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ABSTRAK 
 

Wulandari, Prapti. 2011. Aktivitas dan Kreativitas Guru Sekolah Dasar Terhadap 
Pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang. 
Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I. Ika Ratnaningrm S.Pd, M.Pd. Pembimbing 
II. Drs. Sigit Yulianto. 

 
Kata Kunci : Aktivitas, Kreativitas, Pembelajaran Seni Tari. 

Mata pelajaran Seni Tari adalah bagian dari mata pelajaran Seni Budaya dan 
Keterampilan yang terdapat di Sekolah Dasar. Dalam mata pelajaran Seni Tari dapat 
diamati aktivitas dan kreativitas guru. Peneliti mengadakan penelitian dengan tujuan 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru Sekolah 
Dasar dalam mata pelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang Kabupaten 
Pemalang. 

Sampel dari penelitian ini adalah seluruh guru kelas di Gugus II Bantarbolang 
Kabupaten Pemalang yang berjumlah 55 orang, dari 9 Sekolah Dasar. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan Lembar Kuesioner, 
data dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis yang dilakukan adalah analisis 
sebelum di lapangan dan analisis di lapangan model Miles dan Huberman. Analisis 
di lapangan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verivication. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh data tentang aktivitas dan 
kreativitas guru terhadap pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang yang 
dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain latar 
belakang pendidikan, sarana dan prasarana, penguasaan materi, menganggap penting 
atau tidaknya mata pelajaran Seni Tari, metode pembelajaran, penyesuaian materi, 
menganggap penting atau tidaknya mata pelajaran Seni Tari, media pembelajaran, 
proses belajar mengajar, menganggap sulit atau tidaknya mata pelajaran Seni Tari, 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sedangkan faktor internal terdiri dari motivasi, 
kemampuan dan jenis kelamin. Dari analisis yang telah dilakukan peneliti terhadap 
faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru terhadap 
pembelajaran Seni Tari, maka dapat disimpulkan kurangnya aktivitas dan kreativitas 
guru Sekolah Dasar terhadap pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang. 
Kurangnya aktivitas dan kreativitas guru dipengaruhi oleh faktor eksternal sebesar 
50,66% dan faktor internal sebesar 74,10%. Jadi faktor internal lebih dominan 
terhadap aktivitas dan kreativitas guru. Diharapkan kepada para guru untuk dapat 
meningkatkan kemampuannya terhadap pembelajaran Seni Tari dan memperhatiakan 
bakat dan potensi siswa terhadap tari.  
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  BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu fenomena manusia yang sangat kompleks. 

Karena sifatnya yang kompleks, maka pendidikan dapat dilihat dan dijelaskan 

dengan beberapa sudut pandang, seperti dari sudut pandang psikologi, 

sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, komunikasi dan sebagainya. Oleh 

karena itu, definisi yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam, 

sehingga cukup sulit menemukan definisi yang representatif dan dapat 

diterima oleh semua pihak (Mikarsa 2007: 1.2). Secara umum pendidikan 

merupakan upaya memanusiakan manusia muda untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan yang diwujudkan dalam lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

Tujuan  Pendidikan Nasional, sebagaimana terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 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 tanggung jawab (Munib 2007: 142). Dari tujuan pendidikan nasional 
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tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan institusional SD, SLTP, SMA, 

dan Perguruan Tinggi. Tujuan institusional pada masing-masing lembaga 

pendidikan yaitu SD, SLTP, SMA, dan Perguruan Tinggi kemudian 

dijabarkan ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan masing-masing mata 

pelajaran, salah satunya adalah mata pelajaran Seni Tari yang terdapat pada 

sekolah dasar. Tujuan mata pelajaran Seni Tari yang terdapat di SD, salah 

satunya supaya siswa pandai menari dan berekspresi sesuai dengan bakat dan 

potensi yang dimiliki melalui mata pelajaran Seni Tari. 

Tari merupakan salah satu jenis seni yang direkomendasikan digunakan 

dalam proses pendidikan di sekolah. Melalui tari, anak dilatih untuk 

menggerakkan berbagai sensori motoriknya, melatih mengkordinasikan 

antara gerakan dan bunyi, menginterpretasikan pengalaman disekitarnya 

dalam gerak dan sebagainya.  

Dalam pembelajaran Seni Tari, kegiatan bermain ada di dalamnya. 

Sehingga siswa merasa senang dan dapat menyalurkan bakat dan potensinya 

terhadap tari. Bakat dan potensi yang dimiliki siswa dapat dikembangkan 

menjadi sesuatu yang berguna bagi siswa karena bakat yang dimiliki siswa 

sudah ada sejak mereka lahir dan dapat dirasakan kesenangannya jika bakat 

tersebut dapat tersalurkan dengan baik.  

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan 

pendidikan. Guru tidak hanya dituntut memiliki kemampuan 

mentransformasikan pengalamannya, memberikan keteladanan, tetapi juga 

diharapkan mampu menginspirasi siswanya agar mereka dapat 
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mengembangkan potensi diri dan memiliki akhlak yang baik (Yonny 2011: 

9). 

Bergulirnya kebijakan sertifikasi guru membuat kualitas mengajar guru 

menjadi rendah. Mata pelajaran yang sudah dijadwalkan menjadi terabaikan. 

Kebijakan sertifikasi guru membuat hasil belajar siswa semakin menurun. 

Penurunan hasil belajar tidak terlihat karena guru dapat memberi nilai akhir 

dengan baik. Adanya kebijakan profesi hendaknya membuat guru lebih 

berkualitas dari sebelumnya, seperti yang tadinya tidak ada aktivitas dan 

kreativitas terhadap pembelajaran Seni Tari menjadi ada aktivitas dan 

kretivitas guru dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari. 

