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ABSTRAK 

 
Damayanti, Siti. 2016. Analisis Usaha Motivasi Guru Tari dalam Pembelajaran 

Seni Tari di Kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I. Ika Ratnaningrum, S.Pd, M.Pd. 

Pembimbing II. Drs. HY Poniyo, M. Pd 

Kata Kunci: Usaha, Motivasi, Pembelajaran seni tari. 

 

Pembelajaran seni tari yang diselenggarakan di sekolah dasar bertujuan 

agar siswa  mengalami belajar menari yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan 

kodrat kejiawaan, sehingga secara kreatif tubuh sebagai alat ekspresi dari gerak 

tari mampu mengungkapkan dan menggambarkan imajinasi pada diri seorang 

penari. Melalui pembelajaran seni tari siswa diharapkan memiliki keterampilan, 

pengetahuan dan pengertian tentang seni tari untuk mengembangkan 

keterampilannya di masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran seni tari di sekolah 

dasar harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, agar siswa tidak mengalami 

suasana kebosanan yang mengakibatkan terhalangnya perkembangan 

kreatifitasnya dan hasil belajar yang didapatkan siswa, sehingga diperlukan usaha 

guru untuk memotivasi siswa.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal, guru seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, dan 

siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal yang  ditentukan melalui teknik 

Purposif untuk pengambilan sample. Teknik analisis data menggunakan teknik 

Miles & Huberman, sedangkan  uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas  

dan uji Confirmability. 

Berdasarkan analisis data penelitian, diperoleh hasil bahwa usaha yang 

dilakukan guru seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal untuk memotivasi 

siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal sebagai berikut: (1) 

menggunakan metode ceramah dan model pembelajaran Direct Intruction,(2) 

media pembelajaran audio dan audio visual, dan (3) cerita pengalaman pribadi. 

Bentuk motivasi yang diberikan adalah dengan memberi pujian, dan memberikan 

hukuman. Berdasarkan pengamatan peneliti tentang usaha dan bentuk motivasi 

yang diberikan guru dalam pembelajaran seni tari pada siswa kelas III SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal memberikan dampak positif, terlihat dari antusia siswa 

dalam mengikuti pembelajaran seni tari dan hasil pembelajaran seni tari siswa 

kelas III banyak yang sudah tuntas. Saran bagi guru seni tari adalah menerapkan 

model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan interaksi guru dengan siswa, 

dan interaksi antara siswa dengan siswa, sehingga siswa akan lebih termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran seni tari. 

  



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

        

                             Halaman 

Halaman Judul .........................................................................................................  i 

Halaman Pernyataan................................................................................................ ii 

Halaman Persetujuan .............................................................................................. iii 

Halaman Pengesahan ............................................................................................. iv 

Motto dan Persembahan ........................................................................................... v 

Prakata .................................................................................................................... vi 

Abstrak  ................................................................................................................ viii 

Daftar Isi................................................................................................................. ix 

Daftar Gambar ...................................................................................................... xiv 

Daftar Tabel ........................................................................................................... xv 

Daftar Lampiran ................................................................................................... xvi 

Bab 

1. PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 

1.1  Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1 

1.2  Fokus Penelitian ....................................................................................... 12 

1.3  Rumusan Masalah .................................................................................... 12 

1.4  Tujuan Penelitian ..................................................................................... 13 

1.5  Manfaat Penelitian ................................................................................... 13 

2.   KAJIAN PUSTAKA ................................................................................ 16 

2.1  Kerangka Teori ........................................................................................ 16 



 
 

x 
 

2.1.1  Konsep Motivasi ...................................................................................... 16 

2.1.1.1  Pengertian Motivasi ................................................................................. 17 

2.1.1.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi ........................................... 19 

2.1.1.3  Prinsip-prinsip Motivasi........................................................................... 23 

2.1.1.4  Funsi Motivasi ......................................................................................... 28 

2.1.1.5  Jenis-jenis Motivasi ................................................................................. 29 

2.1.1.6  Upaya Meningkatkan Motivasi ................................................................ 32 

2.1.2   Konsep Belajar ......................................................................................... 39 

2.1.2.1  Belajar ...................................................................................................... 39 

2.1.2.2  Pembelajaran ............................................................................................ 43 

2.1.2.3  Hasil Belajar............................................................................................. 47 

2.1.3  Seni Budaya dan Keterampilan ................................................................ 52 

2.1.4  Seni Tari ................................................................................................... 55 

2.1.4.1  Unsur Utama Tari .................................................................................... 57 

2.1.4.2  Unsur Penunjang Tari .............................................................................. 59 

2.1.5  Pembelajaran Seni Tari di SD .................................................................. 63 

2.1.6   Karakteristik Seni Tari SD ....................................................................... 66 

2.1.6.1 Karakteristik Tari Siswa Kelas Rendah ................................................... 66 

2.1.6.2  Karakteristik Tari Siswa Kelas Tinggi ..................................................... 67 

2.1.6   Karakteristik Siswa SD ............................................................................ 70 

2.1.7   Pengertian Guru ....................................................................................... 77  

2.2  Kajian Empiris ......................................................................................... 89 

3.  METODOLOGI PENELITIAN............................................................... 97 



 
 

xi 
 

3.1  Metode dan Jenis Penelitian..................................................................... 97 

3.2  Subjek Penelitian ..................................................................................... 99 

3.3  Tempat dan Waktu Penelitian .................................................................. 99 

3.4  Sumber dan Jenis Data Penelitian .......................................................... 100 

3.4.1  Data ........................................................................................................ 100 

3.4.2  Sumber Data Penelitian.......................................................................... 100 

3.4.3  Jenis Data Penelitian .............................................................................. 102 

3.5  Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 104 

3.5.1  Observasi................................................................................................ 104 

3.5.2  Wawancara ............................................................................................. 105 

3.5.3  Dokumentasi .......................................................................................... 106 

3.6  Instrumen Penelitian .............................................................................. 107 

3.7  Teknik Analisis Data.............................................................................. 108 

3.8  Uji Keabsahan Data ............................................................................... 113 

4.   TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ 116 

4.1  Wilayah Penelitian ................................................................................. 116 

4.1.1  Gambaran Umum Kota Tegal ................................................................ 116 

4.1.1.1  Letak Geografis Kota Tegal ................................................................... 116 

4.1.1.2  Sejarah Kota Tegal ................................................................................. 118 

4.1.2  Dinas Pendidikan Kota Tegal ................................................................ 122 

4.1.3  Profil SD Negeri Debong Lor Kota Tegal ............................................. 123 

4.2  Temuan-temuan Penelitian .................................................................... 126 

4.2.1  Pembelajaran Seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal .............. 128 



 
 

xii 
 

4.2.2  Pelaksanaan Pembelajaran Seni tari di SD Negeri Debong Lor 

  Kota Tegal ............................................................................................. 130 

4.2.3  Usaha Guru Seni Tari dalam Memotivasi Siswa Kelas III  

 dalam Pembelajaran Seni Tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal ...... 132 

4.2.4  Bentuk Motivasi Guru Seni Tari pada Siswa  Kelas III   

 dalam Pembelajaran Seni Tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal ...... 140 

4.2.5  Akibat Usaha Guru Seni Tari dalam Memotivasi Siswa Kelas  III  

 dalam Pembelajaran Seni Tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal ...... 143 

4.3  Pembahasan ........................................................................................... 146 

4.3.1  Usaha Guru Seni Tari dalam Memotivasi Siswa Kelas III  

 dalam Pembelajaran Seni Tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal ...... 146 

4.3.1.1  Metode Ceramah .................................................................................... 147 

4.3.1.2  Model Pembelajaran Direct Intruction .................................................. 149 

4.3.1.3  Media Pembelajaran............................................................................... 151 

4.3.1.3  Cerita Pengalaman Pribadi Guru  tentang Manfaat Bisa Menari ........... 153 

4.3.2     Bentuk Motivasi Guru Seni Tari pada Siswa Kelas III dalam  

             Pembelajaran Seni Tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal.................154 

4.3.3  Akibat Usaha Guru Seni Tari dalam Memotivasi Siswa Kelas  III  

 dalam Pembelajaran Seni Tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal......156 

4.4  Gambaran Umum dan Implikasi Hasil Penelitian ................................. 160 

4.4.1  Gambaran Umum Hasil Penelitian ........................................................ 160 

4.4.2  Implikasi Hasil Penelitian ...................................................................... 161 

5.  PENUTUP.............................................................................................. 163 



 
 

xiii 
 

5.1  Simpulan ................................................................................................ 163 

5.2  Saran ...................................................................................................... 164 

Daftar Pustaka ...................................................................................................... 165 

Glosarium ............................................................................................................. 169 

Lampiran .............................................................................................................. 174 

  



 
 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                                                                                          Halaman 

3.1 Model Interaktif Analisis Data Miles dan Huberman .................................... 110  

4.1 Gambar Peta Kota Tegal ................................................................................ 118 

  



 
 

xv 
 

DAFTAR TABEL  

                                                                                                                          

Tabel:                                                                                                           Halaman 

4.1 Data Guru SD Negeri Debong LorKota Tegal ............................................... 125 

4.2 Tabel Jumlah Seluruh Siswa SD Negeri Debong Lor Kota Tegal ................. 125 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                                                                               Halaman              

1 Kisi-kisi Penngambilan Data Penelitian Usaha Guru Memotivasi Siswa  

 Kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal Daftar Nama Siswa ............... 174 

2   Pedoman Wawancara .................................................................................... 175 

3.   Pedoman Observasi ....................................................................................... 181 

4.   Daftar Nama Siswa ....................................................................................... 183 

5.   Daftar Nilai Siswa ......................................................................................... 185 

6.   Catatan Lapangan .......................................................................................... 187 

7.  Koding ........................................................................................................... 217 

8.   Dokumentasi ................................................................................................. 222 

9.   Surat Izin Penelitian dari Kampus ................................................................ 234 

10.  Surat Rekomendasi Permohonan Riset dari BAPPEDA .............................. 235 

11.  Surat Rekomendasi Permohonan Riset dari Dinas ....................................... 236 

12.  Surat Izin Penelitian dari SD ......................................................................... 237 

13.  Surat Keterangan Penelitian .........................................................................238 



 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan merupakan bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca 

untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. 

Oleh karena itu, pada bab 1 terdiri atas: (1) latar belakang masalah; (2) fokus 

penelitian; (3) rumusan masalah; (4) tujuan penelitian; dan (5) manfaat penelitian. 

Uraian selengkapnya ialah sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berperan penting di kehidupan dan kemajuan manusia. 

Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis di dalam kehidupan setiap 

manusia, yang memengaruhi kekuatan fisik, daya jiwa (akal, rasa, dan kehendak), 

sosial dan moralitas individu tersebut, sehingga mampu menjadi warga negara 

yang baik dan mampu melakukan kewajibannya. Pendidikan merupakan suatu 

kekuatan dinamis dalam memengaruhi kemampuan, kepribadian, dan kehidupan 

manusia dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama manusia dan dunia, 

serta dalam hubungannya dengan tuhan. Selain itu, jiwa sosial tinggi yang 

nantinya akan mampu mengembangkan lingkungan dan melestarikan budaya yang 

dimiliki lingkungan tempat manusia itu tinggal. Oleh karena itu, pendidikan harus 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa, dengan kualitas 

pendidikan yang bermutu, maka akan melahirkan generasi yang berkarakter dan 

bermoral.
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Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi 

kemajuan peradaban bangsa. Pendidikan yang berkualitas sangat mutlak 

diperlukan untuk menciptakan suatu masyarakat yang beradab sesuai dengan 

falsafah hidup suatu bangsa.  Hal  tersebut sesuai dengan definisi pendidikan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 menyebutkan bahwa:   

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

  

Ki Hajar Dewantara dalam Munib (2012:30) menyatakan bahwa 

“pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi 

pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran (intelek), dan tubuh”. Hal tersebut 

sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 

bahwa:  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Setelah melakukan proses pendidikan akan ada perubahan pada individu 

yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya tidak memiliki 

keterampilan kemudian memiliki keterampilan. Keterampilan tersebut dapat 
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berupa keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam lingkungan siswa. Setiap 

siswa pada satuan pendidikan berhak mendapat layanan pendidikan yang sesuai 

dengan bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki. 

Pemberian layanan pendidikan tidak lepas dari tugas dan kewajiban 

seorang pendidik. Pendidik adalah seseorang yang dengan sengaja memengaruhi 

orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Penyebutan 

nama pendidik dibeberapa tempat memiliki sebutan yang berbeda sesuai dengan 

lingkungan  belajar. Pada lingkungan sekolah sebutan untuk pendidik adalah guru. 

Guru merupakan komponen manusiawi dalam proses pembelajaran dan ikut 

berperan serta dalam pembentukan sumber daya manusia yang potensial pada 

bidang pembangunan. Seorang guru harus berperan aktif dan menempatkan 

kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan 

perkembangan zaman. Salah satu kewajiban guru adalah merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen Pasal 20). 

Seorang guru memiliki tanggung jawab membawa siswanya pada suatu 

kedewasaan, maka dari itu guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang 

melakukan transfer of knowledge (memberi ilmu) tetapi juga sebagai pendidik 

yang melakukan transfer of values (memberi nilai) dan guru juga menjadi seorang 

pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam kegiatan 

belajar. Usaha untuk mengantarkan siswa dalam mencapai cita-citanya pada 

proses pembelajaran seorang guru membuat rencana kegiatan yang disesuaikan 
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dengan kepentingan siswa dan sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa pada 

pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah” (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). 

Sebagai seorang guru profesional untuk menciptakan siswa yang berkualitas, guru 

harus menguasai empat kompetensi antara lain: (1) kompetensi pedagogik, (2) 

kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. 

Guru yang menguasai empat kompetensi tersebut akan mampu melaksanakan 

perannya sebagai pendidik.  

Salah satu peran guru adalah sebagai motivator, dalam rangka 

meningkatkan motivasi dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru yang 

berhasil adalah guru yang mampu dalam menumbuhkan semangat dan motivasi 

belajar siswa, dengan begitu akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dialami oleh siswa. Motivasi belajar siswa memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Salah satu indikator kualitas 

pembelajaran adalah adanya semangat dan motivasi dari siswa. Motivasi 

berpengaruh terhadap perilaku belajar siswa, yaitu motivasi mendorong 

meningkatnya semangat dan ketekunan dalam belajar. Meningkatkan dan 

menyukseskan hasil belajar siswa tidak hanya guru yang memegang peranan 

penting. Namun motivasi juga memegang peranan yang penting dalam memberi 

semangat dan rasa senang dalam belajar, sehingga siswa memiliki motivasi tinggi 

dan mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar yang 

pada akhirnya memperoleh prestasi yang baik. 
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Uno (2015:3), mengemukakan bahwa istilah motivasi berasal dari kata 

motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, 

yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat 

diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, 

berupa rangsangan, dorongan, dan pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah 

laku tertentu. Tercakup konsep-konsep dalam motivasi, seperti kebutuhan 

berprestasi, kebutuhan berafilasi, kebiasaan, dan keingintahuan seseorang 

terhadap sesuatu. Dilihat dari sudut sumber yang menimbulkannya, motif 

dibedakan dua macam, yaitu motif intrinsik dan ektrinsik. Seseorang melakukan 

suatu kegiatan karena ada motivasi yang memengaruhinya. Pelaksanan proses 

pembelajaran sangat diperlukan adanya motivasi, karena siswa yang tidak 

memiliki motivasi dalam belajar tidak dapat melakukan aktivitas belajar. Adanya 

motivasi yang baik dan tepat diberikan guru pada siswa dengan pernyataan 

penghargaan secara verbal. Pernyataan verbal terhadap perilaku yang baik atau 

hasil belajar siswa yang baik merupakan cara paling mudah dan efektif untuk 

meningkatkan motif belajar siswa kepada hasil belajar yang baik. Pernyataan 

verbal mengandung makna intrinsik dan pengalaman pribadi yang langsung antara 

siswa dan guru, dan penyampaiyannya konkret, sehingga merupakan suatu 

persetujuan atau pengakuan sosial.  

Salah satu faktor pembangkit adanya motivasi adalah karena adanya 

kebutuhan. Menurut Maslow dalam Islamuddin (2012:260), kebutuhan yang 

membangkitkan tingkah laku manusia berupa kebutuhan fisiologi, rasa aman, rasa 

cinta, penghargaan aktualisasi diri, mengetahui dan mengerti, dan kebutuhan 
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estetik. Kebutuhan ini timbul karena adanya keadaan yang tidak seimbang, tidak 

serasi atau rasa ketegangan yang menuntut suatu kepuasaan. Jika sudah seimbang 

dan terpenuhi pemuasannya berarti tercapailah suatu kebutuhan yang diinginkan, 

maka aktivitas itu akan berkurang dan sesuai dengan dinamika kehidupan 

manusia, sehingga akan timbul tuntutan kebutuhan yang baru. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kebutuhan manusia bersifat dinamis, berubah-ubah, sesuai 

dengan kehidupan manusia itu sendiri. Keadaan tidak seimbang atau tidak puas itu 

diperlukan motivasi yang tepat. 

Pendidikan seni di sekolah dapat meningkatkan pengetahuan, mengelola 

perasaan dan imajinasi siswa. Pendidikan seni menurut Jazuli (2008:17), adalah 

suatu proses pembelajaran untuk mengembangkan nilai-nilai yang bermakna pada 

diri manusia melalui pembelajaran seni. Upaya dalam dunia pendidikan, salah 

satunya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2013 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Menurut peraturan 

tersebut diamanatkan bahwa muatan Seni Budaya dan Keterampilan tidak hanya 

terdapat dalam satu mata pelajaran, karena budaya itu sendiri yakni meliputi 

segala aspek. Bahan kajian seni dan budaya dalam membentuk karakter siswa 

menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian 

seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yang 

difokuskan pada seni budaya. Aspek budaya pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Oleh 

karena itu, mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan merupakan pendidikan 

seni yang berbasis budaya. 
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Seni Budaya dan Keterampilan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah dasar dan merupakan salah satu pelajaran yang membantu 

mengembangkan jasmani dan rohani siswa untuk membentuk kepribadian dan 

menyiapkan manusia yang memiliki nilai estetis dan memahami pekembangan 

seni budaya nasional. Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di sekolah 

dasar bukan hanya proses upaya untuk transformasi pengetahuan seni dan budaya 

serta keterampilan, tetapi perlu diupayakan pengembangan sikap secara aktif, 

kritis, dan kreatif.  

Menurut Susanto (2015:262), Pendidikan SBK memiliki sifat multilingual, 

multidimensional, dan multikultural. Sifat Multilingual bermakna pengembangan 

kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media, 

bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan oleh suatu jenis seni. 

Sementara sifat multidimensional pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

mengembangkan kemampuan dasar siswa yang mencakup pengamatan, 

pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, apresiasi, dan produktivitas dalam 

menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, dengan memadukan unsur logika, 

etika, dan estetik. Serta sifat multikultural pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan mengembangkan kesadaran dan kemampuan berapresiasi terhadap 

keragaman budaya daerah sendiri, budaya nusantara maupun budaya 

mancanegara.  

Pelaksanaan pendidikan seni di Sekolah Dasar dapat diberikan melalui 

mata pelajaran SBK. Seni Budaya dan Keterampilan merupakan mata pelajaran 

yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat 
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mengekspresikan perasaan yang sedang dialami. Seperti yang dikemukakan oleh 

Power dan Klopper (2011:2) sebagai berikut: 

Arts education provides students with valuable opportunities to 

experience and build knowledge and skills in self expression, 

imagination, creative and collaborative problem solving, 

communication, creation of shared meanings, and respect for self 

and others. 

 

Menurut jurnal tersebut dijelaskan pendidikan seni memberikan siswa 

kesempatan untuk mengalami. Menurut Pamadhi, dkk (2011:11.20), “Pendidikan 

seni merupakan pendidikan apresiasi tentang indah dan keindahan serta 

pemahaman terhadap karya orang lain”. Melalui apresiasi seni siswa akan 

menghargai karya orang lain dengan memberi penghargaan terhadap keindahan 

yang diciptakan orang lain. Seni merupakan media ekspresi kreatif dan aspiratif, 

yang dapat diwujudkan melalui garis, warna, bidang, dan tekstur untuk seni rupa; 

gerak dan peran untuk seni tari-drama, serta suara/bunyi untuk seni musik; dalam 

tata susunan yang artistik dan estetik. Pendidikan kesenian berperan untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan daya apresiasi seni, kreativitas kognisi, 

kepekaan indrawi dan emosi, serta memelihara keseimbangan mental siswa. 

Berkaitan dengan hal tersebut pendidikan kesenian merupakan pendidikan 

ekspresi kreatif yang membangun pengetahuan dan keterampilan dalam ekspresi 

diri, imajinasi, kreatif, memecahkan masalah bersama, komunikasi, penciptaan 

makna bersama, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. 

Mengembangkan kepekaan apresiasi estetik, dan membentuk kepribadian manusia 

seutuhnya, yang seimbang baik secara lahir maupun batin, jasmani maupun 

pribadi, berbudi luhur sesuai dengan lingkungan dan konteks sosial budaya 

Indonesia.  
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Jazuli (2008:20) menjelaskan, penyelenggaraan pendidikan seni menurut 

aturan pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu melalui pendidikan 

formal dan non formal. Pendidikan seni yang diselenggarakan secara formal dapat 

dibedakan menjadi pendidikan di sekolah umum dan pendidikan di sekolah 

kejuruan. Tujuan pendidikan di sekolah umum adalah untuk memberikan 

pengalaman seni kepada siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, 

terutama potensi perasaan agar seimbang dengan potensi intelektual. Pendidikan 

seni di sekolah dapat diberikan melalui Pendidikan Seni Budaya dan 

Keterampilan. Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diberikan karena, 

keunikan, dan kemanfaatan terhadap perkembangan siswa.   

Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan pada siswa sekolah dasar 

lebih menekankan kepada proses kreatif. Proses kreatif melalui aktivitas siswa 

untuk berkreasi secara spontan berdasarkan imanjinasinya. Menumbuhkan respon 

kreatif pada siswa sekolah dasar diperlukan stimulus (rangsangan). Stimulus 

mampu membangkitkan motivasi, imajinasi, dan inspirasinya. 

 Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan pada dasarnya mencakup 

berbagai bidang salah satunya adalah seni tari. Seni tari merupakan seni yang 

dapat dinikmati melalui indera penglihatan, dimana keindahannya dapat dinikmati 

dari gerakan-gerakan tubuh, terutama gerakan kaki dan tangan, dengan ritme-

ritme teratur, yang diiringi irama musik yang dinikmati melalui indera 

pendengaran. Mempelajari seni tari bukan berarti membentuk siswa menjadi 

penari atau seniman tari, tetapi untuk pengembangan mental, fisik dan perasaan 

estetik. Melalui belajar seni tari siswa akan mampu membangun imajinasi kreatif 
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dan mampu memberi sumbangan untuk pemecahan masalah. Sehubungan dengan 

hal tersebut siswa akan mampu mengenali dirinya sendiri dan dapat berkembang, 

sehingga tumbuhnya inisiatif, kemampuan mengritik kepemimpinan, dan kreasi.     

Seni tari mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan 

tanpa rangsangan apresiasi terhadap gerak tari (Susanto 2015:263). Menurut Sacs 

dalam Purwatiningsih dan Harini (2002:30), “Seni tari adalah gerak yang ritmis”. 

Definisi ini mengandung dua hal, yaitu dalam tari terdapat gerak dan ritme. 

Gerak-gerak dalam tari diungkapkan secara ritmis, sehingga memunculkan 

karakteristik tertentu sesuai dengan kualitas ritme yang dimunculkan. Definisi 

singkat yang dikemukakan Sacs dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran tari 

untuk siswa Sekolah Dasar. Hal tersebut tidak sulit, karena setiap gerakan yang 

dihasilkan oleh siswa usia Sekolah Dasar mempunyai kualitas ritme yang sesuai 

dengan karakteristik siswa Sekolah Dasar. Siswa dapat melakukan gerak sendiri 

sesuai dengan ekspresinya masing-masing. Oleh karena itu, dalam pembelajaran 

seni tari diperlukan pula motivasi, karena tanpa adanya motivasi seseorang tidak 

akan ada usaha untuk melakukannya. Sebagai seorang pengajar, guru harus 

mampu membangkitkan motivasi siswa, membangkitkan minatnya, menarik dan 

mempertahankan perhatiannya, dan mengusahakan agar siswa mampu 

mempelajari materi-materi yang dipelajarinya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti yang telah dilakukan di SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal pada tanggal 07 Januari 2016, dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan, guru seni tari memiliki beberapa usaha dalam memotivasi siswa 

kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal pada pembelajaran seni tari. Salah 
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satu usaha yang digunakan adalah dengan menggunakan metode ceramah dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, dengan metode tersebut guru mampu 

memotivasi belajar siswa. Guru yang mengajar seni tari di SD Negeri Debong Lor 

Kota Tegal adalah guru yang latar belakang pendidikannya bukan dari pendidikan 

seni, namun guru tersebut mampu mengajarkan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa dan mampu mendorong semangat belajar siswa. Guru 

seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, memanfaatkan pula media 

pembelajaran yang digunakan untuk memotivasi siswa kelas III, selain hal 

tersebut masih banyak usaha yang dilakukan guru seni tari untuk memotivasi 

kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, sehingga peneliti tertarik untuk  

lebih dalam lagi meneliti tentang usaha yang dilakukan guru seni tari dalam 

pembelajaran seni tari pada siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. 

Penelitian yang relevan dengan masalah tersebut yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Mayang Anggrian tahun 2011, yang meneliti tentang “Usaha Guru 

Memotivasi Siswa Kelas VII dalam Pembelajaran Menggambar Bentuk Di SMP 

Negeri 1 Blitar”. Hasil penelitian menunjukkankan bahwa usaha guru ditinjau dari 

aspek rencana dan metode pembelajaran, aspek media pembelajaran, dan 

melakukan evaluasi. Usaha guru dalam aspek-aspek tersebut mampu memicu 

motivasi belajar sebagian besar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Blitar. Sebanyak 

72% siswa telah tuntas belajar, dan angket tanggapan siswa menunjukkan respon 

yang baik atas usaha-usaha yang telah dilakukan guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Di samping itu penelitian lainnya juga pernah dilakukan 

oleh Wahyu Wijayanti tahun 2010, yang meneliti tentang “Usaha Guru dalam 
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Membangkitkan Motivasi Belajar Matematika Siswa SMA NEGERI 1 Godean”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh guru matematika 

untuk membangkitkan motivasi belajar matematika adalah dengan mengarahkan, 

mengaktifkan/meningkatkan kegiatan, dan memberikan bantuan dan dukungan. 

Usaha yang paling banyak dilakukan oleh guru matematika untuk membangkitkan 

motivasi belajar matematika adalah dengan memberi soal latihan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti 

tertarik melakukan penilitian dengan judul “Analisis Usaha Motivasi Guru Tari 

dalam Pembelajaran Seni Tari di Kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal”.  

 

1.2  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pembatasan masalah yang dilakukan peneliti, 

karena luasnya masalah yang ada dalam penelitian. Penelitian ini memfokuskan 

pada usaha yang diberikan guru dalam pembelajaran seni tari di Kelas III SD 

Negeri Debong Lor Kota Tegal. 

 

1.3 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan, 

diantaranya: 

1. Bagaimana usaha guru untuk memotivasi siswa kelas III dalam 

pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal  ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk motivasi yang diberikan guru dalam 

pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal ? 
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3. Bagaimana akibat dari usaha yang diberikan guru dalam memotivasi 

siswa kelas III dalam pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor 

Kota Tegal ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada 

pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Adapun tujuan yang 

ingin dicapai peneliti dalam penelitian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan peneliti, secara umum bertujuan untuk mengetahui 

usaha guru seni tari dalam memotivasi siswa dalam pembelajaran seni tari. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus yang 

akan dicapai, yaitu sebagai berikut:    

(1) Mengetahui usaha guru dalam memotivasi siswa kelas III pada 

pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. 

(2) Mengetahui bentuk-bentuk motivasi yang diberikan guru pada 

pembelajaran seni tari di kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. 

(3) Mengetahui akibat motivasi yang diberikan guru dalam pembelajaran 

seni tari di kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. 

 

1.5 Manfaat Penilitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat 

secara teoritis ataupun praktis. Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat teoritis 

dan praktis,  yaitu sebagai berikut: 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai dasar 

untuk pengembangan tentang usaha guru dalam pembelajaran seni tari.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

1.5.2.1 Bagi Siswa 

Manfaat yang dapat diperoleh bagi siswa dari penelitian ini, adalah: 

1) Melalui usaha yang dilakukan guru diharapkan dapat membangkitkan 

motivasi belajar seni tari yang lebih baik. 

2) Adanya motivasi akan mendapatkan hasil pembelajaran yang diinginkan. 

1.5.2.2 Bagi Guru 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah:  

1) Menjadi masukan ilmu bagi guru seni tari dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

2) Menjadi salah satu alternatif memotivasi siswa dalam pembalajaran seni 

khususnya seni tari. 

3) Meningkatkan interaksi guru dengan siswa dalam proses pembelajaran 

seni tari. 

1.5.2.3  Bagi Sekolah 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah: 

(1) Menjadi masukan ilmu dalam meningkatkan kualitas pendidik di ruang 

lingkup SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. 
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(2) Menjadi masukan ilmu dalam memperbaiki pembelajaran yang dilakukan 

di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. 

1.5.2.4  Bagi Peneliti  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah: 

(1) Menambah wawasan bagi peneliti agar dalam melakukan pembelajaran 

selalu membangkitkan motivasi siswa.  

(2) Memberikan sumbangan bagi pendidikan dan memperkaya hasil 

penelitian yang telah ada serta dapat memberi gambaran mengenai usaha 

guru dalam membangkitkan motivasi belajar seni tari. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bagian ini akan dibahas kajian teori yang mendukung tentang 

penelitian ini dan kajian empiris yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan 

dalam melakukan penelitian. 

 

2.1 Kajian Teori 

Teori yang melandasi penelitian ini diantaranya yaitu: teori tentang 

motivasi, belajar, Seni Budaya dan Keterampilan, pembelajaran seni tari di SD, 

karakteristik tari SD, karakteristik siswa SD, dan pengertian guru. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut. 

2.1.1 Konsep Motivasi 

Motivasi merupkan faktor yang menentukan keberhasilan dalam belajar. 

Selain itu, motivasi juga sebagai pendorong siswa dalam belajar. Timbulnya 

motivasi dikarenakan adanya kebutuhan yang dirasakan siswa, salah satu 

kebutuhan siswa adalah kebutuhan untuk belajar. Pada proses pembelajaran 

motivasi sangat penting bagi guru dan siswa, karena untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru. Hasil belajar siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan siswa yang 

tidak memiliki motivasi belajar. Berikut akan dijelaskan tentang pengertian 

motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan ciri-ciri motivasi 
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prinsip-prinsip motivasi, fungsi motivasi, jenis-jenis motivasi, serta upaya dan 

bentuk motivasi guru dalam meningkatkan motivasi. 

2.1.1.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan 

di dalam belajar, selain itu motivasi dapat menentukan seberapa besar siswa dapat 

belajar dari aktivitas yang mereka lakukan. Salah satu peran guru adalah sebagai 

motivator, dengan demikin seorang guru perlu memberikan suatu penghargaan 

kepada siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi merupakan 

pendorong siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga mendapatkan hasil 

yang tinggi untuk siswa yang memiliki motivasi dan hasil rendah untuk siswa 

yang tidak memiliki motivasi.  

Menurut Uno (2015:3), istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat 

diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan 

individu tersebut bertindak atau berbuat. Kekuatan yang terdapat dalam diri 

individu disebut juga motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini timbul tanpa adanya 

stimulus dari luar karena telah ada dalam diri siswa. Motif tidak dapat diamati 

secara langsung tetapi dapat diintrepretasikan dalam tingkah laku tertentu. 

Contohnya, dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru yang memberikan pujian 

atau penghargaan atas hasil belajar yang dicapai siswa, dengan demikian siswa 

akan lebih giat dalam meningkatkan aktivitas belajarnya hingga mencapai hasil 

dan prestasi yang diinginkan. Mc. Donal dalam Hamalik (2015:158), menyatakan 

“motivasion is an energy change with in the person charaterized by affective 

arousal and anticipatory goal reaction”. Menurut pengertian tersebut motivasi 
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adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan energi dalam 

diri siswa dapat berbentuk suatu aktivitas berupa kegiatan fisik seperti belajar, 

karena dalam belajar siswa memiliki tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka siswa 

mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya. 

Sedangkan menurut Slavin (1994) dalam Rifa’i dan Anni (2012:135), motivasi 

merupakan proses internal yang mengaktifkan, memadu, dan memelihara perilaku 

seseorang secara terus menerus. Berdasarkan pengertian tersebut intensitas dan 

arah motivasi dapat bervariasi.  

Motivasi sangat diperlukan seseorang dalam melakukan kegiatan sesuai 

kebutuhannya. Segala sesuatu yang menarik minat orang lain belum tentu menarik 

minat orang tertentu selama hal tersebut tidak berhubungan dengan kebutuhannya. 

Contoh, seorang yang menyukai pembelajaran seni tari akan termotivasi untuk 

mempelajari jenis-jenis tari yang ada, namun siswa lainnya mungkin lebih 

termotivasi untuk belajar seni musik atau mata pelajaran lainnya, 

Motivasi tidak hanya penting untuk membuat siswa melakukan aktivitas 

belajar, melainkan juga menentukan seberapa banyak siswa dapat belajar dari 

aktivitas yang dilakukan atau informasi yang dihadapi. Menurut Uno (2015:8), 

dilihat dari sumber yang menimbulkannya motif dibedakan menjadi motif 

intrinsik dan motif ektrinsik. Seorang siswa yang melakukan aktivitas belajar 

secara terus menerus tanpa motivasi dari luar dirinya merupakan motivasi 

intrinsik yang sangat penting dalam aktivitas belajar. Selain dari dalam diri siswa 

perlu juga mendapat dorongan dari luar dirinya seperti penghargaan untuk hasil 

belajar yang telah dicapai. 



19 
 

 
 

Menurut Uno (2015:8), konsep motivasi yang berhubungan dengan 

tingkah laku seseorang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) seseorang 

senang terhadap sesuatu apabila orang tersebut dapat mempertahankan rasa 

senangnya maka akan termotivasi untuk melakukan kegiatan itu, dan (2) apabila 

seseorang merasa yakin mampu menghadapi tantangan maka biasanya orang 

tersebut terdorong melakukan kegiatan tersebut. Motivasi merupakan serangkain 

usaha untuk menyediakan kondisi tertentu, sehingga seseorang tersebut ingin 

melakukannya, dalam kegiatan belajar motivasi merupakan daya penggerak dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, dan memberikan arahan pada 

kegiatan belajar tersebut, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

suatu dorongan dari diri seorang individu untuk melakukan suatu aktivitas yang 

timbul karena adanya rangsangan-rangsangan dari luar dan dari dalam diri 

individu tersebut, sehingga individu tersebut berkeinginan untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Adanya motivasi belajar pada siswa 

maka akan memperlancar proses belajar dan hasil belajar yang hendak dicapai. 

Pembelajaran pada siswa yang termotivasi akan terasa menyenangkan. Hasil 

belajar pada siswa yang memiliki motivasi tinggi akan mendapatkan hasil tinggi 

pula dan untuk siswa yang memiliki motivasi rendah maka hasilnya akan rendah. 

Siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran perlu membangkitkan motivasinya, 

agar hasil pembelajarannya lebih maksimal.  

2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi  

Upaya guru dalam mengenali, apakah siswanya mempunyai motivasi 

tinggi atau rendah dalam belajar, dapat dilakukan dengan cara mengenali 
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kesungguhan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran, ketabahan, 

ketelitian, ketekunan, dan banyaknya siswa tersebut mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Munculnya motivasi pada siswa untuk belajar, karena adanya 

kebutuhan atau keinginan untuk mencapainya. Guru perlu memelihara motivasi 

belajar pada siswa, dengan demikian guru perlu mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi motivasi. Menurut Rifa’i dan Anni (2012:137), terdapat enam 

faktor yang memiliki dampak susbstansial terhadap motivasi belajar siswa. 

Berikut penjelasannya. 

(1) Sikap  

Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi, dan emosi yang 

dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, 

gagasan, peristiwa, atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. Sikap dapat membantu secara personal karena berkaitan 

dengan harga diri yang positif, atau dapat merusak secara personal karena 

adanya intensitas perasaan gagal. Sikap berada pada diri setiap orang 

sepanjang waktu dan secara konstan sikap itu mempengaruhi perilaku 

dan belajar. Seorang siswa yang memiliki sikap percaya diri bahwa 

dirinya mampu untuk melakukan sesuatu, maka siswa tersebut akan 

termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Pada kegiatan pembelajaran 

guru perlu membangkitkan rasa percaya diri siswa, agar mampu 

mencapai prestasi yang diinginkannya. 

(2) Kebutuhan  

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu 

kekuatan internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan. 
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Perolehan tujuan merupakan kemampuan melepaskan atau mengakhiri 

perasaan kebutuhan dan tekanan. Semua orang merasakan kebutuhan 

yang tidak pernah berakhir. Kebutuhan yang dialami siswa tergantung 

pada sejarah belajar siswa, situasi sekarang, dan kebutuhan terakhir yang 

dipenuhi. Semakin kuat seseorang merasakan kebutuhan, semakin besar 

peluangnya untuk mengatasi perasaan yang menekan di dalam memenuhi 

kebutuhannya. Seorang siswa melakukan suatu kegiatan belajar, karena 

adanya kebutuhan dalam diri siswa. Kebutuhan untuk lebih berprestasi 

dibandingkan dengan siswa lain, dan mampu menguasai berbagai 

keahlian selain itu mampu menghadapi tantangan baru yang ada 

disekitarnya. Siswa dalam memenuhi kebutuhan belajarnya diperlukan 

adanya motivasi, agar belajar yang dialami siswa mampu meningkatkan 

prestasinya. 

(3) Rangsangan 

Rangsangan merupakan perubahan dalam persepsi dan pengalaman 

individu dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. 

Seseorang melihat sesuatu dan tertarik pada hal tersebut, mendengar 

sesuatu yang baru secara seksama, dan menyentuh sesuatu yang tidak 

diharapkan. Semua itu merupakan pengalaman yang merangsang. 

Apapun kualitasnya, stimulus unik akan menarik perhatian setiap orang 

dan cenderung mempertahankan keterlibatan diri secara aktif terhadap 

stimulus tersebut. Stimulus dalam belajar ini diperlukan, agar pada proses 

belajar hasilnya lebih bermakna.  
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(4) Afeksi 

Afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional kecemasan, kepedulian, 

dan pemilikan individu atau kelompok pada waktu belajar. Tidak ada 

kegiatan belajar yang terjadi di dalam kevakuman emosional. Dengan 

demikian, sikap siswa ketika mengikuti pembelajaran menjadi salah satu 

faktor pembangkit motivasi. 

(5) Kompetensi 

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh 

kompetensi dari lingkungannya. Teori kompetensi mengasumsikan 

bahwa siswa secara alamiah berusaha keras untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya secara efektif.  

(6) Penguatan  

Salah satu hukum psikologi paling fundamental adalah prinsip penguatan 

(reinforcement). Penguatan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kemungkinan respon. Ada dua jenis 

penguatan, yaitu penguatan positif dan negatif. 

