.1.6 Manajemen Sanggar Dharmo Yuwono 

 Setiap kelas mulai dari tingkatan kelas I.I sampai tingkatan kelas terampil 

mempunyai pengajar yang berbeda sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing, 

dalam pelaksanaan pembelajarannya pengajar mempunyai metode yang berbeda-

beda sesuai dengan situasi dan kondisi anak yang diampu. Setiap pengajar juga 

mempunyai catatan pribadi tentang anak didiknya kemudian diserahkan ke 

sekretaris. Ketua mengawasi jalannya pembelajaran bukan berarti setiap hari 

harus menemani siswa belajar di sanggar namun dengan adanya presensi harian 

dapat menjadi bahan pantauan bagi kepengurusan di Sanggar Dharmo Yuwono. 

Berapapun siswa yang berangkat walaupun terhalang hujan setiap pengajar 

mempunyai tanggungjawab masing-masing pada siswanya, sehingga pengajar 

diwajibkan untuk selalu datang karena sudah ada jadwalnya. Sanggar Dharmo 

Yuwono mengutamakan konsistensi pengajar dalam mengajar siswanya. Sanggar 

Dharmo Yuwono biasanya menerima murid baru pada awal bulan September 

dilakukan kurang lebih 1 minggu pendaftaran. Pentas akhir tahun biasanya 

dilaksanakan di akhir bulan September dan setelah itu pada bulan Oktober bisa 

mulai kegiatan pembelajaran yang baru (Wawancara dengan Bapak Carlan, Ketua 

Sanggar Dharmo Yuwono, 18 Mei 2015). 

4.1.7 Program Sanggar Dharmo Yuwono 

 Program di Sanggar Dharmo Yuwono sendiri meliputi program tahunan 

seperti ikut memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Banyumas setiap bulan April 

dengan mengirimkan beberapa siswanya untuk ikut berpartisipasi, ujian kenaikan 

kelas yang biasanya diadakan bulan Juni untuk mengukur kemampuan anak, serta 
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pementasan akhir tahun biasanya sekitar bulan Agustus atau September yang 

didukung dengan rias panggung dan kostum lengkap. Pementasan akhir tahun 

biasanya dilaksanakan di Taman Kota Andhang Pangrenan Purwokerto. 

4.1.7.1 Jadwal Latihan Rutin 

 Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto mempunyai jadwal latihan rutin, 

masing-masing kelas mempunyai jadwal latihan 2 kali pertemuan setiap satu 

minggunya. Jadwal yang sudah dibuat disepakati oleh pengurus di sanggar dan 

disesuaikan dengan kepentingan pelatih di sanggar serta jadwal siswanya. Jadwal 

latihan rutin sepetti terlihat pada foto di bawah ini. 

 

Foto 4.3 Jadwal Latihan Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 27 Juli 2015) 

 Foto 4.3 menunjukkan jadwal pelatihan di Sanggar Dharmo Yuwono 

rata-rata penuh setiap harinya selalu ada, namun sudah dibagi tiap kelasnya 

disesuaikan dengan kesibukan masing-masing pengajar yang mempunyai profesi 

yang berbeda-beda. Kelas I.I jadwalnya hari Rabu dan Minggu pukul 14.30 WIB, 

kelas I.II jadwalnya hari Senin pukul 14.30 WIB dan hari Jumat pukul 13.00 
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WIB, kelas II.I jadwalnya hari Kamis dan Sabtu pukul 14.30 WIB, kelas II.II 

jadwalnya hari Selasa pukul 14.30 WIB dan hari Minggu pukul 13.00 WIB, kelas 

terampil jadwalnya hari Senin dan Sabtu pukul 16.00 WIB. Pembagian waktu 

mengajar untuk setiap satu kali pertemuan yaitu satu setengah jam (Dokumentasi 

Sanggar Dharmo Yuwono, 27 Juli 2015). 

4.1.7.2 Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana dapat membantu dalam proses pembelajaran yang 

akan meningkatkan prestasi siswa, walaupun sarana dan prasarana yang dimiliki 

masih terbatas namun hal ini setidaknya membantu siswa dalam kegiatan 

pembelajarannya. Fasilitas di sanggar meliputi halaman sanggar, aula untuk 

latihan, tape recorder, kipas angin, iringan tari berupa kaset, properti, dan kostum 

penari. Tempat untuk berlatih tari di sanggar merupakan aula atau ruang serba 

guna milik panti asuhan Dharmo Yuwono. Berikut ini foto halaman depan 

Sanggar Dharmo Yuwono. 

 

Foto 4.4 Halaman Depan Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 16 Mei 2015) 
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 Foto 4.4 menunjukkan halaman depan Panti Asuhan dan Sanggar 

Dharmo Yuwono. Halaman ini cukup luas digunakan untuk parkir kendaraan baik 

mobil maupun sepeda motor orang tua siswa yang menemani anaknya berlatih di 

sanggar. Masjid terletak di sebelah barat halaman sanggar. 

 Pelaksanaan pembelajaran di Sanggar Dharmo Yuwono berlangsung di 

aula sanggar. Berikut ini foto aula Sanggar Dharmo Yuwono. 

 

Foto 4.5 Aula Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 16 Mei 2015) 

 Foto 4.5 menunjukkan aula tempat berlangsungnya kegiatan belajar seni 

tari di Sanggar Dharmo Yuwono untuk semua kelas. Aula ini terletak di tengah-

tengah Panti Asuhan, sebelah kanan untuk anak panti perempuan dan sebelah 

kirinya untuk anak panti laki-laki. Aula dengan ukuran 14 m x 7 m dengan 

bangunan tua namun masih bagus dilengkapi dengan beberapa kipas angin, 

lampu, dan banyak jendela untuk sirkulasi udara. Ada beberapa foto-foto tarian 

yang tertempel di aula tersebut. Orang tua siswa yang menemani anaknya berlatih 
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di sanggar dapat menemani dengan menunggu di kursi yang sudah tersedia di 

depan aula maupun ikut berada di dalam ruang aula tersebut. Lantai sudah 

keramik bersih dan rapi dengan jumlah pintu ada 3. Aula walaupun terletak di 

tengah Panti Asuhan namun tidak gelap, karena cahaya matahari bisa langsung 

terpancar ke sekitar aula. 

 Selain halaman sanggar dan aula sanggar, adapula alat pendukung 

pelaksanaan pembelajaran seperti tape recorder. Foto di bawah ini merupakan 

tape recorder yang digunakan di sanggar untuk latihan. 

 

Foto 4.6 Tape Recorder Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 16 Mei 2015) 

 Foto 4.6 menunjukkan alat pendukung pelaksanaan pembelajaran di kelas 

terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto yaitu ada 2 tape recorder. 

Pembelajaran yang berlangsung di sanggar menggunakan musik iringan kaset pita 

dan VCD. Tape recorder yang sudah tua ini masih berfungsi dengan baik, namun 

kaset pita terkadang mengalami masalah pada saat pelaksanaan pembelajaran 



 

 

 

 

70 

berlangsung. Tape recorder ini cukup membantu dalam pembelajaran walaupun 

sesekali ada pengajar yang menggunakan laptop pribadinya. Tape recorder 

terletak di samping pintu sebelah kana sanggar. 

 Sarana dan prasarana lain yang mendukung pelaksanaan pembelajaran 

ada kipas angin yang terpasang di dinding. Berikut ini foto kipas angin di Sanggar 

Dharmo Yuwono. 

 

Foto 4.7 Kipas Angin Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 27 Juli 2015) 

 Foto 4.7 menunjukkan kipas angin yang terpasang di dinding aula 

Sanggar Dharmo Yuwono sebagai salah satu fasilitas untuk membuat ruangan 

tidak pengap udara, walaupun sudah terdapat pintu dan jendela yang sudah dibuka 

saat latihan dilaksanakan namun kipas angin ini cukup membantu sirkulasi udara. 

 Adapun iringan yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan kaset pita, dan VCD. Berikut foto iringan tari. 
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Foto 4.8 Koleksi Kaset Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 27 Juli 2015) 

 Foto 4.8 menunjukkan beberapa koleksi kaset yang tersedia di Sanggar 

Dharmo Yuwono guna menunjang latihan di sanggar, ada beberapa koleksi kaset 

pita, dan VCD. Kaset-kaset tersebut tersedia di lemari aula sanggar. 

 Sanggar Dharmo Yuwono mempunyai beberapa koleksi properti tari. 

Berikut foto properti tari Sanggar Dharmo Yuwono. 

 
 

Foto 4.9 Koleksi Properti Tari Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 27 Juli 2015) 



 

 

 

 

72 

 Foto 4.9 menunjukkan beberapa koleksi properti yang dimiliki Sanggar 

Dharmo Yuwono misalnya terdapat jaranan, bokor, cundrik, gendewa, nyenyep, 

sampur, caping, golek. Siswa juga memiliki properti secara individu namun di 

sanggar juga disediakan properti tersebut. Properti ini juga menunjang 

pembelajaran supaya siswa dalam melakukan gerakan menjadi optimal. Properti 

disimpan di lemari aula sanggar. 

 Sanggar Dharmo Yuwono juga mempunyai beberapa koleksi kostum tari, 

baik kostum tari tradisional maupun tari kreasi. Berikut foto salah satu kostum 

yang dimiliki Sanggar Dharmo Yuwono. 

 

Foto 4.10 Kostum Tari Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 27 Juli 2015) 

 Foto 4.10 menunjukkan salah satu koleksi kostum tari yang dimiliki 

Sanggar Dharmo Yuwono. Kostum ini dipakai untuk menari tarian garapan 
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Banyumasan. Kostum tersebut bisa disewakan untuk orang di luar Sanggar 

Dharmo Yuwono. 

4.2 Pelaksanaan Pembelajaran Seni Tari di Kelas Terampil Sanggar 

Dharmo Yuwono 

 Pembelajaran di sanggar merupakan pembelajaran nonformal karena di 

luar pembelajaran pada sekolah-sekolah umum, walaupun tidak mempunyai 

rencana pelaksanaan pengajaran maupun silabus namun pelaksanaan 

pembelajaran sama dengan sekolah-sekolah umum bedanya pada pengajar di 

sanggar hanya mempunyai catatan-catatan tentang materi yang akan disampaikan. 

 Kegiatan belajar mengajar diawali dengan salam dan berdoa terlebih 

dahulu. Walaupun hanya sedikit siswa yang berangkat, namun tetap dilaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Jadwal kelas terampil yaitu hari Senin dan hari Sabtu 

pukul 16.00 WIB. Jumlah siswa di kelas terampil ada 12 anak perempuan semua. 

Pada setiap jadwal latihan di kelas terampil siswa yang berangkat tidak selalu 

lengkap. Di sekolah umum biasanya menggunakan perencananaan pembelajaran 

namun di sanggar berpedoman pada catatan masing-masing pengajar di kelasnya, 

pengajar tidak berpedoman pada silabus maupun rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

 Pengajar sudah menyiapkan materi yang akan diajarkan kepada peserta 

didik. Materi pada kelas terampil seperti Tari Retno Tinanding, Tari Retno 

Pamudya, Tari Pendet, Tari Lengger Gunungsari, dan juga diajarkan Tari Garapan 

Banyumasan. Pada bagian pendahuluan siswa diberikan apersepsi yaitu guru 

menerangkan sekilas tentang tari yang akan dipelajari setelah itu masuk pada 
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kegiatan inti pengajar menerapkan metode SAS yang dipadukan menggunakan 

metode imam dan metode demonstrasi. Pada tahap struktural siswa diberikan 

materi secara keseluruhan di dalam tahap ini juga menggunakan metode imam 

yaitu siswa mengikuti gerakan yang diajarkan gurunya, siswa diberikan materi 

yang sesuai dengan panduannya. Mula-mula siswa diajarkan ragam gerak dengan 

hitungan terlebih dahulu, setelah hafal kemudian menggunakan iringan. Pada 

tahap analitis siswa mampu mendemonstrasikan ragam gerak yang sudah 

diajarkan secara penggal per penggal. Setiap pertemuan ragam gerak yang 

diajarkan 4 sampai 5 ragam yang diberikan kemudian diulang-ulang sampai siswa 

paham. Kegiatan penutup biasanya siswa dibagi perkelompok untuk evaluasi dan 

pengajar memberikan evaluasi serta motivasi kepada siswa. Berikut ini foto 

bersama anak-anak kelas terampil. 