Aktivitas guru dalam pembelajaran Seni Tari sangat diperlukan dan 

pembelajaran Seni Tari bermanfaat bagi siswa karena melalui pembelajaran 

Seni Tari siswa dapat menggali bakat dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki, serta dapat memotivasi siswa terhadap mata pelajaran Seni Tari. 

Sesuai dengan teori kebutuhan dan perkembangan motivasi Maslow dan 

Rangers (Anthony J. Sutich dan Miles A Vich, dalam Syamsudin, 2006: 1.9). 

Aliran psikologi ini memandang bahwa “perilaku manusia itu ditentukan oleh 

dirinya sendiri, oleh faktor internal dirinya dan bukan oleh kondisi 

lingkungan ataupun pengetahuan,” dan menurut aliran ini “proses belajar 

yang bermakana adalah belajar yang melibatkan pengalaman langsung, 

berpikir dan merasakan, oleh kehendak sendiri dan melibatkan seluruh 

pribadi siswa.” 
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 Selain itu, dengan adanya aktivitas guru terhadap pembelajaran Seni 

Tari, kreativitas siswa pun akan muncul dalam pembelajaran Seni Tari. Jika 

aktivitas guru dalam pembelajaran Seni Tari masih kurang, maka potensi 

yang ada pada diri siswa tidak akan muncul dan tidak akan tersalurkan 

sebagaimana mestinya yang diharapkan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Treffinger dalam Munandar (2009: 35), 

bahwa “pribadi yang kreatif biasanya lebih terorganisasi dalam tindakan.  

Rencana inovatif serta produk orisinil mereka telah dipikirkan dengan matang 

lebih dahulu, dengan mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul dan 

implikasinya.”  

Aktivitas dan kreativitas saling berkaitan dan melengkapi satu sama 

lain. Guru Seni Tari yang kreatif yaitu guru yang mampu menumbuhkan 

imajinasi kreatif terhadap siswa dan menghasilkan siswa yang kreatif pula 

dibidang seni tari. Guru yang kreatif diperlukan dalam mengajar mata 

pelajaran Seni Tari di sekolah untuk mencetak siswa yang kreatif dibidang 

tari. 

Mata pelajaran Seni tari merupakan bagian dari mata pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan (SBK) di Sekolah Dasar. Selain mata pelajaran 

Seni Tari, terdapat mata pelajaran seni lainnya yaitu Seni Musik, Seni Rupa, 

dan Seni Keterampilan. Kenyataan di lapangan terlihat bahwa guru di 

Sekolah Dasar pada umumnya hanya mengajarkan  Seni Rupa dan Seni 

Keterampilan. Selain itu persepsi guru yang negatif membuat pembelajaran 

Seni Tari menjadi terhambat. Padahal aktivitas dan kreativitas dalam 
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pembelajaran Seni Tari sangat diperlukan supaya pembelajaran Seni Tari 

menjadi pembelajaran yang bermakana. Sesuai dengan teori belajar yang 

diungkapkan oleh Ausbel dalam Trianto (2007: 5), bahwa “Belajar bermakna 

merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep 

relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang”. Selain itu, “dalam 

membantu siswa menenemukan sesuatu yang baru memerlukan konsep-

konsep awal yang diperlukan siswa”.  

Berdasarkan uraian di atas, muncul suatu pemikiran untuk mencari tahu 

tentang aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam mata pelajaran Seni 

Tari di gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang. 

 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Jika ada jadwal mata pelajaran SBK, guru sekolah dasar (guru kelas) 

biasanya hanya mengajarkan seni rupa saja, siswa diminta untuk 

menggambar setiap ada jadwal mata pelajaran SBK. Padahal SBK 

meliputi seni rupa, seni musik, keterampilan, dan seni tari; 

b. Guru kurang mementingkan mata pelajaran Seni Tari dibandingkan 

dengan mata pelajaran yang lain; 

c. Kurangnya aktivitas guru terhadap pembelajaran Seni Tari; 
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d. Media pembelajaran dan teknik pembelajaran yang digunakan guru 

dalam pembelajaran Seni Tari tidak menarik bagi siswa, sehingga siswa 

menjadi tidak berminat dalam seni tari dan potensi yang sudah dimiliki 

tidak dapat tersalurkan secara optimal; 

e. Setiap siswa memiliki bakat dan potensi masing-masing. Namun, guru 

kurang memperhatikan bakat dan potensi yang dimiliki setiap siswanya; 

f. Kurangnya kreativitas terhadap mata pelajaran seni tari.  

 

2. Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

a. Sampel penelitian ini adalah guru kelas di gugus II Bantarbolang 

Kabupaten Pemalang. 

b. Penelitian ini memfokuskan pada aktivitas dan kreativitas guru sekolah 

dasar dalam pembelajaran seni tari dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam 

pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang.  

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Bagaimana aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam 

pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang Kabupaten 

Pemalang? 
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b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas 

guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari di Gugus II 

Bantarbolang Kabupaten Pemalang? 

 

4. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

pemecahan masalahnya adalah melalui penelitian kualitatif yang dilakukan 

oleh peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana aktivitas dan kreativitas 

guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari dan apa saja faktor-

faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar 

dalam mata pelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang Kabupaten 

Pemalang. 

Untuk melaksanakan penelitian di atas, maka dibuat instrumen 

penelitian yang berupa Lembar Kuesioner, Kisi-kisi Lembar Kuesioner, 

dan pedoman wawancara. Instrumen penelitian dibuat untuk memudahkan 

peneliti dalam mengumpulkan data. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan 

kreativitas guru Sekolah Dasar dalam mata pelajaran Seni Tari di Gugus II 

Bantarbolang Kabupaten Pemalang Pemalang. 
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini antara lain 

a. Mengetahui bagaimana aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar 

dalam pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang Kabupaten 

Pemalang 

b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas dan 

kreativitas guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari di Gugus 

II Bantarbolang; 

  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa antara lain: 

a. Siswa dapat belajar Seni Tari sesuai dengan silabus; 

b. Dapat menyalurkan bakat dan potensi yang ada pada diri siswa. 