Motivasi merupakan pendorong tingkah laku siswa. Peran guru selain 

menjadi seorang pengajar dan pendidik adalah sebagai motivator. Berdasarkan 

uraian tersebut seorang guru harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar siswa, agar dalam pemberian motivasi saat pembelajaran dapat 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan.  

Selain faktor-faktor yang memengaruhi motivasi, adapula ciri-ciri 

motivasi. Sardiman (2014:83) menjelaskan bahwa motivasi yang ada pada setiap 
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orang yang belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) tekun menghadapi tugas, 

dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang lama dan tidak berhenti sebelum 

selesai. Hal tersebut terjadi karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, 

sehingga orang tersebut harus menyelesaikan apa yang menjadi tuganya; (2) ulet 

menghadapi kesulitan (tidak putus asa), dalam kegiatan belajar terkadang tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin, sehingga 

seseorang tersebut tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapai; (3) 

menunjukkan minat terhadap bermacama-macam masalah; (4) lebih senang 

bekerja sendiri; (5) cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin; (6) dapat 

mempertahankan pendapatnya; dan (7) tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini; (8) senang mencari dan memecahkan masalah. 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti hal tersebut, berarti orang 

tersebut memiliki motivasi yang kuat. Ciri-ciri tersebut akan sangat berarti dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga guru akan lebih mudah dalam memahami 

pembelajaran yang dilakukannya bermakna atau tidak bagi siswa.  

2.1.1.3 Prinsip-prinsip Motivasi 

Aktivitas belajar bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa ada 

motivasi sebagai faktor yang mendukungnya. Aktivitas belajar melibatkan unsur 

jiwa dan raga. Belajar tidak dapat dilakukan tanpa adanya dorongan yang kuat 

dari dalam diri siswa maupun luar diri siswa. Dorongan tersebut timbul pada diri 

siswa, sadar atau tanpa disadari untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai 

sebuah tujuan belajar. Peranan motivasi harus dioptimalkan, selain itu perlu 

menerapkan prinsip-prinsip motivasi dalam pembelajaran.  
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Hover dalam Hamalik (2015:163), mengemukakan prinsip-prinsip 

motivasi yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka membangkitkan 

dan memelihara motivasi siswa dalam belajar, antara lain sebagai berikut: (1) 

pujian lebih efektif dari pada hukuman. Hukuman bersifat menghentikan 

perbuatan, sedangkan pujian bersifat mengahargai apa yang telah dilakukan. 

Karena itu pujian lebih besar nilainya bagi motivasi belajar siswa, (2) semua 

siswa mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat 

kepuasaan, (3) motivasi yang berasal dari dalam individu lebih afektif dari pada 

motivasi yang dipaksakan dari luar, (4) terhadap jawaban (perbuatan) yang serasi 

perlu dilakukan usaha pemantauan, (5) motivasi itu mudah menjalar atau tersebar 

terhadap orang lain, (6) pamahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan 

merangsang motivasi, (7) tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan 

menimbulkan minat yang kuat untuk mengerjakannya dari pada tugas-tugas itu 

dipaksakan oleh guru, (8) pujian-pujian yang datangnya dari luar (external 

reward) kadang-kadang diperlukan dan cukup efektif untuk merangsang minat 

yang sebenarnya, (9) teknik dan proses mengajar bermacam-macam adalah efektif 

untuk memelihara minat siswa, (10) manfaatkan minat yang telah dimiliki oleh 

siswa adalah bersifat ekonomis, (11) kegiatan-kegiatan yang akan dapat 

merangsang siswa yang mungkin tidak ada artinya (kurang berharga) bagi para 

siswa yang tergolong pandai, (12) kecemasan yang besar akan menimbulkan 

kesulitan belajar. Kecemasan ini akan menggangu perbuatan belajar siswa, karena 

akan mengakibatkan pindahnya perhatian kepada hal lain, sehingga kegiatan 

belajarnya tidak efektif, (13) kecemasan dan frustasi yang lemah dapat membantu 
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belajar, dapat juga lebih baik. (14) apabila tugas tidak teralu sukar dan apabila 

tidak ada makna frustasi secara cepat menuju demoralisasi, (15) setiap siswa 

mempunyai tingkat-tingkat frustasi toleransi yang berlainan, (16) tekanan 

kelompok siswa kebanyakan lebih efektif dalam motivasi dari pada 

tekanan/paksaan dari orang dewasa, dan (17) motivasi yang besar erat 

hubungannya dengan kreativitas siswa. 

Selain prinsip yang dikemukakan Hover, Djamarah (2011:152) 

menyakatan prinsip-prinsip motivasi sebagai berikut:  

(1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. 

Siswa melakukan aktivitas belajar karena adanya motivasi yang 

mendorongnya. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong 

siswa untuk belajar. Minat merupakan salah satu potensi yang dapat 

dimanfaatkan untuk menggali motivasi. Hal tersebut dapat dimanfaatkan 

guru untuk mendorong siswa giat belajar. Siswa yang sudah termotivasi 

untuk belajar, maka akan melakukan aktivitas belajar dalam rentan waktu 

tertentu. Oleh karena itu, motivasi merupakan dasar penggerak yang 

mendorong aktivitas belajar siswa.  

(2) Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ektrinsik dalam belajar 

Suatu kegiatan pembelajaran guru sering menggunakan motivasi 

ektrinsik dalam memotivasi siswa untuk belajar. Siswa yang malas untuk 

belajar sangat berpotensi untuk diberikan motivasi ektrinsik oleh guru, 

agar siswa tersebut rajin belajar. Akibat yang tidak diharapkan dari 

pemberian motivasi ektrinsik adalah kecenderungan ketergantungan 
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siswa terhadap segala sesuatu di luar dirinya. Siswa pada kegiatan 

pembelajaran kurang percaya diri, bermental pengharapan, dan mudah 

terpengaruh. Oleh karena itu, motivasi intrinsik lebih utama dalam 

belajar. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik, semangat belajarnya 

sangat kuat dan tidak mudah terpengaruh hal-hal dari luar. Siswa tersebut 

belajar bukan hanya karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi, 

mengarapkan pujian orang lain, dan mengharapkan hadiah berupa benda, 

tetapi karena ingin memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dengan 

belajar. 

(3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman 

Seorang guru dalam pembelajaran tetap memberlakukan hukuman untuk 

memicu semangat belajar siswa, namun penghargaan berupa pujuan lebih 

efektif untuk memicu semangat belajar siswa. Setiap siswa lebih senang 

dihargai daripada dihukum. Memuji orang lain berarti memberikan 

penghargaan atas pekerjaan orang lain. Hal tersebut dapat memberikan 

semangat pada siswa untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya. 

Hukuman diberikan kepada siswa untuk menghentikan perilaku negatif 

siswa, namun hukuman yang dapat diberikan berupa penugasan 

meringkas mata pelajaran tertentu, membersihkan halaman sekolah, dan 

sebagainya. Hukuman yang diberikan merupakan hukuman yang 

mendidik bagi siswa. Pemilihan hukuman juga harus dipertimbangkan 

oleh guru, agar tidak terjadi masalah antara siswa dan guru. 
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(4) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar 

Kebutuhan siswa adalah keinginanya untuk menguasai sejumlah ilmu 

pengetahuan. Hal tersebut dapat tercapai melalui belajar. Siswa yang 

tidak melakukan kegiatan belajar tidak mampu mengembangkan dirinya 

dan tidak dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam diri. 

Dengan demikian guru harus menanamkan pada siswa bahwa belajar 

merupakan suatu kebutuhan bagi siswa. 

(5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar 

Siswa yang memiliki motivasi dalam belajar selalu yakin dapat 

menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Siswa tersebut meyakini 

bahwa belajar bukan kegiatan yang sia-sia. Tugas yang diberikan guru 

bagi siswa yang memiliki motivasi akan dihadapi dengan percaya diri 

dan tetap tenang dalam mengerjakannya.  

(6) Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar 

Tinggi rendahnya motivasi belajar siswa selalu menjadi indikator baik 

buruknya prestasi siswa. Siswa yang menyukai mata pelajaran tertentu 

dengan senang hati akan mempelajari mata pelajaran tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan tidak ada seorangpun yang 

belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. 

Aktivitas belajar siswa diperlukan adanya motivasi. Siswa yang belajar tanpa 

motivasi, maka belajar yang dialami siswa tidak akan bermakna. Agar peranan 

motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi belajar tidak hanya sekedar 

diketahui oleh guru, namun harus diterapkan dalam aktivitas belajar mengajar. 
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Dengan demikian, proses belajar akan berlangsung dengan optimal dan 

menyenangkan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan 

guru, dan kebutuhan yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar. 

2.1.1.4 Fungsi Motivasi 

Seseorang melakukan suatu kegiatan karena terdorong oleh motivasi. 

Begitu juga untuk belajar sangat diperlukan adanya motivasi. Hasil belajar akan 

menjadi optimal kalau ada motivasi. Semakin tepat motivasi yang diberikan, akan 

semakin berhasil pula pembelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa 

menentukan intensitas usaha belajar bagi siswa. Sardiman (2014:85), menyatakan 

tiga fungsi motivasi: 

(1) Mendorong manusia untuk berbuat, motivasi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Keadaan awal 

seorang siswa tidak ada hasrat untuk belajar, namun karena adanya 

sesuatu yang dicari muncul minatnya untuk belajar. Sesuatu yang dicari 

itu dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin tahunya dari hal yang akan 

dipelajari. Hal tersebut, dapat mendorong siswa untuk belajar dan 

diperlukan motivasi untuk membantu keberhasilan dalam mencapai rasa 

ingin tahunya.  

(2) Menentukan arah perbuatannya, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai. Motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar menggunakan segenap jiwa dan raga.  
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(3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.  

Selain uraian tersebut fungsi lain motivasi adalah sebagai pendorong usaha 

dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya 

motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang 

baik. Adanya usaha yang tekun dan didasari adanya motivasi, maka seseorang 

yang belajar itu akan mendapatkan prestasi yang baik. Kegiatan belajar mengajar 

pasti ditemukan siswa yang malas berpartisipasi dalam belajar dan siswa yang 

aktif berpartisipasi dalam belajar. Ketidakminatan siswa terhadap suatu mata 

pelajaran menjadi salah satu penyebab siswa malas berpartisipasi, sehingga siswa 

malas untuk mencatat apa yang telah disampaikan guru. Dengan demikian, guru 

harus memberikan suatu motivasi ektrinsik, sehingga siswa tidak akan mengalami 

kesulitan dalam belajar. Seorang guru berperan sebagai motivator, sehingga guru 

harus mampu memainkan perannya dengan memanfaatkan fungsi-fungsi motivasi 

untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi siswa. Motivasi intrinsik 

maupun motivasi ektrinsik sama-sama berfungsi sebagai pendorong, penggerak, 

dan penyeleksi perbuatan. Ketiganya bersatu dalam sikap dan diimplikasikan 

melalui perbuatan. 

2.1.1.5 Jenis-jenis Motivasi 

Islamuddin (2012:260), membagi jenis motivasi dari dua sudut pandang, 

yakni motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang yang disebut 

motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang disebut 
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motivasi ektrinsik. Kedua motivasi sama besar pengaruhnya dalam mendorong 

semangat belajar siswa, namun siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan lebih 

mudah dalam membangkitkan motivasi. Berikut akan dijelaskan. 

(1) Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dilihat dari segi 

tujuan kegiatan yang dilakukan, maka yang dimaksud dengan motivasi 

intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung dalam 

perbuatan belajar itu sendiri. Seseorang yang telah memiliki motivasi 

intrinsik dalam dirinya maka secara sadar akan melakukan suatu kegiatan 

yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Suatu aktivitas belajar, 

motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. Seseorang 

yang tidak memiliki motivasi intrinsik sangat sulit melakukan aktivitas 

belajar.  

(2) Motivasi ektrinsik 

Motivasi ektrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar. Motivasi ektrinsik merupakan bentuk 

motivasi yang di dalam aktivitas belajar dimulai dan diteruskan 

berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan 

dengan aktivitas belajar. Orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar 

seperti adanya hadiah dan menghindari suatu hukuman. Seorang siswa 

dengan hasil sangat memuaskan maka siswa tersebut akan memperoleh 
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pengakuan dari guru dan orang tua. Ada dua bentuk motivasi ektrinsik, 

yaitu motivasi ektrinsik positif dan negatif. Contoh motivasi ektrinsik 

positif adalah dengan memberi angka, ijazah, pujian, hadiah dan 

sebagainya. Sedangkan contoh motivasi ektrinsik negatif berupa ejekan, 

celaan, hukuman, sindiran, dan sebagainya.    

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 jenis 

motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ektrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi 

yang berasal dari dalam diri siswa. Contoh motivasi intrinsik adalah adanya 

keinginan siswa menjadi yang terbaik dan mendapat nilai yang tinggi dalam 

pembelajaran. Sedangkan motivasi ektrinsik adalah motivasi yang berasal dari 

luar siswa. Bentuk motivasi ektrinsik ada 2, yaitu motivasi ektrinsik positif dan 

ektrinsik negatif. Seorang guru harus mampu menempatkan pemberian motivasi 

ektrinsik ini, agar dalam pemberian motivasi pada siswa lebih membangkitkan 

semangat belajar, bukan menjatuhkan mental siswa. Siswa memiliki motivasi 

intrinsik dari dalam dirinya dan secara sadar melakukan suatu kegiatan yang tidak 

memerlukan motivasi dari luar dirinya, motivasi intrinsik ini sangat diperlukan 

terutama saat belajar sendiri. Siswa yang tidak memiliki motivasi intrinsik sulit 

untuk melakukan aktivitas belajar secara terus menerus, namun siswa yang 

memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar, karena siswa yang 

memiliki motivasi intrinsik memiliki pikiran yang positif dan merasa apa yang 

dipelajari merupakan suatu kebutuhan dan akan bermafaat untuknya dimasa 

mendatang. Selain motivasi intrinsik, diperlukan juga motivasi ektrinsik, agar 

siswa mau belajar, seorang guru perlu memberikan motivasi dalam bentuk pujian, 
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angka, hadiah, dan sebagainya. Pemberian motivasi ektrinsik harus dilakukan 

dengan bijak, agar siswa tidak ketergantungan terhadap motivasi ektrinsik yang 

diberikan guru. 

2.1.1.6  Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Suatu perilaku belajar terdapat motivasi belajar. Motivasi belajar ada yang 

intrinsik atau ektrinsik. Penguatan motivasi tersebut berada ditangan para guru 

dan anggota masyarakat. Dimyati dan Mudjiono  (2013:101), menyatakan ada 

beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar, yaitu: (1) optimalkan 

penerapan prinsip belajar, (2) optimalkan unsur dinamis belajar dan pembelajaran, 

(3) optimalkan pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa, dan (4) 

pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar. 

Gage dan Berliner (1979) dalam Slameto (2013:176) menyarankan 

beberapa cara meningkatkan motivasi siswa, tanpa melakukan reorganisasi kelas 

secara besar-besaran. Cara tersebut, yaitu: (1) penggunaan Pujian verbal, (2) 

pergunakan tes dalam nilai secara bijaksana, (3) bangkitkan rasa ingin tahu siswa 

dan keinginannya untuk mengadakan eksplorasi, (4) untuk tetap mendapatkan 

perhatian, seorang guru dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, (5) pemberian 

hadiah, merangsang hasrat siswa dengan jalan memberikan pada siswa sedikit 

penghargaan, (6) agar siswa lebih mudah memahami bahan pengajaran, 

pergunakan materi-materi yang sudah dikenal sebagai contoh, (7) terapkan 

konsep-konsep dalam konteks yang unik dan luar biasa, agar siswa jadi lebih 

terlibat, (8) minta pada siswa untuk mempergunakan hal-hal yang sudah dipelajari 

sebelumnya. Hal tersebut untuk menguatkan belajar yang lalu dan menanamkan 
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suatu pengharapan pada diri siswa bahwa apa yang sedang dipelajari sekarang 

berhubungan juga dengan pengajaran yang akan datang, (9) pergunakan simulasi 

dan permainan, (10) perkecil daya tarik sistem motivasi yang bertentangan, (11) 

perkecil konsekuensi yang tidak menyenangkan dari keterlibatan siswa, (12) guru 

perlu memahami dan mengawasi suasana sosial di lingkungan sekolah, dan (13) 

guru perlu memahami hubungan kekuasaan antara guru dan siswa. 

Selain cara tersebut, Hamalik (2015:166-7), mengemukakan cara yang bisa 

digunakan guru dalam membangkitkan motivasi siswa, sebagai berikut. 

(1) Memberi angka 

 Siswa yang mendapat angka yang baik akan mendorong motivasi 

belajarnya menjadi lebih besar, sebaliknya siswa yang mendapatkan 

angka kurang, mungkin akan menimbulkan frustasi atau dapat 

mendorong agar belajar lebih baik. 

(2) Kerja kelompok 

Dalam kerja kelompok perasaan untuk mempertahankan nama baik 

kelompok menjadi pendorong yang kuat dalam perbuatan belajar. Kerja 

kelompok dapat dimanfaatkan guru untuk meningkatkan interaksi siswa, 

dengan demikian dalam pembelajaran perlu diadakan kerja kelompok. 

(3) Persaingan 

Kerja kelompok maupun persaingan memberikan motif-motif sosial  

kepada siswa. Hanya saja persaingan individual akan menimbulkan 

pengaruh yang tidak baik.  

(4) Tujuan dan level of aspiration 

Dari keluarga akan mendorong kegiatan siswa. Keluarga dapat 

memberikan motivasi pada siswa, dengan memperhatikan kegiatan 
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belajar siswa di rumah. Keluarga dalam memototivasi siswa dapat 

dilakukan dengan memberikan pengakuan terhadap hasil kerja siswa, 

(5) Sarkasme 

Dengan jalan mengajak para siswa yang mendapat hasil belajar yang 

kurang. Sarkasme dalam batas-batas tertentu dapat mendorong kegiatan 

belajar demi nama baiknya, tetapi dalam hal lain dapat menimbulkan 

sebaliknya, karena siswa merasa dirinya dihina, sehingga memungkinkan 

timbulnya konflik antara siswa dan guru. 

(6) Penilaian 

Penilaian secara kontinu akan mendorong siswa belajar. Oleh karena itu 

setiap siswa memiliki kecenderungan untuk memperoleh hasil yang baik.  

(7) Karyawisata atau ekskursi 

Cara ini dapat membangkitkan motivasi belajar, karena dalam kegiatan 

ini akan mendapat pengalaman langsung dan bermakna bagi siswa. 

(8) Film pendidikan 

Setiap siswa merasa senang menonton film. Gambaran dan isi cerita film 

lebih menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar. Film dapat 

diputar ketika siswa merasa bosan dengan teori yang diajarkan guru. Film 

menjadi salah satu cara guru untuk membuat siswa kembali fokus belajar. 

(9) Belajar melalui radio 

Mendengarkan radio lebih menghasilkan dari pada mendengarkan 

ceramah.  

Menurut Djamarah (2011:158), ada beberapa bentuk motivasi yang yang 

dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan belajar siswa di kelas, antara lain sebagai 

berikut: 
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(1) Memberi angka 

Angka yang dimaksud adalah nilai dari hasil aktivitas belajar siswa. 

Angka yang diberikan kepada siswa bervariasi, sesuai dengan hasil 

ulangan yang telah diberi penilaian guru. Angka merupakan salah satu 

alat motivasi yang cukup memberikan stimulus pada siswa untuk 

mempertahankan dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Angka atau 

nilai yang baik berpotensi besar untuk memberikan motivasi pada siswa 

untuk giat belajar. Namun guru harus menyadari bahwa nilai hasil belajar 

harus mencakup tiga aspek belajar. Hasil belajar pada aspek kognitif, 

bisa saja nilai tersebut bertentangan dengan aspek afektif. Untuk itu guru 

perlu memberikan nilai yang menyentuh aspek afektif dan psikomotorik 

yang diperlihatkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

(2) Hadiah 

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai 

penghargaan. Hadiah bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas dan 

dijadikan salah satu alat untuk memotivasi siswa. Hadiah bisa diberikan 

pada siswa yang memiliki prestasi tinggi di kelas.   

(3) Kompetesi 

Kompetensi adalah persaingan. Kompetensi juga menjadi salah satu alat 

motivasi siswa, untuk mendorong siswa giat belajar. Guru bisa 

menciptakan persaingan, baik dalam bentuk individu maupun kelompok. 

Kompetensi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan proses interaksi 

belajar mengajar yang kondusif. Guru bisa mengelompokkan siswa 
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menjadi beberapa kelompok di kelas dan semua siswa dilibatkan dalam 

suasana pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator, sementara 

siswa aktif belajar sebagai subjek dalam pembelajaran. 

(4) Ego-Involvement 

Menumbuhkan kesadaran siswa agar menstimulus pentingnya tugas dan 

menerimanya sebagai suatau tantangan, sehingga bekerja keras untuk 

menyelesaikannya. Penyelesaian tugas dengan baik adalah salah satu 

simbol kebanggaan dan harga diri. Begitu juga siswa sebagai subjek 

belajar akan bekerja keras untuk harga dirinya. 

(5) Memberi ulangan 

Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Siswa akan mempersiapkan 

diri dengan belajar untuk menghadapi ulangan. Berbagai usaha akan 

dilakukan untuk menguasai materi pelajaran yang akan dikerjakan dan 

mencapai hasil belajar yang tinggi.  

(6) Mengetahui hasil 

Mengetahui hasi belajar merupakan alat untuk memotivasi. Siswa dengan 

mengetahui hasi belajar dapat mendorongnya untuk giat belajar. Apabila 

hasil belajar mengalami kemajuan, maka siswa akan mempertahankan 

dan meningkatkan prestasinya. Prestasi belajar yang rendah akan 

menjadikan siswa untuk rajin belajar dan memperbaiki nilainya.   

(7) Pujian  

Pujian merupakan reinforcement yang positif dan merupakan motivasi 

yang baik. Guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan 
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siswa dalam pembelajaran di kelas. Pujian diberikan sesuai dengan hasil 

kerja, bukan dibuat-buat atau bertentangan dengan hasil belajar siswa. 

Siswa senang dipuji atas hasil belajarnya, dengan pujian yang diberikan 

akan membesarkan jiwa siswa tersebut. Siswa lebih terdorong untuk 

belajar bila hasil pekerjaannya dipuji dan diperhatikan. Pujian harus 

diberikan secara merata sesuai pekerjaan siswa, agar siswa tidak 

memiliki persepsi bahwa guru pilih kasih 

(8) Hukuman 

Hukuman merupakan reinforcement yang negatif, tetapi bila dilakukan 

dengan tepat dan bijak akan menjadi alat motivasi yang baik. Hukuman 

dilakukan dengan pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif 

dimaksudkan sebagai hukuman yang mendidik dan bertujuan untuk 

memperbaiki sikap dan perbuatan siswa yang dianggap salah, sehingga 

dengan hukuman yang diberikan siswa tidak mengulangi kesalahan atau 

melanggar aturan. 

(9) Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk 

belajar. Hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan segala kegiatan 

tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri siswa ada motivasi 

untuk belajar, sehingga hasilnya akan lebih baik dari siswa yang tidak 

berhasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar merupakan potensi yang 

tersedia dalam diri siswa. Potensi tersebut harus ditumbuhkan dengan 

menyediakan lingkungan belajar yang kreatif untuk mendukungnya.   
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(10) Minat  

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan 

beberapa aktivitas. Siswa yang berminat terhadap suatu aktivitas akan 

memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu dari luar. Semakin kuat dan dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minat. Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. 

Siswa yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya 

dengan sungguh-sungguh, karena ada daya tarik baginya. Proses belajar 

akan berjalan lancar jika disertai minat. Oleh karena itu, guru perlu 

membangkitkan minat siswa agar pembelajaran yang diberikan mudah 

siswa pahami. Cara yang bisa dilakukan guru dalam membangkitkan 

minat siswa adalah dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan 

lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. Selain itu, membebaskan 

siswa untuk mengekspresikan minat yang dimiliki. Memberikan 

perhatian lebih pada siswa yang memiliki minat, sehingga siswa akan 

merasa mendapat dukungan akan minat yang siswa miliki.   

(11) Tujuan yang diakui 

Tujuan yang dipahami adalah tujuan yang dicapai siswa, dirasakan siswa 

sangat berguna dan menguntungkan, sehingga menimbulkan dorongan 

untuk terus belajar.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak upaya atau 

cara yang bisa dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa salah satunya 
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adalah dengan penggunaan pujian verbal, dengan pujian ini bisa dilakukan guru 

saat siswa melakukan tingkah laku yang diinginkan. Pujian yang diberikan guru 

pada siswa mampu membangkitkan motivasinya dalam mengikuti pembelajaran. 

Guru dalam menciptakan kelas yang kondusif harus terlibat langsung dalam 

kegiatan belajar bersama. Usaha untuk meningkatkan motivasipun perlu 

dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dicapai.   

2.1.2 Konsep Belajar 

Berikut akan dijelaskan tentang pengertian belajar, pembelajaran, dan hasil 

pembelajaran yang mendukung penelitian ini. Berikut uraiannya. 

2.1.2.1 Belajar   

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan tingkah laku setiap 

orang. Belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. 

Oleh karena itu, dengan menguasai konsep dasar belajar, seseorang mampu 

memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses 

psikologis. Hamalik (2003) dalam Susanto (2015:3) menjelaskan bahwa “belajar 

adalah memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman (learning is 

defined as the modificator or strengthening of behavior through experience)”. 

Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, dan bukan merupakan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, namun lebih luas lagi 

yaitu mengalami. Belajar dengan mengalami sendiri hasilnya akan lebih bermakna 

dan bertahan lama dibandingkan dengan siswa yang belajar hanya untuk 
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memahami. Menurut Gagne (1985) dalam Anitah dkk (2009:1.3), “belajar adalah 

suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman”. Perubahan tersebut bisa perubahan positif ataupun negatif 

tergantung pengalaman yang didapatkan individu tersebut dari pengalaman atau 

lingkungan individu itu tinggal.  Slameto (2013:2) menyatakan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Slameto (2013:2) menyatakan juga “belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Perubahan 

yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya. Oleh 

karena itu, setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam 

arti belajar. Slavin (1994) dalam Rifa’i dan Anni (2012:66) menyatakan bahwa 

“belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman”. 

Pengalaman tersebut diharapkan mampu membuat individu terus berkembang 

dalam lingkungannya, sehingga individu tersebut mampu menghadapi masalah-

masalah yang timbul dalam lingkungannya. 

Menurut Suyono dan Hariyanto (2015:9), belajar adalah suatu aktivitas 

untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki 

perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Seseorang yang belajar menjadi 

tahu atau proses memperoleh pengetahuan, menurut pemahaman sains 

konvensional, kontak manusia dengan alam diistilahkan dengan pengalaman 



41 
 

 
 

(experience). Pengalaman yang terjadi berulang kali melahirkan pengetahuan 

(knowledge). Aunurrahman (2013:35-7) mengemukakan ciri umum kegiatan 

belajar sebagai berikut. 

(1) Belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari 

atau disengaja. Oleh karena itu, pemahaman yang sangat penting adalah 

kegiatan belajar merupakan kegiatan yang disengaja atau direncanakan 

oleh pembelajar sendiri dalam bentuk suatu aktivitas tertentu. Aktivitas 

ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan sesuatu 

kegiatan tertentu, baik pada aspek-aspek jasmaniah maupun aspek mental 

yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat dipahami bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan semakin 

baik jika intensitas keaktifan jasmaniah maupun mental seseorang 

semakin tinggi. Namun jika keaktifan jasmaniah dan mental rendah 

berarti kegiatan belajar tersebut tidak dilakukan secara intensif. 

Berdasarkan aspek ini dapat disimpulkan banyak aktifitas seseorang yang 

merupakan cerminan dari kegiatan belajar, walaupun diri individu 

tersebut tidak secara nyata memahami bahwa dirinya melakukan kegiatan 

belajar. 

(2) Belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungan. Lingkungan 

dalam hal ini dapat berupa manusia atau objek-objek lain yang 

memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau 

pengetahuan, baik pengalaman baru maupun sesuatu yang pernah 

diperoleh atau ditemukan sebelumnya akan tetapi menimbulkan perhatian 
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kembali bagi individu tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi. Adanya interaksi antar individu dengan lingkungan ini 

mendorong sesorang untuk lebih intensif meningkatkan keaktifan 

jasmaniah maupun mentalnya untuk lebih mendalami sesuatu yang 

menjadi perhatian. Jika di dalam proses pembelajaran guru berhasil 

menumbuhkan hubungan yang intensif dengan siswa dalam proses 

pembelajaran, maka akan terjadi interaksi yang semakin kokoh dan pada 

gilirannya memungkinkan siswa terdorong untuk memahami atau 

mengetahui lebih mendalam sesuatu yang dipelajari. Namun ketika 

interaksi individu dengan lingungannya semakin lemah, maka dorongan 

mental untuk mendalami sesuatu yang menjadi sumber belajar juga akan 

semakin melemah. Keadaan ini akan semakin sulit bagi individu untuk 

mendapatkan dorongan guna memperoleh pengalaman atau pengetahuan 

yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian yang didefinisikan para ahli dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang dari tidak tahu 

menjadi tahu yang disebabkan oleh pengalaman dan interaksi yang terjadi pada 

individu dengan lingkungannya. Seseorang belajar melalui proses aktif manusia 

untuk menyesuaikan tingkah laku dan mencapai perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Melalui belajar individu akan mendapatkan suatu 

keterampilan baru untuk memperbaiki sikap, perilaku dan kepribadiannya. 

Seseorang yang belajar harus bijak dalam memilih perilaku dilingkungannya, 

perubahan perilaku yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik.  
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2.1.2.2 Pembelajaran 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi siswa 

dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan guru agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan siswa, penguasaan yang diberikan, kemahiran, dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan keyakinan pada siswa, dengan kata lain pembelajaran 

adalah suatu proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. Majid 

(2013:5) menyatakan pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan 

(belajar dan mengajar) yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta 

diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan 

indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Syaodih (2004) dalam Majid 

(2013:5) menyatakan bahwa pengajaran (teaching) dan pembelajaran (instruction) 

secara konsep memiliki perbedaan, tetapi dalam tulisan dianggap sama. 

Pengajaran adalah usaha transfer kompetensi, sedangkan pembelajaran merupakan 

bagian dari mengajar dan untuk mendidik dengan karakter yang khusus sesuai 

dengan kompetensi yang sudah ditentukan  

Bridges (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2012:157), menyatakan 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi siswa 

sedemikian rupa, sehingga siswa itu memperoleh kemudahan. Kemudahan yang 

dimaksud adalah kemudahan dalam memahami materi yang diajarkan guru dalam 

pembelajaran. Pendapat lain Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni (2012:158), 

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal 
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siswa yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Jika suatu 

kegiataan belajar mengajar tidak berimplikasi kepada perubahan bagi siswa maka 

tujuan dari pembelajaran itu bisa dikatakan gagal.  

Pada dasarnya pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang 

mengakomodasikan/merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran akan 

fokus pada dua kegiatan pokok. Pertama, bagaimana orang melakukan tindakan 

perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar. Kedua, bagaimana orang 

melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar 

(Majid 2013:5). 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah usaha sadar yang dilakukan oleh guru dan siswa agar terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. 

Pada kegiatan pembelajaran terjadi suatu perkembangan tingkah laku siswa 

dengan lingkungannya. Melalui lingkungan, siswa mendapatkan suatu 

pengalaman, yang selanjutnya mempengaruhi perilakunya, sehingga berubah dan 

berkembang sesuai dengan fase perkembangan yang dilalui siswa pada umumnya. 

Pembelajaran melibatkan beberapa komponen. Rifa’i dan Anni 

(2012:159), mengungkapkan kompone-komponen pembelajaran yaitu: tujuan, 

subjek belajar, materi pelajaran, strategi, media, evaluasi, dan penunjang. 

Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut. 

(1) Tujuan  

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu berupa 
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pengetahuan, dan keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara 

eksplisit dalam tujuan pembelajaran semakin spesifik dan operasional. 

Tujuan dirancang guru sebelum melaksanakan proses kegiatan 

pembelajaran, dan disampaikan kepada siswa pada awal pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa SD.  

(2) Subjek belajar 

Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek karena 

siswa adalah indvidu yang melakukan proses belajar mengajar. Sebagai 

objek karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai 

perubahan perilaku pada diri subjek belajar. Partisipasi aktif siswa 

diperlukan dalam pembelajaran. Partisipasi aktif subjek belajar dalam 

proses pembelajaran antara lain dipengaruhi faktor kemampuan yang 

telah dimiliki hubungannya dengan materi yang akan dipelajari. Oleh 

karena itu, untuk kepentingan perencanaan pembelajaran yang efektif 

diperlukan untuk menganalisis kesulitan belajar. 

(3) Materi pelajaran  

Materi pelajaran merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi akan memberi warna dan bentuk dari 

kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran yang komprehensif, 

terorganisasi secara sistematis dan didiskripsikan dengan jelas akan 

berpengaruh juga terhadap intensitas pembelajaran. Materi pelajaran 

berada dalam silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelaran (RPP), dan buku 

sumber. Materi pelajaran harus disampaikan dengan menarik, agar siswa 

mampu memahami isi materinya. 
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(4) Strategi pembelajaran  

Strategi pembelajaran merupakan pola umum untuk mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Penerapan strategi pembelajaran guru perlu memilih 

model pembelajaran, media pembelajaran, dan teknik mengajar yang 

tepat dan sesuai untuk menunjang pelaksanaan metode mengajar. Untuk 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat, guru mempertimbangkan 

akan tujuan, karakteristik siswa, dan materi yang diajarkan, agar strategi 

pembelajaran tersebut dapat berfungsi maksimal. 

(5) Media pengajaran  

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Media 

digunakan dalam kegiatan instruksional antara lain karena: (1) media 

dapat memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata 

menjadi dapat dilihat dengan jelas, (2) dapat menyajikan benda yang jauh 

dari subjek belajar, dan (3) menyajikan peristiwa yang komplek, rumit, 

dan berlangsung cepat menjadi sistematik dan sederhana, sehingga 

mudah diikuti. Media pembelajaran yang dirancang dengan perencanaan 

yang baik, dapat merangsang timbulnya motivasi untuk belajar pada 

siswa yang mengikuti pembelajaran. 

(6) Penunjang  

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat peraga, bahan pelajaran dan 

semacamnya. Komponen penunjang berfungsi memperlancar, 

melengkapi, dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran.  
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulakan, dengan terlibatnya semua 

komponen pembelajaran tersebut, maka dalam proses pembelajaran komunikasi 

antara guru dan siswa akan terjalin dengan baik, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

siswa dan materi pelajaran yang diajarkan. Seorang guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran yang telah direncanakan secara 

matang dan di dalam pembelajaran diperlukan media dan penunjangnya untuk 

memperlancar dan mempermudah proses pembelajaran. Proses pembelajaran juga 

bertujuan agar siswa memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan sumber 

dan lingkungan belajarnya. 

2.1.2.3 Hasil Belajar 

Slameto (2013: 2) mendefinisikan hasil belajar sebagai suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Dijelaskan pula Susanto (2015:5) hasil belajar yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar dapat 

digunakan guru untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil 

tes. Dengan demikian, guru perlu melakukan evaluasi pada setiap pembelajaran, 

sebagaiman yang diungkapkan oleh Sunal (1993) dalam Susanto (2015:5) bahwa 

evaluasi merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan 

seberapa efektif program telah memenuhi kebutuhan siswa. Aunurrahman 
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(2013:35-7) mengemukakan hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. 

Tidak semua perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar, namun aktivitas 

belajar umumnya disertai perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku pada 

umumnya sesuatu perubahan yang dapat diamati (observable). Namun  tidak 

selalu perubahan tingkah laku yang dimaksudkan sebagai hasil belajar tersebut 

dapat diamati. Perubahan-perubahan yang dapat diamati berkenaan dengan 

perubahan aspek-aspek motorik, psikomotorik, afektif, dan aspek emosional.  

Belajar yang dilakukan siswa akan mempengaruhi kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Beberapa ahli yang mempelajari ranah-ranah tersebut 

dengan hasil penggolongan kemampuan-kemampuan pada ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Bloom, dkk dalam Aunurrahman (2013:48-53), menyusun 

penggolongan perilaku yang berhubungan dengan kemampuan internal dalam 

hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Hasil penelitian Bloom, dkk dikenal 

dengan “Taksonomi Intruksional Bloom dan kawan-kawan”. Penggolongan atau 

tingkatan jenis belajar terdiri dari tiga ranah yaitu; (1) rahan kognitif, yang 

mencakup enam jenis tingkatan perilaku, (2) ranah afektif, yang mencakup lima 

jenis perilaku, (3) ranah psikomotorik, yang terdiri dari tujuh perilaku atau 

kemampuan psikomotorik. Masing-masing ranah dijelaskan sebagai berikut. 

(1) Ranah Kognitif, terdiri dari enam jenis perilaku, anatara lain: (1) 

pengetahuan, mencakup kemampuan ingatan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan di dalam ingatan. Pengetahuan tersebut dapat 

berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, dan 

metode, (2) pemahaman, mencakup kemampuan menangkap isi dan makna 
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hal-hal yang dipelajari, (3) penerapan, mencakup kemampuan menerapkan 

metode, kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Perilaku 

ini misalnya tampak dalam kemampuan menggunakan prinsip, (4) analisis, 

mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian, 

sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik, (5) sintesis, 

mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya tampak di 

dalam kemampuan menyusun suatu program kerja, dan (6) evaluasi, 

mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu.  

Keenam jenis perilaku ini bersifat hirarkis, artinya perilaku tersebut 

menggambarkan tingkatan kemampuan yang dimiliki seseorang. Perilaku 

terendah sebaiknya dimiliki terlebih dahulu sebelum mempelajari atau 

memiliki perilaku yang lebih tinggi. Seseorang yang belajar adalah suatu 

proses menuju perubahan internal, bermula dari kemampuan-kemampuan 

yang lebih rendah pada kondisi sebelum belajar meningkat pada 

kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Proses ini merupakan suatu 

proses yang dinamis, dimana siswa melalui keaktifannya akan dapat secara 

terus menerus mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tingkatan-

tingkatan kemampuan yang lebih tinggi melalui proses belajar yang 

dilakukan 

(2) Ranah Afektif menurut Krathwohl dan Bloom, dkk, terdiri dari lima jenis 

perilaku, yaitu: (1) penerimaan, yang mencakup kepekaan tentang hal 

tertentu dan kesediaan memperhatikan hal tersebut, (2) partisipasi, yang 
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mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam 

suatu kegiatan, (3) penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup 

penerimaan terhadap suatu nilai, menghargai, mengakui, dan, menentukan 

sikap, (4) organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem 

nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup, dan (5) pembentukan pola 

hidup, yang mencakup kemampuan menghayati nilai, dan membentuknya 

menjadi pola nilai kehidupan pribadi. 