 

Foto 4.11 Siswa Kelas Terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 18 Mei 2015) 
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 Foto 4.11 menunjukkan siswa yang ada di kelas terampil saat mengikuti 

latihan di Sanggar Dharmo Yuwono, ada siswa yang berasal dari luar Panti 

Asuhan ada juga siswa dari Panti Asuhan itu sendiri. 

“kalau untuk senang menari itu sejak kecil aku mba, ya soale 

aku seneng nari mba awalnya sih cuma iseng-iseng kan ada 

pelajaran menari itu mba di sekolah tapi lama-lama koh seneng 

nari, tapi ya mulai ikut latihan di Sanggar Dharmo Yuwono ini 

sejak tahun 2010 mba. Materi yang disampaikan Bu Rini ya 

mudah buat aku pahami mba, selama aku belajar di sanggar aku 

seneng banget selalu menikmati setiap prosesnya lah mba. 

Orang tuaku juga sangat mendukung aku ikut latihan di sanggar, 

soale juga mamah papahku seneng seni mba jadi respon beliau 

ya sangat mendukung sekali malahan. Aku pengin belajar lebih 

banyak lagi tentang tari-tarian di seluruh Indonesia yang belum 

aku tahu mba makanya aku masuk ke Sanggar Dharmo Yuwono 

ini terus aku juga pengin melestarikan tarian Indonesia yang 

tradisional khususnya dan juga jarak dari rumah ke sanggar 

lumayan deket jadi ya enjoy mba ikut latihannya. Setiap ada 

jadwal pelajaran di kelas terampil aku usahakan selalu berangkat 

kadang cuma dianter papah tapi kadang mamah ikut 

menemaniku. Kalau kendala yang aku alami selama proses 

pembelajaran ya paling ada materi yang aku kurang paham terus 

aku juga kadang berangkatnya telat mba, terus lagi ini mba 

jadwal latihan di sanggar kadang tumbukan dengan jadwalku di 

sekolah entah itu ada acara dadakan maupun ekstrakurikuler 

yang kadang-kadang ganti hari jadi kadang harus ada salah satu 

kegiatan yang harus aku korbanin mba. Prestasi yang pernah aku 

raih paling itu pernah ikut lomba tari antar sekolah, iya seperti 

itu lah mba. Properti aku punya sendiri mba, soale nek ngga 

punya juga bingung yah kalau mau latihan sendiri di rumah” 

(Wawancara dengan Gusti, salah satu Siswa Kelas Terampil 

Sanggar Dharmo Yuwono, 18 Mei 2015). 

 

 Pelaksanaan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya 

komponen-komponen pembelajaran yang saling mendukung guna tercapainya 

tujuan pembelajaran. Adapun komponen-komponen pembelajaran yang dimaksud 

antara lain: 
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4.2.1 Pengajar 

 Pengajar di Sanggar Dharmo Yuwono ada 5 orang yang tiap kelasnya 1 

pengajar. Masing-masing pengajar bertanggungjawab kepada 1 kelas yang 

diampu supaya kelas lebih terpantau dan pelaksanaan pembelajaran maupun 

administrasi dapat berjalan dengan optimal dan lancar. Kriteria pembagian 

kelasnya dimulai dari kelas I.I merupakan siswa yang baru pertama masuk di 

sanggar, siswa yang pertama kali masuk heterogen dan tingkat pendidikannya 

berbeda dengan pendidikan formal yaitu pendidikan formal siswanya seumuran 

atau sebaya, setelah satu tahun belajar di sanggar kemudian ada ujian kenaikan 

tingkat menuju kelas I.II dan selanjutnya sampai kelas terampil. Oleh karena itu, 

setiap pengajar mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap kelas yang 

diampunya. Suksesnya pembelajaran setiap kelas berdasarkan cara pengajar 

membuat suasana belajar yang nyaman. Pengajar terbagi menjadi 5 kelas yaitu 

kelas I.I Ibu Sri Winarni, kelas I.II Ibu Sukati, kelas II.I Tri Wahyuni, kelas II.II 

Ibu Kustiah, dan kelas terampil yaitu Ibu Ida Sulistyarini. Pengajar di Sanggar 

Dharmo Yuwono ada yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar, guru Sekolah 

Menengah Pertama, guru SMKI Banyumas dan ada yang berprofesi sebagai 

perias. 

 Pengajar mampu memberikan pengertian kepada siswanya supaya jangan 

mudah terbawa ke aliran kesenian barat dan lebih mampu melestarikan budaya 

sendiri. Pengajar dengan siswa sebaiknya terjalin komunikasi yang baik, karena 

dalam pelaksanaannya guru harus bersikap baik, adil, dan bijaksana dalam 

menghadapi siswa-siswanya, karena setiap siswa mempunyai karakter yang 
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berbeda-beda. Setiap pengajar mampu memberikan materi pelajaran dengan baik 

kepada siswanya dengan metode masing-masing yang diterapkan pengajar di 

sanggar. Pengajar juga harus bisa mengelola kelas dengan baik, misalnya ada 

anak yang kurang cepat menyerap materi pelajaran seorang pengajar harus lebih 

sabar dalam mengajarnya dan mempunyai strategi khusus bagaimana cara 

mengatasi masalah dengan anak tersebut, karena setiap anak mempunyai daya 

tangkap yang berbeda-beda pula. Pengajar senantiasa memiliki motivasi yang 

tinggi, secara tidak langsung dapat membuat anak percaya diri dan mampu 

menularkan kemampuannya kepada anak didiknya. 

4.2.2 Siswa 

 Siswa di Sanggar Dharmo Yuwono Tahun Ajaran 2014/ 2015 mencapai 

200 anak lebih yang terbagi ke dalam 5 kelas yaitu tingkat dasar I.I, tingkat dasar 

I.II, tingkat dasar II.I, tingkat dasar II.II, dan tingkat terampil. Berapapun umur 

dan tingkat sekolah siswa yang baru mendaftar pada awal masuk di Sanggar 

Dharmo Yuwono berarti siswa tersebut mulai mengikuti kegiatan di sanggar dari 

kelas pemula yaitu tingkat dasar I.I (daftar siswa pada lampiran 5). 

 Rata-rata siswa masih bersekolah di bangku Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama. Mayoritas siswa di Sanggar Dharmo Yuwono adalah 

perempuan. Siswa yang masuk di sanggar sangat didukung oleh orang tuanya 

masing-masing serta minat siswa sendiri untuk mengembangkan bakat yang 

dimilikinya. Secara tidak langsung siswa yang sudah mengikuti pembelajaran tari 

di sanggar akan lebih terampil di bidang menari dan menambah pengalaman 

tentang berbagai tarian yang diajarkan. 
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4.2.3 Tujuan Pembelajaran 

 Setiap pembelajaran mempunyai tujuan pembelajaran, sama halnya 

seperti pembelajaran di Sanggar Dharmo Yuwono bertujuan agar siswa mampu 

mengembangkan bakat yang dimiliki dan mampu mengaplikasikan pelajaran yang 

sudah didapat di sanggar baik dalam sekolah maupun masyarakat. Siswa yang 

semula hanya senang dan iseng-iseng menari di Sanggar Dharmo Yuwono dilatih 

tari dengan maksimal sehingga terbentuk pribadi yang baik khususnya dalam 

bidang tari (Wawancara dengan Bapak Carlan, Ketua Sanggar Dharmo Yuwono, 

18 Mei 2015). 

4.2.4 Materi Pembelajaran 

 Materi yang diberikan pada pembelajaran tari di Sanggar Dharmo 

Yuwono ini setiap kelasnya berbeda sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing 

dan sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat sebelumnya. Setiap tahun materi 

yang diajarkan ada yang mengalami perubahan ada juga yang masih tetap sama. 

Materi yang digunakan untuk mengajar di Sanggar Dharmo Yuwono sesuai 

dengan keputusan kepengurusan di sanggar dan sesuai kemampuan siswa di 

sanggar. Materi yang diajarkan antara lain: Kelas I.I diajarkan Tari Gembira, Tari 

Kijang, dan Tari Renok. Kelas I.II diajarkan Tari Golek Sri Rejeki, Tari 

Manipuren, dan Tari Gambyong Banyumasan. Kelas II.I diajarkan Tari Soyong, 

Tari Kebyar, Tari Kukila, Tari Merak, dan Tari Tumandang. Kelas II.II diajarkan 

Tari Gambyong Pangkur, Tari Rumeksa, Tari Topeng Gunungsari, Tari Bondan 

Kendi. Kelas terakhir yaitu kelas terampil diajarkan Tari Retno Tinanding, Tari 

Retno Pamudya, Tari Pendet, beberapa tari daerah garapan Banyumasan, dan Tari 
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Lengger Gunungsari. Semakin tinggi tingkatan kelas yang ditempuh maka 

semakin tinggi tingkat kesulitan materi tari yang diajarkan. 

4.2.5 Kegiatan Belajar Mengajar 

 Kegiatan belajar mengajar memiliki 3 tahapan yaitu pendahuluan, 

kegiatan inti, dan penutup. Setiap satu kali pembelajaran, pengajar sudah 

mempunyai materi yang akan disampaikan. Walaupun rencana pengajaran 

tersebut tidak tertulis di rencana pelaksanaan pembelajaran, namun masing-

masing pengajar sudah mempunyai catatan sendiri-sendiri. Kegiatan belajar 

mengajar yang berlangsung mempunyai alokasi waktu satu setengah jam dalam 

satu pertemuan. Setiap 1 minggu ada 2 kali jadwal pertemuan di setiap masing-

masing kelas. Dalam kegiatan belajar mengajar secara tidak langsung pengajar 

memperhatikan siswanya agar terjalin komunikasi yang baik antara pengajar 

dengan siswa. 

4.2.6 Metode Pembelajaran 

 Metode yang digunakan pada pelaksanaan pembelajaran khususnya di 

kelas terampil adalah metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis), namun dalam 

pelaksanaannya metode SAS ini tidak lepas dari metode imam dan metode 

demonstrasi. Metode ini mengajarkan ragam gerak tari secara detail. Pada 

awalnya di Sanggar Dharmo Yuwono hampir semua pengajar menggunakan 

metode meniru atau imam, karena pengajar hanya memberikan tarian kepada 

siswa kemudian siswanya mengikuti pengajar di belakangnya menirukan gerak 

tari yang diajarkan, namun metode pembelajaran dikembangkan lagi supaya siswa 

aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dan siswa diharapkan mampu mempunyai 
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keterampilan dalam bidang menari. Setelah beberapa tahun pada kelas terampil 

diterapkan metode yang lebih detail supaya siswa lebih mendalami materi tari 

yang diajarkan tidak hanya meniru pengajar saat berlatih dan juga tergantung pada 

teman yang bisa, namun dapat hafal dan memahami materi tari secara individu 

supaya terbentuk kemampuan tari yang diharapkan. Pelaksanaan pembelajaran 

juga akan berjalan dengan baik apabila menggunakan metode yang tepat saat 

dipakai guru atau pengajar untuk dapat menyampaikan materi dengan baik.