 

2. Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru antara lain terdiri atas: 

a. Mengubah persepsi guru tentang pembelajaran Seni Tari; 

b. Meningkatkan aktivitas dan kreativitas guru dalam membelajarkan Seni 

Tari; 

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran Seni Tari; 

d. Sebagai bahan pertimbangan guru untuk dapat aktif dan kreatif dalam 

pelajaran Seni Tari. 
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e. Mengetahui keterbatasan dan kekurangan dalam mengajar mata 

pelajaran Seni Tari. 

 

3. Bagi Sekolah 

 Memberikan kontribusi yang positif pada sekolah dalam rangka 

perbaikan kualitas pembelajaran Seni Tari. 

 

4. Bagi Peneliti 

Memperoleh gambaran tentang pembelajaran Seni Tari di Gugus II 

Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Selain itu, memberi masukan kepada 

peneliti sebagai calon guru untuk dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran Seni Tari. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Pendidikan 

Manusia yang beradab setidaknya memiliki common sense tentang 

pendidikan bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi 

perkembangan manusia dalam seluruh aspek kepribadian dan 

kehidupannya. 

Salah satu pengertian yang sangat umum dikemukakan oleh 

Diyarkara dalam Mikarsa (2007: 1.2), yang menyatakan bahwa pendidikan 

adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda 

ke taraf  insan harus diwujudkan didalam seluruh proses atau upaya 

pendidikan. 

Pengertian lain dikemukan oleh Dioctianary of Education oleh 

Mikarsa (2007: 1.2-1.3) bahwa pendidikan adalah: 

a. Proses dimana manusia mengembangkan kemampuan, sikap, dan 

bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat, dimana dia 

hidup; 

b. Proses sosial, dimana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan 

yang terpilih dan terkontrol khususnya yang datang dari sekolah,  
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sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan 

kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.  

Menurut Munib (2007: 26), di dalam GBHN dikemukakan bahwa 

pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan siswa di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. 

Berdasarkan hakikat pendidikan menurut Mikarsa (2007: 1.3), dapat 

diberikan beberapa ciri atau unsur umum dalam pendidikan, yaitu: 

a. Pendidikan harus memiliki tujuan, yang pada hakikatnya adalah 

pengembangan potensi individu yang bermanfaat bagi kehidupan 

pribadinya maupun warga negara atau warga masyarakat lainnya; 

b. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan memerlukan upaya yang 

disengaja dan terencana yang meliputi upaya bimbingan, pengajaran 

dan pelatihan; 

c. Kegiatan tersebut harus diwujudkan di dalam lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat yang lazim disebut dengan pendidikan formal, 

informal dan nonformal. 

Dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia muda untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan yang diwujudkan dalam 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 
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2. Pendidikan Melalui Seni 

Pendidikan seni merupakan komponen dalam kurikulum, komponen 

dalam sekolah karena kegiatan seni berorientasi pada proses dan mengarah 

kepada creative thinking yang akan mencerdaskan siswa.  Sebagai 

komponen kurikulum di sekolah, pendidikan seni mengalami perubahan 

dalam konsepsi, sejalan dengan perubahan institusi sekolah. Bila 

masyarakat memandang sekolah sebagai suatu lembaga untuk 

menghasilkan individu yang berbudaya, seni dipandang sebagai alat untuk 

mengembangkan daya kreatif  individu, seni menjadi bermakna untuk 

memancing potensi kreativitas siswa. 

Konsep pendekatan pendidikan melalui seni dikemukakan oleh J 

Dewey dalam Tumurang (2006: 10), bahwa:  

Seni seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan 
pendidikan dan bukannya untuk kepentingan seni itu sendiri. 
Dengan pendekatan ini pendidikan melalui seni berkewajiban 
mengarahkan ketercapaian tujuan pendidikan secara umum 
yang memberikan keseimbangan rasional dan emosional, 
intelektual dan sensibilitas. Dengan pendekatan ini, pendidikan 
melalui seni tidak ditempatkan dalam upaya mengembangkan 
dan pelestarian seni sebagaimana dalam pendekatan 
pendidikan melalui seni di atas. Oleh karena itu, pendekatan 
ini baik digunakan di sekolah-sekolah umum. 
 

Pendekatan pendidikan melalui seni pada dasarnya digunakan 

sebagai metode atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Penekanan 

dari segi proses, sasaran belajar tidak mengharapkan siswa menjadi pandai 

menyanyi, menggambar, atau menari. Pendidikan seni disekolah tidak 

mengharapkan siswa menjadi seniman, melainkan sebagai wahana 
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berekspresi dan berkreasi. Dengan penekanan dari segi proses maka guru 

kelas pun dapat melaksanakannya. Jika kemampuan mengelola kelas 

sampai dengan kondisi yang telah dikemukakan dapat diupayakan, 

kekurang mampuan guru dapat ditutup dengan menggunakan berbagai 

media pembelajaran yang memadai (Tumarang 2006: 10). 

Pendidikan melalui seni (pendidikan seni), diidealkan mempunyai 

peranan kunci dengan pengembangan kreativitas. Sifat-sifat yang melekat 

pada pendidikan seni (antara lain imajinatif, sensibilitas, dan kebebasan) 

memberikan peluang bagi terciptanya proses pengembangan kreativitas 

(Rohidi 2000: 23-24). 