Seseorang yang belajar adalah suatu proses menuju perubahan internal 

berkenaan dengan aspek-aspek afektif. Perubahan ini bermula dari 

kemampuan-kemampuan yang lebih rendah pada kondisi sebelum belajar, 

meningkat pada kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Proses ini 

merupakan suatu prosses yang dinamis, siswa melalui keaktifannya dapat 

secara terus menerus mengembangkan kemampuan dan kepekaannya untuk 

mencapai tingkatan kemampuan dan kepekaan yang lebih tinggi melalui 

proses belajar yang dilakukan. 

(3)  Ranah Psikomotor (Simpson), terdapat tujuh perilaku atau kemampuan 

motorik, yaitu: (1) persepsi, mencakup kemampuan memilah-milahkan 

sesuatu secara khusus dan menyadari adanya perbedaan antara sesuatu 

tersebut, (2) persiapan, mencakup kemampuan menempatkan diri dalam 

suatu keadaan dimana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan, 

kemampuan ini mencakup aktivitas jasmani dan rohani, (3) gerakan 

terbimbing, mencakup kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai 

contoh. Misalnya meniru gerakan tari, membuat lingkaran diatas pola, (4) 
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gerakan terbiasa, mencakup kemampuan melakukan gerak-gerakan tanpa 

contoh. Misalnya melakukan lempar peluru, lompat tinggi, dan sebagainya 

dengan tepat, (5) gerakan kompleks, mencakup kemampuan melakukan 

gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap secara lancar, 

efisiensi dan tepat. Misalnya bongkar pasang peralatan secara tepat, (6) 

penyesuaian pola gerakan, mencakup kemampuan mengadakan perubahan 

dan penyesuaian pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. 

Misalnya kemampuan bertanding dengan lawan, dan (7) kreativitas, 

mencakup kemampuan melahirkan pola-pola gerakan yang baru atas dasar 

prakarsa sendiri. Misalnya kemampuan membuat kreasi-kreasi gerakan 

senam sendiri dan gerakan-gerakan tarian kreasi baru.  

Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan satu rangkaian dan 

merupakan tingkatan dalam proses belajar motorik. Seseorang yang belajar 

terlibat dalam suatu proses menuju perubahan internal, bermula dari 

kemampuan-kemapuan yang lebih rendah pada kondisi sebelum belajar, 

meningkat pada kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Proses ini 

merupakan suatu kegiatan yang dinamis, siswa melalui keaktifannya akan 

dapat secara terus menerus mengembangkan kemampuan atau ketrampilan 

motoriknya untuk mencapai tingkatan-tingkatan kemampuan motorik yang 

lebih tinggi melalui proses belajar atau latihan yang dilakukan.   

Aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak terpisahkan dari 

kegiatan belajar, baik ketika sesorang melaksanakan aktivitas sendiri, maupun di 

dalam suatu kelompok tertentu. Seseorang belajar tidak ada batasan ruang, waktu, 
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dan usia, karena aktivitas belajar bisa berlangsung kapanpun dan dimanapun. 

Belajar dipengaruhi oleh dua kondisi, yaitu kondisi internal dan eksternal. Kondisi 

internal mencakup kondisi fisik seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis 

(kemampuan intelektual dan emosional), dan kondisi sosial (kemampuan 

bersosialisasi dengan lingkungan). Oleh karena itu, kesempurnaan dan kualitas 

kondisi internal yang dimiliki oleh siswa akan berpengaruh terhadap kesiapan, 

proses, dan hasil belajar. Selain kondisi internal faktor yang mempengaruhi 

belajar adalah kondisi eksternal. Kondisi eksternal seperti variasi dan tingkat 

kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (respon), tempat belajar, iklim, 

suasana lingkungan belajar, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi 

kesiapan, proses, dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku yang dialami siswa setelah mengalami proses pembelajaran di 

mana hasil pembelajaran itu mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Oleh karena itu, dalam sebuah pembelajaran perlu adanya pengamatan kinerja 

siswa sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, serta mengamati 

perubahan kinerja yang telah terjadi selama proses pembelajaran untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Selain itu guru dalam setiap pembelajaran harus 

melakukan evalusai untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menerima 

materi yang disampaikan guru.  

2.1.3 Seni Budaya dan Keterampilan 

Menurut Susanto (2015:261), pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan 

(SBK) pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya yang 
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aspek-aspeknya meliputi: seni rupa, seni musik, seni tari, dan keterampilan. 

Pendidikan seni di sekolah, dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan dalam 

membentuk jiwa dan kepribadian, dan berakhlak mulia. Pendidikan Seni Budaya 

dan Keterampilan sebagai mata pelajaran di sekolah sangat penting 

keberadaannya, kerena pendidikan seni di sekolah memiliki sifat multilingual, 

multidimensional, dan multikultural. Sifat Multilingual bermakna pengembangan 

kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media, 

bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan oleh suatu jenis seni. Sifat 

multidimensi pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan mengembangkan 

kemampuan dasar siswa yang mencakup pengamatan, pengetahuan, pemahaman, 

analisis, evaluasi, apresiasi, dan produktivitas dalam menyeimbangkan otak kanan 

dan otak kiri, dengan memadukan unsur logika, etika, dan estetik. Sifat 

multikultural, pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di sekolah dasar 

membantu mengembangkan kesadaran dan kemampuan siswa dalam berapresiasi 

terhadap keragaman budaya daerah sendiri, budaya nusantara maupun budaya 

mancanegara. 

Jazuli (2008:143) menjelaskan, pada KTSP pendidikan Seni Budaya dan 

Keterampilan pada pendidikan sekolah dasar dan menengah bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan: (1) memahami konsep dan pentingnya seni budaya, (2) 

menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya, (3) menampilkan suatu 

kreativitas melalui seni budaya, (4) meningkatkan peran seni budaya pada tingkat 

lokal, regional, maupun global, dan (5) mengolah dan mengembangkan rasa 

humanistik. Berdasarkan tujuan tersebut, pelajaran seni budaya dapat berfungsi 
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untuk mengembangkan wawasan siswa dalam menghadapi era Globalisasi, 

pengetahuan terhadap budaya lokal maupun mancanegara, kepekaan, kepedulian, 

dan meningkatkan penghargaan dan penghormatan siswa kepada seni budaya lain.  

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Pamadhi, dkk (2011:11.9), “seni yaitu 

segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaaanya dan bersifat indah, 

hingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia”. Menurut Jazuli 

(2008:144), pendidikan seni secara khusus berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan siswa berapresiasi, berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi melalui 

kesenian. Berdasarkan fungsi tersebut diharapkan siswa dapat merefleksikan ke 

dalam hidup dan kehidupannya. Ruang lingkup mata pelajaran seni budaya 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut, (1) seni rupa, mencakup pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukuran, 

cetak-mencetak, dan sebagainya, (2) seni musik, mencakup kemampuan 

menguasai vokal, memainkan alat musik, dan apresiasi karya musik, (3) seni tari, 

mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa 

rangsangan bunyi, dan apresiasi tehadap gerak tari, dan (4) seni teater, mencakup 

keterampilan olah tubuh, olah pikir, dan suara, yang pementasannya memadukan 

unsur seni musik, seni tari, dan seni peran. Berdasarkan ke empat bidang seni 

minimal diajarkan satu bidang seni yang sesuai dengan kemampuan sumber daya 

manusia serta fasilitas yang tersedia  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Badan Standar Nasional Pendidikan muatan mata pelajaran Seni Budaya 

dan Keterampilan (SBK) tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena 
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budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Mata pelajaran SBK, aspek 

budaya tidak dibahas tersendiri tetapi terintregasi dengan seni. Oleh karena itu, 

mata pelajaran SBK pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis 

budaya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan pendidikan Seni Budaya 

dan Keterampilan (SBK) memiliki fungsi dan tujuan untuk mengembangkan sikap 

dan kemampuan siswa mampu berkreasi dan peka dalam berkesenian, atau 

memberikan kemampuan dalam berkarya dan berapresiasi. Selain itu, pendidikan 

Seni Budaya dan Keterampilan memiliki peran dalam pembentukan pribadi siswa 

dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan siswa dalam mencapai 

kecerdasan yang terdiri dari kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, 

visual, spasial, moral, emosional, musikal, logik, kinestetik, linguistik, matematis, 

dan kecerdasan naturalis.  

2.1.4 Seni Tari 

Secara umum manusia mempunyai sifat menyenangi sesuatu yang bagus, 

indah, baik, bersih, dan sebagainya. Indah yang dimaksud dalam gerak tari bukan 

saja gerak-gerak yang halus atau baik saja, tetapi termasuk juga gerak-gerak yang 

kuat, keras, lemah, dan patah-patah. Suatu pertunjukkan tari terdapat banyak 

elemen didalamnya, salah satu elemen yang paling penting yaitu gerak. John 

Martin dalam bukunya yang berjudul The Modern Dance, mengemukakan bahwa 

gerak adalah pengalaman fisik yang paling elementer di dalam kehidupan manusia 

(Soedarsono, (1978) dalam Purwatiningsih dan Harini (2002:29). Landasan 

elemen dasar tari adalah gerak. Para ahli berpendapat bahwa lahirnya tari 



56 
 

 
 

bersama-bersama dengan lahirnya manusia. Hal tersebut membuktikan bahwa 

gerak adalah media yang paling tua untuk berkomunikasi atau merupakan bentuk 

refleksi batin manusia. Sebelum manusia itu dapat berkomunikasi dengan suara 

atau berbicara, bahasa geraklah yang dipakai untuk menyampaikan keinginan. 

Menurut Sacs dalam Purwatiningsih dan Harini (2002:30), “tari adalah gerak yang 

ritme”. Menurut definisi tersebut tari mengandung dua hal penting, yaitu gerak 

dan ritme. Gerak-gerak dalam tari diungkapkan secara ritmis, sehingga 

memunculkan karakteristik yang sesuai dengan kualitas ritme yang dimunculkan. 

Sedangkan menurut Sekarningsih dan Rohayani (2006:5), tari merupakan media 

komunikasi rasa yang didasari gerak ekspresif dengan substansi bakunya adalah 

gerak dan ritme.  

Seni tari merupakan seni yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan, 

dan keindahannya dapat dinikmati dari gerakan-gerakan tubuh, terutama gerakan 

kaki dan tangan, dengan ritme-ritme teratur, yang diiringi irama musik yang 

dinikmati melalui indera pendengaran. Menurut Pekerti (1999:4.9), gerak di 

dalam tari bukanlah gerak keseharian, melainkan gerak yang telah mengalami 

perubahan menjadi gerak yang indah adalah gerak keseharian yang telah distilir 

atau didistorsi. Hal itu disebut juga dengan gerakan yang telah diberi sentuhan 

seni. Gerak-gerak keseharian yang telah diberi sentuhan seni akan menghasilkan 

gerak seni yang indah.  

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa tari adalah suatu 

gerakan ritmis yang indah dan menggunakan media badan atau tubuh untuk 

mengekspresikannya. Seni tari merupakan ungkapan perasaan yang dinyatakan 
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melalui gerakan-gerakan tubuh. Seni tari tidak dapat berdiri sendiri tanpa 

dukungan seni lainnya, karena dalam seni tari terdapat unsur seni lain yang 

menunjang adanya seni tari, di dalam seni tari terdapat unsur utama tari dan unsur 

penunjang tari. Berikut uraiannya. 

2.1.4.1 Unsur Utama Tari 

Elemen dasar tari adalah gerak. Gerak terjadi karena adanya perpaduan 

antara fungsi-fungsi tubuh, seperti perpaduan fungsi otak yang memerintah saraf 

motorik untuk menggerakkan otot-otot jari, mata, tangan, kepala, dan kaki. Suatu 

tarian antara tubuh, gerak dan komposisi tari tidak dapat dipisahkan. Sebuah 

tarian terdapat unsur-unsur yang membangunnya, menurut Pamadhi, dkk 

(2011:2.37), unsur-unsur tari yakni unsur gerak, tenaga, ruang, dan waktu. 

Selanjutnya masing-masing unsur tari akan diuraikan sebagai berikut. 

(1) Gerak  

Gerak di dalam tarian bukanlah gerak yang seperti dalam kehidupan 

sehari-hari. Purwatiningsih dan Harini (2002:30) menyatakan, gerak tari 

selalu melibatkan unsur anggota badan manusia. Unsur-unsur anggota 

badan tersebut didalamnya membentuk gerak tari, dapat berdiri sendiri, 

bergabung ataupun bersambungan. Bagian-bagian badan yang dapat 

digunakan dalam gerak tari adalah jari tangan, pergelangan tangan, siku-

siku, muka dan kepala, leher, bahu, lutut, pergelangan kaki, jari kaki, 

dada, perut, lambung, mata, alis, mulut, dan hidung. 

(2) Tenaga 

Pamadhi, dkk (2011:2.37) menjelaskan, dalam melakukan gerak 

dibutuhkan tenaga. Gerak akan hidup dan bermakna jika mendapat 
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tenaga atau energi dari dalam tubuh. Komponen tenaga dalam 

mewujudkan sebuah gerak tari menjadi sangat penting, artinya 

memunculkan karakter atau penjiwaan seseorang yang dapat menari. 

Tenaga dalam tari dapat diatur oleh penari untuk memunculkan watak 

dan dinamika. Keras lembutnya gerak yang muncul adalah hasil dari 

pengaturan tenaga yang dapat disalurkan melalui ekspresi gerak. 

Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi: (1) intensitas, berkaitan 

dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat 

ketegangan gerak, (2) aksen/tekanan, muncul ketika gerakan dilakukan 

secara tiba-tiba dan kontras, (3) kualitas, berkaitan dengan cara 

penggunaan atau penyaluran tenaga. 

(3) Ruang  

Unsur ruang dalam tari terbagi dua yakni ruang yang diciptakan oleh 

penari dan ruang pentas atau ruang tempat penari melakukan gerak. 

Ruang yang diciptakan penari adalah ruang yang dibatasi oleh imajinasi 

penari berupa jarak yang terjauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan 

kakinya dalam posisi tidak berpindah tempat. Misalnya gerak menirukan 

sayap kupu-kupu terbang yang menggunakan kedua tangan bergerak 

keatas dan kebawah. Lebar atau sempitnya ruang tergantung bagaimana 

penari mengekspresikan geraknya. Seorang penari membutuhkan ruang 

yang lebar untuk mengekspresikan tarinya dan ruang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dengan karakteristik tarinya. Unsur ruang yang 

kedua adalah ruang pentas, ruang pentas adalah arena yang digunakan 
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oleh penari yang biasa disebut dengan panggung, lapangan, atau halaman 

terbuka. Unsur ruang terdapat aspek-aspek garis, volume, arah, level, dan 

fokus. Garis dimaksudkan berupa kesan yang ditimbulkan gerak tubuh 

penari ketika menari. Volume merupakan jangkauan gerak yang dibuat 

oleh penari tergantung besar kecilnya pentas. Arah yang dimaksudkan 

disini adalah arah hadap penari ketika melakukan gerakan yang dapat 

berupa arah ke depan, ke samping, dan ke belakang, serta arah lainnya. 

Level berkaitan dengan tingkat ketinggian dari posisi tubuh ketika 

melakukan gerakan tari. Fokus merupakan sudut pandang dari penonton 

terhadap penari. 

(4) Waktu  

Ada 2 (dua) unsur waktu yang sangat penting dalam memengaruhi suatu 

gerakan tari, faktor tersebut yaitu ritme dan tempo. Ritme dalam gerak 

tari menunjukkan ukuran waktu dari setiap perubahan detail gerak. Ritme 

lebih mengarah pada ukuran cepat atau lambatnya setiap gerakan yang 

dapat diselesaikan oleh penari. Tempo mengarah pada kecepatan tubuh 

penari yang dapat dilihat dari perbedaaan panjang pendeknya waktu yang 

diperlukan. Gerak dengan tempo cepat atau lambat, akan menentukan 

hidup dan dinamisnya sebuah tarian. Gerakan yang dilakukan dengan 

tempo cepat akan berkesan aktif dan berenergi. Sedangkan gerakan 

dengan tempo lambat berkesan tenang, agung, atau dapat membosankan.  

2.1.4.2 Unsur Penunjang Tari 

Mencapai suatu bentuk tari yang utuh selain unsur utama diperlukan unsur 

penunjang. Menurut Purwatiningsih dan Harini (2002:33), unsur penunjang terdiri 
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atas: make up/tata rias, tata busana, tata iringan, tata lampu, panggung dan tema. 

Selanjutnya masing-masing unsur penunjang akan diuraikan sebagai berikut. 

(1) Make up/ Tata rias  

Make up/ Tata rias adalah membuat garis-garis di wajah sesuai dengan 

ide/konsep garapan. Tata rambut dikerjakan juga pada pengaturan make 

up/tata rias. Menurut Pamadhi, dkk (20011:2.51), jenis tata rias ada 

beberapa macam, yaitu rias panggung, rias karakter, rias usia, rias 

sejarah, dan rias cantik tersebut hanya mengikuti garis anatomi wajah 

saja tanpa menimbulkan efek-efek  tertentu. 

Tata rias di dalam tari sangat berbeda dengan rias sehari-hari, karena rias 

disini berfungsi untuk membantu ekspresi atau perwujudan watak penari. 

Tata rias di dalam pergelaran bukan sekedar menggarap muka atau tubuh 

penari supaya kelihatan cantik atau tampan, akan tetapi harus benar-

benar disesuaikan dengan peranan yang dibawakan oleh penari tersebut. 

Di samping menggarap perwatakan, seorang penata rias juga harus 

memperhitungkan kekuatan efek tata riasnya. Misalnya dengan 

memperhitungkan jarak antara panggung/arena tari dengan penontonnya, 

efek yang ditimbulkan karena pencahayaan/lighting, ketepatan goresan 

pada anatomi penari dan sebagainya.     

(2) Tata busana 

Tata busana haruslah sesuai dengan konsep garapan, baik desain busana 

maupun warnanya. Prinsip tata busana sama dengan tata rias, yaitu 

membantu menghidupkan perwatakan penari. Busana adalah semua 
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kebutahan sandang yang dikenakan pada tubuh penari di atas pentas 

sesuai dengan peranan yang dibawakan. Seorang penata busana juga 

harus memperhitungkan efek lampu serta komposisi warna yang disusun, 

demikian juga terhadap keluasan penari sesuai dengan watak dan 

perannya. 

Menurut Pamadhi, dkk (2011:2.50), kostum atau tata busana untuk tari 

hendaknya didesain dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu 

tema (pahlawan, pemerintahan, petani, remaja) dan ciri khas daerah (tari 

dengan pijakan daerah tertentu). Menentukan desain kostum tidak boleh 

asal-asalan, baik itu desain, jenis kain, atau motif kain. Desain yang 

dibuat tidak mengganggu gerak penari, misalnya desain kostum dibuat 

menarik, namun ternyata kostum tersebut membuat penari tidak bebas 

bergerak karena kakinya kaku, atau karena desainnya yang justru 

membuat gerak penari terganggu, maka dalam membuat desain harus 

disesuaikan dengan tema, menarik, dan comfortable.  

(3) Tata iringan  

Iringan tari juga dapat ditimbulkan oleh penari sendiri dan disesuaikan 

dengan konsep garapan. Menurut Pamadhi, dkk (2011:2.45), tari dapat 

lebih hidup bila ada iringan musik, karenanya musik berfungsi untuk 

menghidupkan tari. Musik pengiring tari membantu menghidupkan tari 

dalam hal irama, tema, dan penjiwaannya, sehingga pementasan akan 

lebih menarik. Musik untuk iringan tari dapat dikreasikan dari berbagai 

jenis musik yang disesuaikan dangan bentuk, gerak, dan tema tari. Musik 
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yang digunakan dalam pementasan bisa musik gramatika barat (diatonis) 

atau tradisional (pentatonis). Musik iringan tari bukan hanya berasal dari 

alat musik, namun dari suatu benda yang dapat dijadikan alat musik atau 

benda yang menghasilkan suara yang berfungsi sebagai musik. 

(4) Panggung  

Panggung/tempat adalah arena pertunjukan tari yang dipakai untuk 

pergelaran tari dan disesuaian dengan garapan yang telah dikonsepkan. 

Pengaturan tempat pertunjukan/panggung adalah pengaturan bentuk 

lantai tari yang akan dipakai untuk pementasannya sampai pada dekorasi 

yang dikenakan. Tugas pokok penata panggung adalah memberikan 

kesan kesatuan antara tata panggung dengan tari atau sendratari yang 

dipentaskan.  

(5) Tata lampu  

Sebagai seni pertunjukkan unsur tata lampu di dalam pergelaran tari 

sangat dibutuhkan. Tata lampu atau lighting ini sering disebut dengan 

tata cahaya. Pentingnya tata lampu di dalam pergelaran tari, selain untuk 

menerangi serta menyinari juga dipakai untuk membantu suasana yang 

diperlukan dalam adegan-adegan yang ditampilkan. Seorang penata 

lampu harus peka terhadap efek yang ditimbulkan pengaturan lampu.  

(6) Tema   

Tema adalah inti sebuah cerita yang akan diungkapkan dalam tari. Tema 

tari-drama bersumber pada kehidupan sehari-hari, binatang, cerita 

kepahlawanan/epos, cerita rakyat, dan legenda. Menentukan tema 
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diperlukan lima penilaian, yaitu : keyakinan koreografi akan menilai 

tema, dapatkah tema itu ditarikan, efek sesaat dari tema kepada penonton 

apakah menguntungkan, perlengkapan teknik tari dari koreografer dan 

penarinya, dan fasilitas yang diperlukan (musik, tempat, tata busana, tata 

lampu, dan tata suara). Pembelajaran tari-drama di SD, penentuan tema 

perlu disesuaikan dengan keterpaduan bidang studi atau bab yang akan 

dipelajari siswa, sehingga pembelajaran guru sudah harus merencanakan 

tema tari. 

(7) Perlengkapan tari-drama 

Perlengkapan tari atau dance property adalah perlengkapan yang tidak 

termasuk kostum, tetapi merupakan perlengkapan panggung 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, untuk mencapai suatu 

pertunjukan tari yang utuh selain membutuhkan unsur utama dalam tari 

diperlukan unsur penunjangnya. Penggunaan perlengkapan tari yang baik maka 

akan menghasilkan pertunjukkan atau pementasan yang memberikan kesan pada 

penonton.  

2.1.5 Pembelajaran Seni Tari di SD 

Pengembangan pendidikan seni di sekolah untuk meningkatkan 

pengetahuan, mengolah perasaan dan imajinasi siswa terkait dengan respons 

terhadap kesenian dan keindahan. Pengenalan tentang tingkatan sebuah 

pengalaman dan mengenalkan bagaimana sebuah kemampuan seni diasah, 

sehingga siswa mampu menggunakan pengalaman artistik untuk mengekspresikan 

ide yang dimiliki. Pengembangan seni berfungsi untuk mengembangkan diri 
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siswa. Menurut Jazuli (2008:135), tujuan pendidikan seni pada sekolah dasar dan 

menengah umum adalah untuk mempersiapkan siswa yang sehat jiwa dan 

raganya, serta mampu mengembangkan potensi dirinya sendiri.  

Purwatiningsih dan Harini (2002:1) mengemukakan pendidikan seni tari 

memiliki tujuan pengembangan efisiensi dan ekspresi jiwa siswa yang 

diwujudkan melalui gerak, karena lewat gerakan anggota badan manusia dapat 

mengekspresikan perasaannya. Pendidikan seni tari di SD memiliki tujuan yang 

lebih dikhususkan agar mengalami belajar menari yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan dan kodrat kejiawaan, sehingga secara kreatif tubuh sebagai alat 

ekspresi dari gerak tari mampu mengungkapkan dan menggambarkan imajinasi 

pada diri seorang penari. Melalui pembelajaran seni siswa diharapkan memiliki 

keterampilan, pengetahuan dan pengertian tentang seni tari untuk 

mengembangkan keterampilannya di masyarakat.  

Pendidikan seni tari berfungsi memperhalus budi pekerti manusia, 

sehingga selain kecerdasan dan pengetahuan yang diperoleh dibangku sekolah 

siswa ditempa kepribadian dan sikap untuk dapat merasakan dan menghargai 

nilai-nilai keindahan dari keseluruhan kehidupannya. Sebagai sarana pendidikan, 

pendidikan seni tari mempunyai banyak manfaat untuk siswa SD yang sifatnya 

masih suka bermain. Siswa SD masih bebas mengeluarkan emosinya, sehingga 

bentuk ekspresi dan kreativitasnya akan berkembang. Menurut Purwatiningsih 

dan Harini (2002:1), pelaksanaan pembelajaran seni tari-drama di SD difokuskan 

pada unsur “gerak” saja. Berdasarkan hal tersebut dalam mengajarkannya tidak 

harus dilakukan oleh guru yang memiliki kemahiran khusus dalam seni tari-
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drama. Tujuan pembelajaran dapat tercapai apabila seorang guru memahami 

prinsip-prinsip dasar tari-drama dan dapat mengajarkannya sesuai dengan 

karakteristik  SD. 

Menurut Purwatiningsih dan Harini (2002:8), hal yang hendak dicapai 

melalui pendidikan adalah perkembangan yang maksimal dari jasmani dan rohani 

siswa. Seni tari-drama merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan 

dalam mencapai perkembangan tersebut. Seni tari-drama ada dalam kurikulum 

sekolah dasar sebagai bidang studi yang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memperoleh pengalaman seni. Pengalaman tersebut dimaksudkan sebagai suatu 

kegiatan yang ada dalam lingkup kesadaran artistik, yaitu kesadaran seperti ketika 

seniman berkarya, kesadaran menghayati sebuah karya seniman.  

Menurut Abdurachman dan Rusliana (1982:30), dalam pembelajaran seni 

tari di SD terdapat dua materi yang digunakan untuk bahan pembelajaran yang 

diberikan kepada siswa yang telah disesuaikan taraf kesukarannya dan 

perkembangan siswa, yaitu materi tari berdasarkan gerak-gerak dasar berirama 

dan tari bentuk/komposisi bentuk. Dua kelompok bahan pembelajaran seni tari 

tersebut, masing-masing mempunyai tujuan yang sama yaitu agar siswa tidak 

terlepas dari pengalaman estetis, khususnya adalah agar siswa mempunyai belajar 

menari. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan pembelajaran seni tari di 

SD diajarkan bertujuan agar siswa mengalami belajar menari yang sesuai dengan 

tingkat kemampuannya. Siswa yang mengalami belajar menari akan memiliki 

pengetahuan dan keterampilan tentang seni tari, sehingga secara kreatif 
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mengungkapkan ekspresi perasaannya melalui gerak. Pembelajaran seni tari 

dilaksankan agar siswa memiliki pengalaman estetis. Siswa yang telah mengalami 

belajar menari badannya tidak akan terlalu kaku ketika belajar menari dijenjang 

yang lebih tinggi.  

2.1.6 Karakteristik Seni Tari SD 

Pada pembelajaran seni di SD, siswa sering mengalami kebosanan, agar 

siswa tidak mengalami suasana kebosanan yang mengakibatkan terhalangnya 

perkembangan kreatifitasnya dan hasil belajar yang didapatkan siswa, maka dalam 

melakukan pembelajaran guru harus memahami karakteristik tari siswa di Sekolah 

Dasar. Purwatiningsih dan Harini (2002:77), membedakan menjadi dua bagaian 

karakteristik tari siswa, yaitu: karakteristik tari siswa kelas rendah dan 

karakteristik siswa kelas tinggi. Berikut masing-masing uraiannya. 

2.1.6.1 Karakteristik Tari Siswa Kelas Rendah 

Untuk memberikan tari yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 

rendah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. 

(1) Tema  

Siswa SD kelas rendah menyukai apa yang pernah dilihatnya. Dilihat 

secara tidak disadari atau spontan menirukan gerak sesuai dengan apa 

yang pernah dilihatnya. Tema dapat diciptakan melalui apa yang pernah 

dilihat dan diamatinya. Tema yang disenangi siswa kelas rendah antara 

lain: tingkah laku binatang, serta tingkah laku manusia seperti ayah, ibu, 

dokter, insinyur, dll. 

(2) Bentuk gerak 

Bentuk gerak yang sesuai dengan karakteristik tari siswa kelas rendah, 

adalah gerak-gerak yang dilakukannya tidaklah sulit dan sederhana 
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sekali. Karena pada dasarnya imajinasi siswa kelas rendah itu tinggi dan 

mempunyai kreativitas yang tinggi pula. Bentuk gerak yang 

dilakukannya biasanya bentuk gerak-gerak yang lincah, cepat, dan 

menggambarkan kegembiraan. Bentuk gerak yang ditirukan oleh siswa 

kelas rendah, jika disusun terbentuklah suatu tatanan tari sesuai dengan 

karakteristiknya, 

(3) Bentuk iringan  

Siswa kelas rendah biasanya menyenangi musik iringan yang 

menggambarkan kesenangan atau kegembiraan. Terutama lagu siswa 

yang mudah diingat. 

(4) Jenis tari 

Jika susunan-susunan gerak yang dibuat tari sudah menjadi satu kesatuan 

tari siswa, maka terbentuklah menjadi satu bentuk tari. Jenis tari pada 

kelas rendah memiliki sifat kegembiraan atau kesenangan. Gerakannya 

lincah dan sederhana, serta iringannya mudah dipahami. Misalnya tari 

gembira, tari kupu-kupu, dan tari kelinci.   

2.1.6.2 Karakteristik Tari Siswa Kelas Tinggi 

Karakteristik tari siswa kelas tinggi tidak jauh berbeda dengan tari siswa 

kelas rendah. Karakteristik pada siswa kelas tinggi yang membedakan pada 

sifatnya, yaitu memiliki sifat mandiri dan rasa tanggung jawab. Selain itu 

memiliki perasaan yang lebih peka dan daya pemikirannya lebih kritis. Beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tari di SD kelas tinggi, antara lain 

sebagai berikut. 
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(1) Tema 

Siswa kelas tinggi mulai memperhatikan hal-hal yang berhubungan 

dengan kehidupan sosial atau cerita tentang lingkungan sosial. Misalnya 

menengok teman sakit, suka menolong orang lain, memperhatikan di 

lingkungan keluarganya, dan sebagainya. Dengan demikian, tema yang 

digunakan pada kelas tinggi adalah tema yang berhubungan dengan 

kehidupan sosial siswa. 

(2) Bentuk gerak 

Siswa kelas tinggi sudah memiliki keberanian dan kemampuan 

mengekspresikan kegiatan yang dilakukannya menjadi bentuk-bentuk 

gerak tari. Siswa dalam hal tersebut sudah memiliki keterampilan 

melakukan gerak yang cukup tinggi kualitasnya. Gerak-gerak yang 

dilakukan juga sudah mampu dipahami oleh penonton, dan gerakan juga 

sudah tidak kaku. 

(3) Bentuk iringan  

Kelas tinggi siswa sudah mempunyai kepekaan irama pada musik 

pengiringnya. Siswa sudah dapat mengekspresikan gerak tarinya sesuai 

dengan susunan garapan atau temanya. 

(4) Jenis tari  

Jenis tari pada siswa kelas tinggi antara lain : (1) jenis tari yang 

menggambarkan kepahlawanan (tari Satria, Eka Prawira, Wirapertiwi, 

dan lain-lain), (2) jenis tari yang menggambarkan kehidupan sosial (tari 

Tani, tari Perang, dan lain-lain). 
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Pembelajaran seni tari harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, agar 

siswa mampu memahami yang disampaikan guru. Karakteristik siswa perlu 

diperhatikan agar mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan  

Sunaryo (1984) dalam Purwatiningsih dan Harini (2002:69), menjelaskan 

karakteristik gerak sebagai berikut. 

(1) Menirukan 

Siswa ditunjukkan pada suatu action yang dapat diamati (observable), 

maka siswa akan mulai membuat tiruan terhadap action itu sampai pada 

tingkat otot-ototnya dan dituntun oleh dorongan kata hati untuk 

menirukannya. Siswa mulai meniru gerakan-gerakan yang dicontohkan 

guru. 

(2) Manipulasi 

Tingkat menampilkan suatu action seperti diajarkan dan juga tidak hanya 

pada apa yang siswa amati. Mulai dapat membedakan antara satu set 

action dengan yang lain, mampu memilih action yang diperlukan dan 

mulai memiliki keterampilan dalam memanipulasi. Siswa mulai mampu 

mengembangkan gerak-gerak yang mereka lihat hanya lewat gambar. 

(3) Kesaksamaan (Precision) 

Meliputi kemampuan  dalam penampilan yang telah sampai pada tingkat 

perbaikan yang lebih tinggi dan memproduksi suatu kegiatan tertentu. 

Siswa sudah mampu menciptakan suatu gerakan tari sesuai dengan tema 

yang telah ditentukan. 

(4) Artikulasi 

Siswa telah dapat mengkoordinasikan rangkaian action dengan 

menetapkan urutan tepat diantara action yang berbeda-beda. Melalui apa 
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yang dilihatnya siswa sudah mampu merangkai suatu gerakan tari yang 

bermakna. 

(5) Naturalisasi 

Tingkat terakhir dari kemampuan psikomotorik adalah apabila telah 

dapat melakukan secara alami satu action atau sejumlah action yang urut. 

Keterampilan ini telah sampai pada kemampuan yang paling tinggi dan 

ditampilkan dengan pengeluaran energi yang minimum. 

Pembelajaran seni tari di SD dapat dilaksanakan dengan memperhatikan 

karakteristik seni tari kelas rendah yaitu tema senang menirukan sesuatu yang 

dilihat, bentuk iringan tari dan nyanyian yang mudah diingat oleh siswa. 

Sedangkan karakteristik tari  kelas tinggi, tema berhubungan dengan kehidupan 

sosial dan bentuk gerak lebih bervariasi. Proses pembelajaran tari harus 

disesuaikan dengan perkembangan dan karakteristik siswa sesuai tingkatannya, 

sehingga pembelajaran dapat diserap dengan baik 

2.1.7 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Seorang guru sebagai pendidik perlu mengetahui sifat-sifat serta 

karakteristik siswa agar dalam pembelajaran dapat memberikan pembinaan 

dengan baik dan tepat, sehingga dapat meningkatkan potensi kecerdasan dan 

kemampuan siswa sesuai dengan kebutuhan siswa dan harapan orang tua. Rifa’i 

dan Anni (2012:32) menjelaskan bahwa tahap-tahap perkembangan kognitif 

menurut teori Piaget mencakup: tahap sensorimotorikt (0-2 tahun) ciri 

perkembangannya berdasarkan tindakan dan langkah demi langkah, tahap 

praoperasional konkret (2-7 tahun) ciri perkembangannya menggunakan symbol 
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atau bahasa tanda dan konsep intuitif, tahap operasional konkret (7-11 tahun) ciri 

perkembangannya memakai aturan jelas atau logis dan reversible dan kekebalan, 

dan tahap operasional formal (11-15 tahun) ciri perkembangannya abstrak, murni 

simbolis, deduktif, induktif, dan logis. 

. Menurut teori Piaget siswa kelas III SD berada pada tahap operasional 

konkret, karena pada tahap ini siswa mampu berfikir operasional, mereka mampu 

berfikir berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. Penalaran 

logika menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada situasi konkret dan 

kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada, namun belum bisa 

memecahkan masalah abstrak. Pergaulan dengan kelompok teman sebaya, siswa 

cenderung meniru kelompok teman sebaya dalam penampilan maupun bahasa. 

Selama masa perkembangannya, pada siswa tumbuh berbagai sarana yang dapat 

menggambarkan dan mengolah pengalaman dalam dunia di sekeliling mereka. 

Nasution (1993) dalam Islamuddin (2012:39) menyatakan bahwa masa 

usia sekolah dasar sebagai masa anak-anak akhir berlangsung pada 6 tahun hingga 

12 tahun. Usia ini ditandai dengan dimulainya siswa masuk sekolah dasar. Siswa 

pada usia ini menerima pendidikan formal. Masa sekolah adalah masa matang 

untuk belajar maupun masa matang untuk sekolah. Disebut masa matang untuk 

belajar, karena siswa sudah berusaha untuk mencapai sesuatu tetapi, 

perkembangan aktivitas bermain yang hanya bertujuan untuk mendapatkan 

kesenangan pada waktu melakukan aktivitasnya itu sendiri. Disebut masa matang 

untuk sekolah karena sudah menginginkan kecakapan-kecakapan baru yang dapat 

diberikan oleh sekolah. 
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Menurut Suryobroto (1998) dalam Islamuddin (2012:40), masa sekolah 

dianggap sebagai masa intelektual atau masa keserasian sekolah. Suryobroto 

membagi dua fase masa sekolah dasar, yaitu: (1) masa kelas-kelas rendah sekolah 

dasar kira-kira usia 6 atau 7 sampai usia 9 atau 10 tahun dan (2) masa kelas-kelas 

tinggi sekolah dasar, kira-kira usia 9 atau 10 sampai  usia 12 atau 13 tahun. 

Selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut. 

(1) Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar 

Beberapa sifat khas siswa pada masa ini antara lain sebagai berikut: 

(1) adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan 

pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah, (2) adanya sikap yang 

cenderung untuk mematuhi peraturan permainan yang tradisional, (3) 

adanya kecenderungan memuji diri sendiri, (4) suka membanding-

bandingkan dirinya dengan siswa lain kalau hal itu dirasa menguntungkan 

untuk meremehkan orang lain, (5) kalau tidak dapat menyelesaikan suatu 

soal, maka soal itu dianggapnya tidak penting, dan (6) pada masa ini 

(terutama pada usia 6-8 tahun) siswa menghendaki nilai (angka rapor yang 

baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik 

atau tidak). 

(2) Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar 

Beberapa sifat khas siswa pada masa ini adalah sebagai berikut: (1) 

adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, hal ini 

menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-

pekerjaan praktis, (2) amat realistis, ingin tahu, dan ingin belajar, (3) 
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menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata 

pelajaran khusus, (4) usia kira-kira 11 tahun siswa membutuhkan guru atau 

orang-orang dewasa lainnya, dan (5) siswa pada masa ini gemar membentuk 

kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. 

  Melihat sifat-sifat khas siswa pada uraian tersebut, dapat disimpulkan 

pada saat usia siswa antara 7 sampai dengan 12 tahun dimasukkan para ahli 

kedalam tahap perkembangan intelektual. Sumantri (2014:6.3) mengemukakan 

ada empat karakteristik anak SD, yaitu: 

(1) Senang bermain 

Karakteristik ini menuntut guru SD melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, yang bermuatan permainan terutama bagi siswa kelas 

rendah. Guru SD seyogyanya merancang model pembelajaran yang 

memungkinkan adanya unsur permainan didalamnya dan 

mengembangkan metode pembelajaran yang serius tapi santai. 

(2) Senang bergerak 

Siswa SD tidak dapat duduk dengan tenang. Siswa cenderung suka 

bergerak, oleh karena itu, guru hendaknya merancang pembelajaran yang 

memungkinkan siswa berpindah atau bergerak, karena siswa SD dapat 

duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Menyuruh siswa 

untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, dirasakan anak sebagai 

siksaan. 

(3) Senang bekerja dalam kelompok 

Melalui belajar kelompok, siswa akan belajar aspek-aspek penting dalam 

proses sosialisasi, seperti: belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, 
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belajar tidak tergantung pada teman, belajar menerima tanggung jawab, 

dan belajar bersaing dengan orang lain, sehingga guru harus merancang 

model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk berkerja atau 

belajar dalam kelompok.  Guru dapat meminta siswa untuk membentuk 

kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau 

menyelesaikan suatu tugas secara kelompok. 