 Metode SAS yang dipadukan dengan metode imam dan demonstrasi 

dalam pelaksanaan pembelajaran mampu mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Tugas pengajar sedikit lebih berat karena harus memahami setiap 

detail gerak, dan mampu mengajarkan kepada siswanya dengan benar dan juga 

menjelaskan ragam gerak secara rinci yang membutuhkan waktu lama, serta 

pengajar harus telaten dalam pembelajarannya. Namun demikian, pengajar 

memilih metode SAS karena metode ini lebih tepat dan siswa lebih paham detail 

gerak atau bentuk gerak lebih jelas serta siswa dapat aktif dalam mengikuti latihan 

(Wawancara dengan Ibu Ida Sulistyarini, pelatih di kelas terampil Sanggar 

Dharmo Yuwono, 16 Mei 2015). 

4.2.7 Alat 

 Alat nonmaterial misalnya pengajar dapat memberi nasehat kepada 

siswanya supaya latihan lebih giat lagi guna mencapai hasil yang maksimal dalam 

pelajaran seni tari khususnya, dan memberikan perintah kepada siswa saat 

evaluasi majunya dibagi perkelompok. Alat yang digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran seperti tape recorder dan laptop.  
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4.2.8 Media 

 Media juga merupakan salah satu komponen untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, karena media berfungsi sebagai penyampai materi pelajaran. Media 

yang dimaksud bisa pengajar itu sendiri yang menjadi media perantara materi 

tarian kepada siswanya bisa juga pengajar memberikan wawasan tentang tari-

tarian melalui apresiasi lewat video, VCD, maupun dvd. Pengajar dituntut untuk 

dapat memberikan ragam gerak yang sesuai dengan materi pembelajaran namun 

geraknya dapat diubah sesuai kemampuan siswa yang diajar supaya tidak terlalu 

sulit diterima siswanya tersebut, baik sikap badan tegap proporsional serta 

rangkaian ragam gerak yang benar. 

4.2.9 Sumber Pelajaran 

 Sumber belajar yang digunakan di Sanggar Dharmo Yuwono sendiri 

menggunakan kaset pita dan VCD, terkadang siswa juga menonton video tari di 

laptop pengajarnya sebagai bahan apresiasi. Sumber belajar mendukung 

berjalannya pelaksanaan pembelajaran. 

4.2.10 Evaluasi 

 Setiap akhir pembelajaran selalu diadakan evaluasi, hal ini diperlukan 

sebagai hasil pencapaian siswanya selama belajar di sanggar dan untuk 

memahami kemampuan siswa dalam menyerap materi yang sudah diajarkan oleh 

pengajar serta mengukur sudah seberapa paham siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran di Sanggar Dharmo Yuwono. Evaluasi juga dapat mengukur 

kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi kepada siswanya, sehingga 

pengajar dan siswa akan sama-sama meningkatkan kemampuannya dalam proses 
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belajar. Evaluasi yang diadakan di Sanggar Dharmo Yuwono digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh keberhasilan kegiatan pembelajaran khususnya di kelas 

terampil. Evaluasi ini diadakan per semester, ujian kenaikan tingkat biasanya 

bulan Juni dan pada bulan September diadakan pentas tahunan. 

 Pada evaluasi semester yang biasanya dilaksanakan pada bulan Juni 

siswa akan menarikan 2 tarian yaitu tarian wajib dan tarian pilihan. Tarian wajib 

yaitu Gambyong Pareanom sedangkan tarian pilihan terdapat Tari Retno Pamudya 

dan Tari Pendet, siswa mendapat tari pilihan dengan cara undian. Evaluasi yang 

dilakukan pada semesteran ini berlangsung secara sederhana, siswa memakai 

kaos, jarik, sampur, dan properti tari lain yang digunakan. Ujian evaluasi semester 

ini dinilai oleh 3 orang yaitu ketua sanggar (1 orang), dan pengajar di sanggar (2 

orang). Pada tahap evaluasi ini, bagi siswa yang belum memenuhi kriteria standar 

sanggar tari di Sanggar Dharmo Yuwono ini harus mengikuti remidi atau 

perbaikan terlebih dahulu di lain hari setelah jadwal evaluasi berlangsung. 

Evaluasi ini bertujuan mengukur kemampuan siswa setelah mempelajari tarian 

yang diberikan di sanggar untuk kemajuan siswa selanjutnya. Berikut merupakan 

foto siswa di Sanggar Dharmo Yuwono sedang melaksanakan ujian kenaikan 

tingkat dan ujian akhir kelas terampil. 
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Foto 4.12 Ujian Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 14 Juni 2015) 

 Foto 4.12 menunjukkan siswa sanggar sedang mengikuti ujian kenaikan 

tingkat pada kelas I.I sampai II.II serta ujian akhir kelas terampil, siswa di atas 

merupakan siswa kelas I.II. Ujian ini diselenggarakan di aula tempat yang biasa 

digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran di sanggar, kostum yang dipakai pun 

sederhana seperti memakai kaos yang seragam, memakai jarik serta menggunakan 

properti yang digunakan. Pelaksanaan ujian kenaikan tingkat diawali dari kelas I.I 

sampai yang terakhir kelas terampil secara urut. Ruangan dilengkapi dengan 

MMT yang bertuliskan Ujian Kenaikan Tingkat dan Ujian Akhir Kelas Terampil 

Sanggar Dharmo Yuwono. 

 Pada ujian kenaikan tingkat ada aspek-aspek yang perlu dinilai di 

dalamnya antara lain: wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga merupakan ketepatan 
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dan keharmonisan gerak seluruh anggota badan yang sesuai antara sikap gerak, 

perubahan gerak, dan perpindahan geraknya. Ragam gerak harus selaras dengan 

patokannya apalagi tarian klasik yang mempunyai pakem, setiap siswa yang 

melakukan gerakan harus sesuai dengan aturannya. Siswa tidak hanya ikut-ikutan 

menari melainkan harus menirukan gerak sesuai dengan yang diajarkan dan juga 

lebih baik lagi dapat memahaminya. Saat ujian siswa diharapkan mampu 

menyelesaikan ujian sendiri tanpa melirik temannya. 

 Wirama yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan musik pengiring. 

Gerak yang teratur, sesuai, dan selaras dengan pola iringan musik. Dalam tari 

harus ada keharmonisan antara irama gerak, dan irama musik. Secara tidak 

langsung siswa yang menarikan suatu tarian harus peka terhadap musiknya peka 

terhadap ketukan musiknya supaya saat menampilkan gerak selaras dengan 

musiknya. Penari dalam melakukan gerak harus selaras antara tempo cepat dan 

lambatnya suatu iringan atau yang biasa disebut dinamika iringan. Siswa yang 

sudah paham dan mengetahui ketukan dengan jelas dapat mengikuti alunan 

iringan dengan baik, tetapi ada juga siswa yang kurang tepat menarinya dengan 

ketukan iringan ada yang terlalu cepat dan ada yang terlambat geraknya. 

Wirasa yaitu kesesuaian antara wiraga dengan ekspresi dalam 

mengungkapkan maksud isi tari yang dibawakan dapat juga diartikan dengan 

penjiwaan dari penari. Pengungkapan rasa dari jiwa seorang penari dengan 

ekspresi sesuai dengan isi tema tarian yang dibawakan akan membuat penonton 

lebih tertarik dan senang untuk menyaksikannya. Ketepatan dengan irama juga 

diperhitungkan dalam olah rasa sehingga terjalin keselarasan musik dan ekspresi 
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yang baik pula. Siswa dalam mengikuti ujian kenaikan tingkat sudah baik namun 

masih ada beberapa siswa yang masih kurang sesuai dengan tema tari yang 

dibawakan. 

4.3 Pelaksanaan Metode SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) di Kelas 

Terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

 Ibu Ida Sulistyarini biasa disapa Bu Rini merupakan pengajar di kelas 

terampil, pada pelaksanaan pembelajaran pertama-tama guru menari di depan 

siswa dan siswa mengikuti di belakangnya (metode imam). Setelah itu, Ibu Rini 

memberikan ragam gerak penggal per penggal kepada siswanya lalu siswa dapat 

mempraktikkan ragam gerak tersebut, setelah itu ragam gerak digabungkan 

menjadi satu kesatuan materi yang diajarkan pada hari tersebut menjadi satu 

dengan diiringi musik dan siswa mampu membawakan tari sesuai yang diajarkan 

Bu Rini. 

“saya menggunakan metode ini mba kalau misalnya untuk 

praktek memang harus dilakukan dengan praktek yah. Anak 

sanggar rata-rata belum tahu istilah-istilah yang dipakai dalam 

seni tari terutama tari klasik misalnya untuk gerak trisik, atau 

bentuk tangannya nyekiting dan ngrayung mungkin siswa sedikit 

paham, tapi kalau saya bilang gerak jangkah kanan atau 

ngembat secara tidak langsung anak akan kebingungan karena 

belum tahu istilah tersebut dan akan kebingungan juga untuk 

mempraktekan kalau pengajarnya tidak memberi contoh kepada 

siswanya. Oleh karena itu, pembelajaran bukan hanya 

menggunakan bahasa verbal saja namun harus dipraktekan 

secara langsung, kaya gitu mba. Ya sejak pertama kali saya 

mengajar di sanggar kelas terampil ini saya menggunakan 

metode-metode yang sekiranya materi yang saya ajarkan mampu 

dipahami anak-anak. Kalau untuk hasil sendiri kepada siswanya 

yang jelas mereka lebih mudah memahami apa yang saya 

ajarkan mba dan juga mereka bisa menirukan bentuk gerak yang 

seperti kita inginkan contohnya saja misal kita mencontohkan 

ngga mendak bisa jadi anak nyontonya juga seperti itu mba, 

pokoknya kita berusaha sebaik mungkin mencontohkan pada 
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anak gerak yang benar biar anak bisa melakukannya dengan 

baik soalnya kalau kita misale mencontohkan gerakan gedeg 

ajah tapi kita mencontohkannya ngga pas nanti anak juga akan 

nyonto apa yang kita contohkan seperti itu gitu lho mba. 

Terutama bentuk badan kita harus tegap, mendak karena dari 

awal kita udah menyampaikan kepada anak-anak gimana sikap 

badan yang baik dalam menari terutama tari klasik, berarti kan 

mereka pasti tahu mereka harus ndegeg, mereka mayuk, nah itu 

juga kita harus mencontohkan dengan benar iya seperti itu dan 

saya rasa anak-anak ya tak lihat lumayanlah” (Wawancara 

dengan Ibu Ida Sulistyarini, pelatih di kelas terampil Sanggar 

Dharmo Yuwono, 27 Juli 2015). 

 

 Ibu Rini mulai mengajar di Sanggar Dharmo Yuwono sejak tahun 2006, 

namun menerapkan metode SAS kurang lebih sudah berjalan 5 tahun, karena 

dianggap siswa lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan walaupun 

pengajarnya sendiri harus lebih telaten dan kerja ekstra tapi pengajar juga 

mengharapkan hasil yang optimal pada siswanya. Pada awalnya anak hanya 

menirukan pengajar atau hanya mengamati tarian lewat video kemudian anak 

tersebut langsung mencontohkan seperti yang di video atau VCD, siswa yang 

menarikan tarian sesuai dengan yang di video terlihat sulit dan lebih enak 

dicontohkan tari melalui gurunya sehingga materi yang disampaikan pengajar 

dapat diterima siswanya dengan mudah. 