 

3. Seni Tari 

Tari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan 

dalam bentuk gerak tubuh yang diperhalus melalui estetika. Unsur utama 

yang paling pokok dalam tari adalah gerak tubuh manusia yang sama 

sekali lepas dari unsur ruang, dan waktu, dan tenaga (Duwur n.d). 

Syafiii dalam Sukarya (2008: 2.3.1),  berpendapat bahwa:  

Tari merupakan salah satu cabang seni yang diekspresikan 
melalui ungkapan gerak. Gerak-gerak yang diuntai dalam 
sebuah tarian merupakan ekspresi sang seniman sebagai alat 
komunikasi kepada orang lain, sehingga orang lain yang 
menikmatinya memiliki kepekaan terhadap sesuatu yang ada 
dalam dirinya maupun yang terjadi di sekitarnya. 
 
Pada hakekatnya tari merupakan seni gerak, maka dari itu seni tari 

termasuk ke dalam seni audio visual yang bisa dinikmati melalui indera 

penglihatan. Gerakan-gerakan yang digunakan dalam tari tentu bukan 
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sembarangan gerak dan bukan juga gerak keseharian, namun gerak yang 

dimaksud adalah gerak yang telah distilir atau didistorsi, sehingga menjadi 

suatu bentuk gerak tertentu. Gerak yang distilir atau didistorsi, tidak hanya 

gerak semata tetapi di dalam gerak tersebut mengandung unsur ritme. Oleh 

karena itu, gerak dan ritme dalam tari merupakan dua hal yang paling 

penting, disamping unsur-unsur lainnya (Sukarya, 2008: 2.3.1-2.3.2). 

 

4. Karakteristik dan Gerak Tari Siswa Sekolah Dasar 

a. Karakteristik Tari Siswa Sekolah Dasar 

Di sekolah dasar, peranan seni tari dalam membantu pertumbuhan 

dan perkembangan anak antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan 

fisik, mental dan kepekaan estetik, memberi sumbangan ke arah sadar 

diri, mengembangkan daya imajinasi kreatif, melatih memecahkan 

masalah, menguraikan cara berpikir/ berbuat dan menilai serta 

memberikan dukungan kepada perkembangan pribadi secara utuh 

(Sukarya 2008: 4.3.8).   

Karakteristik tari anak umumnya dapat kita bedakan menjadi dua, 

yaitu karakteristik tari siswa kelas rendah dan karakteristik siswa kelas 

tinggi. Perbedaan antara karakteristik tari siswa kelas rendah dan 

karakteristik tari siswa tinggi dapat terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1. Karakteristik Tari Siswa Sekolah Dasar 

No Aspek 
Karakteristik Tari Siswa 

Kelas Rendah 

Karakteristik Tari Siswa 

Kelas Tinggi 

1 Tema Sesuai dengan apa yang 

pernah dilihat siswa dalam 

lingkungan keseharian con-

toh: kupu-kupu, kuda, 

ayam, bebek, burung dan 

katak. 

Berhubungan dengan 

kehidupan sosial atau ceritera 

tentang lingkungan sosialnya. 

2 Bentuk 

gerak 

Sederhana dan tidak rumit. 

Bentuk gerak yang 

dilakukannya biasanya 

gerak-gerak yang lincah, 

cepat dan menggambarkan 

suasana yang gembira. 

Lebih bervariasi seperti gerak 

yang mengekspresikan orang 

marah, sedih dan gerak yang 

diinterpretasikan dari alam 

sekitar. 

3 Bentuk 

Iringan 

Terdapat pada lagu-lagu 

anak yang sederhana dan 

mudah diingat seperti 

Kelinciku, Kebunku, Kupu-

kupu, Cicak di Dinding, 

Balonku, Bertamasya dan 

lain-lain. 

Terdapat pada lgu-lagu yang 

dapat mengekspresikan gerak 

tari yang disesuaikan dengan 

suasana garapan atau temanya, 

misalnya: iringan pada suasana 

sedih, marah, gembira, sakit, 

menangis, dan lain-lain. 

4 Jenis 

Tari 

Tari Gembira, Tari Kupu-

kupu, Tari Kelinci dan lain-

lain. 

Tari Perang, Tari Tani, Tari 

Berlayar, Tari Satria dan lain-

lain. 

(Sukarya, 2008: 4.3.11-4.3.13). 
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b. Gerak Tari Siswa Sekolah Dasar 

Dalam perkembangannya, siswa SD pada kelas rendah umumnya 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan bergerak sebagai berikut : 

1) Menirukan. Anak-anak Sekolah Dasar pada tingkat rendah, dalam 

bermain senang menirukan sesuatu yang dilihatnya. Gerak-gerak apa 

yang dilihat baik di TV maupun gerak-gerak yang secara langsung 

dilakukan oleh orang lain, teman atau binatang. 

2) Manipulasi. Dalam hal ini anak-anak kelas rendah  secara spontan 

menampilkan gerak-gerak dari objek yang diamatinya. Tetapi dari 

pengamatan objek anak menampilkan gerak yang disukainya 

(Purwatiningsih 2002: 70). 

Sedangkan siswa kelas tinggi dapat melakukan kegiatan-kegiatan 

gerak sebagai berikut: 

1) Kesaksamaan (Precision) 

Di sini anak memiliki kemampuan dalam menampilkan suatu 

kegiatan yang lebih tinggi. Jadi mempunyai kemampuan 

mengekspresikan dari kegiatan yang dilakukannnya. 

2) Artikulasi (Articulation) 

Pada tahap ini anak sudah dapat menyusun atau menata susunan 

gerak dan objek yang diminatinya. Paling tidak anak mempunyai 

keberanian untuk mengkoordinasi gerak-gerak yang sudah dibuatnya 

sendiri. 
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3) Naturalisasi  

Di sini anak mempunyai kemampuan psikologis motorik yang lebih 

tinggi, dan dapat melakukan keterampilan gerak secara urut dan 

tersusun dengan baik. Dengan kata lain pada tahap ini anak sudah 

memiliki keterampilan melakukan gerak yang cukup tinggi 

(Purwatiningsih 2002: 70-71). 