(4) Senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung 

Dilihat dari teori perkembangan kognitif, anak SD berada pada tahap 

berpikir operasional konkret. Berdasarakan apa yang dipelajari di 

sekolah, siswa belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan 

konsep-konsep lama. Bagi siswa SD, penjelasan guru tentang materi 

pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri, sama 

halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Siswa lebih mudah 

belajar ketika hal yang sedang dipelajari disertai contoh konkretnya.  

 Menurut Susanto (2015:72-6), perkembangan mental pada siswa sekolah 

dasar yang paling menonjol meliputi perkembangan intelektual, bahasa, sosial, 

emosi, dan moral keagamaan, yang secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut. 

(1) Perkembangan intelektual  

Usia sekolah dasar (usia 6-12 tahun) siswa sudah dapat mereaksi 

rangsangan intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang 

menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti 

membaca, menulis, dan menghitung. Menurut Yusuf dalam Susanto 

(2015:73), pada siswa usia 6-12 tahun ini ditandai dengan tiga 
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kemampuan, yaitu: mengklasifikasikan, menyusun, dan mengasosiasikan 

angka atau bilangan. Kemampuan yang berkaitan dengan penghitungan 

angka, seperti menambah, mengurang, mengalikan, dan membagi. Akhir 

masa ini siswa sudah memiliki kemampuaan memecahkan masalah 

(problem solving) yang sederhana. 

(2) Perkembangan bahasa 

Bahasa merupakan simbol untuk komunikasi dengan orang lain. Dengan 

bahasa, maka manusia dapat mengakses segala pengetahuan dan 

memperoleh informasi dari sumber-sumber informasi. Usia sekolah dasar 

ini merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal, dan 

menguasai perbendaharaan kata (vocabulary). Siswa usia sekolah dasar, 

perkembangan bahasa minimal dapat menguasai tiga kategori, yaitu (1) 

dapat membuat kalimat yang lebih sempurna; (2) dapat membuat kalimat 

majemuk; dan (3) dapat menyusun dan mengajukan pertanyaan. 

(3) Perkembangan sosial 

Perkembangan sosial berkenaan dengan bagaimana siswa berinteraksi 

sosial. Perkembangan sosial sebagai proses belajar untuk menyesuaikan 

diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral keagamaan. 

Proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Masa 

siswa sekolah masuk masa objektif, dimana perkembangan sosial pada 

siswa sekolah dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan, di 

samping dengan keluarga siswa juga mulai membentuk ikatan baru 

dengan teman sebaya (peer group) atau teman sekelas, sehingga ruang 
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gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. Siswa usia sekolah dasar 

memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri (egosentris) kepada 

sikap bekerja sama (kooperatif), dan sikap peduli atau mau 

memerhatikan kepentingan orang lain (sosiosentris). 

(4) Perkembangan emosi 

Emosi adalah perasaan yang terefleksikan dalam bentuk perbuatan 

sendiri atau tindakan nyata kepada orang lain atau kepada diri sendiri 

untuk menyatakan suasana batin atau jiwanya. Emosi seseorang akan 

tercermin dalam segala tindakan dan perilakunya yang terwujud dalam 

perkataan dan perbuatan serta sikap yang ditunjukkannya. Emosi pada 

siswa sekolah sudah mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi tidak 

boleh sembarangan, mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara 

kasar misalnya, tidaklah diterima di masyarakat.  

(5) Perkembangan moral 

Perkembangan moral pada siswa sekolah dasar adalah siswa sudah dapat 

mengikuti peraturan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan 

sosialnya. Akhir usia ini (usia 11 atau 12 tahun), siswa sudah dapat 

memahami alasan yang mendasari suatu peraturan dan siswa sudah dapat 

mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar salah atau 

baik buruk.    

 Berdasarkan karakter siswa yang telah dikemukakan para ahli, baik 

perkembangan intelektual maupun perkembangan kognitifnya dapat disimpulkan 

karakteristik siswa kelas III SD antara lain: : (1) berada dalam tahap operasional 
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konkret, dimana siswa membentuk pengetahuannya berdasarkan pengalaman 

belajar yang diterima, dengan demikian dalam memberikan materi pelajaran, guru 

diharapkan lebih menitikberatkan pada alat peraga atau media yang lebih bersifat 

konkret dan logis; (2) siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang mengandung 

unsur permainan, memungkinkan siswa berpindah atau bergerak dan bekerja atau 

belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

terlibat langsung dalam pembelajaran, sehingga minat dan perhatiannya pada usia 

ini akan berkembang; (3) siswa belum dapat berfikir secara abstrak dan 

menggunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasi benda dan 

tingkatannya; (4) mampu membentuk dan menggunakan keterhubungan aturan-

aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan menggunakan hubungan sebab akibat 

melalaui cara berpikir kritis dan kreatif secara sederhana, (5) siswa lebih senang 

memuji sendiri, (6) menginginkan nilai yang baik tanpa mengingat prestasinya 

baik atau tidak, dan (7) mulai bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, seperti 

mulai mencari teman yang membuatnya nyaman.  

Seorang guru yang mengetahui karakteristik siswanya dalam 

pembelajaran akan lebih mudah dalam membangkitkan motivasi siswa, agar 

tujuan pembelajaran tercapai. Selain itu dengan memperhatikan karakteristik 

kognitif siswa kelas III Sekolah Dasar dalam segala aspek perkembangannya, 

maka diharapkan sistem pengajaran yang dikembangkan mampu melayani 

kebutuhan belajar yang bermakna bagi siswa. Materi harus disampaikan dengan, 

agar tercapai hasil yang maksimal dan memuaskan. 
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2.1.7 Pengertian Guru 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

“guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah”. Pandangan masyarakat guru adalah orang yang 

melaksanakanpendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga 

pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau, dan di rumah.  

Menurut Daryanto dan Tarsial (2015:2), guru adalah bagian integral dari 

organisasi pendidikan di sekolah. Suatu organisasi pendidikan di sekolah perlu 

dikembangkan sebagai organisasi pembelajaran, agar mampu menghadapi 

perubahan dan ketidakpastian kehidupan modern. Seorang guru yang memiliki 

kompetensi pedagogik yang baik akan mampu memahami apa yang dibutuhkan 

dan diinginkan siswa dalam proses pembelajaran.  

Pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru yang sangat berperan dalam 

membawa siswa kearah pembelajaran sesuai dengan kurikulum, selain itu seperti 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 35 ayat 1, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan menilai 

pembelajaran, membimbing, dan melatih siswa, serta melaksanakan tugas 

tambahan, saat ini guru juga dituntut kreatif menciptakan susana belajar yang  

inovatif. Selain tugas guru, menurut Sardiman (2014: 144), peran guru dalam 

pembelajaran, diantaranya sebagai berikut. 

(1) Informator  

Guru sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi 

lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. 
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Peran guru sebagai informator yaitu memberikan informasi sebanyak-

banyaknya pada siswa, agar tujuan pembelajaran yang telah diranang 

tercapai. 

(2) Organisator 

Guru sebagai organisator, mengelola kegiatan akademik, silabus, 

workshop, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Komponen yang berkaitan 

dengan kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan, sehingga dapat 

mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa. Dengan 

mengorganisasikan data-data yang dimilikinya, guru akan lebih mudah 

dalam melaporkan hasil belajar siswanya.  

(3) Motivator 

Peran guru sebagai motivator ini penting, karena dapat meningkatkan 

kemauan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus mampu 

menstimulus dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk 

mengoptimalisasikan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas dan daya 

cipta (kreativitas). Memberikan dororngan dari luar diri siswa, agar siswa 

giat belajar dan mampu mencapai prestasi yang diinginkan. Dengan 

demikian dalam merancang atau merencanakan suatu pembelajaran, guru 

harus membuatnya semenarik mungkin kegiatan pembelajaran. Hal 

tersebut bertujuan agar siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti 

pembelajaran. 

(4) Pengarah/ director 

Jiwa kepemimpinan guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru dalam 

hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan 
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tujuan yang dicita-citakan. Dengan demikian, tujuan belajar siswa akan 

terpenuhi, sehingga proses pembelajaran bisa dikatakan berhasil.  

(5) Inisiator 

Guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Guru sebagai 

pencetus ide harus memiliki pengetahuan yang luas, agar dalam 

penyampaian materi pelajaran guru tidak hanya berpatokan buku, namun 

bisa memberikan contohnya sesuai keadaan yang ada. Guru harus 

mampu memanfaakan lingkungan tempat siswa belajar, agar siswa 

mampu menemukan sendiri hal-hal baru yang ada di lingkungannya.  

(6) Transmitter 

Guru dalam kegiatan pembelajaran akan bertindak sebagai penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. Sebagai seorang pendidik, 

guru harus bijaksana dalam mengambil keputusan untuk mencapai 

kesepakatan bersama siswa. Contohnya, peraturan kelas yang dibuat 

bersama. 

(7) Fasilitator 

Guru berperan sebagai fasilitator, dalam hal ini guru memberikan 

fasilitas atau kemudahan pada siswa dalam proses belajar mengajar di 

dalam kelas. Guru menyediakan fasilitas yang diperlukan di dalam kelas 

untuk memudahkan siswa belajar. 

(8) Mediator 

Guru sebagai mediator, dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar siswa, dalam hal ini guru mampu memberikan solusi atas 

permasalahan yang dialami siswa.  
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(9) Evaluator 

Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik  dalam 

bidang akademis maupun tingkahlaku sosialnya, sehingga dapat 

menentukan bagaimana siswanya berhasil atau tidak. 

Selain tugas dan peran guru tersebut, Daryanto dan Tasrial (2015:9) 

menyebutkan peran guru, sebagi berikut. 

(1)  Guru sebagai pendidik 

Guru adalah pendidik, yang menjadi panutan dan identifikasi bagi siswa 

dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas 

tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. 

Peran guru sebagai pendidik meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan siswa untuk memeroleh pengalaman-pengalaman seperti 

penggunaan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, 

moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan 

keterampilan dasar, persiapan masa depan dan hal-hal yang bersifat 

spiritual. Guru sebagai pendidik harus mengontrol setiap aktivitas siswa, 

agar tingkah laku siswa tidak menyimpang dengan norma-norma yang 

ada. 

(2) Guru sebagai pengajar 

Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar 

siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, 

hubungan siswa dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, 

rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Beberapa hal 

yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran yaitu: 
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membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis perilaku siswa, 

mensintesis, bertanya, merespon pertanyaan, mendengarkan, 

menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, 

menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan 

metode pembelajaran, dan memberikan nada perasaan. Guru harus 

mampu menciptakan suasana belajar yang menarik dan memotivasi 

siswa. 

(3) Guru sebagai pembimbing 

Guru sebagai pembimbing membimbing berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamann, bertanggung jawab atas kelancaran pembimbingannya. 

Guru dalam membimbing siwanya tidak hanya fisik saja tetapi juga 

mental, emosional, kreatifitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan 

kompleks. Sebagai pembimbing guru memerlukan kompetensi yang 

tinggi untuk melaksanakan hal berikut: (1) guru harus merencanakan 

tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai, dan (2) 

guru harus melihat keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan yang 

paling penting bahwa siswa melaksanakan kegiatan belajar itu tidak 

hanya secara jasmaniah tetapi melibatkan psikologis juga.  

(4) Guru sebagai pemimpin 

Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan, 

sehingga mampu memimpin siswanya. Selain itu guru juga harus 

menjadi contoh pemimpin yang diteladani siswa. Dengan demikian, guru 

sebagi seorang pendidik harus menunjukkan jiwa kepemimpin di depan 

kelas. 
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(5) Guru sebagai pengelola pembelajaran 

Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, 

guru juga dituntut menambah pengetahuan dan keterampilan, agar 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tidak ketinggalan jaman. 

Dengan demikian, seorang guru harus mampu mengembangkan 

kemampuannya dalam mengelola kelas dengan membaca referensi buku 

yang berhubungan dengan model pembelajaran, selain itu juga harus 

mempelajari pengelolaan kelas, agar pembelajaran lebih efektif. 

(6) Guru sebagai model dan teladan 

Guru merupakan model atau teladan bagi siswa. Sebagai teladan setiap 

perilaku dan kepribadian guru mendapatkan sorotan siswa dan 

lingkungan sekitarnya. Perlu diperhatikan guru sebagai model dan 

teladan adalah, sikap dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, 

sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan, 

kemanusiaan, proses berfikir, perilaku neurotis, selera, keputusan, 

kesehatan, dan gaya hidup secara umum, sehingga seorang guru 

dimanapun berada harus selalu menjaga sikapnya.  

(7) Guru sebagai anggota masyarakat 

Guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat diharapkan dapat 

berperan aktif dalam pembangunan disegala bidang yang sedang 

dilakukan dan dapat mengembangkan pada bidang yang dikuasainya. 

Selain itu guru juga harus mampu berbaur dengan masyarakat malaui 

kegiatan olah raga, keagamaan, dan kepemudaan. 
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(8) Guru sebagai administrator  

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengantar dan pengajar, 

tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. 

Semua pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar seperti 

membuat rencana pembelajaran dan mencatat hasil belajar. Guru harus 

membuat administrasi yang berkaitan dengan pembelajaran, agar 

mempermudah pencarian data yang diperlukan saat dilakukan supervisi. 

(9) Guru sebagai penasehat 

Guru adalah seorang penasehat bagi siswa dan orang tua, maka dari itu 

guru harus mampu memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan 

mental. Guru dalam melaksanakan perannya sebagai penasehat akan 

mengahadapi berbagai masalah yang dihadapi siswanya, sehingga guru 

harus menjadi seorang penasehat yang dipercaya oleh siswanya. 

(10) Guru sebagai pembaharu (inovator) 

Guru menceritakan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang 

bermakna bagi siswa agar mampu dipahami dan diwujudkan dalam 

pendidikan.  

(11) Guru sebagai pendorong kreatifitas 

Kreativitas merupakan hal yang sangat dalam pembelajaran dan guru 

dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreatifitas 

tersebut. Kreatiitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan 

merupakan ciri aspek dunia kehidupan. Kreativitas ditandai oleh adanya 

kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak 

dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan 

sesuatu. 
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(12) Guru sebagai emansipator 

Pengetahuan guru mampu memahami potensi siswa, menghormati setiap 

insan dan kebudayaannya. Guru telah melaksanakan peran sebagai 

emansipator ketika siswa yang dicampakan secara moril dan mengalami 

berbagai kesulitan dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya 

diri.  

(13) Guru sebagai evaluator 

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling 

kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta 

variabel lain yang tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap 

penilaian. Setiap guru mengevaluasi pada akhir pembelajaran, agar guru 

mengetahui tujuan yang sudah direncanakan mampu tercapai atau tidak.  

(14) Guru sebagai kulminator 

Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari 

awal hingga akhir. Dengan rancangannya siswa akan melewati tahap 

kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap siswa bisa mengetahui 

kemajuan belajarnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

Pasal 10 Ayat 1 menyatakan” Kompetensi guru sebagaimana dimaksudkan dalam 

pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

soial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Selanjutnya akan dijabarkan  penejelasannya menurut Setiani dan Priansa 

(2015:15), sebagai berikut.  
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(1) Kompetensi Pedagogik  

Kemampuan pedagogik adalah kemampuan mengelolah pembelajaran 

siswa, yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

untuk mengaktualisasikan berbagai yang dimiliki siswa (Standar 

Pendidikan Nasional, Pasal 28 Ayat 3 butir a). Setiap guru memiliki 

kompetensi pedagogik, dengan demikian guru harus mampu menciptakan 

proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. 

Kemampuan yang dimiliki guru berkenaan dengan kompetensi 

pedagogik adalah dengan: (1) penguasaan terhadap karakteristik siswa 

dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, (2) 

penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang 

mendidik, (3) mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan 

bidang pengembangan yang diampu, (4) penyelenggarakan kegiatan 

pengembangan yang mendidik, (5) memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pengembangan 

yang mendidik, (6) memfasilitasi pengembangan potensis siswa, (7) 

berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siswa, (8) 

melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan 

hasil penelitian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan (9) 

melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

(2) Kompetensi Kepribadian 

Kompetenai kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menjadi teladan bagi siswa dan 
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berakhlak mulia. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke 

arah proses sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku 

dalam masyarakat. Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu 

pengetahuan, mempengaruhi perilaku etika siswa sebagai pribadi dan 

sebagai anggota masyarakat. Guru dalam mengembangkan kompetensi 

kepribadian harus menyadari bahwa dirinya menjadi panutan teladan atau 

sosok yang digugu lan ditiru. 

(3) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

siswa, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa, dan 

masyarakat sekitar. Kriteria kompetensi yang dimiliki pada kompetensi 

sosial guru meliputi: (1) bertindak objektif serta tidak diskriminasi karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi, (2) berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali siswa, dan masyarakat, (3) beradaptasi ditempat bertugas 

diseluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial 

budaya, dan (4) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan 

profesi lain secara lisan dan tulisan.  

(4) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 
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terintregasikannya materi pembelajaran dengan penggunaan TIK dan 

membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian guru harus 

memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi atau  

subjek metter yang akan diajarkan serta penguasaan pengetahuan teoritik, 

mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu 

menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. 

Keempat kompetensi tersebut merupakan faktor penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Setiap kompetensi memiliki keterkaitan satu sama lain 

dalam mewujudkan pembelajaran yang ideal dan mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah dirancang guru. Guru memegang peranan dan tanggung jawab yang 

penting dalam pelaksanaan program pengajaran di sekolah. Guru merupakan 

pembimbing siswa, sehingga keduanya dapat menjalin hubungan emosional yang 

bermakna selama proses penyerapan nilai-nilai dari lingkungan sekitar. Kondisi 

ini memudahkan siswa dan guru untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan di 

masyarakat Seorang guru harus mengetahui tugas dan peranan guru serta 

kompetensi guru, diharapkan sebagai seorang guru yang profesional mampu 

memberikan suatu motivasi dalam proses pembelajaran agar apa yang diajarkan 

bermakna dan mampu mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Selain itu, agar 

terjalin hubungan baik antara guru, dan siswa dengan begitu proses pembelajaran 

yang terlaksana tidak akan terkendala. Dengan demikian guru sebagai seorang 

pengajarharus mampu merencanakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. 
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2.2   Kajian Empiris 

Penelitian tentang usaha guru dalam memotivasi siswa bukan penelitian 

yang pertama, melainkan sudah dilakukan sebelumnya oleh banyak peneliti. 

Penelitian yang berkaitan dengan usaha guru dalam memotivasi siswa 

diantaranya: 

(1) “Usaha Guru Memotivasi Siswa Kelas VII dalam Pembelajaran 

Menggambar Bentuk Di SMP Negeri 1 Blitar” oleh Anggrian (Program 

Studi Pendidikan Seni Rupa Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra 

Universitas Negeri Malang, 2011).  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa usaha guru ditinjau dari aspek 

rencana dan metode pembelajaran menggunakan perangkat ajar dengan 

pendekatan CTL dan memanfaatkan metode karya cipta terarah. 

Sedangkan dari aspek media guru menggunakan benda dan gambar 

contoh di White board . Evaluasi yang digunakan guru berupa evaluasi 

otentik uji proses dan produk. Usaha guru dalam aspek-aspek tersebut 

mampu memicu motivasi belajar sebagian besar siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Blitar. Sebanyak 72% siswa telah tuntas belajar, dan angket 

tanggapan siswa menunjukkan respon yang baik atas usaha-usaha yang 

telah dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.  

(2) “Korelasi antara Motivasi Belajar dan Tingkat Apresiasi Seni Tari 

terhadap Prestasi Belajar Seni Tari Siswa Kelas VIII SMP N 3 Godean” 

oleh Kusumaningrum (Jurusan pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan 

Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2015). 
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Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai: (1) Ada hubungan yang positif 

dan signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar seni tari 

siswa kelas VIII A dan B di SMP N 3 Godean Tahun Ajaran 2014/2015. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil r hitung 0,99 lebih besar dari harga 

koefisien korelasi pada r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan N = 64 

adalah 0,242, (2) Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

apresiasi seni terhadap prestasi belajar seni tari siswa kelas VIII A dan B 

di SMP N 3 Godean Tahun Ajaran 2014/2015. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil r hitung 0,10 lebih besar dari harga koefisien korelasi pada r tabel 

dengan taraf signifikansi 5% dan N = 64 adalah 0,242, (3) Ada hubungan 

yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dan apresiasi seni 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar seni tari siswa kelas VIII 

A dan B di SMP N 3 Godean Tahun Ajaran 2014/2015. Hasil dari 

motivasi belajar dan apresiasi seni siswa terhadap prestasi belajar 

berpengaruh positif secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

korelasi ganda yang dalam penghitunganya menggunakan program SPSS 

versi 17 For Windows dengan menggunakan analisis regresi ganda 

diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,014 dan nilai F sebesar 

0,430.  

(3)  “Korelasi antara Minat dan Motivasi Belajar Siswa Laki-laki dalam 

Pembejaran Seni Tari terhadap Hasil Belajar Siswa di SMP N 1 

Jogonalan Klaten” oleh Ningrum (Jurusan Pendidikan Seni Tari Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat korelasi signifikan 

antara minat belajar siswa laki-laki dalam pembelajaran seni tari terhadap 

hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari nilai r hitung lebih besar dari 

r tabel(0,491>0,207) dan nilai signifikan 0,000<0,05; (2) terdapat 

korelasi signifikan antara motivasi belajar siswa laki-laki dalam 

pembelajaran seni tari terhadap hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan 

dari nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,546>0,207) dan nilai 

signifikan sebesar 0,0000<0,05; dan (3) terdapat korelasi signifikan 

antara minat belajar dan motivasi belajar siswa laki-laki secara bersama-

sama dalam pembelajaran seni tari terhadap hasil belajar siswa SMP N 1 

Jogonalan Klaten. Hal ini ditunjukkan dari koefesien korelasi atau R 

sebesar0,611>0,207, dan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. 

(4) “Proses Pembelajaran Seni Tari dalam Mata Pelajaran Seni Budaya di 

SMP Negeri 1 Batang Kecamatan Batangan Kabupaten Pati” oleh 

Kinesti, (Jurusan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Semarang, 2012).  

Hasil Penitilian ini adalah dalam proses belajar seni tari SMP N 1 Batang 

dalam pengajaran dan kegiatan belajar untuk melaksan tahapan 

pembelajaran seperti persiapan, pengiriman, pelatihan, dan kinerja. Dan 

guru melaksan tahapan ini dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan 

efektivitas waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar tari 

merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat. Dari hasil 

penelitian yang diuraikan dapat ditarik kesimpulan dalam proses kegiatan 
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di SMP N 1 Batang meliputi kegitan proses pembelajaran, awal, 

kegiatan, inti, dan penutup. Selain itu juga menggunakan media 

audiovisual seperti VCD, kaset dance, laptop, LCD, dan proyektor.   

(5) “The Effect of Learning Motivation on Student’s Productive 

Competencies in Vocational High Shool West Sumatra, Bakar (Faculty of 

Engineering, State University of Padang, Indonesia, Jln. Prof. Dr. 

Hamka Air Tawar Padang Indonenesia, 2014).  

Study found that: (1) the learning motivation of vocational high school 

students was in good category, (2) productive competencies of students 

were in the good category, (3) there was a positive and significant 

influence of the learning motivation on the productive competencies of 

West Sumatra vocational high school students by 11.5 %, and (4) This 

means that the new policy of vocational education should be taken by 

local government to learning process in improving the productive 

competencies of vocational students in West Sumatera region.  

Berdasarkan penelitianyang berjudul “Pengaruh Motivasi Belajar pada 

Kompetensi Produktif Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera 

Barat” oleh Bakar (Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, 2014).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) motivasi belajar siswa SMK 

dalam kategori baik. (2) kompetensi produktif siswa dalam kategori baik, 

(3) ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi belajar pada 

kompetensi produktif siswa SMK Sumatera Barat sebesar 11,5%, dan (4) 

ini berarti bahwa kebijakan baru pendidikan kejuruan harus diambil oleh 

pemerintah daerah untuk proses belajar dalam meningkatkan kompetensi 

produktif siswa SMK Sumatera Barat. 
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(6) “Usaha Guru dalam Membangkitkan Motivasi Belajar Matematika Siswa 

SMA NEGERI 1 Godean” oleh Wijayanti (Program Studi Pendidikan 

Matematika Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, 2010).  

Hasil penelitian diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh guru 

matematika untuk membangkitkan motivasi belajar matematika dalam 

mengarahkan meliputi : (1) menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari 

materi; (2) memperlihatkan kemajuan belajar; (3) komunikasi. 

Mengaktifkan/meningkatkan kegiatan meliputi : (1) mengkaitkan 

pelajaran pada materi pelajaran yang lalu; (2) menggunakan alat peraga; 

(3) menciptakan suasana humor; (4) menerapkan metode diskusi 

kelompok; (5) memberikan soal latihan; (6) memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menyampaikan hasil pekerjaan; (7) memberi tugas kelompok 

dan pekerjaan rumah; (8) memberikan kuis dan ulangan. Memberikan 

bantuan dan dukungan meliputi : (1) memberikan teguran jika tidak 

mengerjakan soal latihan; (2) memberikan bantuan dan bimbingan 

kepada siswa yang mengalami kesulitan; (3) memberi kesempatan 

bertanya kepada siswa di kelas ataupun diluar kelas pada orang yang 

dianggap mampu; (4) membimbing dalam membahas soal latihan, tugas, 

dan pekerjaan rumah; (5) mengoreksi pekerjaan rumah dan memberikan 

nilai; (6) memberi komentar pada langkah penyelesaian; (7) memberikan 

sangsi dan pujian; (8) memberikan hadiah. 

(7) “Upaya Guru PAI dalam Memotivasi Belajar Siswa Kelas VII di SMP N 

2 Kalasan Sleman”, oleh Ulfayati (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2012).  
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Hasil penelitian diketahui bahwa Hasil penelitian menunjukkan: (1) 

Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa kelas VII di SMP N 2 Kalasan 

Sleman cukup baik, karena rata-rata siswa merasa antusias mengikuti 

pelajaran PAI terutama jika pelajaran PAI diadakan di luar kelas yaitu di 

masjid siswa merasa lebih bersemangat dan tidak merasa bosan, 

walaupun masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan dan 

mengantuk saat guru menerangkan ataupun memberikan tugas. (2) Upaya 

yang dilakukan oleh guru PAI dalam memotivasi belajar kelas VII di 

SMP N 2 adalah dengan latihan soal-soal, menciptakan suasana kelas 

yang menyenangkan,menggunakan beberapa metode belajar, belajar di 

luar ruangan, memberi angka, memberi hadiah, menumbuhkan kompetisi 

antar siswa, menumbuhkan Ego involvement, member ulangan, 

mengetahui hasil, member pujian, member hukuman. (3) Hasil upaya 

guru PAI dalam memotivasi belajar kelas VII di SMP N 2 Kalasan 

Sleman Yogyakarta yaitu berdasarkan hasil observasi penulis tanpa 

dipaksa siswa sudah melaksanakan sholat dhuha dan membaca al-Qur’an 

di masjid, siswa juga menghormati guru dan menunjukkan sikap 

hormatnya dengan cara mencium tangan ketika bertemu dengan guru, 

serta siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru berupa 

mengerjakan soal-soal, menulis ayat al- Qur’an. Ini menunjukkan suatu 

indikator yang baik dari hasil upaya guru PAI dalam memotivasi belajar 

siswa, akan tetapi upaya guru dalam memotivasi belajar siswa belum 

cukup untuk mencapai keberhasilan proses belajar mengajar yang 

maksimal. 
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(8) “Upaya Guru Aqidah Akhlak dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Kelas IV MI Plus Darul Huda di Desa Tingal Kecamatan Garum 

Kabupaten Blitar Tahun Pelajaran 2013/2014”, oleh Khusna (Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

(FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2014).  

Hasil penelitian diketahui bahwa guru Aqidah Akhlak menggunakan 

berbagai metode mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, 

keteladanan, pembiasaan, kelompok, pemberian tugas, pemberian 

ganjaran, dan hukuman. Penerapannya, guru tidak hanya berperan 

sebagai fasilitator dan evaluator, tetapi juga sebagai motivator dan model 

dari materi pelajaran yang diajarkannya. 

(9) “Usaha Guru dalam memotivasi Siswa Terhadap Pembelajaran Seni Tari 

di MTs N Kampar Kecamatan Kampar Timur”, oleh Mulyati (Program 

Studi Pendidikan Sendratasik Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau 

Pekanbaru, 2011). 

Hasil penelitian diketahui bahwa Usaha guru dalam pelajaran seni tari 

yang dilaksanakan di MTs N Kempar dapat meningkatkan motivasi 

belajar seni tari siswa. Berdasarkan analisis data yang dilakukan ternyata 

dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar seni tari siswa setelah usaha 

guru untuk memotivasi siswa dalam belajar seni tari meningkat dengan 

persentase 88,92 pada kriteria “Tinggi”.  

(10) “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Materi Macam-Macam 
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Sujud Melalui Strategi Pembelajaran Berbasis PAIKEM Tipe Everyone 

is a Teacher Here. (Studi Tindakan di Kelas VIII C SMP N 2 Bonang 

Demak)”, oleh Aziz, (Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti membuktikan ada peningkatan motivasi belajar yang 

memiliki dampak pada hasil belajar peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran PAI melalui strategi pembelajaran berbasis PAIKEM tipe 

everyone is a teacher here. Motivasi ini dapat dilihat dari keaktifan dan 

kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.  

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan atau acuan dalam 

penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

tempat penelitian, mata pelajaran yang diteliti, fokus penelitian, dan usaha yang 

dilakukan guru mata pelajaran, dan dijadikan acuan peneliti dalam penulisan 

skripsi yang berjudul Analisis Usaha Motivasi Guru Tari dalam Pembelajaran 

Seni Tari di Kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian menyajikan secara rinci metode dan teknik yang 

digunakan dalam proses penelitian. Peneliti akan menjelaskan metode dan teknik 

yang riil dipakai selama proses penelitian berlangsung. Metode penelitian pada 

penelitian ini terdiri dari: (1) Metode dan Jenis Penelitian; (2) Subjek Penelitian; 

(3) Tempat dan Waktu Penelitian; (4) Jenis Data dan Sumber Data; (5) Teknik 

Pengumpulan Data; (6) Intrumen Penelitian; (7) Teknik Analisis Data; (8) Uji 

Keabsahan Data. Uraian selengkapnya sebagai berikut.  

 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2015:15), metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/edukatif, dan hasil 

penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi. Satori dan 

Komariah (2014:24) menyatakan bahwa peneltian kualitatif adalah suatu proses 

inquiry tentang pamahaman berdasarkan tradisi-tradisi metodologis terpisah, 

meneliti suatu masalah sosial atau manusia. Metode penelitian kualitatif sering 

disebut metode penelitian naturalistik kerena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnographi,
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karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk bidang antropologi 

budaya, dalam pengumpulan data dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. 

Penelitian kualitatif sering digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang 

hal yang sudah diketahui untuk dikaji secara mendalam dengan mendiskrispsikan 

hal tersebut secara benar. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin 

mengeksplor hal-hal yang tidak dapat dikuantitatifkan yang bersifat deskriptif 

seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian tentang suatu 

konsep yang beragam, karakteristik barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, 

tata cara suatu budaya, dan model fisik suatu artefak. 

Sehubungan dengan metode penelitian kualitatif, menurut Arikunto 

(2013:27), penelitian kualitatif dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan 

alasan bahwa dalam kegiatan penelitian kualitatif peneliti tidak menggunakan 

angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap 

hasilnya. Namun tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sama 

sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif. Menurut Arikunto (2013:3), penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi, yang hasilnya 

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif merupakan  

penelitian yang paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian yang lain, 

karena dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan perlakuan terhadap objek 

atau wilayah yang diteliti. 

Alasan peneliti memilih metode penilitian kualitatif karena peneliti ingin 

menelaah tentang usaha guru dalam memotivasi siwanya, dalam penelitian ini 

peneliti ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya. Peneliti akan melakukan 



99 
 

 
 

pengamatan langsung pada proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang 

sesuai pada kondisi yang alamiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. 

 

3.2  Subjek Penelitian  

Pada penelitian kualitatif konsep populasi dan sampel disebut sebagai 

subjek penelitian. Menurut Satori dan Komariah (2014:45), subjek penelitian 

berhubungan dengan apa atau siapa yang diteliti. Kriteria pemilihan subjek 

penelitian dalam penelitian kualitatif disesuaikan dengan fokus penelitian yang 

sudah ditetapkan. Subjek penelitian yang diteliti adalah guru seni tari kelas III SD 

Negeri Debong Lor Kota Tegal, Djasika Putri Asih dalam usahanya untuk 

memotivasi siswa pada pembelajaran seni tari. Selain guru seni tari, kepala 

sekolah SD Negeri Debong Lor Kota Tegal dan siswa kelas III yang berjumlah 40 

siswa (15 siswa laki-laki dan 25 siswa  perempuan) menjadi subjek penelitian ini. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Debong Lor Kota 

Tegal Jalan Dewi Sartika Nomor 149 Telepon (0283) 357257 Kelurahan Debong 

Lor, Kecamatan Tegal Barat. Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal, seni tari dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran bukan 

ektrakurikuler. Selain itu, dalam pembelajaran yang dilaksanakan terlihat 

beberapa usaha yang dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa 

kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Berdasarkan alasan tersebut peneliti 

memilih SD Negeri Debong Lor Kota Tegal untuk dijadikan tempat penelitian.  
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Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai Mei tahun 

2016. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyusun proposal penelitian. 

Proposal disusun bulan Januari sampai dengan Maret. Setelah mendapatkan 

persetujuan pembimbing, proposal diseminarkan pada tanggal 10 Maret 2016. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April. Pengambilan data 

observasi, wawancara dan dokumentasi pada guru seni tari SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal dilaksanakan pada tanggal 17 Maret dan 07 April 2016, 

selanjutnya wawancara siswa kelas III dan kepala sekolah SD Negeri Debong Lor 

Kota Tegal pada tanggal 29 Maret dan 01 April 2016. 

 

3.4 Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Dalam sub bab ini, akan dipaparkan tentang data yang dibutuhkan dalam 

penelitian yang meliputi : (1) data; (2) sumber data; (3) jenis data. Adapun 

pemaparannya sebagai berikut. 

3.4.1 Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. 

Sugiyono (2014: 6) menyatakan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, 

kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data yang 

diperoleh berupa data tulisan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data 

lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan responden dan hasil 

pengamatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan 

3.4.2 Sumber Data Penelitian  

Penelitian kualitatif, sampel sumber data masih bersifat sementara, dan 

berkembang setelah peneliti memasuki tempat penelitian. Penelitian kualitatif, 
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sampel diambil secara purposive. Hal tersebut bertujuan untuk peneliti memilih 

orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. 

Selanjutnya berdasarkan data dan informan yang diperoleh dari sampel 

sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan 

akan memberikan data lebih lengkap.  

Informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang, antara lain: kepala 

sekolah, guru seni tari, dan 5 siswa kelas III SD Negeri Debong Lor. Data yang 

dikumpulkan oleh peneliti merupakan data yang sesuai dengan permasalahan 

yang sedang diteliti, yaitu usaha guru memotivasi siswa kelas III SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal pada pembelajaran seni tari, bentuk motivasi dan hasil 

dari usaha guru dalam memotivasi siswa kelas III. Data sumber dalam penelitian 

ini diperoleh dari kepala sekolah, guru seni tari, dan siswa kelas III SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal.  

(1) Kepala Sekolah 

Data berasal dari kepala sekolah  SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

berupa hasil wawancara tentang proses pembelajaran seni tari yang 

dilaksanakan di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Data yang diperoleh 

dari kepala sekolah berupa usaha guru seni tari memotivasi siswa kelas 

III dalam pembelajaran seni tari, bentuk motivasi yang diberikan dan 

akibat dari usaha guru dalam memotivasi siswa kelas III SD Negeri 

Dobong Lor Kota Tegal.  

(2) Guru 

Data berasal dari guru berupa hasil wawancara dan pengamatan saat 

pelaksanaan pembelajaran seni tari. Setelah data yang terkumpul maka 
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peneliti bisa memilah-milahnya untuk menyimpulkan hasilnya. Data 

yang diperoleh dari guru seni tari berupa usaha guru memotivasi siswa 

kelas III SD Negeri Dobong Lor Kota Tegal dalam pembelajaran seni 

tari, bentuk motivasi yang diberikan dan akibat dari usaha guru dalam 

memotivasi siswa kelas III SD Negeri Dobong Lor Kota Tegal. 

(3) Siswa 

Data berasal dari siswa kelas III SD Negeri Dobong Lor Kota Tegal yang 

berjumlah 40 orang (laki-laki berjumlah 15 orang dan perempuan 25 

orang) berupa hasil wawancara dan pengamatan saat pelaksanaan 

pembelajaran seni tari. Data yang diperoleh dari siswa kelas III SD 

Negeri Dobong Lor Kota Tegal untuk menyimpulkan akibat dari usaha 

guru dalam memotivasi siswa. Selain itu untuk mengetahui usaha guru 

seni tari dalam memotivasi siswa dan bentuk motivasi yang diberikan 

guru seni tari. Siswa kelas III SD Negeri Dobong Lor Kota Tegal yang 

digunakan untuk membantu pengumpulan data dalam penelitian ini 

berjumlah 5 orang untuk menjadi sample. Sample dipilih secara 

purposive sampling, siswa kelas III yang dipilih merupakan rekomendasi 

dari guru seni tari. Siswa yang dipilih menurut peneliti mampu 

memberikan informasi yang diperlukan. Siswa yang dijadikan sampel 

adalah 4 siswa perempuan dan 1 siswa laki-laki. 

3.4.3 Jenis Data 

Moleong (2012:157), menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif 

terdiri dari 4 jenis data, yaitu: (1) kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, 



103 
 

 
 

dan data statistik. Pada penelitian ini, yang digunakan peneliti ada 3 jenis data, 

berikut uraiannya. 

(1) Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan 

tertulis atau melalui perekaman video, foto, atau film. Menurut Moleong 

(2012:180) dalam pengamatan, peneliti tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan 

catatan lapangan dalam melakukan pengamatan. Pencatatan sumber data 

utama melalui wawancara atau pengamatan yang merupakan hasil kegiatan 

melihat, mendengar, dan bertanya. Data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Semakin lama peneliti ditempat penelitian, jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks dan rumit. Perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. 

(2) Sumber Tertulis  

Sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua. Dari segi 

sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi 

atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, 

dan dokumen resmi. Sumber tertulis dalam penelitian berupa dokumen. 

Menurut Satori dan Komariah (2014:148), dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen pendukung dalam penelitian ini 

adalah RPP, daftar nama siswa, dan daftar nilai siswa kelas III SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal. 
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(3) Foto  

Menurut Bogdan and Biken dalam Moleong (2012:160) foto 

menghasilkan data deskriptif dan digunakan untuk menelaah segi-segi 

subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada foto yang dapat 

dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan oleh 

peneliti. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data 

dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pembuatan laporan 

penelitian yang dibutuhkan ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan 

oleh peneliti dan disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu: 

3.5.1 Observasi 

Pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti pada proses 

pembelajaran untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. 