 Ibu Rini dalam memberikan materi dengan cara ngede menghadap 

siswanya, supaya siswa tidak berfikir 2 kali, dan tidak terlalu bingung gerak apa 

yang harus dilakukan antara tangan kanan atau tangan kiri maupun kaki kanan 

atau kaki kiri, hal ini juga mempermudah siswa dalam pelaksanaan 

pembelajarannya. Ibu Rini juga memberikan contoh yang baik pula seperti sikap 

badan yang baik dalam menari termasuk mendak dan bentuk badan harus bersikap 

proporsional agar terbentuk sikap tari baik dalam tari kreasi maupun tari klasik. 
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Ibu Rini berusaha yang terbaik dalam memberi contoh maupun mengajarkan 

materi kepada siswanya, sehingga penangkapan siswa juga akan sama dengan apa 

yang diharapkan pengajar (Wawancara dengan Ibu Ida Sulistyarini, pelatih di 

kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono, 16 Mei 2015). Berikut ini merupakan 

foto pada pelaksanaan pembelajaran di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

Purwokerto pada tanggal 16 Mei 2015. 

 

Foto 4.13 Latihan Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 16 Mei 2015) 

Foto 4.13 menunjukkan salah satu kegiatan pada pembelajaran seni tari 

di kelas terampil yaitu materi Tari Retno Pamudya. Pada gambar terlihat bahwa 

Ibu Rini sedang memberikan contoh ragam gerak dengan ngede atau badan yang 

terbalik menghadap kepada siswanya agar siswa lebih paham dan tidak bingung 

antara tangan kanan atau tangan kiri maupun kaki mana yang harus digerakkan. 

Pada bagian ini, Ibu Rini memberikan ragam gerak lembehan separo, hampir 

semua siswa yang diajarkan mampu menyerap materi pelajaran dengan baik dan 
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percaya diri dengan kemampuan dirinya sendiri. Siswa yang diajarkan pun 

melakukan gerak dengan bersungguh-sungguh, hal ini karena siswa sadar akan 

tanggungjawab pada dirinya sendiri. Ibu Rini menerangkan bagaimana cara 

memegang properti dengan benar, dan menunjukkan cara pemakaian yang tepat 

sesuai dengan tarian yang diajarkan. Pada gambar terlihat bahwa tangan kanan 

memegang gendewa atau alat panah dengan bentuk tangan ngrayung dan tangan 

kanan mengambil sampur seblak. 

 Metode SAS dalam pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik, hal ini didukung motivasi pengajar dan antusias siswa mengikuti 

pembelajaran tarinya. Hasil dari metode SAS yang dipadukan menggunakan 

metode imam dan metode demonstrasi sudah cukup baik bagi penangkapan 

siswanya, walaupun tidak semua siswa yang di sanggar punya bakat sudah suka 

menari namun karena siswa yang mengikuti pembelajaran tari di kelas terampil 

ini tekun dan giat berlatih secara sungguh-sungguh sehingga mampu mempelajari 

tarian yang diajarkan dengan baik. Siswa yang sudah baik dalam kemampuan 

menarinya akan tambah lebih baik lagi, serta siswa yang awalnya masih canggung 

atau kurang percaya diri kepada kemampuan dirinya menjadi termotivasi untuk 

menampilkan hasil yang terbaik (Wawancara dengan Ibu Ida Sulistyarini, pelatih 

di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono, 16 Mei 2015). 

4.3.1 Tahapan Metode SAS dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

4.3.1.1 Metode SAS dalam Pembelajaran Tari di Kelas Terampil Sanggar 

Dharmo Yuwono Tanggal 16 Mei 2015 
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4.3.1.1.1 Kegiatan Awal 

 Pada bagian ini Ibu Rini memberikan salam dan kegiatan apersepsi. Ibu 

Rini sudah mempersiapkan bahan pelajaran kemudian menyuruh salah satu 

siswanya untuk memimpin do’a dan presensi terlebih dahulu, setelah itu Ibu Rini 

memberikan sekilas wawasan tentang tarian yang akan diajarkan. Pada kelas 

terampil materi tari yang diajarkan adalah Tari Retno Pamudya yang 

menggunakan properti sampur, gendewa dan nyeyep. Ibu Rini juga memberikan 

motivasi kepada siswanya supaya berlatih sungguh-sungguh dan bisa lebih 

percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Ibu Rini sekilas mengingatkan 

kembali kepada siswanya tentang ragam gerak tari yang sudah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya dan mempertanyakan kepada siswa bagian mana yang 

belum jelas. 

4.3.1.1.2 Kegiatan Inti 

 Kegiatan inti merupakan kegiatan dimana materi pembelajaran akan 

disampaikan kepada siswanya. Ibu Rini memberikan materi gerak yang diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya. Pada bagian inti pemberian materi pelajaran 

menggunakan metode SAS, imam, dan demonstrasi, mula-mula pada tahap 

struktural siswa diberikan gerak secara keseluruhan baik materi yang sudah 

diajarkan maupun materi yang belum diajarkan, siswa mengikuti gerakan yang 

diajarkan Ibu Rini. Materi yang diajarkan Ibu Rini yaitu Tari Retno Pamudya, 

ragam gerak yang diajarkan trisik, lumaksana, lembehan kanan, trisik mojok, ogek 

lambung, usap tawing nacah miring kanan, trisik, ogek lambung, ngglebag nacah 

miring kiri, trisik kanan trisik kiri, sindet, nikel wati, jengkeng, dan sembahan 
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laras. Bagian awal diberikan materi secara struktural atau keseluruhan dalam 

penyampaian materi pengajar memberikan materi ragam gerak dengan hitungan 

dan dengan musik. Pada tahap kedua yaitu analitis siswa menarikan Tari Retno 

Pamudya secara penggal per penggal, misalnya ragam gerak sembahan siswa 

mampu menarikan sesuai dengan apa yang diajarkan pengajarnya namun pengajar 

juga membetulkan gerakan siswa yang masih kurang tepat. Siswa misalnya dalam 

mempraktikkan ragam gerak laras sawit, bagian ini merupakan bagian analitis 

yaitu setiap siswa mampu menganalisis per ragam gerak sehingga materi yang 

disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Siswa mempraktikkan ragam gerak 

sesuai dengan urutan ragam gerak yang diajarkan pengajarnya. Bagian sintesis 

yaitu siswa mempraktikkan ragam gerak yang sudah diajarkan kemudian 

digabungkan menjadi satu dan menjadi susunan materi yang diajarkan pada hari 

tersebut. 

 Siswa harus bisa mengurutkan ragam gerak secara detail tanpa terbolak 

balik, dalam hal analitis ini siswa dituntut untuk dapat menghafalkan ragam gerak 

dan memahami dengan betul apa yang diajarkan pengajarnya sehingga saat proses 

sintesis siswa mampu memadukan ragam gerak yang diajarkan secara penggal per 

penggal. Apabila hanya menggunakan metode meniru biasanya siswa hanya 

bergantung pada 1 orang yang bisa, metode SAS dapat membuat siswa aktif 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sanggar. Pada penggunaan metode 

SAS diharapkan siswa dapat memahami materi pelajaran secara individu, dan 

siswa juga lebih percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya. 
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Foto 4.14 Latihan Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 16 Mei 2015) 

 Foto 4.14 menunjukkan siswa di kelas terampil Sanggar Dharmo 

Yuwono yang sedang mempraktikkan ragam gerak sembahan laras pada Tari 

Retno Pamudya. Pada ragam ini siswa diajarkan materi pada hari tersebut gerak 

secara keseluruhan terlebih dahulu yaitu ada ragam gerak dari lumaksana maju, 

trisik, dan sembahan laras. Pada ragam sembahan laras ini pengajar memberikan 

materi secara rinci dari tangan, kaki dengan posisi jengkeng, dan posisi kepala 

yang benar. 

4.3.1.1.3 Kegiatan Penutup 

 Pada kegiatan penutup, Ibu Rini memberikan evaluasi kepada siswanya 

dengan cara, siswa disuruh maju dua dua atau tiga tiga untuk menarikan materi 

yang telah diajarkan dalam hal ini siswa dituntut untuk menguasai materi secara 

individu tanpa melirik atau melihat teman lainnya. Ibu Rini juga menanyakan 

kepada siswanya gerakan mana yang belum jelas dan yang belum dikuasai. Ada 
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siswa yang bertanya dan pengajarpun menjelaskan gerakan yang belum dikuasai 

siswanya tersebut. 

 Ibu Rini memberikan masukan kepada siswanya apabila dalam menari 

sebaiknya mampu menguasai gerakan, paham urutan geraknya, dan senyum 

jangan tegang, karena menari itu ungkapan jiwa sedangkan siswa kebanyakan 

menari dengan ekspresi yang kurang sesuai dengan tema tari yang dibawakan. 

Sikap badan dalam tari pun harus tegap dan mendak sesuai dengan sikap badan 

penari. Setelah itu Ibu Rini juga menyampaikan kepada siswanya untuk tetap 

konsisten dalam berlatih, karena seringnya untuk jadwal latihan anak-anak jarang 

berangkat semua dan juga Ibu Rini menitip pesan kepada anak-anak yang 

berangkat untuk memberitahukan pada anak yang belum bisa hadir supaya dapat 

mengikuti pembelajaran pada hari selanjutnya. 

4.3.1.1.4 Hasil Pelaksanaan Pembelajaran 

 Hasil pelaksanaan pembelajaran di kelas terampil Sanggar Dharmo 

Yuwono Purwokerto menggunakan metode SAS yang tidak lepas dari metode 

imam, dan metode demonstrasi yaitu pada tahap struktural siswa belum dapat 

menarikan Tari Retno Pamudya sampai selesai karena pada pertemuan ini siswa 

hanya diajarkan materi dari awal trisik masuk sampai ragam gerak sembahan 

laras dengan terstruktur siswa hafal urutan geraknya dan dapat menarikan selaras 

dengan musiknya. Secara analitis siswa dapat menguraikan gerak sesuai materi 

Tari Retno Pamudya yang diajarkan pada hari tersebut yaitu trisik masuk sampai 

ragam gerak sembahan laras. Tahap sintesis siswa dapat menggabungkan ragam 

gerak yang diajarkan pada hari tersebut tanpa terbolak balik dan siswa menarikan 
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Tari Retno Pamudya dengan percaya diri tanpa melirik temannya. Ragam gerak 

yang diajarkan pada tanggal 16 Mei 2015 yaitu trisik, lumaksana, lembehan 

kanan, trisik mojok, ogek lambung, usap tawing nacah miring kanan, trisik, ogek 

lambung, ngglebag nacah miring kiri, trisik kanan trisik kiri, sindet, nikel wati, 

jengkeng, dan sembahan laras. 

4.3.1.2 Metode SAS dalam Pembelajaran Tari di Kelas Terampil Sanggar 

Dharmo Yuwono Tanggal 18 Mei 2015 

4.3.1.2.1 Kegiatan Awal 

 Kegiatan awal dilakukan seperti biasa Ibu Rini dan siswa duduk bersama 

berdo’a, tidak lupa Ibu Rini mengucapkan salam lalu presensi kehadiran 

siswanya. Kesiapan siswa sebelum kegiatan belajar dimulai sangat diperhatikan 

agar siswa mampu berkonsentrasi dengan sungguh-sungguh saat materi pelajaran 

disampaikan. Ibu Rini pada pertemuan ini memberikan sekilas pelajaran tentang 

pertemuan sebelumnya dengan menanyakan kembali ragam gerak yang sudah 

dipelajari anak-anak sebelumnya. Ibu Rini juga selalu memberikan motivasi 

kepada siswanya supaya berlatih sungguh-sungguh karena di kelas terampil ini 

secara individu harus mampu menguasai materi pelajaran yang diberikan pengajar 

dengan baik dan mampu membanggakan orang tua. 