 

5. Bakat Anak Sekolah Dasar 

Bakat setiap orang berbeda-beda dalam jenis maupun kadarnya. 

Dalam masa pertumbuhannya bila bakat anak tidak terwujud secara nyata, 

maka dapat disebabkan oleh orang tua, guru atau sekolah dan pergaulan. 

Dari sisi orang tua, tidak jarang dijumpai orang tua yang tidak menyadari 

atau tidak mengenal bakat-bakat anaknya. Meskipun ia mengenal bakat 

anaknya dan memiliki sarana untuk mengembangkannya, namun hal ini 

dianggap bukan merupakan sesuatu yang penting. Mengikuti les berbagai 

macam mata pelajaran, membelikan berbagai macam buku tanya jawab 

dan soal-soal tampaknya lebih disukai dan menjadi perhatian orang tua, 

daripada memberikan kesempatan pada anak untuk les menyanyi atau 

menari. Di sekolah, jika guru memiliki sikap atau pandangan yang sama 

dengan yang ditunjukkan orang tua tersebut maka bakat anak juga tidak 

akan pernah terwujud.  

Di dalam pergaulan terhadap teman-teman sebaya atau sepermainan 

juga dapat memberi pengaruh terhadap terwujud atau tidaknya bakat 
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seorang anak. Anak yang sebutulnya berbakat menari, tetapi tidak 

mengikuti kegiatan tari di sekolahnya karena teman-teman 

sepermainannya tidak memilih kegiatan menari. 

Munandar dalam Mikarsa  (2007: 3.24), menjelaskan bahwa ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bakat anak dapat terwujud. 

Faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Faktor dalam Diri Anak  

Bagaimana minat anak pada sesuatu, seberapa besar keinginan 

anak untuk mewujudkan bakatnya dalam prestasi, misalnya anak yang 

berbakat menari mengikuti suatu kompetensi menari di sekolah karena 

ia ingin menjadi juara, seberapa besar keuletan anak menghadapi 

tantangan dan bagaimana motivasinya. 

b. Faktor Keadaaan Lingkungan Anak 

Terwujudnya bakat anak dapat ditentukan dari seberapa jauh anak 

mendapat kesempatan untuk mengembangkan bakatnya, sarana dan 

prasarana yang tersedia, seberapa besar dukungan dan dorongan orang 

tua, bagaimana keadaan sosial ekonomi orang tua maupun tempat 

tinggalnya. 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ditemukan cara baru untuk 

mengetahui potensi anak sejak dini, yaitu dengan fingerprint test atau tes 

sidik jari. Tes bakat ini merupakan penulusuran yang paling canggih dan 

paling mutakhir. Selama ini para ilmuan hanya bertumpu pada langkah-

langkah teoritis. Dengan ditemukannya metode ini, ilmu pengetahuan telah 
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menawarkan hal baru kepada kita cara lain menemukan bakat anak 

(Muhammad 2010: 89). 

Metode fingerprint test yang melibatkan teknologi canggih ini 

mampu memberikan keakuratan tersendiri dalam hasil yang diperolehnya. 

Bahkan, dari penemuan yang pernah dilakukan di barat, banyak kalangan 

yang menyatakan bahwa fingerprint test lebih akurat daripada tes-tes 

akurat lainnya yang kita kenal saat ini. Disamping itu, fingerprint test juga 

lebih praktis dan cukup mudah karena waktu yang diperlukan relatif 

sebentar (Muhammad 2010: 90). 

 

6. Guru dalam Proses Belajar Megajar 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi 

antara individu dan lingkungan. Proses dalam hal ini merupakan urutan 

kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan, yang terpadu yang 

secara keseluruhan mewarnai dan memberikan karakteristik tarhadap 

belajar-mengajar itu. Tingkah laku adalah perbuatan atau tindakan yang 

memiliki aspek struktur dan aspek fungsi (Hamalik 2009: 4). 

Interaksi adalah saling mempengaruhi yang bermula adanya saling 

berhubungan antara komponen, aspek, dan unsur yang satu dengan yang 

lainnya, misalnya interaksi antar individu dan lingkungannya. Individu 

adalah satu kesatuan yang tak terbagi, misalnya individu siswa, yang 

memiliki karakter sendiri-sendiri sehingga individu yang satu dan yang 
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lainnya berbeda. Dan Lingkungan mencakup semua hal yang berpengaruh 

dan bermakna bagi individu (Hamalik 2009: 4). 

Berdasarkan pendapat Hamalik (2009: 6), maka kedudukan dan 

peran guru adalah sebagai berikut: 

a. Merancang proses belajar mengajar dengan memberikan pertimbangan 

khusus terhadap unsur-unsur tersebut. Rancangan ini disusun dalam 

perencangan pengajaran; 

b. Mengelola (mengorganisasi, mengoordinasi, melaksanakan) proses 

belajar mengajar. Kegiatan ini menggunakan berbagai strategi belajar 

mengajar dan mengelola kelas, khususnya membina disiplin kelas 

secara efektif; 

c. Menilai proses belajar mengajar yang mencakup penilaian terhadap 

hasil belajar siswa, penilaian kemampuannya sendiri, serta menilai 

keberhasilan program instruksioanal secara menyeluruh. 