Observasi mencakup kegiatan pengambilan gambar dan pembuatan catatan 

lapangan yang berhubungan dengan apa yang didapat peneliti pada pelaksanaan 

observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang 

sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung, 

dan peneliti menjadi instrumen atau alat dalam penelitian. Berdasarkan hal 

tersebut peneliti yang mencari data sendiri dengan terjun langsung atau 

mengamati dan mencari langsung informasi dari informan yang sudah ditentukan 

sebagai sumber data.  
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Menurut Ryerson dalam Satori dan Komariah (2014:113), 

mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisipan dan non partisipan, 

kentara dan tidak kentara, observasi dalam setting alamiah atau buatan, observasi 

tersamar dan tak tersamar, observasi terstruktur dan tak berstruktur, dan observasi 

langsung dan tak langsung. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis observasi 

non partisipan, karena observasi yang dilakukan peneliti hanya mengamati 

perilaku sumber data dari jauh tanpa ada interaksi. Peneliti melakukan 

pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru 

seni tari pada kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Hasil observasi 

peneliti akan menyimpulkan data-data yang terkumpul berdasarkan fokus 

penelitian yang telah peneliti tentukan. 

3.5.2 Wawancara  

Menurut Satori dan Komariah (2014:130), wawancara adalah suatu 

teknik pengumpulan data untuk mendapat informan dari sumber data langsung 

melalui percakapan tanya jawab. Pada metode penelitian ini peneliti dan 

responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan 

penelitian.  

Menurut Esterberg (2002) dalam Satori dan Komariah (2014:133), ada 

tiga jenis wawancara, yaitu, wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak 

terstruktur. Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur, dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan 

wawancara terstruktur. Alasan peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, 



106 
 

 
 

karena dalam melakukan penelitian nantinya pertanyaan peneliti akan 

berkembang.  Wawancara yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengecekkan 

hasil pengamatan yang telah dilaksanakan peneliti pada pembelajaran seni tari. 

Informasi yang diperlukan peneliti didapatkan dengan cara, peneliti melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah, guru seni tari, dan siswa kelas III SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal. Hasil informasi yang didapatkan adalah usaha guru seni 

tari dalam memotivasi siswa kelas III, bentuk motivasi yang diberikan guru seni 

tari pada siswa kelas III, dan akibat dari usaha dan bentuk motivasi guru seni tari 

pada siswa kelas III SD Negeri Debong Lor. 

3.5.3 Dokumentasi  

Menurut Satori dan Komariah (2014:148), teknik dokumentasi dapat 

diperoleh peneliti dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada 

pada informan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa 

berupa tulisan dan gambar. Dokumen tertulis misalnya, catatan harian, sejarah 

kehidupan, dan peraturan yang dibuat dan disepakati. Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya, foto dan sketsa. Dokumentasi meliputi pengambilan data 

lapangan dalam bentuk gambar, foto, arsip sekolah: RPP dan daftar nama siswa, 

daftar nilai siswa, maupun uraian dalam catatan lapangan. Untuk mendukung data 

tentang usaha guru seni tari dalam memotivasi siswa kelas III, bentuk motivasi 

yang diberikan guru seni tari pada siswa kelas III, dan akibat dari usaha dan 

bentuk motivasi guru seni tari pada siswa kelas III SD Negeri Debong Lor. 

Selain teknik pengumpulan data, peneliti juga memerlukan alat untuk 

mengumpulkan data, alat penelitian ini digunakan sebagai bukti pendukung, 
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bahwa peneliti sudah melakukan penelitian. Alat pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini, yaitu:  

1) Daftar pertanyaan wawancara, yang berisi pertanyaan yang dilakukan 

pada guru seni tari, siswa kelas III, dan kepala sekolah.  

2) Kamera sebagai alat dokumentasi selama proses penelitian di SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal. 

3) Alat perekam sebagai alat pengumpul data yang berupa suara, alat 

perekam digunakan sebagai pendamping kamera, agar data yang didapat 

jelas. 

 

3.6 Instrumen Penelitian  

Menurut Nasutian dalam Sugiyono (2014:306) dalam penelitian 

kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen 

penelitian utama. Karena segala sesuatunya belum memiliki bentuk yang pasti. 

Peneliti sebagai instrumen membuat sendiri seperangkat alat observasi, pedoman 

wawancara, dan pedoman penilaian dokumentasi yang digunakan sebagai 

panduan dalam proses pencatatan.  

Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, 

bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti 

dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 

penelitian itu. Keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan 

lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat 

mencapainya. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah 
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fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen 

penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. 

Peneliti akan terjun ke lapangan dan mengamati proses pembelajaran seni tari 

yang dilakukan guru untuk melakukan pengumpulan data dan membuat 

kesimpulan. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan instrumen untuk 

mempermudah pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

(1) Pedoman Observasi, yang berisi kisi-kisi tentang pelaksanaan 

pembelajaran seni tari, usaha guru seni tari memotivasi siswa kelas III 

dan bentuk motivasi yang diberikan guru seni tari pada siswa kelas III 

SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Kisi-kisi observasi terlampir. 

(2) Pedoman Wawancara, yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada 

kepala sekolah, guru, dan siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota 

Tegal. Daftar pertanyaan terlampir.  

(3) Pedoman Dokumentasi, yang berisi data-data yang perlu dikumpulkan 

untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil penelitian.  Analisis data kualitatif menurut Bogdan 

dan Biken (1982) dalam Moleong (2012:248), adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah 
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menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, dan memutuskan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. Seiddel (1998) dalam Satori dan Komariah 

(2014:201), menjelaskan dalam melakukan proses analisis data penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dengan 3 cara. Berikut akan diuraikan penjelasannya: 

(1) Mencatat semua data yang diperoleh selama penelitian dalam bentuk 

catatan lapangan, dengan begitu akan memudahkan peneliti untuk 

menelusuri apabila membutuhkan data tersebut kembali.  

(2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mesintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

(3) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data mempunyai makna, 

menarik dan menemukan pola hubungan dan membuat temuan-temuan 

umum. 

Menurut Sugiyono (2015:333), data penelitian kualitatif diperoleh dari 

berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus hingga datanya 

jenuh. Teknis analisis data dalam penelitian kualitatif belum ada pola yang jelas, 

sehingga sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.  

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis Miles and 

Huberman (2014:20), teknik ini dalam analisis data dilakukan secara interaktif 

dan terus menerus sampai tuntas dan sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

kualitatif  Miles and dan Huberman ditunjukkan dalam model interaktif, berikut: 
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Gambar1. Skema Model Interaktif Data Kualitatif Menurut Miles dan 

Huberman 

Penjelasan tentang model interaktif analisis data Miles dan Huberman sebagai 

berikut. 

(1) Data Collecting 

Peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin tanpa batasan fokus 

penelitian. Menurut Moleong (2012:180), dalam pengamatan peneliti 

tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak dapat melakukan pencatatan 

datanya. Data yang terkumpul nantinya akan membuat penelitian 

berkembang dan bisa saja mengalami perubahan fokus penelitian. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan banyak cara dan dengan alat 

bantu apapun untuk dapat membantu mengingat data. Data yang 

dikumpulkan peneliti dalam penelitian diambil dari pengamatan yang 

dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran seni tari, dimulai dari guru 

membuka pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa saat 

pembelajaran, dan guru menutup pembelajaran. Selain data observasi, 

peneliti juga mencatat hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala 

sekolah, guru seni tari, dan siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota 
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tegal, wawancara berisi tentang usaha guru seni tari dalam memotivasi 

siswa kelas III, bentuk motivasi yang diberikan guru seni tari pada siswa 

kelas III, dan akibat dari usaha guru seni tari dalam memotivasi dan 

bentuk motivasi yang diberikan pada siswa kelas III SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal. Selain itu, untuk mendukung pengambilan data yang 

dilakukan melalui observasi dan wawancara, peneliti mengambil data 

melalui dokumentasi untuk memperkuat data yang telah ditemukan.    

(2) Data reduction 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, jadi perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan maka 

jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Data yang 

diperoleh peneliti perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi 

data. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang 

akan dicapai. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. 

Moleong (2012:288), memaparkan bahwa proses analisis data secara 

umum mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan 

menyusun hipotesis kerja. Reduksi data menurut Moleong dimulai 

dengan mengidentifikasikan bagian terkecil dalam data untuk di kaitkan 

dengan fokus penelitian baru setelah itu melakukan koding data, yaitu 

pemberian kode pada setiap satuan data agar tetap dapat ditelusuri asal 

data tersebut. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke 

dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan dan setiap kategori diberi 

nama yang disebut “label”. Setelah data melewati proses kategorisasi, 

data disintesiskan, yaitu mencari kaitan antara satu kategori dengan 
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kategori lainya dan kaitan antar kategori tersebut juga diberi nama/label. 

Menyusun hipotesis kerja atau kesimpulan sementara, hal ini dilakukan 

dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proposional dan 

merupakan teori substantif (teori yang berasal dan masih terkait dengan 

data). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, data yang diperoleh 

sangat banyak. Dengan demikian peneliti melakukan pemilahan data 

yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang dipilih adalah yang 

berhubungan dengan usaha guru seni tari dalam memotivasi siswa kelas 

III, bentuk motivasi yang diberikan guru seni tari pada siswa kelas III, 

dan akibat dari usaha dan bentuk motivasi guru seni tari pada siswa kelas 

III SD Negeri Debong Lor. 

(3) Data display 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya mendisplaykan data dalam 

bentuk yang mudah difahami. Penelitian kuantitatif data dapat disajikan 

dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya, Menurut Sugiyono 

(2014:339), penyajian data dalam penelitian kualitatif selain 

menggunakan teks yang naratif, dapat berupa grafik, matriks, network 

(jejaring Kerja, dan  chart. Melalui mendisplay data, akan memudahkan 

memahami apa yang terjadi dengan diskripsi yang jelas. Pendisplayan 

data dalam penelitian ini menggunakan teks yang naratif, setelah data 

yang dikumpulkan direduksi, selanjutnya data didiskripsikan dengan 

kata-kata, sehingga akan memudahkan pembaca dalam memahami hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti. Data yang didiskripsikan dalam 

penelitian adalah data tentang usaha guru seni tari dalam memotivasi 



113 
 

 
 

siswa kelas III, bentuk motivasi yang diberikan guru seni tari pada siswa 

kelas III, dan akibat dari usaha dan bentuk motivasi guru seni tari pada 

siswa kelas III SD Negeri Debong Lor. Data tersebut disajikan setelah 

peneliti melakukan pemilihan data yang berhungan dengan fokus 

penelitian. 

(4) Conclusion drawing/verification  

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman dalam Sugiyono (2015:345), adalah menarik kesimpulan dan 

memberikan verifikasi. Kesimpulan awal penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti 

kuat untuk mendukung pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan awal 

didukung oleh bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Peneliti membuat 

kesimpulan dengan hasil data yang didapatkan dari observasi, wawancara 

dan dokumentasi tentang usaha guru seni tari dalam memotivasi siswa 

kelas III, bentuk motivasi yang diberikan guru seni tari pada siswa kelas 

III, dan akibat dari usaha dan bentuk motivasi guru seni tari pada siswa 

kelas III SD Negeri Debong Lor, dan didukung bukti yang valid.  

 

3.8 Uji Keabsahan Data  

 Menurut Satori dan Komariah (2014:164), penelitian kualitatif dinyatakan 

absah apabila memiliki derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferabillity), kebergantungan (dependabillity), dan kepastian (confirmabillity) 

pada hasil penelitian yang disimpulkan peneliti. Uji keabsahan data yang 
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digunakan data dalam penelitian ini adalah dengan uji kredibilitas yang 

menggunakan beberapa teknik, yaitu triangulasi dan member chek, serta uji 

conformability, berikut uraiannya. 

3.8.1 Uji Kredibilitas 

 Uji kredibilitas menurut Sugiyono (2014:364) dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Teknik 

yang digunakan untuk uji kredibilitas adalah dengan triangulasi data dan member 

check. Berikut urainnya. 

(1) Triangulasi  

Menurut Satori dan Komariah (2014:170), Triangulasi data dalam 

penelitian ini merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 jenis triangulasi, yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengunpulan data, dan waktu. 

Penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik untuk triangulasi data. Triangulasi sumber untuk 

menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini pengumpulan 

data dan pengujian data dapat diperoleh dari guru, siswa, dan kepala 

sekolah SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Triangulasi teknik dapat 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama 

dengan teknik yang berbeda, teknik yang dilakukan dalam penelitian 

adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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(2) Member Check 

Member check menurut Sugiyono (2014:372) adalah proses pengecekkan 

data yang diperoleh peneliti pada pemberi data. Pemberi data dalam 

penelitian ini adalah kepala sekolah, guru seni tari, dan siswa kelas III 

SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati 

oleh pemberi data berati data tersebut valid, sehingga semakin 

kredibel/dipercaya. Member check dapat dilakukan setelah pengumpulan 

data selesai. Setelah data disepakati bersama, maka para pemberi data 

diminta untuk menandatangani member check yang digunakan sebagai 

bukti.    

3.8.2 Uji Confirmabillity   

Pengujian confirmabillity dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji 

objektivitas penelitian. Uji confirmabillity hampir sama dengan uji dependabillity. 

Menurut Satori dan Komariah (2014:174), uji konfirmabilitas berarti menguji 

hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Konfirmabilitas 

berhubungan dengan objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan 

objektif, jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dengan demikian, 

peneliti melakukan konfirmasi pada sumber penelitian untuk mendapatkan 

kesepakatan tentang hasil yang telah disimpulkan peneliti. Sumber penelitian pada 

penelitian ini yaitu guru seni tari, siswa, dan kepala sekolah SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal. Hasil penelitian yang perlu disepakati yang berkaitan dengan 

usaha guru seni tari dalam memotivasi siswa kelas III, bentuk motivasi yang 

diberikan guru seni tari pada siswa kelas III, dan akibat dari usaha dan bentuk 

motivasi guru seni tari pada siswa kelas III SD Negeri Debong Lor.
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BAB 4 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab 4 menyajikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Bab ini akan 

diuraikan mengenai latar penelitian, temuan-temuan penelitian, pembahasan, dan 

gambaran umum dan implikasi hasil penelitian. Berikut Uraian selengkapnya. 

 

4.1 Wilayah Penelitian  

  Wilayah penelitian meliputi gambaran tempat dilakukannya penelitian, 

yaitu meliputi gambaran umum Kota Tegal, Dinas Pendidikan Kota Tegal, dan 

Profil SD Negeri Debong Lor Kota Tegal sebagai tempat Penelitian dan keadaan 

sekolah. 

4.1.1 Gambaran Umum Kota Tegal 

 Gambaran umum Kota Tegal meliputi letak geografis Kota Tegal, dan 

Sejarah Kota Tegal. 

4.1.1.1 Letak Geografis Kota Tegal 

Kota Tegal merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang 

berada di pesisir pantura antara Jakarta dan Surabaya, berada di 109
0
08’-109

0
10’ 

Bujur Timur dan 6
0
50’-6

0
53’ Lintang Selatan. Kota Tegal memiliki luas wilayah 

39,68 Km
2
 dan berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah barat, Laut Jawa 

di sebelah utara serta Kabupaten Tegal di sebelah selatan dan timur. Total  

populasi 253.072 jiwa. Kota Tegal memiliki kepadatan penduduk sejumlah
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6.412,24 jiwa/Km
2
 (Dinas Perhubungan dan Informasi Kota Tegal 2014). Kota 

Tegal terdiri dari 4 kecamatan, yaitu: 

(1)  Kecamatan Margadana, terdiri dari 7 Kelurahan: Margadana, Kalinyamat 

Kulon, Sumurpanggang, Pesurungan Lor, Cabawan, Krandon, Kaligangsa. 

(2)  Kecamatan Tegal Barat, terdiri dari 7 Kelurahan: Debong Lor, 

Kemandungan, Kraton, Muarareja, Pekauman, Pesurungan Kidul, dan 

Tegalsari. 

(3)  Kecamatan Tegal Timur, terdiri dari 5 Kelurahan: Kejambon, 

Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung, dan Slerok. 

(4)  Kecamatan Tegal Selatan, terdiri dari 8 Kelurahan: Bandung, Debong 

Kidul, Debong Kulon, Debong Tengah, Kalinyamat Wetan, Keturen, 

Randugunting, dan Tunon (Dinas Perhubungan dan Informasi Kota Tegal 

2014). 

 Luas wilayah masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: (1) 

kecamatan Tegal Barat luas wilayah sekitar 15,13 km
2
, (2) kecamatan Margadana 

seluas 11,76 km
2
, (3) kecamatan Tegal Selatan seluas 6,34 km

2
, dan (4) 

kecamatan Tegal Timur seluas 6,36 km
2
.  

Perdagangan dan jasa merupakan sektor utama perekonomian Kota Tegal. 

Kota Tegal menjadi tempat pengolahan akhir dan pemasaran berbagai produk dari 

kawasan Jawa Tengah bagian barat. Usaha kecil dan menengah yang cukup pesat 

kemajuannya adalah industri logam rumahan dikawasan Jalan Cempaka, dan  

kerajian batik Tegalan di kelurahan Kalinyamat. 

http://tegalkota.go.id/
http://tegalkota.go.id/
http://tegalkota.go.id/
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Gambar 4.1. Peta Kota Tegal 

4.1.1.2 Sejarah Kota Tegal 

Pada ratusan tahun yang lalu, Kota Tegal hanya berupa desa atau 

pemukiman yang kecil. Letaknya di muara Sungai Gung yang dihuni para petani 

dan nelayan. Jumlah penduduknya hanya ratusan orang dengan rumah yang masih 

sederhana. Kebanyakan terbuat dari kayu, dinding bambu, dan atap rumbia 

(ilalang). Belum ada sekolah seperti zaman sekarang. Pendidikan langsung di 

tengah kehidupan sehari-hari atau lewat pesantren kecil-kecilan. 

Desa tersebut berada di tengah hamparan ladang dan sawah yang luas. 

Kebanyakan lahan masih berupa tegal (ladang), karena belum ada irigasi atau 

pengairan. Penduduk masih tergantung pada air sungai dan air hujan. Kata 

Jawa tegal atau tegalan berarti ladang yang biasanya ditanami palawija (ubi, 

kacang, jagung, dan sejenisnya). Tegalan berbeda dengan sawah yang biasanya 

ditanami padi. Itulah sebabnya desa kecil di tengah ladang dan di muara sungai itu 

disebut “Teteguall”, kemudian menjadi nama tetap Tegal. 
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Kota Tegal merupakan penjelmaan dari sebuah desa yang bernama 

“Teteguall” yang pada tahun 1530 telah nampak kemajuannya dan termasuk 

wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui Trah (Kerajaan) Pajang. Ada 

beberapa sumber mengatakan sebutan teteguall diberikan seorang pedagang asal 

Portugis yaitu Tome Pires yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500–an, 

yang memiliki arti tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian.  

Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi sejarah Kota Tegal tidak lepas 

dari ketokohan Ki Gede Sebayu. Namanya dikaitkan dengan Kerajaan Majapahit, 

karena sang ayah Ki Gede Tepus Rumput (kelak bernama Pangeran Onje) ialah 

keturunan Batara Katong Adipati Ponorogo yang masih punya kaitan dengan 

keturunan dinasti Majapahit.  

Penekanan pada bidang pertanian, tak dapat dilepaskan dari kondisi wilayah 

dan akar kesejarahan Kabupaten Tegal yang mengembangkan kapasitasnya selaku 

wilayah agraris. Tradisi keagrarisan dimulai dari ketokoan Ki Gede Sebayu juru 

demung (Bupati) Kerajaan Pajang. Ki Gede Sebayu adalah saudara dari Raden 

Benowo. Bahkan kalau dirunut keagrarisan itu dimulai semenjak Mataram Kuno. 

Selain berhasil memajukan pertanian, Ki Gede Sebayu juga merupakan ahli 

agama yang telah membimbing warga masyarakat dalam menanamkan rasa 

keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keberhasilan usahanya memajukan 

pertanian dan membimbing warga masyarakat dalam menanamkan rasa keimanan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ki Gede Sebayu diangkat menjadi pemimpin dan 

panutan warga masyarakat.   

Ki Gede Sebayu, yang masih keturunan Kerajaan Majapahit, memilih 

diam cegah dhahar lawan guling (mengurangi makan dan tidur), karena prihatin. 
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Bahkan pada saat suasana semakin kacau karena perang saudara, Ki Ageng 

Ngunut (kakek Sebayu) mendesak Ki Gede Sebayu agar menyelamatkan Kerajaan 

Pajang, namun Ki Gede Sebayu menolak, karena tidak tega melihat penderitaan 

manusia akibat perebutan kekuasaan antar keluarga yang tidak kunjung reda. Ki 

Gede Sebayu melepas atribut kebangsawanannya dan mengembara mencari 

hakekat hidup. Sampailah Ki Gede Sebayu di sebuah daerah penuh ilalang, 

padang rumput luas dengan sungai yang dialiri air yang bening sampai muara laut. 

Sungai itu adalah sungai Gung (Kali Gung). Sungai ini dinamakan Kali Gung 

karena bersinggungan dengan mata air yang berasal dari Gunung Agung yakni 

sebuah nama kuno dari Gunung Slamet dan bermuara ke utara hingga Laut Jawa. 

Ki Gede Sebayu terperangah melihat hamparan padang rumput luas yang 

nyaris tak berpenghuni itu. Ditengah-tengah hamparan padang rumput luas itu, Ki 

Gede Sebayu menemukan persinggahan, disana hanya ada beberapa bangunan 

semipermanen yang dihuni sejumlah santri dan sebuah makam keramat.  

Makam tersebut adalah tempat jenazah Sunan Panggung atau Mbah 

Panggung dikebumikan (sekarang bernama Desa Panggung). Mbah Panggung 

yang bernama asli As Sayid Al Habib Abdurrohman As Segaf putra dari Sunan 

Drajat dan Dewi Condrowati yang merupakan adik dari Raden Makdum Ibrahim 

(Sunan Bonang).  

Terbesitlah di benak Sebayu untuk mengajari warga pesisir itu bercocok 

tanam. Ki Gede Sebayu merasa menemukan persinggahan yang menjanjikan, 

sehingga menghentikan pengembaraannya. Diajaknya warga setempat membabat 

alang-alang agar jadi tegalan. Selain itu, dia juga membuat bendungan di hulu 
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sungai daerah Danawarih untuk dijadikan sumber air irigasi. Kesaksian ini 

diperkuat dengan ditemukannya artefak kuno dan candi di desa Pedagangan. 

Ditambah Kota Tegal kerapkali dikaitkan dengan kerajaan Pajang dan Mataram 

Islam yang cenderung kekuasaan dengan basis pada agraris. 

Sementara itu, setelah perang panjang antar saudara mulai dingin Pangeran 

Benowo diangkat menjadi raja Pajang. Pengeran Benowo membutuhkan Ki Gede 

Sebayu untuk menjadi patih. Pangeran Benowo mengutus sejumlah prajurit untuk 

mencari Sebayu. Di Desa Teteguall tempat Ki Gede Sebayu bermukim, sepupu 

Benowo itu ditemukan. Ki Gede Sebayu tidak mungkin meninggalkan rakyat 

Teteguall, karena alasan tersebut Pangeran Benowo melantik Ki Gede Sebayu 

menjadi juru demang atau sesepuh Desa Teteguall. Anugerah sebagai sesepuh 

desa diberikan pada malam Jumat Kliwon, 15 Sapar Tahun 988 Hijriah, atau 588 

tahun jawa. Waktu itu bertepatan dengan 12 April 1580 Masehi.  

Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi Pemimpin pertama Tegal 

dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati hasil panen padi dan 

hasil pertanian lainnya. Perayaan juga dikembangkan ajaran dan budaya agama 

Islam yang hingga sekarang masih berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Hari, 

tanggal dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Juru Demung (Bupati) itu 

ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

1988 tanggal 28 Juli 1988.   

Sebagai Kota Besar, Tegal memiliki visi dan misi sebagai acuan dan hasil 

akhir program pemerintahan. Visi Kota Tegal 2014-2019 yaitu “Terwujudnya 

Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”. Selain 

itu, untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kota Tegal antara lain 
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Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean 

Governance) serta bebas dari KKN; (2) Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa; (3) Mewujudkan perekonomian daerah yang 

berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal; (4) Mewujudkan 

infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk 

pembangunan berkelanjutan; serta (5) Mewujudkan kesatuan sosial 

serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong 

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. 

 

4.1.2 Dinas Pendidikan Kota Tegal  

Dinas Pendidikan Kota Tegal berperan sebagai penanggungjawab teknis 

bidang pendidikan, beralamat di komplek Balai Kota Tegal Jalan Ki Gede Sebayu 

Nomor 1. Dinas Pendidikan Kota Tegal merupakan instansi pemerintah yang 

bertugas melaksanakan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dalam 

bidang pendidikan dipimpin oleh Drs. Johardi. Dibantu seorang Sekretaris, tiga 

Kepala Sub Bagian (KASUBAG), empat Kepala Bidang (KABID), dua belas 

Seksi, lima UPPD serta Pengawas Sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga 

sekolah menengah baik umum maupun kejuruan dalam lingkup Kota Tegal. Dinas 

Pendidikan Kota Tegal memimpin lima instansi pada bidang pendidikan 

diwilayah Kota Tegal yaitu, UPPD SD Tegal Barat, UPPD SD Tegal Timur, 

UPPD SD Tegal Selatan, UPPD SD Kecamatan Margadana, dan UPPD 

perpustakaan. 

Kecamatan Tegal Barat dibagi menjadi 4 Daerah Binaan yang terdiri dari 

44 SD. Daerah Binaan pada kecamatan Tegal Barat adalah Daerah Binaan I, 

Daerah Binaan II, Daerah Binaan III dan Daerah Binaan IV. Setiap DABIN terdiri 

dari beberapa kelurahan. Dabin I dibagi menjadi dua gugus yaitu gugus A. Yani 

dan gugus Yos Sudarso. SD Negeri Debong Lor Kota Tegal masuk ke dalam 

gugus Yos Sudarso. 
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4.1.3 Profil SD Negeri Debong Lor Kota Tegal  

SD Negeri Debong Lor Kota Tegal terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 

149 Telepon. (0283) 357257 Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat. 

Gedung sekolah didirikan pada tahun 1955 dengan Nomor Statistik Sekolah 

101036501502 dan Nomor Statistik Bangunan 0116281050170. Luas tanah SD 

Negeri Debong Lor Kota Tegal yaitu 1,146  m². Luas tanah milik yaitu 958 m² 

dan luas tanah bukan milik yaitu 188 m². Keadaan fisik gedung sekolah sudah  

baik dan layak digunakan untuk proses belajar mengajar, terdiri dari 19 ruangan, 

yaitu satu ruangan guru, enam ruang kelas, satu ruang kepala sekolah, satu ruang 

komputer, satu ruang mushola, satu ruang perpustakaan, satu ruang tamu, satu 

ruang UKS, satu ruang alat peraga, satu ruang gudang, dan 4 ruang toilet. SD 

Negeri Debong Lor Kota Tegal memiliki letak yang strategis, karena tempatnya 

tidak jauh dengan perumahan warga dan dekat dengan jalan utama, sehingga 

mudah dijangkau dari berbagai arah. Kebersihan sekolah terjaga dengan baik. 

Sanitasi lingkungan sekolah baik. Setiap ruangan memiliki ventilasi udara dan 

cahaya yang cukup terang, sehingga siswa dapat belajar dengan baik. Dekatnya 

sekolah dengan jalan raya mengakibatkan adanya polusi suara, sehingga sedikit 

mengganggu kegiatan belajar mengajar. Jumlah siswa keseluruhan sebanyak 229 

siswa. Di Sekolah Dasar Negeri Debong Lor Kota Tegal terdapat 13 guru, 1 

penjaga sekolah. 13 guru tersebut 8 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dan 5 Guru Tidak Tetap (GTT). 

SD Negeri Debong Lor Kota Tegal dekat perumahan warga dan dekat 

dengan jalan utama Tegal-Slawi. SD Negeri Debong Lor Kota Tegal dikelilingi 
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oleh rumah-rumah penduduk. Sebelah utara bersebelahan dengan rumah 

penduduk. Sebelah selatan tedapat jalan raya Tegal-Slawi. Sebelah timur terdapat 

rumah penduduk. Sebelah barat terdapat jalan raya Tegal-Slawi.  

  Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kondisi lingkungan sekolah sudah 

cukup baik. Hal tersebut terlihat dari tingkat kebersihan sanitasi, jalan 

penghubung dengan sekolah serta masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Setiap 

pagi dan sore penjaga sekolah membersihkan lingkungan sekolah. Kepala sekolah 

selalu menghimbau kepada semua warga sekolah, terutama para siswa untuk 

selalu menjaga kebersihan sekolah. 

 SD Negeri Debong Lor Kota Tegal memiliki visi dan misi sebagai dasar 

penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hasil observasi, visi SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal yaitu, “Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, 

berketrampilan, mandiri, jujur, berbudaya, dan berwawasan lingkungan, 

berlandaskan IMTAQ dan IPTEK”. SD Negeri Debong Lor Kota Tegal untuk 

mencapai visi tersebut memiliki misi sekolah antara lain : 

(1) melaksanakan KBM yang lebih bermakna sesuai tuntutan 

kurikulum yang berlaku dengan melibatkan siswa secara Aktif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan sehingga terwujud lulusan yang 

memiliki : (1) akhlakul karimah dan budi pekerti luhur, (2) 

kepribadian yang mandiri dan mantap, (3) kesehatan jasmani dan 

rokhani, (4) kemampuan, Pengetahuan, Ketrampilan, dan Sikap 

sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku, (5) kemampuan untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

(2) menumbuhkembangkan kehidupan sekolah yang serasi, 

seimbang, dan berkepribadian. 

 

 Keadaan guru-guru di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal akan 

dipaparkan dalam bentuk tabel. Tabel berisi data-data guru, yaitu berupa 

nama dan jabatan. Berikut tabel 4.1 menyajikan keadaan guru SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal. 
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      Tabel 4.1 Data Guru SD Debong Lor 

 
No Nama Jabatan 

1. Mastur Alwi, S.Pd.I. Kepala Sekolah 

2. Sudarmo, S.Pd. Guru Kelas II  

3. Sri Umi Liswanti, S.Pd.SD. Guru Kelas I 

4. Faridah, S.Pd.SD. Guru Kelas IV 

5. Sri Asih, S.Pd.SD. Guru Kelas VI 

6. Susi Sufiani, S.Pd. Guru Olahraga 

7. A. Yusuf Hakim, S.Pd.I  Guru Pendidikan Agama Islam  

8. Hendri Ariyanto, A.Ma. Guru Kelas V 

9. Kholidah S.Pd. Guru Mepel SBK kelas I-VI 

10. Tri Ratno Dewi, S.Pd. Guru Kelas III 

10. Marilien Sutanto, S.Pd. Perpus 

11. Dicky Adhiprabowo,S.Pd. Guru Komputer kelas I-VI 

12. Djasika Putri Asih Guru Seni Tari kelas I-VI 

13. Kliwon Sutrisno Penjaga Sekolah 

Sumber: dokumen SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Keadaan siswa SD Negeri Debong Lor Kota Tegal dari kelas 1-6 

berjumlah 229 siswa. Jumlah siswa laki-laki 118 dan 111 siswa perempuan. 

Sedangkan latar belakang ekonomi siswa bermacam-macam. Ada siswa yang 

berasal dari keluarga pedagang, pegawai negeri, dan buruh. Jumlah siswa setiap 

kelas berbeda-beda. Jumlah seluruh siswa SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

akan dipaparkan dalam bentuk tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Jumlah Seluruh siswa SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

No Nama Kelas Jumlah Siswa 
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L P Jumlah 

1 Kelas 1 26 14 40 

2 Kelas 2 25 20 45 

3 Kelas 3 15 25 40 

4 Kelas 4 15 21 36 

5 Kelas 5 16 15 31 

6 Kelas 6 21 16 37 

Total 118 111 229 

Sumber: dokumen SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

4.2 Temuan-Temuan Penelitian  

Bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian berupa temuan-temuan dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kualitatif diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan Kepala Sekolah, Guru Seni Tari, 

dan 5 siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari 

informan, agar data yang diperoleh lebih luas. Proses wawancara dilakukan 

menggunakan teknik wawancara tak terstruktur, karena pertanyaan peneliti bisa 

meluas. Peneliti membuat pedoman wawancara untuk mempermudah dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan. Peneliti menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Peneliti mencari 

informasi secara lisan dengan melakukan wawancara guru seni tari SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal, kepala sekolah SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, dan 5 

siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Jumlah informan wawancara 

berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 1 guru seni tari, 1 kepala sekolah, dan 5 siswa 

kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Wawancara dengan guru seni tari 

dan kepala sekolah SD Negeri Debong Lor Kota Tegal dilakukan di luar jam 
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pelajaran dan disesuaikan dengan waktu luang masing-masing. Wawancara pada 

siswa dilaksanakan pada saat istirahat sekolah. Informasi yang diperoleh dari 

wawancara yaitu pembelajaran seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, 

pelaksanaan pembelajaran seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, usaha 

guru memotivasi siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, bentuk 

motivasi yang diberikan guru seni tari pada siswa kelas III SD Negeri Debong Lor 

Kota Tegal, dan akibat dari motivasi yang diberikan guru pada siswa kelas III SD 

Negeri Debong Lor Kota Tegal.  

Observasi dilakukan dengan mengamati semua gejala yang muncul 

secara langsung berdasarkan fakta yang ada. Hasil observasi memiliki hubungan 

dengan hasil wawancara, bisa memiliki kesamaan maupun perbedaan. Observasi 

dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi, sehingga menemukan fokus 

penelitian. Hasil observasi yang didapatkan peneliti berkaitan dengan 

pembelajaran seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, pelaksanaan 

pembelajaran seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, usaha guru memotivasi 

siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, bentuk motivasi yang 

diberikan guru seni tari pada siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, 

dan akibat dari motivasi yang diberikan guru pada siswa kelas III SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal. 

Dokumentasi diambil dari RPP yang dibuat guru dan nilai hasil belajar 

siswa. Selain itu, pengambilan gambar dan perekaman wawancara merupakan 

wujud dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian. Dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber yang 
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dapat memperkuat penelitian. Berikut akan dijelaskan temuan penelitian peneliti 

dalam pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. 

4.2.1 Pembelajaran Seni Tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal diajarkan 

oleh guru seni tari yang bernama Djasika Putri Asih. Proses pembelajaran sama 

dengan pembelajaran pada umumnya. Sebelum melakukan pembelajaran guru 

menyusun RPP. Berdasarkan hasil observasi guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan RPP yang telah disusun, sebelum guru menyampaikan materi 

pembelajaran, guru mengucapkan salam pada awal pembelajaran untuk membuka 

pembelajaran, setelah pembelajaran dibuka dengan salam, guru melakukan 

presensi untuk mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan maksud, agar siswa mengetahui manfaat apa yang didapat 

setelah mempelajari materi tersebut. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran 

guru melakukan apersepsi untuk masuk ke materi yang akan diajarkan.  

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di SD Negeri Debong Lor Kota 

Tegal berjalan lancar, karena guru seni tari yang mengajar di SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal adalah orang yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga 

guru seni tari mampu melaksanakan tugas yang diberikan di SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara  kepala sekolah SD 

Negeri Debong Lor Kota Tegal. Berikut wawancaranya: 

“Bu Djasika Putri Asih adalah guru seni tari yang profesional 

kemudian bertanggung jawab, artinya itu setiap beliau melaksanakan 

tugas yang diberikan dilaksanakan dengan baik. 

(W KS. 189) 
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Suatu proses pembelajaran selalu diperlukan faktor pendukung yang 

mendukung pembelajaran tersebut. Pada pembelajaran seni tari diperlukan juga 

faktor pendukung untuk membantu keberhasilan proses pembelajaran. Faktor 

yang mendukung proses pembelajaran seni tari adalah dengan disediakannya 

sarana dan prasaran yang dapat membantu proses pembelajaran. Salah satu 

dukungan kepala sekolah yang diberikan dalam pembelajaran seni tari adalah 

dengan menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembelajaran 

seni tari. Berikut wawancaranya: 

“sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembelajaran seni tari” 

(W KS.189) 

Sarana dan prasaran yang diberikan kepala sekolah SD Negeri Debong Lor 

Kota Tegal adalah dengan menyediakan Tape Recorder, TV, Pakain seni tari, 

anggaran, ruangan untuk pembelajaran, dan LCD. 

“Tape Recorder, TV, Pakain seni tari, anggaran, ruangan untuk 

pembelajaran, dan LCD” 

(W KS.189) 

 

Hal tersebut didukung dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

guru seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Berikut wawancaranya: 

“untuk sarana dan prasarana sejauh ini sudah cukup baik” 

(W GST. 194) 

“Tape Recorder, TV, roll kabel, ruangan untuk pembelajaran, dan 

LCD” 

(W GST. 194) 

Guru seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal dalam proses 

pembelajaran seni tari melaksanakan juga penilaian diakhir pembelajaran. 

Penilain guru seni tari di kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal diambil dari 

kehadiran siswa dan fokus siswa saat mengikuti pembelajaran, selain itu guru 

melaksanakan penilaian yang didasarkan dari 3 aspek yaitu: wiraga, wirasa, dan 
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wirama. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan guru seni tari SD 

Negeri Debong Lor Kota Tegal. Berikut wawancaranya: 

“Untuk penilaian saya ambil dari kehadiran siswa, melalui gerakan 

yang berdasarkan 3 aspek yaitu: wiraga, wirama, dan wirasa, selain itu 

fokus belajar mereka mengikuti pembelajaran” 

(W GST. 193) 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

seni tari sama dengan pembelajaran seni tari pada umumnya. Pada pembelajaran 

seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal guru membuka pembelajaran 

dahulu sebelum menyampaikan materi pembelajaran. Guru seni tari yang 

mengajar adalah seorang guru yang profesional dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan. Pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal didukung dengan sarana dan prasarana yang diberikan sekolah 

untuk membantu guru seni tari mencapai tujuan pembelajaran. Suatu proses 

pembelajaran diperlukan adanya penilaian, sama halnya yang dilakukan guru seni 

tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Penilaian yang dilaksanakan didasarkan 

pada 3 aspek yaitu: wiraga, wirama, dan wirasa, selain itu guru juga melihat 

tingkat kehadiran siswa dan fokus belajar siswa saat mengikuti pembelajaran. 

4.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran Seni Tari di SD Negeri Debong Lor Kota 

Tegal 

 Pelaksanaan pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

masuk dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Kesenian. Pembelajaran 

dilaksanakan setiap minggu sekali satu kali jam pelajaran. Pembelajaran seni tari 

di SD Negeri Debong Lor diikuti semua siswa, dari kelas I sampai dengan kelas 

VI. Pembelajaran dilaksanakan pada hari Kamis untuk semua kelas, untuk kelas 
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III pembelajaran seni tari dilaksanakan jam 10.00 sampai jam 11.00. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah 

dan guru seni tari. Berikut hasil wawancaranya: 

“Pelaksanaan pembelajaran seni tari ini dilaksanakan sebagai mata 

pelajaran SBK, dan dilaksanakan setiap minggu satu kali 

pembelajaran, untuk semua siswa kelas I sampai kelas VI pada hari 

kamis” 

(W KS. 188) 

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

guru seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Berikut hasil wawancaranya: 

“Pelaksanaan pembelajaran seni tari di SD ini ikut masuk dalam SBK, 

dan untuk jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada hari kamis, 

khususnya untuk kelas III dilaksanakan jam 10.00 s/d 11.00” 

(W GST. 192) 

Pelaksanaan pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

bertujuan agar siswa bisa menari, sehingga mampu menstimulus saraf motorik 

halus pada siswa. Setelah mengikuti pembelajaran seni tari siswa mampu 

mempertahankan budaya atau seni yang dimiliki daerahnya. Selain itu, harapan 

sekolah setelah siswa mengikuti pembelajaran seni tari, yaitu bisa menjuarai 

lomba yang diadakan tingkat daerah maupun menjuarai lomba tingkat nasional. 

Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh kepala sekolah SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal: 

“Sekolah menginginkan di samping anak bisa menari seperti 

mempertahankan budaya daerah atau seni daerah dan menjuarai lomba 

sampai tingkat nasional” 

(W KS. 191) 

Guru seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal dalam melaksanaan 

pembelajaran seni tari memiliki indikator yang harus dicapai. Indikator tersebut 

adalah untuk memperkenalkan pada siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota 
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Tegal gerak-gerak dasar seni tari. Selain itu, untuk menstimulus saraf mortorik 

halus siswa, ketika siswa mendapat mata pelajaran yang sama dijenjang sekolah 

yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara guru seni tari SD 

Negeri Debong Lor Kota Tegal. Berikut hasil wawancaranya: 

“Indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran seni tari itu hanya 

untuk memperkenalkan siswa gerak-gerak dasar. Dengan demikian 

badan siswa tidak akan lagi kaku. Apalagi nanti di SMP dan SMA 

mereka juga belajar seni tari lagi, dengan begitu setidaknya siswa 

sudah mengetahui gerak dasar menari” 

(W GST. 193) 

Tujuan lain dilaksanakan pembelajaran seni tari agar siswa yang tidak 

memiliki kemampuan lebih pada mata pelajaran yang diajarkan di kelas, memiliki 

keterampilan lain seperti pandai menari. Pintar saja tidak cukup kalau siswa tidak 

memiliki keterampilan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan guru seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal: 

“... jika mereka memiliki kekurangan dalam hal materi pelajaran 

setidaknya mereka memiliki keterampilan lain. Karena pandai saja itu 

tidak cukup kalo tidak memiliki keterampilan”  

(wawancara GST. 194) 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran seni tari di SD Negeri Negeri Debong Lor Kota Tegal dilaksanakan 

setiap satu minggu sekali, dan bertujuan agar siswa bisa menari atau mengenal 

gerak-gerak tari. Selain itu, dengan dilaksanakan pembelajaran seni tari siswa 

mampu mempertahankan budaya daerah, dan mampu menjuarai lomba seni tari 

yang diadakan ditingkat daerah maupun tingkat nasional. Tujuan lain yang ingin 

dicapai guru adalah agar siswa memiliki keterampilan lain dalam kehidupannya. 

4.2.3 Usaha Guru dalam Memotivasi Siswa Kelas III SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal 
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Setiap orang memiliki potensi untuk mengembangkan kreatifitasnya. 

Potensi yang dimiliki seseorang memiliki tingkatan dan bidang yang berbeda-

beda. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran dan 

pendidikan yang dilalui setiap orang. Sesuai perkembangan zaman, seni 

merupakan sarana dan prasarana dalam mengembangkan jasmani dan rohani 

seseorang. Perkembangan tersebut dapat dicapai dengan seni tari. Selain itu, seni 

tari dapat mengembangkan dan meningkatkan kehidupan suatu budaya bangsa. 

Oleh karena itu, pembelajaran seni tari di sekolah dasar harus lebih ditingkatkan 

yakni dengan menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam mempelajari seni 

tari. Pembelajaran seni tari di sekolah dasar harus disesuaikan dengan 

karakteristik siswa yang senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam 

kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh 

karena itu, diperlukan usaha dari guru memotivasi siswa kelas III khususnya 

dalam pembelajaran tari. 

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, salah 

satu usaha guru seni tari dalam memotivasi siswa kelas III SD Negeri Debong Lor 

Kota Tegal adalah dengan menggunakan metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan cerita pengalaman pribadi guru seni tari tentang manfaatnya 

bisa menari. Usaha guru untuk memotivasi siswa kelas III dalam pembelajaran 

seni tari dilakukan guru dengan menggunakan metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan cerita pengalaman pribadi. Tujuannya untuk mempermudah 

proses pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan prosedur yang sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan membantu guru mencapai 



134 
 

 
 

tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Seorang guru perlu memilih metode 

yang tepat dan sesuai dengan materi yang diberikan.   

Model pembelajaran yang digunakan Djasika Putri Asih sebagai guru seni 

tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal dalam pembelajaran yakni model 

pembelajaran Direct Intruction, selain itu guru juga menggunakan metode 

ceramah untuk menyampaikan materi. Penggunaan metode pembelajaran juga 

disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Guru menyadari bahwa 

harus menyesuaikan perkembangan yang ada, hal tersebut berhubungan dengan 

berkembangnya metode pembelajaran yang dirancang untuk menyampaikan 

materi pelajaran. Penggunaan metode pembelajaran akan mempermudah guru 

dalam menyampaikan informasi dan memudahkan siswa untuk menerima materi 

yang disampaikan oleh guru. Penggunakan metode pembelajaran, garu dapat 

mengaktifkan dan menumbuhkan keseriusan siswa dalam belajar, sehingga proses 

pembelajaran akan lebih mudah dan tujuan yang hendak direncanakan akan 

tercapai. Selain itu, dalam pembelajaran diperlukan diperlukan komunikasi untuk 

meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Adanya komunikasi yang 

dilakukan guru kepada siswa, maka bisa memberikan informasi yang berkaitan 

dengan materi. Oleh karena itu, guru menggunakan metode ceramah untuk 

menyampaikan materi pelajaran. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan dengan Djasika Putri Asih. Berikut hasil wawancaranya: 

“usaha yang saya lakukan untuk memotivasi kelas III dengan 

menggunakan metode pembelajaran, media, dan cerita pengalaman 

pribadi saya yang berkaitan dengan menari,untuk penggunaan metode 

saya sesuaikan dengan materi yang saya akan ajarkan. Saya menyadari 

bahwa perkembangan zaman sekarang juga semakin maju, sehingga 

saya harus mengikuti perkembangan tersebut, termasuk 

perkembangan dalam pengembangan model pembelajaran yang 

banyak diterapkan oleh guru-guru.  
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(W GST. 195) 

Pada pembelajaran seni tari saya sering menggunakan model 

pembelajaran Direct Intruction (pembelajaran langsung), alasan saya 

memilih metode ini karena metode ini sesuai dengan materi yang saya 

berikan pada kelas III yaitu tari bertema. Namun untuk menyampaikan 

materi saya masih menggunakan metode ceramah, karena metode ini 

masih sangat dibutuhkan agar materinya tersampaikan pada siswa”  

(W GST. 196) 

Hasil wawancara tersebut memiliki kesamaan dengan hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan Mastur Alwi Kepala Sekolah SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal. Berikut hasil wawancaranya: 

“dengan mengaktifkan siswa dan keseriusan belajar siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran, dan memanfaatkan media 

pembelajaran yang ada, serta saya lihat bu Djasika Putri Asih sering 

memberikan cerita pengalaman pribadi untuk memotivasi siswa”. 

(W KS.190) 

Hasil wawancara tersebut didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi 

yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 

tanggal 17 Maret dan 07April 2016 didapatkan fakta bahwa salah satu usaha guru 

untuk memotivasi siswa dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah dan 

model Direct Intruction. Hal ini terlihat dari cara guru mengajar sesuai dengan 

langkah-langkah yang sudah disusun dalam RPP, pada awal pembelajaran guru 

mengucapkan salam untuk membuka pembelajaran, setelah pembelajaran dibuka 

dengan salam, guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 

hari itu. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan maksud agar siswa 

mengetahui manfaat apa yang didapat setelah mempelajari materi tersebut. 

Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran guru melakukan apersepsi untuk 

masuk materi yang akan diajarkan, dalam menyampaikan materi guru 

menggunakan ceramah, agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dan 
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dimengerti siswa. Langkah kedua yaitu mendemonstrasikan pengetahuan dan 

keterampilan. Guru  menyuruh siswa untuk berlatih gerakan tari sederhana yang 

telah dipelajari sebelumnya. Guru mendampingi siswa ketika berlatih gerakan tari 

sederhana di dalam kelas. Langkah Ketiga yaitu guru membimbing pelatihan 

dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami siswa mengenai gerakan tari sederhana, merespon 

pertanyaan siswa, dan mengoreksi kesalahpahaman siswa. Langkah Keempat 

yaitu dengan mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, dengan acara 

berikut: (1) guru menyuruh siswa yang berani untuk maju ke depan kelas 

mencontohkan gerakan tari sederhana kepada teman-temannya, (2) sementara 

temannya tampil, siswa lain mengamat, (3) guru melakukan pengamatan aktivitas 

kepada setiap siswa dengan menggunakan lembar observasi, (4) guru memberikan 

umpan balik atas hasil kerja siswa, memberikan reward berupa tepuk tangan dan 

pujian terhadap siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. 

Selain dengan menggunakan metode pembelajaran dalam memotivasi 

siswa, guru juga menggunakan media pembelajaran untuk membantu siswa lebih 

bersemangat lagi dalam melakukan gerak tari. Media pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran seni tari yaitu media audio dan media audiovisual. 

Media audio adalah media yang digunakan guru dan hanya bisa didengar oleh 

siswa, sedangkan media audiovisual adalah media yang dapat dilihat dan didengar 

oleh siswa.  Media audio yang digunakan guru disajikan dengan menggunakan 

laptop, dalam pembelajaran yang dilaksanakan guru memberikan siswa musik 

yang berhubungan dengan tari yang diajarkan. Mendengarkan musik, memiliki 



137 
 

 
 

pengaruh pada gerak yang diciptakan lebih berenergi dan bersemangat, serta siswa 

akan menari dengan baik dan penuh penghayatan, berbeda dengan gerak tari yang 

dilakukan siswa ketika hanya menggunakan hitungan, tarian yang dilakukakan 

terkesan tidak bersungguh-sungguh. Di dalam seni tari, musik sangat berperan 

penting untuk membangkitkan motivasi, karena musik adalah salah satu unsur 

yang ada dalam tari. Jadi untuk memotivasi dalam pembelajaran seni tari adalah 

mendengarkan musik dan alat yang digunakan yaitu laptop untuk memutarkan 

musik yang berhubungan dengan tari yang diajarkan. Selain menggunakan musik, 

guru juga menggunakan video. Video diberikan ketika siswa merasa bosan 

dengan pembelajaran. Tujuan lain diberikannya video yakni agar siswa mampu 

menciptakan kreativitas gerak tari yang lebih bervariasi, sehingga siswa tidak 

hanya mendapatkan gerak tari yang diberikan guru. Namun dapat menciptakan 

gerak tarinya sendiri sesuai imajinasinya, dengan diputarkan video siswa lebih 

banyak mengetahui gerakan-gerakan tarian dari daerah tertentu. Hal tersebut 

sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Djasika Putri Asih dan 5 siswa 

kelas III. Berikut wawancaranaya: 

“Untuk media yang saya sering gunakan dengan media audio dan 

audiovisual, alasan saya menggunakan audio karena siswa lebih 

bersemangat melakukan gerak ketika gerakan mereka diiringi dengan 

musik. Musik merupakan salah satu unsur seni tari, dengan demikian 

nanti gerakan siswa akan lebih berenergi, selain itu gerakannya akan 

lebih baik dan penuh penghayatan. Kalo untuk video saya berikan 

untuk referensi mereka dan agar mereka tidak bosan saat pembelajaran 

dan mereka mendapatkan banyak contoh gerak tari.” 

(W GST. 196) 
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Hasil wawancara tersebut memiliki kesamaan dengan jawaban siswa kelas 

III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal yang dijadikan informan. Berikut hasil 

wawancara siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal:   

“karena dengan mendengarkan musik saya bergeraknya lebih 

bersemangat, dengan menonton video saya tidak akan kebingungan 

ketika guru meminta saya untuk mencontohkan suatu gerakan tari.” 

(W SW. 201) 

“karena dengan mendengarkan musik saya bergeraknya lebih 

bersemangat, dan dengan video saya belajarnya tidak mudah bosan” 

(W SW. 204) 

“karena dengan mendengarkan musik gerakan saya lebih baik, dan 

dengan menonton video saya lebih senang belajar dan tidak bosan” 

(W SW. 207) 

“karena dengan mendengarkan musik saya lebih menghayati 

gerakannya, dan dengan menonton video saya mendapatkan banyak 

contoh gerakan” 

(W SW. 210) 

“karena dengan mendengarkan musik saya lebih bersemangat dan 

dengan menonton viedo saya tidak bosan menari”  

(W SW. 213) 

Menurut pengamatan peneliti, ketika guru menggunakan media tersebut 

siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Gerak tari yang dilakukan siswa 

juga lebih bagus dan penghayatan gerak siswa juga lebih baik. siswa juga tampak 

lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Usaha ketiga yang dilakukan guru adalah dengan menceritakan 

pengalaman pribadi guru seni tari tentang manfaatnya bisa menari. Sebagai 

seorang guru pasti memiliki pengalaman yang beragam, baik itu pengelaman yang 

menginpirasi maupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Seorang guru sudah 

menempuh pendidikan lebih lama daripada siswanya, dengan demikian 

pengalaman yang dilalui lebih beragam dari siswa. Diharapakan dari pengalaman-

pengalaman pribadi guru tersebut, bisa menjadi salah satu alternatif usaha guru 
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untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran. Sesuai dengan karakteristik siswa 

kelas III yang belum mampu berfikir secara abstrak, guru memilih menceritakan 

pengalaman pribadinya yang mampu mendorong semangat belajar siswa. Siswa 

pada umumnya akan lebih menerima penjelasan guru bila diberi contoh yang 

nyata, contoh nyata tersebut adalah salah satu pengalaman yang telah dilalui guru. 

Selain itu, dengan menceritakan pengalaman pribadi, siswa akan lebih terinspirasi 

dengan cerita tersebut. Siswa yang merasa terinpirasi akan kembali fokus untuk 

memperhatikan pembelajaran yang dilakukan guru, karena siswa merasa tertarik 

akan pengalaman yang guru alami. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan guru seni tari. Berikut wawancaranya:  

“pada umumnya siswa lebih menerima penjelasan guru bila diberi 

contoh yang nyata, daripada contoh yang tidak bisa dibuktikan 

kebenarannya.”  

(W GST. 196)  

 

 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan siswa kelas III SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal memiliki kesamaan dengan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan guru seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Berikut hasil 

wawancara siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal: 

“cerita pengalaman guru sangat menginspirasi.” 

(W SW. 201) 
“cerita pengalaman yang diceritakan guru sangat menarik.” 

(W SW. 204) 

“cerita pengalaman guru banyak hal yang bermanfaat.” 

(W SW. 213) 
 

 Wawancara tersebut didukung dengan hasil observasi peneliti pada 

pelaksanaan pembelajaran seni tari tanggal 17 Maret 2016 guru menggunakan 
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cerita pengalaman pribadi untuk memotivasi siswa, hal tersebut dilakukan ketika 

siswa mulai bosan dan tidak memperhatikan pembelajaran yang dilakukan guru. 

Cerita pengalaman pribadi yang diberikan guru didengarkan dengan baik oleh 

siswa, setelah cerita pengalaman guru selesai diceritakan siswa kembali fokus 

mengikuti pembelajaran. Menceritakan pengalaman pribadi guru menjadi salah 

satu usaha yang efektif untuk memotivasi siswa, karena guru bercerita sesuai 

dengan hal nyata yang telah dilaluinya. Oleh karena itu, siswa akan mampu 

memahami cerita yang disampaikan guru. Cerita yang memotivasi akan 

menginspirasi siswa dan mampu menarik perhatian siswa untuk fokus dalam 

pembelajaran seni tari. 

4.2.4 Bentuk Motivasi Guru Seni Tari dalam Pembelajaran Seni Tari di 

Kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa 

responden. Disimpulkan bahwa bentuk motivasi yang diberikan guru dalam 

pembelajaran seni tari kelas III adalah dengan memberikan pujian dan 

memberikan hukuman.  

Setiap guru dalam melakukan proses pembelajaran pasti merencanakan 

pembelajarannya terlebih dahalu, termasuk Djasika Putri Asih juga merencanakan 

pembelajarannya. Setiap pembelajaran ada tujuan yang hendak guru capai, untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut guru tidak mampu melaksanakannya 

sendiri, diperlukan partisipasi siswa untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran.  
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Pembelajaran seni tari yang dilaksanakan gur seni tari SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal, tidak semua siswa mengikuti dengan sungguh-sungguh. Masih 

banyak siswa yang bermalas-malasan dalam mengikutinya. Sebagai seorang guru 

yang tugas utamanya mengajar dan mendidik, guru harus mampu memotivasi 

siswa. Diperlukan bentuk-bentuk motivasi guru terhadap siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran. Bentuk motivasi yang diberikan guru seni tari SD 

Negeri Dobong Lor Kota Tegal berupa pujian dan hukuman. Pujian diberikan 

kepada siswa sebagai bentuk motivasi. Pujian memiliki peran yang sangat 

penting, karena siswa sekolah dasar khususnya kelas III cenderung senang dipuji. 

Siswa senang dipuji ketika siswa mampu melaksanakan perintah guru. Seorang 

siswa yang diberikan pujian untuk hasil pekerjaannya akan merasa hal yang 

dikerjakan dihargai oleh guru, sehingga siswa akan lebih terdorong mengerjakan 

perintah guru dan dalam mengikuti pembelajaran akan lebih bersemangat dengan 

adanya pengakuan guru terhadap kerja siswa. Pujian yang biasa dilakukan guru 

bisa dalam bentuk kata-kata seperti ucapan ”bagus”, “pekerjaanmu baik”, “hebat”. 

Selain dengan kata-kata guru juga menggunakan tepuk tangan dan memberi 

jempol untuk hasil pekerjaan siswa yang harus diberi pujian. Pujian bisa diberikan 

tidak hanya kepada siswa yang mampu mengerjakan perintah guru dengan baik, 

namun dapat pula diberikan pada siswa yang aktif saat pembelajaran di dalam 

kelas. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Djasika Putri Asih. 

Wawancaranya sebagai berikut: 

 “...bentuk motivasi yang saya pilih adalah dengan memberikan pujian 

pada siswa baik yang berprestasi maupun yang aktif dalam 
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pembelajaran. Saya memilih pujian karen anak-anak itu senang dipuji, 

khususnya untuk kelas III, mereka sangat senang ketika mendapat 

pujian guru dan tepuk tangan dari teman-temannya” 

 (W GST. 197) 

Hal tersebut memiliki kesamaan dengan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan kepala sekolah SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Berikut hasil 

wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri Debong Lor Kota Tegal: 

 “Pujian dan hukuman. Pujian diberikan pada siswa yang aktif dan 

berprestasi, sedangkan hukuman diberikan pada siswa yang 

menyimpang dari perintah guru” 

 (W KS. 190) 

 Pujian diberikan untuk siswa yang berprestasi atau siswa yang aktif dalam 

pembelajaran. Namun untuk siswa yang menyimpang dari perintah guru, bentuk 

motivasi yang diberikan yaitu dengan memberikan hukuman. Namun hukuman 

yang diberikan guru bukanlah hukuman fisik seperti lari berkeliling lapangan, 

distrap, dipukul, ataupun dicubit. Bentuk hukuman yang diberikan guru lebih 

mendidik, hukuman diberikan agar siswa tidak mengulanginya lagi, hukuman 

yang diberikan seperti merangkum materi yang diajarkan, membersihkan kelas, 

dan menari didepan teman-temannya. Selain agar tidak mengulangi kesalahan 

lagi, hukuman diberikan agar siswa yang lain tidak mengikuti hal yang yang 

menyimpang tersebut. Biasanya siswa yang mendapatkan hukuman adalah siswa-

siswa yang kurang berminat mengikuti pembelajaran seni tari. Siswa  yang kurang 

berminat mengikuti pembelajaran hanya mengganggu teman-temannya yang 

fokus mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, guru memberikan pada siswa 

yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Djasika Putri 

Asih. Wawancara tersebut sebagai berikut: 
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 “saya memberikan hukuman pada siswa yang menyimpang, hukuman 

yang saya berikan mungkin disuruh membersihkan tempat-tempat 

yang kotor, kalo tidak ya disuruh menari sendiri. Saya tidak 

memberikan hukuman berupa hukuman fisik seperti memukul. 

Biasanya siswa yang dihukum itu siswa yang kurang berminat 

mengikuti pembelajaran seni tari, karena mereka dikelas hanya 

mengganggu teman-temannya.” 

(W GST. 198) 

 

Hal tersebut memiliki kesamaan dengan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan salah satu siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal yang 

pernah dihukum. Wawancara tersebut sebagai berikut: 

“saya dihukum karena saya tidak melaksanakan perintah guru” 

(W SW. 205) 

 

Wawancara tersebut didukung dengan hasil observasi yang dilakukan 

peneliti. Pada pembelajaran seni tari tanggal 17 Maret 2016 guru memberikan 

hukuman pada siswa yang berperilaku menyimpang dengan cara meminta siswa 

tersebut menari sendiri setelah pembelajaran selesai 

 Bentuk motivasi yang diberikan guru dalam pembelajaran seni tari adalah 

memberikan pujian yang berupa ucapan dan tepuk tangan, dan memberikan 

hukuman pada siswa yang menyimpang. Memberikan pujian pada siswa dapat 

pula membangkitkan motivasi belajar siswa, karena siswa cenderung senang 

dipuji akan tugas yang telah dilaksanakan, pujian dapat diberikan melalui kata-

kata ataupun tepuk tangan. Pujian diberikan pada siswa yang berprestasi, 

melaksankan perintah guru, dan siswa yang aktif dalam kelas. Memberikan siswa 

pujian, akan membuat siswa merasa hal yang dikerjakannya dihargai guru dan 

teman-temannya. Selain memberikan pujian, guru juga memberikan hukuman 
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kepada siswa yang menyimpang dari perintah guru. Hukuman yang diberikan 

guru lebih bersifat hukuman yang mendidik.   

4.2.5 Akibat Usaha Guru dalam Memotivasi Siswa Kelas III dalam 

Pembelajaran Seni Tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Usaha guru memberikan motivasi kepada siswa berharap motivasi yang 

diberikan memberi dampak positif bagi siswa. Begitu pula usaha memotivasi 

siswa kelas III yang dilakukan Djasika Putri Asih. Usaha dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran Direct Intruction  dan metode ceramah. Selain 

itu guru juga memanfaatkan media pembelajaran seperi audio dan audiovisual 

serta guru memberikan cerita pengalaman pribadinya untuk memotivasi siswa. 

Selain dengan usaha tersebut guru juga memberikan bentuk-bentuk motivasi 

seperti menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan pujian, dan memberikan 

hukuman.  

Berdasarakan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran seni tari termasuk dalam kategori tinggi, terlihat 

dari antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain antusias siswa, terlihat 

pula dari hasil pembelajaran seni tari yang telah dilaksanakan. Hasil yang mereka 

dapatkan nilainya dapat memenuhi KKM.  

Antusias siswa dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran sangat tinggi 

terbukti siswa selalu menunggu jam pelajaran seni tari. Hal tersebut dikarenakan 

bagi siswa pembelajaran seni tari siswa lebih bebas mengekspresikan gerak 

tarinya, dan siswa tidak harus duduk di kelas dan mendengarkan guru 

menyampaikan teori. Siswa lebih senang ketika diajak menari. Siswa juga merasa 
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pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan tidak membosankan, siswa 

senang ketika guru menggunakan, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan 

mendengarkan cerita pengalaman guru. Siswa lebih bersemangat belajar ketika 

mendengarkan musik iringan menari. Siswa juga lebih senang karena belajar yang 

dilakukan tidak harus dihadapkan dengan teori-teori ataupun hitung-menghitung, 

tetapi pembelajaran lebih difokuskan pada praktik. Selain itu siswa juga senang 

ketika hasil pekerjaannya mendapat pujian dari guru. Hal tersebut sesuai 

wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah. Berikut wawancaranya: 

 “Antusias siswa sangat tinggi” 

 (W KS. 190) 

 

 Hasil wawancara tersebut memiliki kesamaan dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan guru seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. 

Wawancara tersebut sebagai berikut: 

“Sangat bagus, terbukti mereka selalu menunggu jam pelajaran seni 

tari, hal tersebut karena bagi siswa pada pembelajaran seni tari siswa 

lebih bebas mengekspresikan geraknya, dan siswa tidak harus duduk 

dikelas dan mendengarkan guru menyampaikan teori. Mereka lebih 

senang ketika diajak menari. Nilai yang didapat siswa juga sudah 

bagus-bagus.” 

(W GST. 192) 

 

Kedua hasi waawancara tersebut memiliki kesamaan dengan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan siswa kelas III SD Negeri Debong Lor 

Kota Tegal yang dijadikan informan. Wawancara tersebut sebagai berikut. 

“saya sangat senang mengikuti pembelajaran seni tari, karena 

pembelajarannya sangat menarik dan tidak membosankan 

“Ketika saya melakukan gerak tari dengan benar dan saya senang 

dipuji” 

        (W SW. 200) 
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“Senang, karena pembelajarannya tidak seperti matematika, hitung-

hitungan.” 

 “Saat saya melakukan gerak tari yang diberikan guru dengan benar 

dan saya diberikan pujian guru.” 

 (W SW. 203) 

 “Sangat senang, karena pembelajarannya menari-nari dan saya senang 

menari.” 

 “ketika saya berani menari di depan kelas saya mendapakan tepuk 

tangan dari guru dan teman-teman.” 

 (W SW. 206) 

 “Sangat senang, karena gurunya tidak galak.” 

 “saat saya bisa melakukan gerakan tari yang dicontohkan guru saya 

mendapat pujian.” 

(W SW. 209) 

“Sangat senang, karena pembelajarannya tidak membosankan, dan 

guru sering menontonkan video.” 

“Ketika saya berani menari, saya mendapatkan tepuk tangan dari guru 

dan teman-teman” 

(W SW. 212) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan motivasi siswa kelas 

III dalam kategori tinggi, dianalisis beradasakan hasil wawancara yang telah 

dilakukan dengan kepala sekolah, guru seni tari, dan siswa kelas III. Siswa kelas 

III sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, hal tersebut dikarenakan usaha 

motivasi yang diberikan guru dan bentuk motivasi yang diberikan guru. Usaha 

yang dilakukan guru seni tari dengan menggunakan metode pembelajaran dan 

model pembelajaran, agar pembelajaran lebih efektif, selain itu guru juga  

memanfaatkan media audio dan audiovisual, dan usaha guru yang lain adalah 

dengan menggunakan cerita pengalaman pribadi guru. Bentuk motivasi yang 

dilakukan guru adalah dengan memberi pujian dan memberi hukuman.   

 

4.3 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini disusun untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian mengenai Usaha guru seni tari  
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memotivasi siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal pada pembelajaran 

seni tari. Data diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan metode 

dokumenter. Dari hasil wawancara terhadap 7 orang informan usaha yang 

dilakukan guru untuk memotivasi siswa kelas III dalam pembelajaran seni tari 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran Direct Intruction  dan metode 

ceramah, menggunakan media audio dan audiovisual, dan menceritakan 

pengalaman pribadi guru. Sedangkan bentuk motivasi yang digunakan guru 

adalah dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, memberi pujian dan memberi 

hukuman, sehingga dalam mengikuti pembelajaran siswa akan lebih termotivasi.  

Berikut akan dijelaskan usaha yang dilakukan guru untuk memotivasi siswa dan 

bentuk motivasi yang diberikan guru. 

4.3.1 Usaha Guru dalam Memotivasi Siswa Kelas III SD Negeri Debong Lor 

Kota Tegal 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran maka diperlukan pengorganisasian 

rencana pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai 

perangkat atau komponen materi seperti bahan, metode, sarana, dengan demikian 

guru akan lebih mudah dalam  mengukur tercapai tidaknya tujuan pembelajaran 

yang telah direncanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan, usaha guru dalam 

memotivasi siswa kelas III adalah dengan menggunakan metode ceramah, model 

pembelajaran Direct Intruction, menggunakan media audio dan audiovisual dan 

memberikan cerita pengalam pribadi yang menginspirasi.  Berikut akan dijelaskan 

usaha  yang dilakukan guru. 
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4.3.1.1 Metode Ceramah  

Metode yang digunakan guru seni tari di SD Negeri Debong Lor 

bermacam-macam. Usaha guru untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran seni 

tari yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. 

Guru perlu memilih metode yang tepat dan disesuaikan dengan karakteristik siswa 

SD, khususnya kelas III. Seorang guru harus menggunakan metode pembelajaran 

untuk mempermudah pelaksanaan pembelajarannya, agar pembelajaran yang 

dilakukan mampu membangkitkan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Selain disesuaikan dengan karakteristik siswa dan metode yang digunakan dapat 

membangkitkan motivasi belajar, guru juga harus mempertimbangkan 

kemampuannya dalam menguasai metode yang digunakan, agar informasi yang 

akan disampaikan dapat diterima dan dipahami siswa. Suatu keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran tergantung pada ketepatan metode yang dipilih guru 

dalam membantu pelaksanaan pembelajarannya. Metode pembelajaran digunakan 

guru dalam membelajarkan siswa agar ada interaksi yang efektif dalam 

pembelajaran. Setiap metode pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-

beda dalam membentuk pengalaman belajar untuk siswa, namun metode satu 

dengan lainnya saling menunjang.  

Metode ceramah yang digunakan guru seni tari di SD Negeri Debong Lor 

Kota Tegal dipakai untuk menjelaskan materi yang diajarkan, agar siswa lebih 

cepat mengerti dan memahami materi yang disampaikan guru. Setiap 

pembelajaran diperlukan metode ceramah, karena siswa juga perlu mendapat 
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informasi-informasi penting dari guru. Metode ceramah dilakukan untuk menarik 

dan membangkitkan perhatian siswa dalam menerima gambaran umum suatu 

materi pelajaran. Metode ceramah lebih ditekankan pada pelajaran yang belum 

dimengerti oleh siswa tentang suatu teori.  

Metode ceramah merupakan suatu cara penyajian atau penyampaian 

materi pelajaran secara lisan dari guru. Siswa mendengarkan guru merupakan 

suatu proses mental intelektual yang harus dikondisikan untuk selalu aktif. Oleh 

karena itu, mendengarkan guru akan memerlukan perhatian dan pemusatan 

pikiran maupun perasaan terhadap informasi yang disampaikan guru dalam 

kegeiatan belajar. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan Anitah, dkk (2009: 

5.18) bahwa kegiatan belajar merupakan suatu aktivitas mental dalam membentuk 

proses berpikir dan membentuk  kemampuan intelektual yang dimiliki siswa.  

Metode ceramah dalam penyampaiannya tersusun secara sistematis, 

mulai dari pemberian informasi, identifikasi dan klasifikasi masalah, penyajian 

analisis masalah, stimulus semangat, dan pemunculan ide baru. Guru dalam 

menerapkan metode ceramah harus bervariasi, artinya ceramah yang digunakan 

dilengkapi dengan penggunaan alat dan media, gaya dan seni guru dalam 

berbicara seperti intonasi, improvisasi, semangat, dan isi pesan yang disampaikan 

harus dimengerti siswa, dan adanya tambahan dialog interaktif atau diskusi, 

sehingga proses pembelajaran tidak menjenuhkan.   

Penggunaan metode ceramah dianjurkan menggunakan bahasa yang lebih 

baik dan mudah dimengerti. Begitu juga dalam pembelajaran seni tari yang sangat 

membutuhkan komunikasi yang baik untuk menjelaskan dan menggambarkan 
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bentuk-bentuk gerak tari, agar dapat memotivasi siswa dalam belajar seni tari. 

Menari adalah kegiatan yang berkaitan dengan gerak manusia untuk yang 

dikomunikasikan melalui gerak tarinya. Melalui gerak tari siswa akan lebih 

leluasa mengungkapkan ekspresinya, dengan ekspresi yang dimunculkan saat 

menari dan gerakan yang jelas akan mempermudah orang lain untuk memahami 

gerak tari yang sedang ditarikan. Metode ceramah akan membuat siswa bosan 

mengikuti pembelajaran jika guru tidak mengkombinasikan dengan metode lain, 

karena metode ceramah bersifat monoton, guru lebih banyak berbicara, sehingga 

diperlukan variasi. Namun bagaimanapun metode ceramah tidak dapat 

dihilangkan pada proses pembelajaran seni tari, karena setiap pembelajaran pasti 

membutuhkan komunikasi, dan salah satu komunikasi dalam pembelajaran adalah 

berbicara.   

4.3.1.2 Model Pembelajaran Direct Intruction  

Model pembelajaran Direct Intruction adalah salah satu model 

pembelajaran langsung yang dirancang terstruktur dengan baik yang dilakukan 

selangkah demi selangkah. Model pembelajaran Direct Intruction  digunakan guru 

SD Negeri Debong Lor karena pada pembelajaran seni tari berbentuk pelatihan 

dan praktik. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh  Kardi dalam Trianto (2011: 

30)  Direct Intruction  dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan, atau 

praktik, dan kerja kelompok. Model pembelajaran ini digunakan untuk 

menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada 

siswa. Langkah-langkah model Direct Intruction yang dikemukakan oleh Trianto 

(2011: 31) adalah sebagai berikut. 
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(1) menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 

(2) mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan  

(3) membimbing pelatihan;  

(4) mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik; 

(5) memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan.  

Langkah-langkah yang dikemukakan Trianto sesuai dengan yang 

dilaksanakan guru seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Langkah pertama, 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa, dalam kegiatan 

menyampaikan tujuan pembelajaran guru menyampaikan tujuan khusus 

pembelajaran, guru memberikan motivasi dengan mengingatkan siswa agar 

bersiap menerima materi yang akan diajarkan, dengan demikian saat pembelajaran 

siswa menyimak penjelasan dari guru. Langkah kedua, mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilan, dalam kegiatan ini guru  menyuruh siswa untuk 

berlatih gerakan tari sederhana yang telah dipelajari sebelumnya dan guru 

mendampingi siswa ketika berlatih gerakan tari sederhana di dalam kelas. 

Langkah ketiga, membimbing pelatihan, bimbingan yang diberikan berupa 

kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa 

mengenai gerakan tari sederhana, merespon pertanyaan siswa, dan mengoreksi 

kesalahpahaman siswa. Langkah keempat, mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik, dalam kegiatan ini yang dilakukan guru beruapa: (1) 

guru menyuruh siswa yang berani untuk maju ke depan kelas mencontohkan 

gerakan tari sederhana kepada teman-temannya, (2) sementara temannya tampil, 

siswa lain mengamati, (3) guru melakukan pengamatan aktivitas kepada setiap 

siswa dengan menggunakan lembar observasi, (4) guru memberikan umpan balik 
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atas hasil kerja siswa, memberikan reward berupa tepuk tangan dan pujian 

terhadap siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. Langkah kelima, 

memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan, dalam hal ini 

guru menyuruh siswa untuk maju ke depan kelas untuk menampilkan gerakan tari 

sederhana sesuai dengan imajinasinya masing-masing, guru mengamati dan 

menilai setiap siswa dengan menggunakan lembar penilaian, dan guru 

memberikan penugasan dirumah untuk belajar lebih lanjut tentang gerakan tari 

sederhana. 

Inti pembelajaran dengan model Direct Intruction adalah adanya 

penjelasan materi terlebih dahulu dari guru, dilanjutkan dengan latihan terbimbing 

dan yang terakhir latihan mandiri. Latihan terbimbing digunakan guru untuk 

membimbing siswa melakukan gerakan tari sesuai tema. Latihan mandiri 

dimanfaatkan guru untuk melatih kemandirian dan kreativitas sisswa dalam 

mencari gerakan yang berhubungan dengan tema yang akan dipelajari. 

4.3.1.3 Media Pembelajaran 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa usaha guru memotivasi siswa dalam 

pembelajaran menggunakan beberapa media, antara lain: media audio dan 

audiovisual. Penggunaan media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap 

siswa. Demikian pula dalam pembelajaran seni tari, usaha guru untuk 

membangkitkan motivasi belajar siswa dapat dilakukan dengan penggunaan 

media. Penggunaan media digunakan untuk menunjang pemahaman dan minat 

belajar siswa. 
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Penggunaan media pembelajaran sebagaimana uraian tersebut dapat 

memotivasi siswa. Hal itu, sesuai dengan pendapat Sumantri (2014:6.3), bahwa 

salah satu karakteristik anak Sekolah Dasar adalah senang bergerak. Oleh karena 

itu, dengan karakteristik tersebut, guru akan lebih mudah untuk memotivasi siswa 

dalam pembelajaran seni tari. Guru memerlukan bantuan media untuk memotivasi 

siswa dalam melakukan gerakan tari, guru dapat memanfaatkan media audio dan 

audiovisual.  

Media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Pendengaran 

merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk memotivasi siswa dalam 

pembelajaran seni tari. Di dalam seni tari, musik sangat berperan penting, karena 

musik adalah salah satu unsur tari yang sangat berperan penting. Memotivasi 

siswa dalam pembelajaran seni tari guru bisa memanfaatkan laptop untuk 

memutarkan musik-musik yang berkaitan dengan pembelajaran. Tujuan guru 

memutarkan musik agar siswa dapat menari dengan baik dan penuh penghayatan. 

Setiap penari dituntut untuk dapat mengendalikan dan mengatur irama terutama 

dalam mengatur tempo dan ritme. Hal tersebut, bertujuan agar tarian yang 

dibawakan terlihat dan terasa dinamikanya. Mendengar musik dapat merangsang 

pikiran dan perasaan siswa untuk melakukan tari dengan baik. Seperti yang 

diungkapkan Anitah, dkk (2009:6.29) bahwa madia audio adalah media yang 

mengandung pesan dalam bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kamuan siswa untuk mempelajari 

bahan ajar.  
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Selain dengan audio, guru juga memanfaatkan audiovisual yang berupa 

video untuk memotivasi siswa. Video yang ditontonkan harus video yang 

mendidik dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Pelaksanaan pembelajaran 

seni tari, guru biasanya memutarkan video yang berkaitan dengan tarian-tarian 

yang ada di dalam negeri dan luar negeri. Hal tersebut bertujuan agar siswa, 

banyak mengetahui tarian-tarian yang ada, dengan demikian siswa akan memiliki 

banyak inspirasi gerak ketika guru memintanya untuk mencontohkan atau 

membuat suatu gerakan sesuai dengan tema yang dipilih. Pemberian selingan 

video pada siswa, akan membuat siswa tidak mudah bosan, karena materi yang 

didapatkan siswa tidak hanya dari guru, namun materi atau informasi dapat 

diperoleh dari video yang ditotonkan guru. Oleh karena itu, peneliti setuju jika 

guru seni tari menggunakan media audio dan audiovisual untuk usahanya 

memotivasi siswa dalam pembelajaran seni tari. 