4.3.1.2.2 Kegiatan Inti 

 Kegiatan inti ini berjalan seperti biasanya, siswa baris dengan rapi 

menjadi 2 barisan depan belakang. Pada pertemuan kali ini Ibu Rini masih 

memberikan materi Tari Retno Pamudya. Ibu Rini memberikan arahan ke siswa 

untuk mempraktikkan gerakan dari awal masuk sampai ragam gerak sembahan 
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laras secara bersama-sama, pengulangan materi sebelumnya diiringi musik. 

Setelah itu, Bu Rini kembali menambahkan ragam gerak secara rinci penggal per 

penggal seperti yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. 

 Ibu Rini memberikan materi mengenalkan ragam gerak satu persatu 

dengan dipraktikkan supaya siswa lebih paham, tetapi sebelumnya Ibu Rini 

mengajarkan kepada siswa materi yang akan disampaikan hari itu secara 

keseluruhan terlebih dahulu setelah itu dijelaskan penggal per penggal seperti 

biasa dan siswanya mempraktikkan gerakan penggal per penggal tersebut. Materi 

pada pertemuan ini yaitu Ibu Rini memberikan materi ragam gerak sindet, 

lumaksana lembehan separo, sindet, laras sawit wutuh, sindet, golek iwak, trisik. 

Sebelum memberikan materi dengan iringan, Ibu Rini memberikan ragam gerak 

secara per bagian dengan hitungan kepada siswanya supaya lebih jelas. Setelah 

dirasa siswa mampu melakukan sendiri lalu Bu Rini memperhatikan siswanya 

apabila ada yang kurang tepat lalu dibenarkan kembali. Tahap struktural seperti 

biasa Ibu Rini memberikan materi keseluruhan dan ditirukan siswanya. Tahap 

analitis siswa melakukan sendiri materi tari yang diajarkan secara penggal per 

penggal dan mampu menghayati tarian yang diajarkan dapat menghafalkan ragam 

gerak serta urutan ragam gerak tersebut. Tahap sintesis siswa mempraktikkan 

ragam gerak yang sudah diajarkan kemudian digabungkan menjadi satu dan 

menjadi susunan materi yang diajarkan pada hari tersebut, tahap sintesis ini dapat 

menjadi tolak ukur Ibu Rini melihat siswanya sudah mampu melakukan tarinya 

secara individu apa belum. 
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Foto 4.15 Latihan Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 18 Mei 2015) 

 Foto 4.15 menunjukkan siswa kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

yang mengikuti latihan di sanggar pada hari itu. Gambar di atas siswa sedang 

melakukan ragam gerak lembehan separo, pada gerak tersebut siswa diberikan 

materi rinci dari gerak kepala, tangan, dan kaki kemudian diurutkan dari ragam 

lembehan separo, laras sawit wutuh, dan golek iwak. Diajarkan secara rinci 

supaya siswa dapat mempraktikkan dengan benar dan urut sesuai yang diajarkan. 

Materi pada hari tersebut dipelajari secara keseluruhan lalu dijelaskan per bagian 

ragam geraknya, setelah itu digabungkan kembali menjadi satu kesatuan materi 

pada hari tersebut. Penggunaan metode SAS dipadukan dengan metode imam dan 

metode demonstrasi yang secara tidak langsung siswa pada awalnya menirukan 

ragam gerak yang diajarkan Ibu Rini lalu siswa dapat menganalisis tarian tersebut 

dengan urut dan benar sesuai materi yang diajarkan. 
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Foto 4.16 Latihan Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 18 Mei 2015) 

 Foto 4.16 menunjukkan Ibu Rini sedang menjelaskan bagaimana cara 

memegang sampur dengan posisi yang tepat, saat sampur buat ragam trisik 

maupun saat ragam laras sawit, lembehan wutuh, lembehan separo. 

4.3.1.2.3 Kegiatan Penutup 

 Kegiatan akhir pada pembelajaran hari tersebut yaitu Ibu Rini seperti 

biasa memberikan evaluasi kepada siswanya, siswa disuruh maju 3 orang atau 4 

orang untuk mempraktikkan kembali materi yang sudah diajarkan dari pertemuan 

sebelumnya sampai pertemuan hari tersebut. Ibu Rini selalu memberikan 

pembenahan kepada siswanya materi yang dipelajari dengan benar. Ibu Rini 

hanya mengamati siswanya saat mempraktikkan materi yang sudah diajarkan 

terkadang memberi aba-aba namun terkadang siswa dibiarkan dengan 

hitungannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, Bu Rini memberikan sedikit ulasan 
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tentang materi yang sudah dipelajari dan mengingatkan kembali materi yang akan 

disampaikan pada pertemuan berikutnya. 

4.3.1.2.4 Hasil Pelaksanaan Pembelajaran 

 Hasil pelaksanaan pembelajaran di kelas terampil Sanggar Dharmo 

Yuwono Purwokerto menggunakan metode SAS yang tidak lepas dari metode 

imam, dan metode demonstrasi yaitu pada tahap struktural siswa belum dapat 

menarikan Tari Retno Pamudya sampai selesai karena pada pertemuan ini siswa 

hanya diajarkan materi tambahan dari pertemuan sebelumnya yaitu sindet sampai 

lumaksana golet iwak, siswa dapat menarikan dengan terstruktur, hafal urutan 

geraknya dan dapat menarikan selaras dengan musiknya. Secara analitis siswa 

dapat menguraikan gerak sesuai materi Tari Retno Pamudya yang diajarkan pada 

hari tersebut yaitu sindet sampai lumaksana golet iwak. Tahap sintesis siswa dapat 

menggabungkan ragam gerak yang diajarkan pada hari tersebut tanpa terbolak 

balik dan siswa menarikan Tari Retno Pamudya dengan percaya diri tanpa melirik 

temannya. Ragam gerak yang diajarkan pada tanggal 18 Mei yaitu sindet, 

lumaksana lembehan separo, sindet, laras sawit wutuh, sindet, golek iwak, trisik.  

4.3.1.3 Metode SAS dalam Pembelajaran Tari di Kelas Terampil Sanggar 

Dharmo Yuwono Tanggal 27 Juli 2015 

4.3.1.3.1  Kegiatan Awal 

 Kegiatan pendahuluan dimulai dengan Ibu Rini duduk bersama siswa 

kelas terampil, kemudian Ibu Rini menyuruh salah satu siswa untuk memimpin 

do’a mengawali pembelajaran, dilanjutkan dengan sedikit mengulas materi yang 

akan dipelajari pada hari tersebut yaitu Tari Lengger Gunungsari. 
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4.3.1.3.2 Kegiatan Inti 

 Ibu Rini memberikan materi Tari Lengger Gunungsari, materi yang 

diberikan masih sama seperti pertemuan sebelumnya karena ada beberapa siswa 

yang belum menerima materi Tari Lengger Gunungsari. Kegiatan inti ini berjalan 

seperti biasanya, siswa baris dengan rapi menjadi 2 barisan depan belakang. 

Tahap struktural yaitu Ibu Rini mengajarkan materi secara keseluruhan, materi 

yang diajarkan pada pertemuan hari ini yaitu jalan cutat sampur, pentangan, 

entrakan, laku telu, dan geolan. Ke 5 ragam gerak tersebut menjadi bagian 

pertama dalam Tari Lengger Gunungsari. Mula-mula pengajar memberikan materi 

ragam gerak secara keseluruhan dengan diikuti siswa dibelakangnya, siswa 

menirukan apa yang Ibu Rini ajarkan. Selanjutnya, pada tahap analitis siswa harus 

bisa menguraikan ragam gerak penggal per penggal secara rinci walaupun bu Rini 

sudah memberikan ragam gerak secara rinci namun siswa dituntut untuk aktif dan 

memahami materi yang diajarkan bu Rini, pada tahap terakhir yaitu tahap sintesis 

siswa mampu menggabungkan kembali ragam gerak dari awal sampai akhir 

dengan urut menjadi satu rangkaian materi pada hari tersebut. 
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Foto 4.17 Latihan Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 27 Juli 2015) 

 Foto 4.17 menunjukkan siswa di kelas terampil Sanggar Dharmo 

Yuwono sedang mempraktikkan Tari Lengger Gunungsari, salah satu tarian khas 

Kabupaten Banyumas. Pada gambar tersebut siswa sedang melakukan gerak 

pentangan dimana kaki kiri maju lalu tangan kanan dipentangkan sejajar 

pinggang dan tangan kiri di cetik. Sebaliknya, apabila kaki kanan maju, tangan 

kiri yang dipentangkan sejajar pinggang, dan tangan kanan di cetik. Tangan 

telunjuk ditekuk sebagai ciri khas tarian Banyumasan. Kepala juga sambil 

dicoklekan ke samping kanan dan kiri. 
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Foto 4.18 Latihan Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Mulyo Setiyowati 27 Juli 2015) 

 Foto 4.18 menunjukkan Ibu Rini sedang mengajarkan ragam gerak 

kepada siswanya dengan detail, ragam gerak ini disebut pentangan yaitu tangan 

kanan diluruskan lurus pinggang ke samping kanan sambil di bolak balik, tangan 

kiri di cetik, kaki kiri maju, kepala sambil ikut dicoklekan ke samping kanan dan 

kiri begitu sebaliknya. 

4.3.1.3.3 Kegiatan Penutup 

 Kegiatan akhir pada pembelajaran hari tersebut yaitu evaluasi yang 

diadakan seperti biasa siswa maju 3 atau 4 anak dan Bu Rini memperbaiki 

gerakan siswa yang masih kurang tepat. Ibu Rini dan siswa berdo’a bersama, 

seperti biasa Ibu Rini menyuruh salah satu siswa memimpin do’a dan sedikit 

memberi ulasan materi yang sudah dipelajari supaya anak-anak lebih giat lagi 

dalam berlatih karena pada bulan September akan diadakan pentas tahunan seperti 

biasa di Taman Andhang Pangrenan Purwokerto. 
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4.3.1.3.4 Hasil Pelaksanaan Pembelajaran 

 Hasil pelaksanaan pembelajaran di kelas terampil Sanggar Dharmo 

Yuwono Purwokerto dalam materi Tari Lengger Gunungsari dengan 

menggunakan metode SAS dan tidak lepas dari metode imam, dan metode 

demonstrasi menghasilkan siswa yang aktif dan kreatif. Pada tahap struktural 

siswa belum dapat menarikan Tari Lengger Gunungsari sampai selesai karena 

pada pertemuan ini siswa hanya diajarkan materi jalan cutat sampur, pentangan, 

entrakan, laku telu, dan geolan dengan terstruktur siswa hafal urutan geraknya 

dan dapat menarikan selaras dengan musiknya. Secara analitis siswa dapat 

menguraikan gerak sesuai materi Tari Lengger Gunungsari yang diajarkan pada 

hari tersebut yaitu materi jalan cutat sampur, pentangan, entrakan, laku telu, dan 

geolan. Tahap sintesis siswa dapat menggabungkan ragam gerak yang diajarkan 

pada hari tersebut tanpa terbolak balik dan siswa menarikan Tari Lengger 

Gunungsari dengan percaya diri tanpa melirik temannya. Ragam gerak yang 

diajarkan pada tanggal 27 Juli yaitu jalan cutat sampur, pentangan, entrakan, laku 

telu, dan geolan. 