Dalam proses belajar dan mengajar, seorang guru harus mempelajari 

banyak pendekatan pengajaran. Dengan menguasai pendekatan pengajaran 

yang banyak, proses belajar dan mengajar dapat berjalan secara variatif, 

tidak monoton dan selalu segar. Misalnya dalam suatu kesempatan, 

seorang guru bisa menggunakan metode ceramah. Di lain kesempatan, dia 

juga dapat menggunakan pendekatan dialogis interaktif, atau bisa juga 

menggabungkan teori monologis dan dialogis dalam suatu kesempatan 

(Asmani 2011: 130). 
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7. Quantum Teaching 

Quantum Teaching adalah pengubahan belajar yang meriah, dengan 

segala nuansanya. Quantum Teaching juga menyertakan segala kaitan, 

interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum 

Teaching ini berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, 

interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar (DePorter, 

2000: 3). 

Pengertian Quantum Teaching mencakup dan dapat dipahami 

melalui tiga hal, yaitu (1) Quantum, (2) Pemercepatan Belajar, (3) 

Fasilitas. 

Quantum berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. 

Teaching berarti pembelajaran, yang oleh Rusda Koto Sutadi dalam 

Sugandi (2007: 130) digunakan istilah pembelajaran, untuk 

menghilangkan kesan “dominasi” tugas guru terhadap siswa, dan 

memberikan “pengakuan” lebih terhadap kemampuan siswa untuk belajar 

dengan bantuan dan bimbingan guru. Jadi Quantum Teaching atau 

Pembelajaran kuantum adalah pembelajaran yang mengorkestrasikan 

berbagai interaksi yang berada di dalam dan sekitar momen belajar, 

sehingga kemampuan dan bakat alamiah siswa berubah menjadi cahaya.  

Percepatan Belajar, berarti menyingkirkan hambatan yang 

menghalangi proses belajar alamiah dengan cara sengaja menggunakan 

musik, mewarnai lingkungan sekeliling, menyusun pengajaran yang 

sesuai, cara efektif penyajian, dan “keterlibatan aktif”. 
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Fasilitas, artinya memudahkan segala hal. Fasilitas dalam konteks ini 

merujuk kepada implementasi strategi yang menyingkirkan hambatan 

belajar, mengembalikan proses belajar ke kedaannya yang “mudah” dan 

alami. Fasilitas juga termasuk penyediaan alat-alat bantu yang 

memudahkan siswa belajar. 

Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan bahwa inti Quantum 

Teaching atau Pembelajaran Kuantum adalah adanya upaya guru untuk 

mengorkestrasikan berbagai interaksi dalam proses pembelajaran menjadi 

cahaya yang melejitkan prestasi siswa, dengan menyingkirkan hambatan 

belajar melalui penggunaan cara dan alat yang tepat, sehingga siswa dapat 

belajar secara mudah dan alami. 

 

8. Aktif dalam Pembelajaran Seni Tari 

Aktif adalah giat berusaha dan bekerja untuk menghasilkan sesuatu. 

Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang direncanakan oleh guru dan 

dilaksanakan oleh siswa dengan penuh riang gembira tanpa beban. Mampu 

mengekspresikan dirinya dan mengeluarkan potensi unik yang ada dalam 

dirinya, sehingga menghantarkan dirinya menemukan minat dan bakatnya 

secara alami. 

Guru yang aktif dalam pembelajaran Seni Tari yaitu guru dapat 

merencanakan dan siswa melaksanakan pembelajaran tari. Selain itu, aktif 

disini yaitu guru menjalankan tugasnya sebagai guru kelas di sekolah dasar 
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untuk mengajarkan kepada siswanya pelajaran Seni Tari, supaya siswa 

dapat belajar, menggali bakat dan potensi dirinya.  

Seandainya banyak guru yang telah melakukan pembelajaran aktif 

dengan benar di sekolah-sekolah kita, tentu akan banyak kreativitas 

tercipta, akan banyak siswa yang menemukan potensi uniknya. Namun 

sayang, tak semua guru mampu melakukannya. Kalau sudah begitu lebih 

baik ganti saja pembelajaran siswa aktif menjadi pembelajaran guru aktif 

agar para guru terus memperbaiki proses pembelajarannya di kelasnya 

sendiri (Kusumah 2010). 

Guru berperan sebagai fasilitator, bukan berarti ia harus pasif, akan 

tetapi juga harus berperan aktif dalam suatu proses pembelajaran, Rongers 

(Anthony J. Sutich dan Miles A Vich, dalam Syamsudin 2006: 1.11) 

memegaskan bahwa dalam proses pembelajaran, guru berperan aktif 

dalam: 

a. Membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif dan sikap positif 

terhadap pembelajaran; 

b. Membantu peserta didik mengklasifikasikan tujuan belajar dengan cara 

memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik secara bebas 

menyakan apa yang mereka pelajari; 

c. Membantu peserta didik mengembangkan dorongan dengan tujuan 

sebagai kekuatan pembelajaran; dan 

d. Menyediakan sumber-sumber belajar. 

 



24 
 

 
 

9. Kreatif dalam Pembelajaran Seni Tari 

Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata. Baik dalam bentuk karya 

baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang belum 

pernah ada sebelumnya dengan menekankan kemampuan yaitu yang 

berkaitan dengan kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan 

atau menjawab masalah, dan cerminan kemampuan operasional anak 

kreatif (Tyas 2010). 

Salah satu kriteria guru ideal adalah guru yang kreatif dan inovatif. 

Dalam bidang pendidikan, pemegang kunci dalam pengembangan daya 

kreatif anak adalah guru. Seorang guru yang ingin mengembangkan 

kreativitas pada siswanya, harus terlebih dahulu kreatif. Pada umumnya, 

guru yang kreatif itu pernah dididik oleh orang-orang yang kreatif dalam 

lingkungan yang mendukung. 