4.3.1.3.1 Cerita Pengalaman Pribadi Guru tentang Manfaat Bisa Menari 

Seorang guru memiliki banyak usaha untuk memotivasi siswanya. Usaha 

yang dilakukan setiap guru berbeda-beda. Begitu pula guru seni tari SD Negeri 

Debong Lor, memiliki usahanya sendiri untuk memotivasi siswa kelas III. Usaha 

yang dipilih guru adalah dengan menceritakan pengalaman pribadinya yang 

menginspirasi siswa. Siswa akan mengikuti apa yang dikatakan guru ketika hal 

yang disampaikan bermanfaat untuk siswa tersebut. Guru dapat memanfaatkan 

cerita pengalaman nyata yang dimilikinya, untuk memberikan contoh nyata agar 

siswa lebih termotivasi. Cerita pengalaman yang diceritakan guru seni tari adalah 

pengalamannya bisa pergi keluar kota untuk mengikuti perlombaan menari. 
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Sesuai dengan karakteristik anak menurut Piaget dalam Rifa’i dan Anni 

(2012:32), yang menjelaskan bahwa tahap-tahap perkembangan kognitif menurut 

teori Piaget mencakup: tahap sensorimotorikt (0-2 tahun), tahap praoperasional 

konkret (2-7 tahun), tahap operasional konkret (7-11 tahun), dan tahap operasional 

formal (11-15 tahun. Menurut teori Piaget, siswa kelas III berada pada tahap 

operasional konkret, karena pada tahap ini siswa mampu berfikir operasional, 

siswa mampu berfikir berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. 

Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada situasi 

konkret dan kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada, namun belum 

bisa memecahkan masalah abstrak. Pemberian cerita ini sudah menghadirkan 

contoh nyatanya didepan para siswa, karena siswa akan lebih termotivasi dan 

menerima penjelasan guru, ketika guru mampu memberikan contoh nyata yang 

dapat dibuktikan kebenarannya. 

4.3.2 Bentuk Motivasi Guru Seni Tari dalam Pembelajaran Seni Tari di 

Kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Selain usaha untuk memotivasi siswa, diperlukan bentuk motivasi yang 

dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran seni tari. Bentuk motivasi 

yang diberikan guru seni tari pada siswa kelas III SD Negeri Debong Lor Kota 

Tegal adalah memberikan pujian dan memberikan hukuman. Seseorang yang 

belajar harus mengetahui apa tujuan melakukan kegiatan belajar. Begitu pula 

dengan siswa perlu mengetahui manfaat pembelajaran yang dilakukan guru, 

dengan demikian siswa akan mampu memposisikan dirinya dalam mengikuti 

pembelajaran, agar informasi yang diperolehnya dapat dimengerti. Bentuk 
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motivasi yang diberikan guru seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal sebagai 

berikut. 

(1) Pujian 

Pujian merupakan penguatan yang paling mudah digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran yang diharapkan membangkitkan motivasi siswa 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Begitu pula guru seni 

tari SD Negeri Debong Lor, bentuk motivasi yang diberikan guru dalam 

memotivasi siswa adalah dengan memberikan pujian atas tugas yang 

telah diselesaikan, hal itu disesuaikan dengan siswa kelas III SD Negeri 

Debong Lor yang senang dipuji untuk tugas yang telah diselesaikannya. 

Menurut Djamarah (2011:152) salah satu prinsip motivasi adalah 

Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman, maksudnya pujian 

lebih bersifat mengahrgai apa yang telah diberikan. Pujian yang 

diberikan akan  membuat siswa merasa yang dikerjakannya mendapat 

pengakuan dari guru dan teman-temannya. Bentuk pujian yang diberikan 

guru seni tari SD Negeri Debong Lor kota Tegal berupa kata-kata “baik”, 

“bagus”. Selain dengan kata-kata, pujian lain yang diberikan guru adalah 

berupa tepuk tangan untuk siswa yang berani memberikan contoh gerak 

tari di depan kelas. 

(2) Hukuman 

Pada pembelajaran siswa tidak selalu berperilaku sesuai dengan perintah 

guru. Siswa yang berperilaku sesuai dengan perintah guru akan 

mendapatkan pujian, sedangkan untuk siswa yang berperilaku 

menyimpang, guru memberikan bentuk motivasi dengan memberikan 
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hukuman. Hukuman merupakan reinforcement yang negatif, tetapi bila 

dilakukan dengan tepat dan bijak akan menjadi alat motivasi yang baik. 

Menurut Djamarah (2011:165) Hukuman dilakukan dengan pendekatan 

edukatif. Pendekatan edukatif dimaksudkan sebagai hukuman yang 

mendidik dan bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perbuatan siswa 

yang dianggap salah, sehingga dengan hukuman yang diberikan siswa 

tidak mengulangi kesalahan atau melanggar aturan. Guru dalam 

memberikan hukuman harus mempertimbangkan hukuman yang 

diberikannya. Hukuman yang dapat memotivasi adalah hukuman yang 

bersifat mendidik, seperti mengerjakan tugas yang tidak dikerjakan siswa 

yang mendapat pujian. Hukuman yang diberikan adalah hukuman yang 

tidak menjatuhkan harga diri siswa. Hukuman yang tidak menjatuhkan 

harga diri tidak akan menimbulkan masalah ketika guru memberikan 

hukuman pada siswa.  Hukuman yang diberikan guru seni tari pada siswa 

yang berperilaku menyimpang adalah dengan menyuruh siswa tersebut 

menari sendiri ketika pembelajaran selesai. 

4.3.3 Akibat Usaha Guru dalam Memotivasi Siswa Kelas III dalam 

Pembelajaran Seni Tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal  

Setiap usaha yang dilakukan seseorang diharapkan dapat memberikan 

dampak yang positif bagi orang lain. Begitu juga usaha motivasi yang diberikan 

guru pada siswa kelas III, dengan usaha memotivasi siswa kelas III yang telah 

dilakukan guru dalam pembelajaran seni tari memberikan dampak positif bagi 

siswa, dampak positif tersebut sebagai berikut: 

(1) Model Pembelajaran 
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Penggunaan model pembelajaran membantu siswa memahami materi 

yang disampaikan guru. Model pembelajaran merupakan salah satu 

komponen yang harus digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran, 

untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam membentuk 

kemampuan siswa dan memotivasi siswa. Penggunaan model 

pembelajaran Direct Intruction dapat memberikan pelatihan untuk siswa 

menerapkan ilmu yang di dapat kedalam kehidupan. Menurut Trianto 

(2011:31) salah satu fase dalam model pembelajaran Direct Intruction 

adalah fase pelatihan dan pemberian umpan balik, pada fase ini guru 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menerapkan pengetahuan atau 

keterampilan yang dipelajarai ke dalam kehidupan sehari-hari, sesuai 

dengan pengetahuan yang siswa dapatkan. 

(2) Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran dapat membantu siswa memahami 

objek pembelajaran, karena dengan memanfaatkan media pembelajaran 

guru dapat mengahadirkan objek-objek yang tidak dapat dihadirkan 

langsung. Contohnya agar siswa mengetahui tari yang berasal dari bali, 

guru tidak perlu menghadirkan orang bali ke dalam kelas, namun cukup 

memutarkan videonya agar siswa mengetahui tarian yang ada di bali. 

Menurut Anitah,dkk (2009:6.9), salah satu fungsi media pembelajaran 

adalah untuk mempercepat pembelajaran. Artinya pembelajaran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran akan membantu siswa memahami 
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tujuan dan bahan ajar, sehingga mampu mendorong motivasi siswa untuk 

lebih semangat mengikuti pembelajaran. 

(3) Cerita Pengalaman Pribadi Guru tentang Manfaat Bisa Menari 

Menceritakan pengalaman guru juga dapat memotivasi siswa, siswa 

tertarik ketika guru menceritakan cerita yang menginspirasi, sehingga 

siswa dapat terdorong untuk menjadi yang lebih baik ketika 

mendengarkan cerita yang diceritakan guru. Siswa kelas III masih 

berfikir secara konkret, siswa masih diberikan contoh-contoh nyata yang 

berhubungan dengan materi tari bertema. Pemberian contoh nyata 

tersebut akan membantu siswa memahami materi yang disampaikan 

guru. Menurut Sumantri (2014:6.3) salah satu karakteristik siswa adalah 

senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung, maksudnya 

bagi siswa SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih 

dipahami jika anak melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi 

contoh bagi orang dewasa. Siswa lebih mudah belajar ketika hal yang 

sedang dipelajari disertai contoh konkretnya, dengan demikian guru 

memilih cerita pengalaman pribadinya untuk diceritakan kepada siswa 

sebagai wujud contoh konkretnya. 

(4) Pujian 

Memberikan pujian pada siswa ketika dapat menyelesaikan tugas dari 

guru sangat diperlukan. Pemberian pujian dapat mendorong siswa untuk 

termotivasi mengikuti pembelajaran, karena siswa merasa hasil 

pekerjaannya dihargai guru. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh 

Setiani dan Priansa (2015:144), pujian yang diberikan akan membesarkan 



160 
 

 
 

jiwa siswa dan akan lebih mendorong semangat belajar, jika hasil 

pekerjaannya dipuji dan diperhatikan, sehingga pujian sangat perlu 

diberikan guru agar siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran.   

(5) Hukuman  

Pemberian hukuman juga dapat memberikan motivasi pada siswa yang 

melakukan perilaku menyimpang, namun guru perlu mempertimbangkan 

hukuman yang diberikan, agar pemberian hukuman tidak menjatuhkan 

harga diri siswa. Hukuman yang diberikan adalah hukuman yang 

menididik, menurut Setiani dan Priansa (2015:144), hukuman yang 

mendidik bertujuan memperbaiki sikap dan perbuatan sisswa yang 

dianggap salah. Hukuman tersebut dapat berupa sanksi yang diberikan 

pada siswa sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan 

uraian tersebut hukuman dapat memberikan dorongan pada siswa agar 

tidak mengulangi kesalahan atau berperilaku menyimpang saat mengikuti 

pembelajaran. 

Usaha dan bentuk motivasi yang diberikan guru pada siswa kelas III 

memberikan dampak positif pada motivasi belajar siswa kelas III. Terbukti dari 

nilai hasi belajar siswa yang telah melampaui KKM. Guru juga perlu memberikan 

pembelajaran yang kooperatif agar interaksi antara siswa dengan siswa lebih 

meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti usaha yang 

paling berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa adalah saat guru 

memanfaatkan media audio untuk mengiringi gerak tari. Penggunaan media audio 

mampu membuat semua siswa menari dengan penghayatan, berbeda dengan gerak 
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tari yang dilakukan siswa, ketika guru hanya mendemostrasikan gerakan tanpa 

diiringi musik (audio). 

 

4.4 Gambaran Umum dan Implikasi Hasil Penelitian  

Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum hasil penelitian dan 

implikasi hasi penelitian bagi siswa, guru, sekolah, dan dinas pendidikan. Berikut 

uraiannya.  

4.4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian 

Pembelajaran seni tari dilaksanakan setiap satu minggu sekali, untuk 

semua siswa dari kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran seni tari dilaksanakan 

pada setiap hari kamis. Diadakannya pembelajaran seni tari diharapkan  mampu 

membekali keterampilan lain untuk siswa di SD Negeri Debong Lor KotaTegal. 

Pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

dilaksanakan secara rutin untuk memperkenalkan siswa gerak-gerak dasar tari. 

Selain itu agar siswa mampu mempertahankan budaya daerah yang dimiliki. 

Proses pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal sama halnya 

dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran lainnya. Guru sebelum 

menyampaikan materi pelajaran, terlebih dahulu membuka pembelajaran dan 

menyiapkan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran.  

Salah satu peran guru adalah sebagai motivator, sebagai seorang 

motivator guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. Guru dalam 

suatu proses pembelajaran memerlukan usaha untuk memotivasi siswanya. Sama 

halnya guru  pada umumnya, guru seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

memiliki usaha untuk membangkitkan motivasi siswa kelas III SD Negeri Debong 
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Lor Kota Tegal. Usaha yang dilakukan guru seni tari untuk memotivasi siswa 

kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal adalah dengan menggunakan metode 

ceramah, menerapkan model pembelajaran Direct Intruction, menggunakan media 

pembelajaran, dan memberikan cerita pengalaman pribadi. 

Selain usaha memotivasi, guru juga memberikan bentuk motivasi pada 

siswa kelas III. Bentuk motivasi yang diberikan guru seni tari dalam pembelajaran 

seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal adalah dengan memberikan pujian 

dan memberikan hukuman. 

Usaha dan bentuk motivasi yang diberikan guru seni tari pada 

pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal memberikan dampak 

positif bagi siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang telah 

memenuhi KKM. Selain itu, siswa  kelas III juga lebih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran yang dilaksanakan guru seni tari SD Negeri Debong Lor Kota 

Tegal. 

4.4.2 Implikasi Hasil Penelitian  

Implikasi penelitian usaha guru seni tari dalam memotivasi siswa kelas III 

SD Negeri Debong Lor Kota Tegal adalah sebagai berikut. 

4.4.2.1 Bagi Siswa 

Siswa SD Negeri Debong Lor Kota Tegal dalam mengikuti pembelajaran 

yang dilaksanakan guru seni tari akan lebih antusias. Hal tersebut dikarenakan 

usaha dan bentuk motivasi yang diberikan guru memberikan manfaat 

terdorongnya semangat belajar siswa. 

4.4.2.2 Bagi Guru 
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Bagi guru seni tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal semakin 

mengetahui berbagai usaha yang bisa dilakukannya untuk memotivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. Guru dalam memotivasi siswa bisa melalui 

penerapan model pembelajaran yang kooperatif, agar interaksi guru dengan siswa 

dan interaksi siswa dengan siswa terjalin dengan baik. 

4.4.2.3 Bagi Sekolah 

Bagi SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, dapat mengetahui bagaimana 

proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru seni tari. Pihak sekolah dapat 

menilai pembelajaran yang dilaksanakan sudah disesuaikan dengan kurikulum 

atau belum. Melalui proses pembelajaran juga dapat terlihat kompetensi guru 

yang membelajarkan seni tari di SD Negeri Debong Lor  Kota Tegal. 

 



 
 

163 

 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

(1) Usaha guru seni tari dalam memotivasi siswa kelas III dalam pembelajaran 

seni tari SD Negeri Debong Lor adalah dengan menggunakan metode 

pembelajaran, media pembelajaran dan cerita pengalaman guru. Metode 

pembelajaran yang digunakan guru seni tari dalam usahanya meningkatkan 

motivasi adalah dengan menggunakan metode ceramah dan model Direct 

Intruction. Guru masih memanfaatkan metode ceramah, karena dalam 

pembelajaran guru perlu melakukan komunikasi untuk menyampaikan 

informasi. Usaha yang selanjutnya dengan menggunakan media audio dan 

audiovisual. Selain itu guru menggunakan cerita pengalaman pribadi untuk 

memotivasi siswa kelas III dalam pembelajaran seni tari. 

(2) Bentuk motivasi yang diberikan guru pada siswa kelas III dalam 

pembelajaran seni tari adalah dengan memberi pujian, dan memberikan 

hukuman. Guru dalam memberikan hukuman pada siswa harus hukuman 

yang mendidik, agar siswa yang berperilaku menyimpang tidak 

mengulanginya lagi.  

(3) Akibat dari usaha yang diberikan guru pada siswa kelas III dalam 

pembelajaran seni tari memberikan dampak positif bagi siswa. Hal ini 

terlihat dari antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran seni tari. Selain 

itu, hasil pembelajaran dalam seni tari rata-rata sudah memenuhi KKM,
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 sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha dan bentuk motivasi guru 

memberikan dampak positif bagi siswa dan siswa mampu menerima usaha 

yang dilakukan guru. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti mangajukan saran sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi guru hendaknya lebih menggunakan metode yang lebih berfariatif 

dalam pembelajaran seni tari, agar siswa tidak merasa bosan dan akan lebih 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran seni tari. Guru juga bisa 

menerapkan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan interaksi guru 

dengan siswa, dan interaksi antara siswa dengan siswa. 

5.2.2 Bagi sekolah, hendaknya lebih meperhatikan fasilitas yang digunakan pada 

pembelajaran dalam rangka memotivasi siswa, selain itu sekolah perlu 

menambahkan jam tambahan seperti latihan ektrakurikuler agar siswa bisa 

lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

5.2.3 Bagi siswa agar selalu meningkatkan belajarnya dan mempersiapkan diri 

dalam mengkuti pembelajaran serta menanamkan belajar adalah suatu 

kebutuhan, agar dalam melaksanakan kegiatan belajar siswa memiliki 

motivasi. 

5.2.4 Bagi Dinas Pendidikan hendaknya serius dalam menegaskan keterlaksanaan 

seni tari pada mata pelajaran SBK, serta mempertimbangkan kualitas 

pendidik. 

5.2.5 Bagi para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti usaha guru seni tari dalam 

memotivasi siswa dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian. 



165 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdurachman, Rosid, dan Rusliana, Iyus. 1982. Seni Tari. Jakarta: Rias Utama 

 

Anggrian, Mayang. 2011. Usaha Guru Memotivasi Siswa Kelas VII dalam 

Pembelajaran Menggambar Bentuk Di SMP Negeri 1 Blitar. Skripsi. 

Universitas Negeri Malang. Available at http://jurnal-

online.um.ac.id/data/artikel/artikel77341BF926F42C70B567413F92CC0

E36.pdf (diakses pada 17 Februari 2016). 

 

Anitah, Sri, dkk. 2009. Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Aunurrahman. 2013. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

 

Aziz, Muhammad Najib. 2010. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta 

Didik Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Materi 

Macam-Macam Sujud Melalui Strategi Pembelajaran Berbasis PAIKEM 

Tipe Everyone Is A Teacher Here. (Studi Tindakan di Kelas VIII C SMP 

N 2 Bonang Demak. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 

Available at library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19927 

(diakses pada 20 Februari 2016). 

 

Bakar, Ramli. 2014. The Effect of Learning Motivasion on Student’s Productive 

Competencies in Vocational High School West Sumatera. Skripsi. 

Universitas Negeri Padang. Available at 

http://www.aessweb.com/journals/5007. (diakses pada 10 januari 2016). 

 

Casjan, Siswandi Ibnu. 2013. Asal Usul Nama Dan Sejarah Kota Tegal. Online. 

Tersedia di http://ncis-asalusulkotategal.blogspot.co.id/. (diakses 10 Mei 

2016). 

 

Daryanto, dan Tarsial. 2015. Pengembangan Profesi Guru. Yogyakarta: Gava 

Media. 

 

Dimyati dan Mudjiono. 2013. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Dinas Perhubungan dan Informasi Kota Tegal. Online. 

http://www.tegalkota.go.id/. (diakses 10 Mei 2016). 

 

http://www.aessweb.com/journals/5007
https://plus.google.com/109145916714052687029
http://ncis-asalusulkotategal.blogspot.com/2013/04/asal-usul-nama-dan-sejarah-kota-tegal.html
http://ncis-asalusulkotategal.blogspot.co.id/


166 

 

 

 

Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Hamalik, Oemar. 2015. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Islamuddin, Haryu. 2012. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Belajar 

 

Jazuli, M. 2008. Paradigma Kontekstual Pendidikan Seni. Surabaya: Unesa 

University Press. 

 

Khusna, Nikmatul. 2014. Upaya Guru Aqidah Akhlak dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Kelas IV MI Plus Darul Huda di Desa Tingal 

Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Available at 

repo.iain-tulungagung.ac.id/244/1/Bagian%20awal.pdf. (diakses pada 17 

Februari 2016). 

 

Kinesti, Rakanita Dyah Ayu. 2012. Proses Pembelajaran Seni Tari dalam Mata 

Pelajaran Seni Budaya di SMP Negeri 1 Batang Kecamatan Batangan 

Kabupaten Pati. Skripsi. Universitas Negeri Semarang . Available at 

http://www.journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jst. (diakses pada 08 

Januari 2016). 

 

Klopper, Christopher and  Bianca Power. 2011. An overview of classroom-based 

arts education research in Australia. Available at 

http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/38939/6943

7_1.pdf?sequence=1. (diakses pada 10 Januari 2016). 

 

Kusumaningrum, Andika. 2015. Korelasi antara Motivasi Belajar dan Tingkat 

Apresiasi Seni Tari terhadap Prestasi Belajar Seni Tari Siswa Kelas VIII 

SMP N 3 Godean. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Available at 

eprints.uny.ac.id/17022/  (diakses pada 23 Oktober 2015). 

 

Majid, Abdul. 2013. Strategi Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.  

 

Miles, Matthew B, dan Huberman, A. Michael. 2014. Analisis Data Kualitatif 

Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI PRESS. 

 

Moleong, Lexy. 2012 . Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

 

Mulyati, Nelly. 2011. Usaha Guru dalam memotivasi Siswa Terhadap 

Pembelajaran Seni Tari di MTs N Kampar Kecamatan Kampar Timur. 

Skripsi. Universitas Islam Riau Pekanbaru. Available at 

digilib.uir.ac.id/dmdocuments/sendra,nelly%20mulyati.pdf (diakses pada 

24 Juli  2015). 

 

http://www.journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jst
http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/38939/69437_1.pdf?sequence=1
http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/38939/69437_1.pdf?sequence=1


167 

 

 

 

Munib, Achmad. 2012. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: Universitas 

Negeri Semerang. 

 

Ningrum , Fajar. 2015. Korelasi antara Minat dan Motivasi Belajar Siswa Laki-

laki dalam Pembejaran Seni Tari terhadap Hasil Belajar Siswa di SMP 

N 1 Jogonalan Klaten. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Available 

at eprints.uny.ac.id/18045/ (diakses pada 23 Oktober 2015). 

 

Pamadhi, Hadjar, dkk. 2011. Pendidikan Seni di SD. Jakarta: Unversitas Terbuka. 

 

Pekerti, Widia. 1999. Pendidikan Seni Musik-Tari/Drama. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

 

Purwatiningsih dan Harini, Ninik. 2002. Pendidikan Seni Tari-drama. Malang: 

Universitas Negeri Malang. 

 

Rifa’i, Achmad dan Anni, Catharina Tri. 2012. Psikologi Pendidikan. Semarang: 

Universitas Negeri Semarang. 

 

Sardiman. 2014. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Depok: Raja Grafindo 

Persada. 

 

Satori, Djama’an dan Komariah, Aan. 2015. Metodelogi Penelitian Kualitatif: 

Bandung: Alfabeta.  

 

Sekarningsih, Frahma dan Rohayani, Heny. 2006. Pendidikan Seni Tari dan 

Drama. Bandung:UPI PRESS. 

 

Setiani, Ani dan Priansa, Donni Juni. 2015. Manajemen Peserta Didik dan Model 

Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

 

Slameto. 2013. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Mehtods). Bandung: 

Alfabeta. 

 

----------. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, 

dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

 

Sumantri, Mulyani. 2014. Perkembangan Peserta Didik. Tangerang Selatan: 

Universitas Terbuka. 

 

Susanto, Ahmad. 2015. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Jakarta: Prenadamedia Group. 

 



168 

 

 

 

Suyono dan Hariyanto. 2015. Belajar dan Pembelajaran  Teori dan Konsep 

Dasar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

 

Trianto. 2011. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstrutivistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka. 

 

Ulfayati, Azizah. 2012. Upaya Guru PAI dalam Memotivasi Belajar Siswa Kelas 

VII di SMP N 2 Kalasan Sleman. Skripsi. Universitas Negeri Sunan 

Kalijaga. Available at http://digilib.uin-

suka.ac.id/10170/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 

(diakses pada 17 Februari 2016). 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Peraturan 

Pemeruntah Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan serta 

Wajib Belajar. 2014. Bandung: Citra Umbara. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 

2005. Online. http: kepri.kemenag.go.id (Diakses pada 8 Januari 2016). 

 

Uno, Hamzah B. 2015. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

Wijayanti, Wahyu. 2010. Usaha Guru dalam Membangkitkan Motivasi Belajar 

Matematika Siswa SMA NEGERI 1 Godeon. Skripsi.  Universitas Negeri 

Yogyakarta. Available at https://core.ac.uk/download/pdf/11060577.pdf 

(diakses pada 19 februari 2016). 

 

 

. 

 

 

  



169 

 

 

 

GLOSARIUM 

 

aktivitas : keaktifan; kegiatan; kerja atau salah satu kegiatan kerja 

yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan. 

analisis :  penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

kesalahan yang sebenar- benarnya. 

apresiasi :  kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. 

bakat  :  dasar yang dibawa sejak lahir: 

belajar : berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu; berlatih; 

berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan 

oleh pengalaman. 

dinamis   :  penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan  

mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya 

ekspresi : pengungkapan atau proses menyatakan. 

emosi   : keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis (seperti 

kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan); keberanian 

yang bersifat subjektif) 

empiris : berdasarkan pengalaman (penemuan, penelitian, 

percobaan yang telah dilakukan). 

estetika : kepekaan terhadap seni dan kebudayaan. 

estetis : mengenai keindahan; menyangkut apresiasi keindahan 

(alam, seni, dan sastra) 
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etika   :  ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan 

tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) 

evaluasi : penilaian. 

fasilitator : orang yang menyediakan fasilitas; penyedia. 

fleksibel : luwes, mudah dan cepat menyesuaikan diri. 

imajinasi : daya pikir untuk membayangkan (dalam angan-angan) atau 

menciptakan gambar (lukisan, karangan, dan sebagainya) 

kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman 

seseorang 

inisiatif :  prakarsa. 

intelektual : cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu 

pengetahuan; (yang) mempunyai kecerdasan tinggi; 

cendekiawan; totalitas pengertian atau kesadaran, terutama 

yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. 

karakter  : aktor yang membawakan peran yang berbeda dengan 

dirinya dan berhasil dengan baik. 

keaktifan : kegiatan; kesibukan. 

kognitif : berhubungan dengan atau melibatkan kognisi; berdasar 

kepada pengetahuan faktual yang empiris. 

kreatif : memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk 

menciptakan; bersifat (mengandung) daya cipta. 

kreativitas : kemampuan untuk menciptakan.  

kualitatif : berdasarkan mutu. 
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materi : benda; bahan; segala sesuatu yang tampak; sesuatu yang 

menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, 

dikarangkan, dan sebagainya). 

media : alat; alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, 

radio, televisi, film, poster, dan spanduk; yang terletak 

diantara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya) 

perantara; penghubung; zat hara yang mengandung 

protein, karbonhidrat, garam, air, dan sebagainya baik 

berupa cairan maupun yang dipadatkan dengan menambah 

gelatin untuk menumbuhkan bakteri, sel, atau jaringan 

tumbuhan. 

mengajar : memberi pelajaran. 

minat : kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; 

keinginan. 

moral : (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi 

pekerti; susila; kondisi mental yang membuat orang tetap 

berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan 

sebagainya; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana 

terungkap dalam perbuatan; ajaran kesusilaam yang dapat 

ditarik dari suatu cerita. 

motivasi : dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 

atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan 
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tujuan tertentu; usaha yang dapat menyebabkan seseorang 

atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu 

karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau 

mendapat kepuasan dengan perbuatannya. 

nilai : angka kepandaian; biji; ponten; banyak sedikitnya isi; 

kadar; mutu; sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau 

berguna bagi kemanusiaan; sesuatu yang 

menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. 

optimal : (ter) baik,paling menguntungkan. 

pembelajaran : proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar. 

penilaian : proses, cara, perbuatan menilai; pemberian nilai (biji, 

kadar mutu, harga). 

profesi  : pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian 

(keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu 

proses : runtutan perubahan. 

psikomotorik : berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan 

proses mental dan psikologi. 

refleksi : gerakan, pantulan dari luar kemampuan sebagai jawaban 

kegiatan yang datang dari luar. 

seni : kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang 

bernilai tinggi. 
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sikap : tokoh atau bentuk tubuh; cara berdiri (tegak, teratur, atau 

dipersiapkan untuk bertindak; perbuatan dan sebagainya 

yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan; perilaku; 

gerak-gerik; bertingkah laku dengan gaya yang dibuat-

buat (supaya tampak gagah dan sebagainya). 

spontan : melakukan sesuatu karena dorongan hati, tidak karena 

anjuran dan sebagainya 

transformasi  :  perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya) 

variasi : tindakan atau hasil perubahan dari keadaan semula; 

selingan bentuk (rupa) yang lain; yang berbeda bentuk 

(rupa; hiasan tambahan; wujud pelbagai manifestasi, baik 

bersyarat dari suatu satuan. 

wiraga : dasar wujud lahiriah badan beserta anggota badan yang 

disertai keterampilan gerakannya. 

wirama : suatu pola untuk mencapai gerakan yang harmonis. di 

dalamnya terdapat pengaturan dinamika seperi aksen dan 

tempo tarian 

wirasa : tingkatan penghayatan dan penjiwaan dalam tarian 

   Sumber: KBBI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 



174 

 

 

 

Lampiran 1 

 

Kisi-kisi Penyususnan Instrumen dan Pengumpulan Data 

 

 

  

No  Fokus Indikator Teknik 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

 

 

 

1 

 

 

 

Pembelajaran 

Seni Tari 

Proses 

pembelajaran 

Seni Tari di SD 

Negeri Debog 

Lor Kota Tegal 

Ѵ Ѵ Ѵ 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

Seni Tari di SD 

Negeri Debog 

Lor Kota Tegal 

Ѵ Ѵ Ѵ 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Usaha Guru 

Memotivasi 

Sisiwa 

Usaha guru 

motivasi dalam 

memotivasi 

siswa pada 

pembelajaran 

Seni Tari 

Ѵ Ѵ Ѵ 

Bentuk motivasi 

guru dalam 

memotivasi 

siswa pada 

pembelajaran 

Ѵ Ѵ  

Hasil dari usaha 

yang dilakukan 

guru dalam 

memotivasi 

siswa 

Ѵ Ѵ Ѵ 
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Lampiran 2 

Pedoman Wawancara 

1. Wawancara Kepala Sekolah 

No Informan Kisi-kisi Nomor 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Pelaksanaan pembelajaran seni 

tari 

1,2,dan 3. 

Apresiasi dan dukungan 

terhadap pembelajaran seni tari 

4,5, dan 6 

Usaha guru dalam memotivasi 

siswa dalam pembelajaran seni 

tari 

7,8, dan 9 

Prestasi yang diraih pada bidang 

seni tari. 

 

10,11, 12, 

dan 13 

 

2. Wawancara guru mata pelajaran seni tari  

NoNNo Informan Kisi-kisi Nomor 

1.  Guru  

Seni Tari (GST) 

Pelaksanaan pembelajaran seni tari. 

 

1, 2, 3, dan 4 

Keadaan dan karakteristik siswa 

dalam pembelajaran seni tari. 

5, 6, dan 7 

Antusias siswa saat pelaksanaan 

pembelajaran seni tari. 

8,9, dan 10 

Peran sekolah dalam mendukung 

pelaksanaan pembelajaran seni 

tari. 

11, 12, dan 

13 

Faktor penghambat pelaksanaan 

pembelajaran seni tari. 

 

14,15, 16 dan 

17 

Usaha dan bentuk motivasi dari 

guru dalam membangkitkan 

motivasi siswa dalam 

pembelajaran seni tari. 

18, 19, 20, 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 28, 29, 

30, dan  31  
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Akibat dari usaha dan bentuk 

motivasi guru seni tari. 

 

32, 33, dan 

34. 

 

 

 

 

 

3. Wawancara siswa kelas III 

No Informan Kisi-kisi Nomor 

1. Siswa Kelas 

III 

(SW) 

Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran seni tari. 

 

1, 2, dan 3,4, 

Sikap siswa dengan motivasi 

yang diberikan guru. 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, dan 14 
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Daftar Wawancara Kepala Sekolah (KS) 

1. Selamat pagi, Pak Mastur, mohon maaf mengganggu aktifitas  Bapak. Sejak 

kapan bapak menjabat Kepala Sekolah di SD ini? 

2. Bagaimana pembelajaran seni tari di sekolah ini? 

3. Apakah program pembelajaran seni tari berjalan lancar? 

4. Mengapa memilih seni tari untuk dijadikan pembelajaran? 

5. Bagaimana Bapak menilai pembelajaran seni tari yang dilaksanakan Ibu 

Djasika? 

6. Sebagai Kepala Sekolah dukungan apa yang diberikan untuk kelancaran 

proses pembelajaran seni tari? 

7. Media pendukung apa saja yang disediakan sekolah untuk memperlancar 

pembelajaran? 

8. Menurut Bapak, apa usaha yang dilakukan guru seni tari dalam memotivasi 

siswa? 

9. Apa bentuk motivasi yang diberikan guru seni tari dalam memotivasi siswa? 

10. Bagaimana sikap siswa terhadap usaha motivasi yang guru lakukan? 

11. Prestasi apa yang dicapai dalam bidang seni di sekolah ini? 

12. Apa harapan kedepannya dengan pelaksanaan pembelajaran seni tari di 

sekolah ini? 

13. Apa kiat-kiat untuk meningkatkan prestasi di sekolah ini? 
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Daftar Wawancara Guru Seni Tari (GST) 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni tari di sekolah ini? 

2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran seni tari di sekolah ini? 

3. Indikator apa yang ingin dicapai guru? 

4. Apa yang menjadi penilaian dalam pembelajaran tari? 

5. Bagaimana karakteristik siswa sekolah ini? 

6. Bagaimana tingkat kreatifitas siswa dalam pembelajaran? 

7. Apa Ibu sudah memahami karakteristik siswa di SD ini? 

8. Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran seni tari? 

9. Adakah siswa yang tidak tertarik mengikuti pembelajaran seni tari ? 

10. Bagaimana sikap guru terhadap siswa yang kurang tertarik dengan 

pembelajaran seni tari? 

11. Bagaimana sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seni tari? 

12. Apa saja sarana dan prasarana yang telah disediakan sekolah? 

13. Apakah ibu memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia? 

14. Dalam pelaksanaan pembelajaran seni tari apa hambatan yang dialami guru? 

15. Apa yang menyebabkan faktor penghambat tersebut muncul? 

16. Bagaimana ibu mengatasi hambatan tersebut? 

17. Bagaimana motivasi siswa kelas III dalam mengikuti pembelajaran seni tari? 

18. Bagaimana usaha guru dalam memotivasi siswa kelas III pada pembelajaran 

seni tari? 

19. Model pembelajaran apa yang ibu gunakan  untuk memotivasi siswa?  

20. Media pembelajaran apa yang ibu gunakan  untuk memotivasi siswa? 

21. Mengapa Ibu memilih menceritakan pengalaman guru untuk memotivasi 

siswa? 

22. Bagaimana bentuk motivasi yang diberikan guru dalam pembelajaran seni 

tari?  

23. Apa guru memberikan pujian pada siswa yang melakukan gerak tari dengan 

benar? 

24. Untuk memotivasi siswa, Apakah ada kerja kelompok dalam pembelajaran 

seni tari? 
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25. Apakah guru menciptakan persaingan antar siswa? 

26. Bagaimana sikap guru pada siswa yang memiliki minat tinggi pada 

pembelajaran? 

27. Apa guru memberikan hukuman pada siswa yang berperilaku menyimpang? 

Jika ya apa hukumannya? 

28. Apakah guru memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan 

kreatifitasnya? 

29. Apakah guru memberikan tugas pada siswa? 

30. Apakah guru mengadakan ulangan dalam pembelajaran seni tari? 

31. Apakah guru menyampaikan hasil belajar siswa? 

32. Apakah guru mempunyai program dalam usaha meningkatkan motivasi 

siswa pada pembelajaran seni tari? 

33. Bagaimana pendapat ibu terhadap motivasi yang ibu berikan? 

34. Apakah siswa dapat menerima motivasi yang diberikan guru? 
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Daftar Wawancara Siswa (SW) 

1. Bagaimana perasaan anda dalam mengikuti pembelajaran seni tari? 

2. Apakah pembelajaran yang diberikan guru menyenangkan? 

3. Tarian apa yang diberikan oleh guru? Apa kamu menyukainya? 

4. Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran ketika guru 

menggunakan media pembelajaran seperti musik dan video? 

5. Mengapa kamu lebih bersemangat? 

6. Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran ketika guru 

menggunakan model pembelajaran? 

7. Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran ketika guru 

memberikan cerita pengalaman pribadinya? 

8. Mengapa kamu lebih bersemangat? 

9. Apakah guru sering memberikan pujian? 

10. Kapan guru memberikan kamu pujian? 

11. Apakah kamu pernah dihukum guru? 

12. Kenapa kamu dihukum guru? 

13. Apakah guru menyampaikan nilai yang kamu dapat? 

14. Apakah kamu selalu mengikuti gerakan tari yang diberikan guru? 
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Lampiran  3 

Pedoman Observasi 

 

A. Tujuan  

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi untuk mengetahui dan 

memperoleh data tentang usaha yang dilakukan guru untuk memotivasi 

siswa dalam pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal.  

B. Fokus 

Penelitian ini difokuskan pada: 

1. Pembelajaran seni tari di SD Negeri Debong Lor Kota Tegal.  

2. Usaha guru dalam memotivasi sisiwa pada pembelajaran Seni Tari.  

C. Kisi-kisi Observasi 

1. Mengamati pelaksanaan proses pembelajaran seni tari. 

2. Mengamati usaha yang muncul dalam memotivasi siswa pada 

pembelajaran seni tari . 

3. Mengamati bentuk motivasi guru dalam pembelajaran seni tari 

D. Pedoman Observasi  

a. Petunjuk: berikut ini terdapat beberapa pernyataan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan proses pembelajaran seni tari, usaha guru 

memotivasi siswa dalam pembelajaran seni tari, dan bentuk motivasi 

guru. Bacalah setiap pernyataan dan berilah tanda centang (Ѵ), jika 

guru yang diamati melakukan kegitan tersebut:  

No Indikator Ya Tidak Keterangan 

1. Guru mengucapkkan salam     

2. Guru mengabsen siswa    

3. Guru melakukan apersepsi    

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    
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5. Guru mengingatkan pada gerakan tari 

sebelumnya 

   

6. Meminta siswa mengulang gerakan tari 

sebelumnya 

   

7. Membangkitkan rasa ingin tahu siswa saat 

pembelajaran 

   

8 Guru mengamati saat siswa melakukan 

gerak tari 

   

9. Guru  memberikan materi gerak tari yang 

mudah diikuti siswa 

   

10. Guru melibatkan siswa dalam 

mencontohkan gerak tari 

   

11. Guru menggunakan media pembelajaran 

untuk membangkitkan motivasi siswa. 

   

12. Guru menggunakan model pembelajaran 

untuk membangkitkan motivasi siswa. 

   

13. Guru menceritakan pengalaman pribadi 

untuk membangkitkan motivasi siswa. 