4.4. Pementasan Sanggar Dharmo Yuwono 

 Pementasan di Sanggar Dharmo Yuwono diadakan 1 tahun sekali 

biasanya pada bulan Agustus ataupun September tempatnya di Taman Kota 

Purwokerto Andhang Pangrenan. Pentas tersebut diberi nama pentas akhir tahun. 

Pentas ini bertujuan untuk menampilkan hasil dari pembelajaran siswa di sanggar, 

bisa sebagai hasil pertunjukkan, dan apresiasi bagi masyarakat sekitar. 

Pementasan akhir tahun ini juga dapat bertujuan untuk menambah pengalaman 
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kepada siswa sanggar, pengalaman dapat pentas di atas panggung dan disaksikan 

banyak orang untuk melatih percaya diri siswa. Pentas akhir tahun digunakan 

sebagai evaluasi pembelajaran selama proses latihan berlangsung selama satu 

tahun dan juga dijadikan sebagai apresiasi siswa lain. 

 

Foto 4.19 Pentas Akhir Tahun Sanggar Dharmo Yuwono 

(Sumber : Ketua Sanggar Dharmo Yuwono 22 Juni 2015) 

 Gambar 4.19 menunjukkan bahwa siswa kelas terampil sedang mengikuti 

acara pentas akhir tahun yang diadakan di Taman Andhang Pangrenan 

Purwokerto pada tanggal 20 September 2014. Tarian diatas merupakan Tari Retno 

Pamudya yang diajarkan di kelas terampil. Siswa memakai kostum lengkap dan 

menarikan Tari Retno Pamudya dengan baik. Properti yang digunakan ada 

sampur, gendewa dan nyeyep. Pentas akhir tahun diadakan rutin 1 tahun sekali 

sebagai hasil evaluasi bahwa siswa sudah mengikuti pembelajaran setiap 

tahunnya. 
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 Pentas akhir tahun ini juga bertujuan untuk mengasah keterampilan siswa 

di bidang seni tari khususnya dan melatih mental siswa untuk tampil di depan 

umum. Pentas akhir tahun ini juga untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dan 

pengajar apakah selama pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung dengan 

optimal sehingga pada saat pementasan hasilnya pun baik. Siswa merasa ada 

kepuasan tersendiri karena dapat tampil di depan umum, yang disaksikan oleh 

orang tua, ketua sanggar, pengajar di sanggar, pejabat daerah maupun masyarakat 

sekitar yang ikut menonton acara pentas tahunan tersebut. Biasanya acara ini 

mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Acara ini dilaksanakan untuk 

mengembangkan bakat yang dimiliki siswa serta dapat melestarikan budaya 

khususnya di daerah sendiri, sehingga melatih anak muda mencintai tari-tarian 

tradisional. 

4.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Metode 

SAS (Struktur, Analitis, dan Sintesis) di Kelas Terampil 

Penerapan metode SAS pada pelaksanaan pembelajaran di Kelas 

Terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor 

pendukung yang menjadi acuan agar pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung 

optimal dan untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, adapun 

faktor penghambat yang menjadi masalah dalam penerapan metode SAS sehingga 

pada pelaksanaan pembelajaran perlu cara-cara yang khusus untuk mengatasi 

masalah yang muncul. 
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4.5.1 Faktor Pendukung 

Faktor pendukung ini yang memberi dampak positif terhadap penerapan 

metode SAS dalam pelaksanaan pembelajaran guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Tanpa adanya faktor pendukung pelaksanaan 

pembelajaran mungkin tidak dapat berjalan optimal. Adapun faktor yang 

mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran antara lain: 1) pengajar, 2) siswa, 3) 

Situasi dan kondisi. 

Pengajar merupakan komponen yang tidak lepas dari pelaksanaan 

pembelajaran, tanpa adanya pengajar pelaksanaan pembelajaran tidak dapat 

berjalan. Ibu Rini mempunyai strategi yang berbeda untuk menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa. Ibu Rini guru di kelas terampil saat menyampaikan materi 

sudah telaten, cermat dan dengan suara yang lantangSarana dan prasarana yang 

mendukung yaitu aula untuk tempat latihan. Ibu Rini sudah menguasai materi 

pelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya sehingga dalam pelaksanaan 

pembelajaran terjalin kerjasama yang baik antara pengajar dan siswa. 

Siswa merupakan komponen yang penting dan paling utama, apabila 

tidak ada siswa maka pembelajaran pun tidak akan berjalan. Siswa antusias saat 

mengikuti pembelajaran di sanggar dan dapat menjalin kerjasama yang baik 

antara pengajar dan siswa. Pengajar saat memberikan materi apabila siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru berdampak pada pelaksanaan pembelajaran. 

Siswa yang berjumlah sedikit lebih fokus dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Situasi dan kondisi di lingkungan sanggar dapat mempengaruhi 

berlangsungnya pembelajaran, ruang aula yang terletak di tengah sanggar dengan 
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suasana yang tenang membuat pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung 

dengan lancar aula yang sudah disediakan di sanggar untuk pelaksanaan 

pembelajaran di kelas terampil sudah cukup karena siswa di kelas terampil 

berjumlah 12 anak berbeda dengan kelas lain yang siswanya melebihi batas dan 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Alat pendukung 

pembelajaran antara lain: tape recorder, kaset, dan properti yang membantu 

pelaksanaan pembelajaran, tanpa adanya alat pendukung siswa hanya mengetahui 

gerakan menggunakan hitungan dan tidak mengetahui musik pengiringnya, musik 

pengiring juga melatih kepekaan siswa. Properti sangat dibutuhkan siswa dalam 

menari, misalnya pengajar akan memberikan cara-cara yang tepat untuk 

menggunakan properti tersebut dalam tari, sehingga siswa dapat dengan cermat 

mengetahui bagaimana cara menggunakan properti dengan baik. 

4.5.2 Faktor Penghambat 

Faktor penghambat yang menjadikan pelaksanaan pembelajaran kurang 

optimal yaitu 1) pengajar kurang bisa mengatur waktu dalam pembelajaran, 2) 

siswa sulit mencerna materi pada tahap struktural dalam metode SAS, 3) kondisi 

siswa yang heterogen, 4) alokasi waktu yang digunakan, 5) sarana prasarana yang 

kurang memadai. 

Pengajar dalam menyampaikan materi kepada siswanya biasanya 

terburu-buru hal ini dikarenakan pengajar mengejar materi yang sudah tertinggal 

maupun mengejar waktu yang sedikit terbuang untuk menunggu siswa yang 

belum hadir, hal ini karena pengajar kurang bisa mengatur waktu dalam 

pembelajaran dengan tepat. Pengajar yang terburu-buru terkadang konsentrasinya 
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pecah, tidak fokus, dan mengajarkan materi dengan cepat sehingga tidak 

memperhatikan kemampuan siswa yang dapat menangkap materi dengan jelas 

atau tidak. Adapun alasan Ibu Rini mengajar terburu-buru karena beliau ada 

kepentingan lain selain mengajar di sanggar dan mengejar waktu untuk 

menyelesaikan materi tari yang diajarkan. Apabila siswa yang berangkat tidak 

lengkap, pengajar dapat kerja 2 kali lipat karena secara tidak langsung pengajar 

melatih siswa yang berangkat sedikit itu dengan memberikan materi ceramah 

kepada siswanya walaupun praktik tetap dilakukan namun hanya sekilas saja, 

pada pertemuan selanjutnya juga pengajar akan memberikan materi yang sama 

dengan sebelumnya, hal ini membuang-buang waktu yang tersedia untuk latihan. 

Siswa pada tahap struktural dalam penerapan metode SAS masih sulit 

menyerap materi. Hal ini dikarenakan siswa belum mengetahui tari yang 

diajarkan, sementara harus mengikuti gerakan Bu Rini. Siswa yang sudah 

memiliki bakat menari bisa melakukan apa yang dicontohkan beliau, walaupun 

belum terlalu lancar. Terlebih lagi siswa yang baru mengenal tari di sanggar 

merasa lebih sulit mencerna materi pelajaran. 

Siswa Sanggar Dharmo Yuwono mempunyai kemampuan yang berbeda, 

karena di sanggar merupakan pendidikan nonformal sehingga dimana para siswa 

tidak bertemu dengan siswa sebaya namun beberapa jenjang umur yang berbeda. 

Ada siswa yang sudah mempunyai bakat menari sejak kecil ada pula siswa yang 

baru latihan tari di sanggar. Hal ini membuat pengajar dalam menyampaikan 

materi pelajaran lebih memperhatikan kemampuan masing-masing siswa. Setiap 

pembelajaran ada siswa yang sudah bisa melakukan tari yang diajarkan, ada pula 
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siswa yang belum jelas karena masing-masing siswa mempunyai daya serap yang 

berbeda-beda. 

Waktu yang diperlukan dalam pembelajaran yaitu satu setengah jam, 

namun biasanya waktu yang digunakan hanya satu jam pelajaran. Hal ini 

dikarenakan siswa yang berangkat terlambat. Pembelajaran yang semestinya 

dimulai pukul 16.00 WIB sampai 17.30 WIB, terpaksa baru di mulai pukul 16.30 

WIB. Akhirnya terbuang waktu setengah jam hanya untuk menunggu siswa 

datang. Hal ini menghambat siswa mendapatkan materi misalnya dapat diajarkan 

5 sampai 6 ragam gerak, namun ini hanya mendapatkan 4 ragam gerak. 

Sarana dan prasarana lain seperti tape recorder juga menjadi salah satu 

penghambat jalannya pelaksanaan pembelajaran dikarenakan tape recorder sudah 

lama dipakai dan sudah tua. Penggunaan kaset pita sering mengalami kendala 

seperti tersendat sehingga pelaksanaan pembelajaran kurang lancar, hal ini 

menjadikan siswa yang sedang menari tiba-tiba terpecah konsentrasi karena tiba-

tiba iringan tari berhenti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan pembelajaran seni tari di 

kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto menggunakan metode SAS 

(Struktur, Analitis, dan Sintesis), maka peneliti dapat menyimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

 Kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono menerapkan metode SAS 

(Struktur, Analitis, dan Sintesis) yang membagi pelaksanaan pembelajaran 

menjadi 3 bagian yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 1) 

kegiatan awal, pengajar memberikan apersepsi kepada siswa dan berdo’a bersama. 

2) kegiatan inti, pengajar dalam menyampaikan materi secara keseluruhan terlebih 

dahulu dengan cara menari diikuti siswa di belakangnya (metode imam) setelah 

itu pengajar memberikan ragam gerak penggal per penggal secara rinci. 

Selanjutnya materi yang disampaikan selesai, diulang kembali dari awal sampai 

akhir menjadi satu kesatuan tari yang utuh. 3) kegiatan penutup, pengajar 

memberikan kesimpulan pada pelaksanaan pembelajaran yang sudah berlangsung 

dilanjutkan ditutup dengan berdo’a bersama. 