Douglas Brown J dalam Asmani 2011: 26), menamakan guru 

yang kreatif dengan sebutan Teacher Scholar. Mengajar, katanya jika 

dilakukan dengan baik, pada hakikatnya juga kreatif. Para guru harus 

selalu mengkomunikasikan kepada siswanya ide-ide lama dan ide-ide baru 

dalam bentuk yang baru.  

Guru yang kreatif dalam pembelajaran Seni Tari yaitu guru yang 

mampu melahirkan sesuatu yang baru seperti metode maupun media 

pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan materi dan karakteristik 

siswa, yang jarang digunakan dalam pembelajaran. Guru yang kreatif akan 
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memunculkan suatu ide-ide yang cemerlang untuk kemajuan dalam 

pembelajaran Seni Tari, sehingga siswa akan tertarik dalam pelajaran Seni 

Tari. 

Pembelajaran seni sebagai upaya pendidikan kreatif, menurut 

Rohidi, dkk dalam Tumarang (2006: 99-100), dalam pelaksanaannya harus 

memperhatikan empat hal, yakni: 

a. Potensi pribadi siswa sebagai suatu hal yang unik; 

b. Lingkungan yang memberi pengaruh atau memupuk motivasi seseorang 

untuk berkreasi; 

c. Proses terjadinya kreativitas, berupa kesempatan atau peluang bagi 

seseorang untuk bersibuk diri secara kreatif; 

d. Hasil kreatif yang terwujud karena faktor-faktor di atas.  

Selama ini umumnya guru bangga kalau siswanya memiliki nilai 

matematika atau pelajaran eksakta lainnya yang tinggi. Guru akan 

mengklaimnya sebagai siswa yang cerdas, sementara siswa lainnya yang 

hanya memiliki bakat menyanyi, pintar bermain musik, pintar menari atau 

pandai berolah raga tidak termasuk anak yang cerdas. Para guru selama ini 

terjebak dengan kecerdasan tunggal yang terlalu diagung-agungkan. 

Padahal sudah banyak terbukti orang yang sukses berasal dari berbagai 

latar belakang kecerdasan yang berbeda. Namun guru umumnya tidak 

menyadarinya. 

Seorang guru harus mengajarkan pengetahuan kepada siswanya 

dengan cara semudah dan semenarik mungkin. Kreatifitas seorang guru 



26 
 

 
 

diuji agar dapat menemukan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh siswa 

dan dapat membantu meningkatkan kecerdasan secara maksimal. Jadi 

sudah tidak jamannya lagi siswa dijejali dengan hafalan teks yang panjang-

panjang, sehingga kelak menjadi seperti burung beo yang pandai berbicara 

tetapi tidak mengerti makna yang diucapkannya atau seperti robot yang 

melakukan sesuatu sesuai dengan perintah yang diterimanya tanpa bisa 

melakukan hal-hal sesuai dengan keinginannya sendiri (Haryadi 2009). 

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa siswa cerdas seharusnya 

bukan hanya yang pintar dalam pelajaran eksak saja. Tetapi salah satunya 

dengan pandai menari juga bisa dinamakan cerdas karena memunyai 

potensi yang tinggi terhadap tari. Dalam pembelajaran Seni Tari seorang 

guru sekolah dasar harus dapat membuat sesuatu yang kreatif. Dimulai 

dari yang sederhana, dari diri guru sendiri untuk mengubah cara mengajar 

yang lebih baik dan inovatif. Selain itu, juga kreatif dalam mencari atau 

menggunakan media yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, 

sehingga pelajaran Seni Tari menjadi pelajaran yang digemari mereka. 

 

10. Gugus Sekolah Dasar 

Gugus sekolah dasar sebagai suatu organisasi berdasarkan keputusan 

Dirjen pendidikan dasar dan menengah Depdikbud.No.079/C/Kep/1/93 

dalam Ibrahim (2008), Gugus sekolah dasar adalah sekelompok atau 

gabungan dari 3-8 sekolah kurang lebih meliputi antara 40-60 orang guru 

dan kepala sekolah yang memiliki maksud bersama dalam meningkatkan 
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mutu pendidikan dalam wadah KKG, KKKS, dan KKPS melalui 

pembinaan profesional. Berbagai macam kegiatan yang bersifat bantuan 

profesional kepada guru terjadi dalam lingkup gugus. Kegiatan yang 

dimaksud adalah berpusat pada salah satu anggota gugus yang disebut 

dengan SD INTI , yaitu suatu wadah pusat kegiatan guru (PKG).  

Kedudukan PKG pada SD INTI ialah untuk mengisi suatu komitmen 

bersama melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas profesional 

guru. Sedangkan sekolah dasar yang bergabung dalam wadah gugus selain 

SD INTI disebut sebagai SD IMBAS, semua sekolah dasar yang 

bergabung dalam gugus melaksanakan suatu komitmen untuk maju 

bersama, meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar dalam kegiatan 

gugus, sehingga terjalin rasa kebersamaan, sepenanggungan, keserasian 

dan kesamaaan cita terhadap profesi keguruan. Kemampuan profesional 

tenaga kependidikan, guru, kepala sekolah dan pengawasan adalah 

merupakan suatu sistem yang satu sama lain tidak bisa terlepas dan 

bergabung dalam kegiatan gugus. Semua contoh hasil kerja guru dan 

kepala sekolah melalui KKG dan KKKS terdapat di PKG, sehingga PKG 

berfungsi sebagai bengkel kerja dan sanggar kegiatan, pusat sumber 

belajar bagi guru dalam meningkatkan profesinya (Ibrahim 2008).  

 

B. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran Seni Tari adalah pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa. Karakteristik siswa Sekolah Dasar adalah senang bermain dan senang 



28 
 

 
 

bergerak. Oleh karena itu, jika pelajaran Seni tari itu diajarkan oleh guru, 

siswa akan merasa senang karena melalui pelajaran Seni Tari siswa dapat 

belajar sambil bermain dan bergerak, sehingga siswa tidak merasa jenuh dan 

bosan dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari di kelas. 