   

14. Memperlihatkan contoh video tari untuk 

membangkitkan motivasi belajar seni tari 

   

15. Mendengarkan musik pada siswa untuk 

memotivasi gerak tari anak 

   

16. Menggunakan pujian verbal ketika siswa 

melakukan gerakan tari dengan benar  

   

17. Memberi hadiah kepada siswa yang aktif     

18. Mengadakan kerja kelompok    

19. Menciptakan persaingan dalam 

pembelajaran 

   

20. Guru memberikan tugas pada siswa    

21. Guru mengadakan ulangan    

22. Memperhatikan siswa-siswa yang 

melakukan perilaku yang bertentangan 

dengan perintah guru  

   

23. Guru memberikan hukuman pada siswa 

yang berperilaku menyimpang 

   

24. Memberi nilai sesuai dengan kemampuan 

siswa 
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Tegal                      2016 

Pengamat  

     

 

 

        Siti Damayanti 

     

 

Lampiran 4 

 PEMERINTAH KOTA TEGAL 

        DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG LOR 
      Alamat: Jl. Dewi Sartika No. 149, Kota Tegal. Telp (0283) 357257 

 

 DAFTAR NAMA SISWA KELAS III SD NEGERI DEBONG LOR 

KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 

25. Melakukan penilaian pada akhir 

pembelajaran  

   

26. Guru menutup pembelajaran    

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Faradhilah P 

2 Asril Awaludin L 

3 Rafly Ardiansyah L 

4 Rifqi Nur Azis L 

5 Winda Trisuciati P 

6 Aditia Pramudiono L 

7 Alika Besty Reviana P 

8 Amalia Rizkiana Putri P 

9 Ananda Adi Mulya Kusuma L 

10 Anggi Nur Hidayati P 

11 Anggi Trie Anjani P 

12 Armi Arsyiamalia P 

13 Chelsie Maldini P 

14 Claudia Eka Paramita P 

15 Daffa Vemas Reinhansyah L 

16 Iqbal Febrian L 

17 M. Tomy Setiawan L 
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18 Nabila Hainunisa Wimbadi P 

19 Naura Azahra P 

20 Naylal Muna P 

21 Nova Wulansari P 

22 Qodima Arya Suta L 

23 Reno Satriyo L 

24 Rifqi Maulana Akbar L 

25 Riyanti P 

26 Ryan Firdiansyah  L 

27 Sabila Khoerun Nisa P 

28 Salma Nasbillah P 

29 Salsabila Shifaaur Rahma P 

30 Tiara Adya Mecca P 

31 Tyas Ayu Ningrum P 

32 Vinna Soffiana Wijaya P 

33 Ridho Pangestu L 

34 Isti Kharomah P 

35 Muhammad Fajar Ghifari L 

36 Tarista Oktavianusda P 

37 Naufa Nazhifah Azzahra P 

38 Muhammad Rangga L 

39 Qountrunnada Putri P 

40 Hana P 

Jumlah 40 Siswa L:15 

P:25 
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Lampiran 5 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG LOR 
Alamat: Jl. Dewi Sartika No. 149, Kota Tegal. Telp (0283) 357257 

 

DAFTAR NILAI SENI TARI SISWA KELAS III 

SD NEGERI DEBONG LOR KOTA TEGAL 

No Nama Siswa Nilai KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 

1 Faradhilah 83 Ѵ  

2 Asril Awaludin 78 Ѵ  

3 Rafly Ardiansyah 78 Ѵ  

4 Rifqi Nur Azis 79 Ѵ  

5 Winda Trisuciati 78 Ѵ  

6 Aditia Pramudiono 82 V  

7 Alika Besty Reviana 85 Ѵ  

8 Amalia Rizkiana Putri 83 Ѵ  

9 Ananda Adi Mulya Kusuma 78 Ѵ  

10 Anggi Nur Hidayati 86 Ѵ  

11 Anggi Trie Anjani 78 Ѵ  

12 Armi Arsyiamalia 80 Ѵ  

13 Chelsie Maldini 86 V  

14 Claudia Eka Paramita 85 Ѵ  

15 Daffa Vemas Reinhansyah 86 Ѵ  

16 Iqbal Febrian 82 Ѵ  

17 M. Tomy Setiawan 78 Ѵ  



186 

 

 

 

18 Nabila Hainunisa Wimbadi 85 Ѵ  

19 Naura Azahra 78 Ѵ  
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Lampiran  6 
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CATATAN LAPANGAN 1 

Kode   : KS 

Tempat  : SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Hari/ Tanggal  : Jumat, 01 April 2016 

Responden  : Mastur Alwi, S.Pd. I 

Jabatan  : Kepala Sekolah SD Negeri Debong Lor  

Waktu   : 08.30-09.30 WIB 

Tujuan  :Menyerahkan surat izin penelitian, 

memperoleh data profil SD Negeri Debong 

Lor Kota Tegal dan pelaksanaan 

pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan 

Pada hari Jumat, 01 April 2016 pukul 08.30 – 09.30 WIB, peneliti menemui 

Kepala Sekolah SD Negeri Debong Lor Kota Tegal, Bapak Mastur Alwi, S.Pd. I 

Peneliti mengawali dengan penyerahan surat izin penelitian yang diberikan 

kampus dan BAPPEDA. Peneliti  menanyakan kepada beliau apakah beliau 

bersedia diwawancara oleh peneliti, beliau menyanggupi dengan senang hati. 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut. 

(P)  : Selamat pagi, Pak Mastur, Mohon maaf mengganggu aktifitas  

Bapak. Sejak kapan Bapak menjabat Kepala Sekolah di SD ini? 

(R)  : Sejak 2014 

(P) :  Bagaimana pembelajaran seni tari di sekolah ini? 
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(R) : Pelaksanaan pembelajaran seni tari ini dilaksanakan sebagai mata 

pelajaran SBK, dan dilaksanakan setiap minggu satu kali 

pembelajaran, untuk semua siswa kelas I sampai kelas VI pada hari 

kamis  

(P) : Apakah program pembelajaran seni tari berjalan lancar? 

(R)  : Ya 

 (P) : Bagaimana Bapak menilai pembelajaran seni tari yang 

dilaksanakan Ibu Djasika? 

(R) : Bu Djasika Putri Asih adalah guru seni tari yang profesional 

kemudian bertanggung jawab, artinya itu setiap beliau 

melaksanakan tugas yang diberikan dilaksanakan dengan baik 

(P) : Sebagai Kepala Sekolah dukungan apa yang diberikan untuk 

kelancaran proses pembelajaran seni tari? 

(R) : Sarana prasarana yang berkaitan dengan dengan pembelajaran seni 

tari 

(P) : Media pendukung apa saja yang disediakan sekolah untuk 

memperlancar pembelajaran? 

(R) : Tape Recorder, TV, pakaian seni tari, anggaran, ruangan untuk 

pembelajaran, dan LCD 
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(P) : Menurut Bapak, apa usaha yang dilakukan guru seni tari dalam            

memotivasi siswa? 

(R) : Mengaktifkan siswa dan keseriusan belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran, dan memanfaatkan media 

pembelajaran yang ada seperti Tape Recorder dan laptop, 

(P)  : Apakah bu Djasika sering bercerita tentang pengalamannya 

untuk memotivasi siswa ? 

(R)  : Ya, serta saya lihat bu Djasika sering memberikan cerita pengalaman 

pribadi untuk memotivasi siswa. 

(P) : Apa bentuk motivasi yang diberikan guru seni tari dalam 

memotivasi siswa? 

(R) : Pujian dan hukuman. Pujian diberikan pada siswa yang aktif dan 

berprestasi, sedangkan hukuman diberikan pada siswa yang 

menyimpang dari perintah guru 

(P) : Bagaimana sikap siswa terhadap usaha motivasi yang guru 

lakukan? 

(R) : Antusias siswa sangat tinggi 

(P) : Prestasi apa yang dicapai dalam bidang seni di sekolah ini? 

(R) : Sering menjuari perlombaan baik ditingkat kecamatan maupun kota, 

namun belum sampai tingkat provinsi. 
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CATATAN LAPANGAN 2 

Kode   : GST 

Tempat  : SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 17 Maret 2016 

Responden  : Djasika Putri Asih 

Jabatan  : Guru Tari SD Negeri Debong Lor  

Waktu   : 11.00-12.00 WIB  

Tujuan  : Memperoleh data profil guru tari, proses 

pembelajaran tari, usaha guru dalam 

memotivasi siswa, dan bentuk motivasi 

yang diberikan guru pada siswa. 

Pada hari, Kamis, 17 Maret 2016 peneliti menemui Ibu Djasika Putri Asih selaku 

guru tari SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Peneliti menunggu beliau selesai 

mengajar. Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut 

dideskripsikan sebagai berikut. 

(P)  : Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni tari di sekolah ini? 

(R) : Pelaksanaan pembelajaran seni tari di SD ini ikut masuk dalam SBK, 

dan untuk jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada hari kamis, 

khususnya untuk kelas III dilaksanakan jam 10.00 s/d 11.00.  

(P) : Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran seni tari di 

sekolah ini? 

(R) : Sangat bagus, terbukti mereka selalu menunggu jam pelajaran seni 

tari, hal tersebut karena bagi siswa pada pembelajaran seni tari siswa 
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lebih bebas mengekspresikan geraknya, dan siswa tidak harus duduk 

dikelas dan mendengarkan guru menyampaikan teori. Mereka lebih 

senang ketika diajak menari. Nilai yang didapat siswa juga sudah 

bagus-bagus 

(P) : Indikator apa yang ingin dicapai guru? 

(R) : Indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran seni tari itu hanya 

untuk memperkenalkan siswa gerak-gerak dasar. Dengan demikian 

badan siswa tidak akan lagi kaku. Apalagi nanti di SMP dan SMA 

mereka juga belajar seni tari lagi, dengan begitu setidaknya siswa 

sudah mengetahui gerak dasar menari. 

(P) : Apa yang menjadi penilaian dalam pembelajaran tari? 

(R) : Untuk penilaian saya ambil dari kehadiran siswa, melalui gerakan 

yang berdasarkan 3 aspek yaitu: wiraga, wirama, dan wirasa, selain 

itu fokus belajar mereka mengikuti pembelajaran. 

(P) : Bagaimana karakteristik siswa sekolah ini? 

(R)  : Menurut saya anak kelas III itu cenderung cepat bosan, jadi saya 

harus pintar-pintar mencari cara untuk membuat siswa kembali fokus  

(P) : Bagaimana tingkat kreatifitas siswa dalam pembelajaran? 

(R)  : Untuk kreatifitas siswa kelas III masih kurang, karena masih sering 

mengikuti gerakan-gerakan yang guru ajarkan 

(P) : Apa Ibu sudah memahami karakteristik siswa di SD ini? 

(R) : Sudah, kalo saya belum memahami karakteristik mereka takutnya 

dalam pembelajaran saya mengalami kesulitan.  
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(P) : Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran seni 

tari? 

(R)  : Untuk antusias siswa menurut saya cukup bagus. 

(P) : Adakah siswa yang tidak tertarik mengikuti pembelajaran seni 

tari ? 

(R) : Ada 

(P)  : Bagaimana sikap guru terhadap siswa yang kurang tertarik 

dengan pembelajaran seni tari? 

(R) : Saya tidak akan memaksakan mereka, karena kalo dipaksa nanti 

hasilnya malah tidak bagus. Solusinya saya memberikan pengertian 

kepada siswa yang kurang tertarik, jika mereka memiliki kekurangan 

dalam hal materi pelajaran, setidaknya mereka memiliki 

keterampilan lain. Karena pandai saja itu tidak cukup kalo tidak 

memiliki keterampilan. 

(P)  :Bagaimana sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seni 

tari? 

(R) : Untuk sarana dan prasarana sejauh ini sudah cukup baik 

(P)  : Apa saja sarana dan prasarana yang telah disediakan sekolah? 

(R) : Tape Recorder, TV, roll kabel, dan ruangan untuk 

pembelajaran, dan LCD 

 (P) : Apakah ibu memanfaatkan sarana dan prasarana yang 

tersedia? 

(R) : Ya 
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(P)  : Dalam pelaksanaan pembelajaran seni tari apa hambatan yang 

dialami guru? 

(R) : Hambatan dalam pembelajaran dari siswa yang kurang berminat 

(P)  : Apa yang menyebabkan faktor penghambat tersebut muncul? 

(R) : Persepsi siswa tentang menari, dan mereka masih merasa malu 

(P)  : Bagaimana ibu mengatasi hambatan tersebut? 

(R) : Melakukan pendekatan pada siswa-siswa yang bermasalah 

(P)  : Bagaimana motivasi siswa kelas III dalam mengikuti 

pembelajaran seni tari? 

(R) : Sangat bagus, dalam pembelajaran seni tari mereka nilainya juga 

bagus-bagus 

(P)  : Bagaimana usaha guru dalam memotivasi siswa kelas III pada 

pembelajaran seni tari? 

(R) : Kalo untuk usaha yang saya lakukan untuk memotivasi kelas III 

dengan menggunakan metode pembelajaran, media, dan cerita 

pengalaman pribadi saya yang berkaitan dengan menari, untuk 

penggunaan metode saya sesuaikan dengan materi yang saya akan 

ajarkan. Saya menyadari bahwa perkembangan zaman sekarang juga 

semakin maju, sehingga saya harus mengikuti perkembangan 

tersebut, termasuk perkembangan dalam pengembangan model 

pembelajaran yang banyak diterapkan oleh guru-guru  

(P)   : Model pembelajaran apa yang ibu gunakan  untuk memotivasi 

siswa?  
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(R) : Pada pembelajaran seni tari saya sering menggunakan model 

pembelajaran langsung (Direct Intruction), alasan saya memilih 

metode dan model ini karena sesuai dengan materi yang saya berikan 

pada kelas III yaitu tari bertema. Namun untuk menyampaikan 

materi saya masih menggunakan metode ceramah, karena metode ini  

masih sangat dibutuhkan agar materinya tersampaikan pada siswa. 

(P)  : Media pembelajaran apa yang ibu gunakan  untuk memotivasi 

siswa? 

(R) : Untuk media yang saya sering gunakan dengan media audio dan 

audio visual, alasan saya menggunakan audio karena siswa lebih 

bersemangat melakukan gerak ketika gerakan mereka diiringi dengan 

musik. Musik merupakan salah satu unsur seni tari, dengan demikian 

nanti gerakan siswa akan lebih berenergi, selain itu gerakannya akan 

lebih baik dan penuh penghayatan. Kalo untuk video saya berikan 

untuk referensi mereka dan agar mereka tidak bosan saat 

pembelajaran dan mereka mendapatkan banyak contoh gerak tari.  

(P) :Mengapa Ibu memilih menceritakan pengalaman guru untuk 

memotivasi siswa? 

(R) : Karena siswa pada  umumnya akan lebih menerima penejalasan guru 

bila diberi contoh yang nyata, daripada contoh yang tidak bisa 

dibuktikan kebenarannya. 

(P)  : Bagaimana bentuk motivasi yang diberikan guru dalam 

pembelajaran seni tari?  
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(R)  : Bentuk motivasi yang saya berikan bermacam-macam, spontan saja 

ketika mereka harus dipuji atas prestasinya 

(P)  : Apa guru memberikan pujian pada siswa yang melakukan gerak 

tari dengan benar? 

(R) : Ya biasanya pujian yang saya berikan berupa kata-kata, misalnya 

bagus, hebat, dan memberi mereka jempol. Bentuk motivasi yang 

saya pilih adalah dengan memberikan pujian pada siswa baik yang 

berprestasi maupun yang aktif dalam pembelajaran. Saya memilih 

pujian karena anak-anak itu senang dipuji, khususnya untuk kelas III, 

mereka sangat senang ketika mendapat pujian guru dan tepuk tangan 

dari teman-temannya 

(P) : Untuk memotivasi siswa, Apakah ada kerja kelompok dalam 

pembelajaran seni tari? 

(R) : Tidak,  

(P)  : Apakah guru menciptakan persaingan antar siswa? 

(R) : Tidak 

(P) : Bagaimana sikap guru pada siswa yang memiliki minat tinggi 

pada pembelajaran? 

(R) : Memberi perhatian lebih, karena siswa yang berminat itu nantinya 

akan menjadi bibit untuk perlombaan 

(P) : Apa guru memberikan hukuman pada siswa yang berperilaku 

menyimpang? Jika ya apa hukumannya? 



198 

 

 

 

(R) : Ya, saya memberikan hukuman pada siswa yang menyimpang, 

hukuman yang saya berikan mungkin disuruh membersihkan tempat-

tempat yang kotor, kalo tidak ya disuruh menari sendiri. Saya tidak 

memberikan hukuman berupa hukuman fisik seperti memukul, 

biasanya siswa yang dihukum itu siswa yang kurang berminat 

mengikuti pembelajaran seni tari, karena mereka di kelas hanya 

mengganggu teman-temannya. 

(P) : Apakah guru memberikan kesempatan siswa untuk 

mengembangkan kreatifitasnya? 

(R) : Ya 

(P) : Apakah guru memberikan tugas pada siswa? 

(R) : Kadang-kadang 

(P) : Apakah guru mengadakan ulangan dalam pembelajaran seni 

tari? 

(R) : Tidak 

(P) : Apakah guru menyampaikan hasil belajar siswa? 

(R) : Tidak 

(P)  :Apakah guru mempunyai program dalam usaha meningkatkan 

motivasi siswa pada pembelajaran seni tari? 

(R) : Tidak 

(P)  : Bagaimana pendapat ibu terhadap motivasi yang ibu berikan? 

(R) : Direspon baik siswa, terbukti dari hasil belajar mereka dalam seni 

tari bagus-bagus. 
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CATATAN LAPANGAN 3 

   Kode   : SW 1 

Tempat  : SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Hari/ Tanggal  : Selasa 29 Maret 2016 

Responden  : Claudia Eka Paramita 

Jabatan  : Siswa Kelas III 

Waktu   : 09.00-09.15 WIB 

Tujuan   : Memperoleh data profil siswa, usaha guru, 

bentuk motivasi dan akibat dari motivasi 

yang diberikan guru 

Pada hari Selasa, 29 Maret 2016 pukul 09.00-09.15 WIB, peneliti menemui siswa 

kelas III untuk diwawancarai. Yang pertama diwawancarai yaitu Claudia Eka 

Paramita. Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut 

dideskripsikan sebagai berikut. 

(P)  :Bagaimana perasaan anda dalam mengikuti pembelajaran seni 

tari? 

(R) : Sangat senang, karena pembelajarannya sangat menarik dan tidak 

membosankan 

(P) :Apakah pembelajaran yang diberikan guru menyenangkan? 

(R) : Ya, sangat menyenangkan 

(P) :Tarian apa yang diberikan oleh guru? Apa kamu menyukainya? 

(R) : Tarian bertani, sangat menyukainya 
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(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru menggunakan media pembelajaran seperti musik 

dan video? 

(R) : Ya 

(P) : Mengapa kamu lebih bersemangat? 

(R) : Karena dengan mendengarkan musik saya bergeraknya lebih 

bersemangat, dengan menonton video saya tidak akan kebingungan 

ketika guru meminta saya untuk mencontohkan suatu gerakan tari. 

(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru menggunakan model pembelajaran? 

(R) : Ya 

(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru memberikan cerita pengalaman pribadinya? 

(R) : Ya 

(P) : Mengapa kamu lebih bersemangat? 

(R) : Karena cerita pengalaman guru sangat menginspirasi 

(P) :Apakah guru sering memberikan pujian? 

(R) : Ya 

(P) : Kapan guru memberikan kamu pujian? 

(R) : Ketika saya melakukan gerak tari dengan benar 

(P) : Apakah kamu pernah dihukum guru? 
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CATATAN LAPANGAN 4 

   Kode   : SW. 2 

Tempat  : SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Hari/ Tanggal  : Selasa 29 Maret 2016 

Responden  : Rifqi Maulana Akbar 

Jabatan  : Siswa Kelas III 

Waktu   : 09.15-09.30 WIB 

Tujuan   : Memperoleh data profil siswa, usaha guru, 

bentuk motivasi dan akibat dari motivasi 

yang diberikan guru 

Pada hari Selasa, 29 Maret 2016 pukul 09.15-09.30 WIB, peneliti menemui siswa 

kelas III untuk diwawancarai. Yang kedua diwawancarai yaitu Rifqi Maulana 

Ardi. Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut 

dideskripsikan sebagai berikut. 

(P) :Bagaimana perasaan anda dalam mengikuti pembelajaran seni 

tari? 

(R) : Senang, karena pembelajarannya tidak seperti matematika, hitung-

hitungan 

(P) :Apakah pembelajaran yang diberikan guru menyenangkan? 

(R) : Ya,  menyenangkan 

(P) :Tarian apa yang diberikan oleh guru? Apa kamu menyukainya? 

(R) : Tarian bertani, sangat menyukainya 
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(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru menggunakan media pembelajaran seperti musik 

dan video? 

(R) : Ya 

(P) : Mengapa kamu lebih bersemangat? 

(R) : Karena dengan mendengarkan musik saya bergeraknya lebih 

bersemangat, dan dengan video saya belajarnya tidak mudah bosan 

(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru menggunakan model pembelajaran? 

(R) : Ya 

(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru memberikan cerita pengalaman pribadinya? 

(R) : Ya 

(P) : Mengapa kamu lebih bersemangat? 

(R) : Karena cerita pengalaman yang diceritakan guru sangat menarik 

(P) :Apakah guru sering memberikan pujian? 

(R) : Ya 

(P) : Kapan guru memberikan kamu pujian? 

(R) : Saat saya melakukan gerak tari yang diberikan guru dengan benar 

(P) : Apakah kamu pernah dihukum guru? 

(R) : Ya 
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CATATAN LAPANGAN 5 

   Kode   : SW. 3 

Tempat  : SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Hari/ Tanggal  : Selasa 29 Maret 2016 

Responden  : Tyas Ayu Ningrum 

Jabatan  : Siswa Kelas III 

Waktu   : 09.30-09.45 WIB 

Tujuan   : Memperoleh data profil siswa, usaha guru, 

bentuk motivasi dan akibat dari motivasi 

yang diberikan guru 

Pada hari Selasa, 29 Maret 2016 pukul 09.30-09.45 WIB, peneliti menemui siswa 

kelas III untuk diwawancarai. Yang ketiga diwawancarai yaitu Tyas Ayu 

Ningrum. Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut 

dideskripsikan sebagai berikut. 

(P) :Bagaimana perasaan anda dalam mengikuti pembelajaran seni 

tari? 

(R) : Sangat senang, karena pembelajarannya menari-nari dan saya senang 

menari 

(P) :Apakah pembelajaran yang diberikan guru menyenangkan? 

(R) : Ya, sangat menyenangkan 

(P) : Tarian apa yang diberikan oleh guru? Apa kamu menyukainya? 

(R) : Tarian bertani, suka 
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(P) :Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran ketika 

guru menggunakan media pembelajaran seperti musik dan 

video? 

(R) : Ya 

(P) : Mengapa kamu lebih bersemangat? 

(R) : Karena dengan mendengarkan musik gerakan saya lebih baik, dan 

dengan menonton video saya lebih senang belajar dan tidak bosan 

(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru menggunakan model pembelajaran? 

(R) : Ya 

(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru memberikan cerita pengalaman pribadinya? 

(R) : Ya 

(P) : Mengapa kamu lebih bersemangat? 

(R) : Karena cerita pengalaman guru sangat menginspirasi 

(P) :Apakah guru sering memberikan pujian? 

(R) : Ya 

(P) : Kapan guru memberikan kamu pujian? 

(R) : Ketika saya berani manari di depan 

(P) : Apakah kamu pernah dihukum guru? 

(R) : Tidak 
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CATATAN LAPANGAN 6 

   Kode   : SW.4 

Tempat  : SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Hari/ Tanggal  : Selasa 29 Maret 2016 

Responden  : Riyanti 

Jabatan  : Siswa Kelas III 

Waktu   : 09.45-10.00. WIB 

Tujuan   : Memperoleh data profil siswa, usaha guru, 

bentuk motivasi dan akibat dari motivasi 

yang diberikan guru 

Pada hari Selasa, 29 Maret 2016 pukul 09.45-10.00 WIB, peneliti menemui siswa 

kelas III untuk diwawancarai. Yang keempat diwawancarai yaitu Riyanti. Hasil 

wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan sebagai 

berikut. 

(P) :Bagaimana perasaan anda dalam mengikuti pembelajaran seni 

tari? 

(R) : Sangat senang, karena gurunya tidak galak 

(P) : Apakah pembelajaran yang diberikan guru menyenangkan? 

(R) : Ya, senang 

(P) : Tarian apa yang diberikan oleh guru? Apa kamu menyukainya? 

(R) : Tarian bertani, sangat suka 
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(P) :Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran ketika 

guru menggunakan media pembelajaran seperti musik dan 

video? 

(R) : Ya 

(P) : Mengapa kamu lebih bersemangat? 

(R) : Karena dengan mendengarkan musik saya lebih menghayati 

gerakannya, dan dengan menonton video saya mendapatkan banyak 

referensi gerakan 

(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru menggunakan model pembelajaran? 

(R) : Ya 

(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru memberikan cerita pengalaman pribadinya? 

(R) : Ya 

(P) : Mengapa kamu lebih bersemangat? 

(R) : Karena cerita pengalaman guru sangat menginspirasi 

(P) :Apakah guru sering memberikan pujian? 

(R) : Ya 

(P) : Kapan guru memberikan kamu pujian? 

(R) : Saat saya bisa melakukan gerakan tari yang dicontohkan guru 

(P) : Apakah kamu pernah dihukum guru? 



211 

 

 

 

 

  



212 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 7 

   Kode   : SW.5 

Tempat  : SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Hari/ Tanggal  : Selasa 29 Maret 2016 

Responden  : Alika Betsi A. 

Jabatan  : Siswa Kelas III 

Waktu   : 10.00-10.15 WIB 

Tujuan   : Memperoleh data profil siswa, usaha guru, 

bentuk motivasi dan akibat dari motivasi 

yang diberikan guru 

Pada hari Selasa, 29 Maret 2016 pukul 09.00-09.15 WIB, peneliti menemui siswa 

kelas III untuk diwawancarai. Yang kelima diwawancarai yaitu Alika Betsi A. 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut. 

(P) :Bagaimana perasaan anda dalam mengikuti pembelajaran seni 

tari? 

(R) : Sangat senang, karena pembelajarannya tidak membosankan, dan 

guru sering menontonkan video 

(P) : Apakah pembelajaran yang diberikan guru menyenangkan? 

(R) : Ya, senang sekali 

(P) : Tarian apa yang diberikan oleh guru? Apa kamu menyukainya? 

(R) : Tarian bertani, sangat menyukainya 



213 

 

 

 

(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru menggunakan media pembelajaran seperti musik 

dan video? 

(R)  : Ya 

(P) : Mengapa kamu lebih bersemangat? 

(R) : Karena dengan mendengarkan musik saya lebih bersemangat dan 

dengan menonton vidoe saya tidak bosan menari 

(R) : Ya 

(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru menggunakan model pembelajaran? 

(R) : Ya 

(P) : Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti pembelajaran 

ketika guru memberikan cerita pengalaman pribadinya? 

(R) : Ya 

(P) : Mengapa kamu lebih bersemangat? 

(R) : Karena cerita pengalaman guru banyak hal yang bermanfaat 

(P) : Apakah guru sering memberikan pujian? 

(R) : Ya 

(P) : Kapan guru memberikan kamu pujian? 

(R) : Ketika saya berani menari 

(P) : Apakah kamu pernah dihukum guru? 
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CATATAN OBSERVASI 

No. Tanggal Tempat  Informan  Keterangan 

1 22 Oktober 2015 SD Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal  

Kepala Sekolah 

SD Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Meminta izin 

untuk 

mengadakan 

penelitian dan 

menyerahkan 

surat izin 

observasi awal 

pendahuluan 

2 29 Oktober 2015 SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Guru Seni Tari 

SD Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal  

Meminta izin 

untuk 

mengadakan 

penelitian dan 

melihat proses 

pembelajaran 

seni tari dan 

meminta data 

siswa Kelas III 

3 07 Januari 2016 SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Guru Seni Tari 

SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Melihat proses 

pembelajaran 

seni tari 

4 17 Maret 2016 SD Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Kepala Sekolah 

SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Menyerahkan 

Surat izin 

penelitian dari 

kampus dan 

BAPPEDA 

5 17 Maret 2016 SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Guru Seni Tari 

SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Melakukan 

observasi dan 

wawancara 

pembelajaran 

seni tari, serta 

meminjam RPP 

6 30 Maret 2016 SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Kepala Sekolah 

SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Meminta data 

profil SD  
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7 30 Maret 2016 SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Siswa kelas III 

SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Wawancara  

tentangusaha 

guru dalam 

pembelajaran 

seni tari  

8.  01 April 2016 SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Kepala Sekolah 

SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Melakukan 

wawancara 

dsengan kepala 

sekolah 

9 07 April 2016 SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Guru Seni Tari 

SD  Negeri 

Debong Lor 

Kota Tegal 

Meminta daftar 

Nilai siswa  
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Lampiran 7 

No Wawancara Kode Halaman 

Pelaksanaan Pembelajaran  Seni Tari di SD Negeri 

Debong Lor Kota Tegal (PELSEN) 

1. Pelaksanaan pembelajaran seni tari ini dilaksanakan 

sebagai mata pelajaran SBK, dan dilaksanakan 

setiap minggu satu kali pembelajaran, untuk semua 

siswa kelas I sampai kelas IV pada hari kamis 

KS 188 

2 Sekolah menginginkan di samping anak bisa 

menari seperti mempertahankan budaya daerah atau 

seni daerah dan menjuarai lomba sampai tingkat 

nasional 

KS 191 

3 Pelaksanaan pembelajaran seni tari di SD ini ikut 

masuk dalam SBK, dan untuk jadwal pelaksanaan 

dilakuksanakan pada hari kamis, khususnya untuk 

kelas III dilaksanakan jam 10.00 s/d 11.00. 

GST 192 

4. Indikator yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran seni tari itu hanya untuk 

memperkenalkan siswa gerak-gerak dasar. 

Dengan demikian badan siswa tidak akan lagi 

kaku. Apalagi nanti di SMP dan SMA mereka 

juga belajar seni tari lagi, dengan begitu 

setidaknya siswa sudah mengetahui gerak 

dasar menari. 

 

GST  

193 

5. saya memberikan pengertian kepada siswa yang 

kurang tertarik, jika mereka memiliki kekurangan 

dalam hal materi pelajaran, setidaknya mereka 

memiliki keterampilan lain. Karena pandai saja itu 

tidak cukup kalo tidak memiliki keterampilan. 

GST 194 

Pembelajaran Seni Tari di SD Negeri Debong Lor Kota 

Tegal (PROSEN) 

6. Bu Djasika Putri Asih adalah guru seni tari yang 

profesional kemudian bertanggung jawab, artinya 

KS 189 
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itu setiap beliau melaksanaan tugas yang diberikan 

dilaksanakan dengan baik 

7. Sarana prasarana yang berkaitan dengan dengan 

pembelajaran seni tari 

KS 189 

8. Tape Recorder,TV, pakaian seni tari, anggaran, 

ruangan untuk pembelajaran, dan LCD 

KS 189 

9. Untuk penilaian saya ambil dari kehadiran siswa, 

selain itu melalui gerakan yang berdasarkan 3 aspek 

yaitu: wiraga, wirasa, dan wirama, selain itu fokus 

belajar mereka mengikuti pembelajaran. 

GST 193 

10. Untuk sarana dan prasarana sejauh ini sudah cukup 

baik 

GST 194 

11. Tape Recorder, TV, roll kabel, ruangan untuk 

pembelajaran, dan LCD 

GST 194 

Usaha Guru Seni Tari Memotivasi Siswa Kelas III dalam 

Pembelajaran Seni Tari SD Negeri Debong Lor Kota 

Tegal (SAGUR) 

12 Dengan mengaktifkan siswa dan keseriusan belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran, 

dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada 

seperti Tape Recorder dan laptop 

KS 190 

13. Kalo untuk usaha saya dalam memotivasi 

siswa, menggunakan model pembelajaran, 

media, dan cerita pengalaman pribadi saya 

yang berkaitan dengan menari, untuk 

penggunaan model saya sesuaikan dengan 

materi yang saya akan ajarkan. Saya 

menyadari bahwa perkembangan zaman 

sekarang juga semakin maju, sehingga saya 

harus mengikuti perkembangan tersebut, 

termasuk perkembangan model pembelajaran 

yang banyak diterapkan oleh guru-guru.   

GST 195 

14. Pada pembelajaran seni tari saya sering 

menggunakan model pembelajaran Direct 

Intruction (pembelajaran langsung), alasan saya 

GST 196 
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memilih metode ini karena metode ini sesuai 

dengan materi yang saya berikan pada kelas III 

yaitu tari bertema. Namun untuk menyampaikan 

materi saya masih menggunakan metode ceramah, 

karena metode ini masih sangat dibutuhkan agar 

materinya tersampaikan pada siswa 

15 Untuk media yang saya sering gunakan dengan 

media audio dan audiovisual, alasan saya 

menggunakan audio karena siswa lebih 

bersemangat melakukan gerak ketika gerakan 

mereka diiringi dengan musik. Musik merupakan 

salah satu unsur seni tari, dengan demikian nanti 

gerakan siswa akan lebih berenergi, selain itu 

gerakannya akan lebih baik dan penuh 

penghayatan. Kalo untuk video saya berikan untuk 

referensi mereka dan agar mereka tidak bosan saat 

pembelajaran dan mereka mendapatkan banyak 

contoh gerak tari 

GST 196 

16. pada umumnya siswa lebih menerima penjelasan 

guru bila diberi contoh yang nyata, daripada contoh 

yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya 

GST 196 

17. karena dengan mendengarkan musik saya 

bergeraknya lebih bersemangat, dengan 

menonton video saya tidak akan 

kebingungan ketika guru meminta saya untuk 

mencontohkan suatu gerakan tari 

SW1 201 

18. karena dengan mendengarkan musik saya 

bergeraknya lebih bersemangat, dan dengan 

video saya belajarnya tidak mudah bosan 

SW2 204 

19. karena dengan mendengarkan musik gerakan 

saya lebih baik, dan dengan menonton video 

saya lebih senang belajar dan tidak bosan 

SW3 207 

20. karena dengan mendengarkan musik saya 

lebih menghayati gerakannya, dan dengan 

menonton video saya mendapatkan banyak 

contoh gerakan 

SW4 210 

21. karena dengan mendengarkan musik saya lebih 

bersemangat dan dengan menonton viedo saya 

SW5 213 
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tidak bosan menari 

22. cerita pengalaman guru sangat menginspirasi SW1 201 

23. cerita pengalaman yang diceritakan guru 

sangat menarik 

SW2 204 

24. cerita pengalaman guru banyak hal yang 

bermanfaat 

SW3 213 

Bentuk Motivasi Guru Seni Tari dalam Pembelajaran Seni Tari 

di Kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal (BENGUR) 

26. Pujian dan hukuman. Pujian diberikan pada siswa 

yang aktif dan berprestasi, sedangkan hukuman 

diberikan pada siswa yang menyimpang dari 

perintah guru 

KS 190 

27. bentuk motivasi yang saya pilih adalah dengan 

memberikan pujian pada siswa baik yang 

berprestasi maupun yang aktif dalam pembelajaran. 

Saya memilih pujian karen anak-anak itu senang 

dipuji, khususnya untuk kelas III, mereka sangat 

senang ketika mendapat pujian guru dan tepuk 

tangan dari teman-temannya 

GST 197 

28. saya memberikan hukuman pada siswa yang 

menyimpang, hukuman yang saya berikan mungkin 

disuruh membersihkan tempat-tempat yang kotor, 

kalo tidak ya disuruh menari sendiri. Saya tidak 

memberikan hukuman berupa hukuman fisik seperti 

memukul. Biasanya siswa yang dihukum itu siswa 

yang kurang berminat mengikuti pembelajaran seni 

tari, karena mereka dikelas hanya mengganggu 

teman-temannya 

GST 198 

29. saya dihukum karena saya tidak melaksanakan 

perintah guru 

SW2 205 

Akibat Usaha Guru dalam Memotivasi Siswa Kelas III 

dalam Pembelajaran Seni Tari SD Negeri Debong Lor 

Kota Tegal (KIMOT) 

30. Antusias siswa sangat tinggi KS 190 
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31. Sangat bagus, terbukti mereka selalu menunggu 

jam pelajaran seni tari, hal tersebut karena bagi 

siswa pada pembelajaran seni tari siswa lebih bebas 

mengekspresikan geraknya, dan siswa tidak harus 

duduk dikelas dan mendengarkan guru 

menyampaikan teori. Mereka lebih senang ketika 

diajak menari.nilai yang didapat siswa juga sudah 

bagus-bagus 

GST 192 

32. saya sangat senang mengikuti pembelajaran 

seni tari, karena pembelajarannya sangat 

menarik dan tidak membosankan 

SW1 200 

33. Ketika saya melakukan gerak tari dengan 

benar dan saya senang dipuji 

SW1 201 

34. Senang, karena pembelajarannya tidak seperti 

matematika, hitung-hitungan 

SW2 203 

35. Saat saya melakukan gerak tari yang 

diberikan guru dengan benardan saya 

diberikan pujian guru 

SW2 204 

36. Sangat senang, karena pembelajarannya 

menari-nari dan saya senang menari 

SW3 206 

37. ketika saya berani menari di depan kelas 

saya mendapakan tepuk tangan dari guru 

dan teman-teman 

SW3 207 

38. Sangat senang, karena gurunya tidak 

galak 

SW4 209 

39. saat saya bisa melakukan gerakan tari 

yang dicontohkan guru saya mendapat 

pujian.” 

SW4 210 

40. Sangat senang, karena pembelajarannya 

tidak membosankan, dan guru sering 

menontonkan video 

SW5 212 

41. Ketika saya berani menari, saya 

mendapatkan tepuk tangan dari guru dan 

teman-teman 

SW5 213 
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Lampiran 8 

DOKUMENTASI LOKASI SD NEGERI DEBONG LOR KOTA TEGAL 

 
Gambar 1. Papan nama SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

(Dok. Siti 2016) 

 

Gambar 2. Batas selatan dan barat SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

(Dok. Siti 2016) 
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Gambar 3. Batas utara SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

(Dok. Siti 2016) 

 

Gambar 4. Batas timur SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

(Dok. Siti 2016) 
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DOKUMENTASI SARANA PRASARANA YANG MENDUKUNG 

PEMBELAJARAN SENI TARI SD NEGERI DEBONG LOR KOTA 

TEGAL 

 

Gambar 5. LCD 

(Dok. Siti 2016) 

 

Gambar 6. Layar Proyektor 

(Dok. Siti 2016) 
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Gambar 7. Sound 

(Dok. Siti 2016) 

 

Gambar 8. Laptop 

(Dok. Siti 2016) 
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DOKUMENTASI PEMBELAJARAN SENI TARI SD NEGERI DEBONG 

LOR KOTA TEGAL 

 

Gambar 9. Ketua kelas III menyiapkan teman-temannya. 

(Dok. Siti 2016) 

 

Gambar 10. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

(Dok. Siti 2016) 
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Gambar 11. Guru Mencontohkan gerak tari 

(Dok. Siti 2016) 

 
Gambar 12. Guru meminta siswa untuk mencari gerakan tari sesuai tema 

(Dok. Siti 2016) 
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Gambar 13. Siswa mencontohkan gerak tari di depan kelas 

(Dok. Siti 2016) 

 
Gambar 14. Guru memberikan hukuman pada siswa yang berperilaku 

menyimpang 

(Dok. Siti 2016) 
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Gambar 15. Siswa menari diiringi musik 

(Dok. Siti 2016) 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

Gambar 16. Wawancara GST 

(Dok. Siti 2016) 

 

 

Gambar 17. Wawancara KS 

(Dok. Siti 2016) 
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Gambar 18. Wawancara SW. 1 

(Dok. Siti 2016) 

 

 

Gambar 19. Wawancara SW. 2 

(Dok. Siti 2016) 
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Gambar 20. Wawancara SW. 3 

(Dok. Siti 2016) 

 

 

Gambar 21. Wawancara SW. 4 

(Dok. Siti 2016) 
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Gambar 22. Wawancara SW. 5 

(Dok. Siti 2016) 
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