 Sanggar Dharmo Yuwono mengadakan evaluasi untuk kenaikan kelas 

pada bulan Juni, evaluasi ini dinilai oleh 3 orang yaitu ketua sanggar dan 2 

pengajar di sanggar. Aspek-aspek yang dinilai yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. 
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Siswa yang belum tuntas nilainya akan mengikuti remidi atau perbaikan di lain 

hari setelah jadwal evaluasi dilaksanakan. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

Purwokerto ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung 

antara lain: 1) potensi pengajar, 2) sarana dan prasarana yang mendukung, 3) 

Siswa antusias mengikuti latihan. Faktor penghambat antara lain: 1) pengajar 

kurang bisa mengatur waktu, 2) kondisi siswa yang heterogen, 3) alokasi waktu 

yang digunakan, 4) situasi dan kondisi dalam pembelajaran. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas saran untuk pengajar, pada pelaksanaan 

pembelajaran sebaiknya pengajar lebih memperhatikan lagi dalam mengatur 

waktu dan pengajar memberikan himbauan kepada siswa supaya tidak datang 

terlambat. Pada tahap evaluasi dalam penilaiannya, pengajar yang menjadi penilai 

sebaiknya lebih konsentrasi dan fokus karena pada tahap ini evaluasi digunakan 

untuk mengukur kemampuan masing-masing siswa. Siswa yang mengikuti 

evaluasi juga sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik, agar tidak perlu 

mengikuti perbaikan pada kemudian hari. 

 Pengajar dan siswa lebih meningkatkan kerjasama dengan baik, misalnya 

siswa diusahakan bisa berangkat tepat waktu, sehingga waktu yang diperlukan 

untuk latihan dapat dimanfaatkan secara efektif. Pelaksanaan pembelajaran perlu 

ditingkatkan lagi, seperti pada alat pendukung yaitu tape recorder yang sudah 

lama dipakai bisa digantikan dengan yang baru dan juga pengelola sanggar 

memilih menggunakan alat sarana yang lebih memadai seperti flashdisk. 
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Lampiran 1 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Wawancara) 

 

A. Ketua Sanggar Tari Dharmo Yuwono 

1. Kapan Sanggar Dharmo Yuwono didirikan? 

2. Bagaimana latar belakang berdirinya Sanggar Dharmo Yuwono? 

3. Apa makna kata dari Dharmo Yuwono? 

4. Bagaimana proses pemberian nama sanggar? 

5. Sejak kapan bapak mulai berkegiatan kesenian? 

6. Apakah ada kepengurusan di Sanggar Dharmo Yuwono? 

7. Pelatihan seni apa saja yang ada di Sanggar Dharmo Yuwono? 

8. Prestasi apa saja yang sudah diraih Sanggar Dharmo Yuwono? 

9. Apa yang menarik dari Sanggar Dharmo Yuwono? 

10. Mengapa bapak bersedia menjadi ketua Sanggar Dharmo Yuwono? 

11. Sejak tahun berapa bapak menjadi ketua Sanggar Dharmo Yuwono? 

12. Bagaimana pengalaman bapak selama menjadi ketua Sanggar Dharmo Yuwono? 

13. Adakah acara-acara yang melibatkan Sanggar Dharmo Yuwono? 

14. Tari apa saja yang diajarkan di Sanggar Dharmo Yuwono? 

15. Kendala apa saja yang dialami sanggar saat pelaksanaan pembelajaran hingga 

evaluasi? 

16. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang muncul? 

17. Bagaimana keberadaan Sanggar Dharmo Yuwono di lingkungan Purwokerto? 

18. Bagaimana organisasi Sanggar Dharmo Yuwono? 
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19. Bagaimana administrasi Sanggar Dharmo Yuwono? 

20. Bagaimana manajemen Sanggar Dharmo Yuwono? 

21. Program apa saja yang ada di Sanggar Dharmo Yuwono? 

22. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di Sanggar Dharmo Yuwono dalam 

mendukung pelaksanaan pembelajaran? 

23. Bagaimana kondisi lingkungan di Sanggar Dharmo Yuwono? 

24. Kostum apa saja yang dimiliki Sanggar Dharmo Yuwono? 

25. Bagaimana kondisi kostum di Sanggar Dharmo Yuwono? 

26. Bagaimana perawatan kostum di Sanggar Dharmo Yuwono? 

27. Properti apa saja yang dimiliki Sanggar Dharmo Yuwono? 

28. Bagaimana kondisi properti di Sanggar Dharmo Yuwono? 

29. Bagaimana perawatan properti di Sanggar Dharmo Yuwono? 

30. Kapan saja pementasan yang pernah ditampilkan oleh Sanggar Dharmo Yuwono? 

31. Pementasan apa saja yang pernah dilakukan Sanggar Dharmo Yuwono? 

32. Dimana pementasan yang pernah dilakukan Sanggar Dharmo Yuwono? 

33. Bagaimana kondisi ruang latihan di Sanggar Dharmo Yuwono? 

34. Bagaimana evaluasi pembelajaran di Sanggar Dharmo Yuwono? 

35. Apakah siswa mendapat sertifikat setelah mengikuti evaluasi pembelajaran? 

 

B. Pelatih Sanggar Kelas Terampil 

1. Sejak kapan ibu mengajar di Sanggar Dharmo Yuwono? 

2. Mengapa ibu mengajar di Sanggar Dharmo Yuwono? 

3. Bagaimana strategi yang ibu terapkan untuk mengajar di Sanggar Dharmo 

Yuwono? 

4. Selain di Sanggar Dharmo Yuwono apakah ibu mengajar di sanggar lain? 
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5. Apakah ibu menggunakan metode SAS (Struktur Analitis Sintesis) dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas terampil? 

6. Mengapa ibu menggunakan metode SAS dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas terampil? 

7. Sejak kapan ibu menggunakan metode SAS dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas terampil? 

8. Siapa saja yang diajarkan menggunakan metode SAS? 

9. Bagaimana penerapan metode SAS dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 

terampil? 

10. Bagaimana hasilnya setelah menggunakan metode SAS dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas terampil? 

11. Materi apa saja yang diberikan di kelas terampil? 

12. Mengapa materi tersebut diajarkan di kelas terampil? 

13. Sejak kapan materi tersebut diajarkan di kelas terampil atau ada perubahan materi 

dari pembelajaran sebelumnya? 

14. Bagaimana respon murid kepada cara ibu mengajar? 

15. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di Sanggar Dharmo Yuwono dalam 

mendukung pelaksanaan pembelajaran? 

16. Mengapa menggunakan sarana dan prasarana tersebut dalam pelaksanaan 

pembelajaran? 

17. Apakah murid di sanggar sering mengikuti lomba? 

18. Mengapa murid di sanggar sering mengikuti lomba? 

19. Dimana lomba tersebut dilaksanakan? 

20. Kapan lomba tersebut dilaksanakan? 

21. Siapa saja murid sanggar yang sering mengikuti lomba? 
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22. Bagaimana hasil dari mengikuti lomba tersebut? 

23. Prestasi apa saja yang pernah diraih siswa? 

24. Berapa waktu yang digunakan untuk setiap satu kali pertemuan? 

25. Bagaimana jadwal latihan di kelas terampil? 

26. Apakah murid selalu hadir semua disetiap jadwal pembelajaran? 

27. Apakah ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran? 

28. Mengapa ada tahapan-tahapan tersebut? 

29. Bagaimana penerapan tahapan-tahapan tersebut dalam pelaksanaan 

pembelajaran? 

30. Media apa saja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran? 

31. Mengapa menggunakan media tersebut? 

32. Adakah pemberian evaluasi pembelajaran di Sanggar Dharmo Yuwono? 

33. Mengapa diberikan evaluasi pembelajaran? 

34. Kapan anak diberikan evaluasi pembelajaran? 

35. Dimana evaluasi pembelajaran dilaksanakan? 

36. Bagaimana cara memberi evaluasi terhadap siswa? 

37. Apakah ada kendala-kendala yang muncul saat pelaksanaan pembelajaran? 

38. Mengapa kendala-kendala tersebut bisa terjadi? 

39. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut? 

40. Apakah siswa memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran tari 

di Sanggar Dharmo Yuwono? 

41. Mengapa siswa memiliki sikap antusias pada pembelajaran tari di kelas terampil? 

42. Bagaimana sikap antusias yang ditunjukkan siswa? 

 

C. Siswa Sanggar Kelas Terampil 
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1. Sejak kapan Anda belajar menari? 

2. Mengapa Anda suka belajar tari? 

3. Sejak kapan Anda mengikuti latihan tari di Sanggar Dharmo Yuwono? 

4. Bagaimana pengalaman mengikuti pelajaran seni tari di Sanggar Dharmo 

Yuwono? 

5. Apakah materi yang disampaikan guru mudah diterima? 

6. Bagaimana pengalaman yang Anda rasakan setelah mengikuti latian di sanggar 

dari awal masuk sampai sekarang? 

7. Apakah orang tua mendukung Anda mengikuti latihan tari di Sanggar Dharmo 

Yuwono? 

8. Bagaimana respon orang tua Anda mengikuti sanggar tari Dharmo Yuwono? 

9. Mengapa Anda berminat belajar di sanggar tari Dharmo Yuwono? 

10. Sudah berapa tarian yang Anda kuasai? 

11. Apakah Anda sering mengikuti lomba? 

12. Prestasi apa saja yang pernah Anda raih? 

13. Apakah Anda selalu hadir dalam pelaksanaan pembelajaran? 

14. Apakah Anda mempunyai iringan tari (kaset, VCD, dan flashdisk) sendiri di 

rumah? 

15. Apakah Anda mempunyai properti tari sendiri? 

16. Adakah kendala yang Anda alami selama mengikuti proses pembelajaran? 

17. Bagaimana Anda mengatasi kendala-kendala yang muncul? 
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Lampiran 2 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Observasi) 

 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Tari (Materi, metode, langkah-langkah pembelajaran, 

media pembelajaran, properti dan sarana prasarana apa yang digunakan dalam 

pembelajaran tari di Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto) 

2. Respon murid terhadap pembelajaran tari 

3. Kondisi fisik ruang latihan 

4. Pelatihan tari di kelas terampil 

5. Pementasan tari Sanggar Dharmo Yuwono Purwokerto 

6. File dan koleksi pribadi dari Sanggar Dharmo Yuwono (foto dan video) 
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Lampiran 3 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

(Dokumentasi) 

 

1. Data-data yang didapat dari lokasi penelitian 

2. Foto ruang latihan Sanggar Dharmo Yuwono 

3. Foto pelaksanaan pembelajaran 

4. Foto sarana dan prasarana Sanggar Dharmo Yuwono 

5. Foto  koleksi kostum dan properti Sanggar Dharmo Yuwono 

6. Foto ketua Sanggar Dharmo Yuwono 

7. Foto pelatih di kelas terampil Sanggar Dharmo Yuwono 

8. Foto pementasan tari Sanggar Dharmo Yuwono 

9. Video pelaksanaan pembelajaran 
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Lampiran 4 

 

BIODATA NARASUMBER 

 

1. Ketua Sanggar Dharmo Yuwono 

Nama : Carlan 

TTL : Banyumas, 04 Desember 1963 

Umur : 52 Tahun 

Alamat : Jln. Dr. Angka Perum Graha Mustika no.78 Rt 04 Rw XI Kelurahan 

Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas 

 

2. Pengajar Kelas Terampil 

Nama : Ida Sulistyarini 

TTL : Banyumas, 06 Agustus 1970 

Umur : 45 Tahun 

Alamat : Jln. Kalibener Gang I No. 623 Kranji Purwokerto 

 

3. Siswa Kelas Terampil 

3.1 Nama : Anisa Nur Wulandari 

TTL : Banyumas, 14 Juli 2003 

Umur : 12 Tahun 

Alamat : Jln. Sunan Bonang Rt 02 Rw 06, Desa Dukuhwaluh, Kecamatan 

Kembaran, Kabupaten Banyumas 

3.2 Nama : Alfina Putri Winarti 
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TTL : Banyumas, 19 September 2003 

Umur : 12 Tahun 

Alamat : Jln. Protokol Rt 08 Rw 01, Desa Pajerukan, Kecamatan Kalibagor, 

Kabupaten Banyumas 

3.3 Nama : Gusti Amifa Fardha Hudaya 

TTL : Marabahan, 24 September 2000 

Umur : 15 Tahun 

Alamat : Jln. Banowati No. 11 Rt 08 Rw 09 Purwokerto 

3.4 Nama : Kenyar Pradifta Kinasih 

TTL : Banyumas, 15 Maret 2005 

Umur : 10 Tahun 

Alamat : Jln. Gatra Mas Raya, PGTSI, Kecamatan Kembaran, Kabupaten 

Banyumas 

3.5 Nama : Lufita Sari Intan Kurnia Maharani 

TTL : Banyumas, 14 September 2004 

Umur : 11 Tahun 

Alamat : Jln. Pancurawis Rt 02 Rw 03 Purwokerto 

3.6 Nama : Nurul Azizah 

TTL : Banyumas, 24 Maret 2004 

Umur : 11 Tahun 

Alamat : Jln. Brigade Rt 05 Rw 04 Purwokerto 
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Lampiran 5 

 

 

Daftar Siswa Sanggar Dharmo Yuwono 

Tahun Ajaran 2014 / 2015 

 

Tabel 4.1 Daftar Siswa Sanggar Dharmo Yuwono Tingkat Dasar I.I 

 

NO NAMA 

1 Anisa Nur Fitriana 

2 Adelina Damayanti 

3 Alfa Mutiara Dewi 

4 Ayu Winarni 

5 Ari Yulian 

6 Arinta Kusuma Putri 

7 Anisa Fatmawati 

8 Anis Purniasih 

9 Arista Dwi Lestari 

10 Arumsari Widyaningsih 

11 Agustina Evelin 

12 Beta Afdha Rachmania 

13 Byak Welda Jatiningtyas 

14 Beata Putri Chintiasari 

15 Berlian Indah Permatasari 

16 Binaria Septahayu 

17 Bintang Pradina Anggraeni 

18 Banatya Dewi Pertiwi 

19 Baby Mutiara Lusiana 

20 Canny Habibatun Naja 

21 Cahya Lintang Permata 

22 Cinta Pramudya Maharani 
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23 Chantika Valentina Kristiani 

24 Cita Valsahati Chaerunisa 

25 Citra Karisa Athiffa 

26 Chintya Palupi Nandawati 

27 Dhian Yudha Ariestha 

28 Desta Anjarrini Permana 

29 Dwi Arita Eryaningtyas 

30 Dahayu Sukma Maharani 

31 Denisa Putri Meisaraya 

32 Erhia Wahdatun Salafiah 

33 Erlinda Yulia Septirana 

34 Elvira Novia Putri 

35 Farindi Tiaradipa 

36 Firstma Saraswati Chandra 

37 Farah Faizah Fionita 

38 Figia Wanti Watarfia 

39 Fernita Pambayun 

40 Friesca Aster Fatikasari 

41 Fitri Ajiantari Kershya 

42 Felinthia Chindy Pradana 

43 Fathiya Rahyadatul Aisyah 

44 Farhanny Africha Aulia 

45 Fandini Aurelya Shafa 

46 Ghita Romania Saputri 

47 Gissela Puja Tiara 

48 Grahadita Valensia Anindi 

49 Gemilang Rahayu Isdiana 

50 Gempita Indah Pradipta 

51 Honest Evelin Chalisa 

52 Hana Festianita Praptiwi 
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53 Indah Ayu Vebrinasari 

54 Idha Ayu Putu Sarga 

55 Ingga Fitria Saemarghani 

56 Irna Galuh Hayuningwati 

57 Isnaeni Sabila Herline 

58 Irma Vetikka Yunitasari 

59 Inge Wayajita Damaisari 

60 Julia Mukti Oktiarani 

61 Jeny Anggartha Listriana 

62 Kartika Putri Prastiwi 

63 Khaerunisa Icha Lestari 

64 Laorna Farqi Hidayah 

65 Lintang Valendinta Saraswati 

66 Melillia Amandha Pertiwi 

67 Miranti Aviva Darnatika 

68 Meika Adetya Faradilla 

69 Nabila Hanan Hana Febriyanti 

70 Nina Gantari Maharani 

71 Niken Jessica Chintya Sabila 

72 Nagita Kirana Sava 

73 Okky Wika Sevi Oktanin 

74 Putri Shifa Alfiana Rosinta 

75 Regita Sekar Mayang Buanasari 

76 Radiva Nurya Amhar 

77 Restu Fauzia Revia Putri 

78 Rossalinda Putri Pradita 

79 Septiara Azzahra Nurul Baeti 

80 Septira Evon Puspa Pramushinta 
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Tabel 4.2 Daftar Siswa Sanggar Dharmo Yuwono Tingkat Dasar I.II 

NO NAMA 

1 Afifah Rohmanita 

2 Alya Alzena Firdaus 

3 Anaphalis Giri Azhari 

4 Anindya Alya Nurmaitsa 

5 Anindya Laksmi Larasati 

6 Aprodita Maya Khoirunnisa 

7 Arienda Rasya Puspita Dewi 

8 Audyla Permata Sati 

9 Aurelia Efata Wiji Fean 

10 Callista Freedela Putri Riyadi 

11 Chantika Shinta Islamiah 

12 Cindy Febi Saufika 

13 Dayu Aulia Rosi 

14 Deviana Nur Azizah 

15 Dhea Nur Atifa 

16 Dhias Senja Muktiani 

17 Dhika Rani Suntari 

18 Dinda Aura Hermawati 

19 Dinda Ayu Dzakiyyah 

20 Duaty Halmahera Agustin 

21 Emilyn Natya Laksita 

22 Endah Sulistiyowati 

23 Ernestantya Dinda Dewi 

24 Fadillah Aninditya R 

25 Fairuz Zaidana Akmalia 

26 Fariqah Khansa Salsabila 

27 Fauziah Azzahra 

28 Fellysita Lizahra Aprilia 
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29 Gendis Anerta Shashi Kapindo 

30 Hasna Aprilia Putri 

31 Hasna Fadhilah 

32 Kaisya Zalfa Kaila 

33 Kukuh Intan Dwi L 

34 Laksmi Usida Prabawaningtyas 

35 Luna Puteri Kirana 

36 Luth Fiyyah Zahra 

37 Luvyla Intar Purbadi 

38 Malika Zalfa Maulia 

39 Maria Noverella Adventia 

40 Marzelina Dwi Wulandari 

41 Maryam Fakhrunnisa Taruni 

42 Mawaddatul Warrohmah 

43 Meutia Az Zahra 

44 Nabilah Rizky Khumairo 

45 Nadinda Gradienta M 

46 Naswa Inezia Aurellia 

47 Naura Nata Nia Oktorini 

48 Neisya Reya Putri Ramadani 

49 Neyssa Ramadhanyndra Nuradi 

50 Rafika Endah Rahmawati 

51 Rafeyfa Asyla 

52 Rahma Aisya Aulia 

53 Revalin Elvarini 

54 Rossvania Clairine Andarianni 

55 Salma Pramudia Andianti Noer 

56 Shafira Adwina Putri 

57 Shahaulia Hikmah Chaerunissa 

58 Shelomita Amelia S 
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59 Shofia Jawsa Puutrisia 

60 Siti Nur Aamana 

61 Thalia Zakharia Nugroho 

62 Titik Nela Farhati 

63 Yaasmiin Lu'lu ul Jannah 

64 Zerlina Nessa Riyadi 

 

 

Tabel 4.3 Daftar Siswa Sanggar Dharmo Yuwono Tingkat Dasar II.I 

 

NO NAMA 

1 Amanda Eka Saputri 

2 Ana Fadilah 

3 Andin Selmarau Ganes A. 

4 Angelica Lulu S. 

5 Anisya Dwi Kartika 

6 Ara Saula Edenia 

7 Arya Nawa Findya 

8 Cahya Putri Mahardika 

9 Calista Septiani Putri 

10 Camelia Najalina 

11 Danendra Raissa Nariswari H. 

12 Delfi Andita Ramadhani 

13 Dewi Laela Rahma Dina 

14 Dewi Laela Rahma Dini 

15 Divana Ihda Nurfarika 

16 Dyara Mahiyassi Kayana  

17 Yulia Tsalas Setyaningrum 

18 Faisa Alya Fidriani 

19 Fajrian Dara Maydila 

20 Farah Dilla Seisha P. 
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21 Felita Valmay Dianti 

22 I o Desma Imam Sri P. 

23 Najla Larasati 

24 Nariswari Rahma Aisyah 

25 Nurul Sifa 

26 Rintis Tuluswati 

27 Rr. Firda Amalia Uswanda 

28 Sasadara Ardhanareswari 

29 Stevy Tri Saskia Putri 

30 Talitha Ayu Lutfiah R 

30 Titis Dwi Saklina Deavidi P. 

31 Witri Osawati Nurohmah 

 

 

Tabel 4.4 Daftar Siswa Sanggar Dharmo Yuwono Tingkat Dasar II.II 

 

NO NAMA 

1 Abidah Dienatul A. 

2 Agishna Aunika 

3 Alda Zaenida 

4 Almira Fidela Putri R. 

5 Alzena Bunga Rachel 

6 Andrea Sava Pramita 

7 Anisa Fadia Hayya 

8 Asyara Embun Paggi 

9 Bianca Shinta 

10 Catur Wulandari 

11 Cemerlang Prita S. 

12 Dinda Nurhalisa 

13 Elda Zaelita 

14 Esa Rinjani Cantika 
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15 Farah Shafarina 

16 Haning Setya Suraya 

17 Jihan Azzahra 

18 Kusumas Asfri R. 

19 Nabila Nur Apriliyanti 

20 Nadya Rahma R 

21 Nafisa Rahma Aria 

22 Nanda Ajrin Fuji 

23 Naswa Lilian Salsabila 

24 Nayla Nur Azizah 

25 Oktaviana Dewita 

26 Regita Kris Maheswari 

27 Regita Nurmala P. 

28 Rinekso Hayuning 

29 Ribka Ninda Agustni 

30 Shita Athalia 

31 Widiana Nur Aisya 

32 Yussy Laksmita K. 

33 Zaskia Nur Editriya 

 

 

Tabel 4.5 Daftar Siswa Sanggar Dharmo Yuwono Tingkat Terampil 

 

NO NAMA 

1 Aisah Dinda Salsabila      

2 Anisa Nur Wulandari 

3 Alfina Putri Winarti 

4 Ayu Cahya Negara 

5 Elvira Octavia Nasution 

6 Fresha Yumna Kharisma Putri 

7 Gusti Amifa Fardha 
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8 Kenyar Pradifta Kinasih 

9 Lufita Sari Intan Kurnia Maharani 

10 Nurul Azizah 

11 Nurwulan 

12 Zahra Tsurasa 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8  
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 

 

DOKUMENTASI 

 

 

Wawancara dengan Bapak Carlan Ketua Sanggar Dharmo Yuwono 

 

Foto bersama Bapak Carlan Ketua Sanggar Dharmo Yuwono 
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Wawancara dengan Ibu Ida Sulistyarini Pelatih Kelas Terampil 

 

 

Foto bersama Ibu Ida Sulistyarini Pelatih Kelas Terampil 
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Foto bersama Gusti siswa kelas Terampil 

 

Foto bersama Anisa siswa kelas Terampil 