Melalui mata pelajaran Seni Tari bakat dan potensi yang dimiliki siswa 

dapat digali. Belum tentu semua siswa pandai dalam mata pelajaran yang 

bersifat akademik, tetapi sebagian siswa ada yang lebih pandai dalam mata 

pelajaran kesenian seperti Seni Tari.  Siswa pandai bukan berarti dia memiliki 

nilai yang tinggi dalam mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, 

atu IPA saja, tetapi siswa yang panadai dalam menari juga dapat dikatakan 

siswa pandai karena bakat dan potensi yang dimiliki siswa tersebut adalah 

dalam bidang tari. 

Aktivitas dan kreativitas dari para guru sangat diperlukan dalam 

kegiatan belajar mengajar Seni Tari karena jika tidak ada aktivitas dan 

kreativitas dari guru, pembelajaran Seni Tari tidak berjalan sesuai apa yang 

diharapkan. Mengetahui aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam 

pelajaran Seni Tari cukup menarik untuk diteliti. Aktivitas guru sekolah dasar 

dalam pembelajaran Seni Tari sangat beragam. Selain itu,  agar aktivitas guru 

berjalan dengan baik hendaknya kreativitas guru juga perlu dikembangkan. 

Aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari 

memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan belajar mengajar Seni Tari. 

Aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari 

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian 

1. Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juni 

2011. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No Kegiatan Waktu Tempat 

1 Penyusunan proposal 1 s.d 15 Maret 2011 Pemalang 

2 Seminar proposal 23 Maret Maret 2011 Tegal 

3 Revisi proposal 
28 Maret s.d 3 April 
2011 

Tegal 

4 
Meminta izin kepada Ketua Gugus II 
Bantarbolang untuk melakukan 
penelitian. 

4 April 2011 Pemalang 

5 

Penyusunan instrumen (kisi-kisi 
lembar kuesioner, lembar kuesioner, 
Interview Guide, dan lembar 
observasi). 

18 s.d 26 April 2011 Tegal 

6 
Penyebaran lembar kuesioner pada 
guru di Gugus II Bantarbolang 

2 s.d 3 Mei 20011 Pemalang 

7 
Pengambilan Lembar Kuesioner pada 
guru di Gugus II Bantarbolang 

9 s.d 16 Mei 2011 Pemalang 

8 
Melakukan wawancara pada kepala 
sekolah di Gugus II Bantarbolang 

18 s.d 21 Mei 2011 Pemalang 

9 Pelaksanaan observasi 23 s.d 26 Mei 2011  
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10 
Pengolahan data dari lembar 
kuesioner, wawancara, dan observasi 

29 Mei s.d 12 Juni 
2011 

Pemalang 

11 Penyusunan Laporan 
13 Juni s.d 17 Juli 
2011 

Pemalang 

 

2. Tempat Pelaksanaan Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini di Sekolah Dasar Gugus II 

Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Di Gugus II Bantarbolang terdapat 9 

sekolah dasar yaitu SD Negeri 01 Peguyangan, SD Negeri 02 Peguyangan, 

SD Negeri 01 Kuta, SD Negeri 02 Kuta, SD Negeri 03 Kuta, SD Negeri 04 

Kuta, SD Negeri Lenggerong, SD Negeri 01 Kebon Gede, dan SD Negeri 

02 Kebon Gede. 

Alasan peneliti memilih gugus II Bantarbolang karena sebagian 

besar latar belakang pendidikan yang dimiliki para guru di Gugus II 

Bantarbolang itu relevan yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, baik D2 

maupun S1. Selain itu, kepala sekolah di Gugus II Bantarbolang 50% lebih 

sarjana pendidikan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 

tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi 

ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan 

dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian 
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kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau 

partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel penelitian 

kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena 

tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiyono 2008: 

215-216). 

Penentuan sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi 

objek/ situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2008: 218-219).  

Berdasarkan tujuan dan subjek penelitian dalam penelitian ini, maka 

sampelnya adalah guru kelas sekolah dasar di Gugus II “Dewi Sartika”, 

Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang yang berjumlah 55. Guru 

kelas pada masing-masing sekolah dasar berjumlah 6 guru kelas, tetapi ada 1 

sekolah dasar yang berjumlah 7 guru kelas karena kelas II dibagi menjadi dua 

kelas. Sekolah Dasar di Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang 

berjumlah 9 sekolah dasar, sehingga jumlahnya menjadi 55 guru kelas. 

  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang objektif, lengkap, dan 

dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini menggunakan 
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teknik pengumpulan data 1) Angket, 2) Dokumentasi, 3) Wawancara, dan 4) 

Observasi. 

 

  

1. Angket 

Angket berisi tentang pertanyaan-petanyaan yang berusaha 

mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas 

guru terhadap pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang 

Kabupaten Pemalang. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket tertutup  yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih (Arikunto 2011: 129). 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang (Sugiyono 2010: 240). Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi yang digunakan berbentuk tulisan yaitu daftar nama kepala 

sekolah, daftar nama guru, dan daftar nama SD di Gugus II Bantarbolang. 

 

3. Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula. Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap pencari 
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informasi (Interviewer) harus menciptakan hubungan baik dengan sumber 

informas (Interviewee) atau responden atau mengadakan raport, yaitu 

situasi psikologis yang menunjukan bahwa responden bersedia bekerja 

sama, bersedia menjawab pertanyaan dan member informasi sesuai dengan 

pikiran serta member informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

(Zuriah 2007: 179). Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan 

pedoman wawancara (Interview Guide) dan alat perekam (HP).  

Informan dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah di Gugus II 

Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Kepala sekolah dipilih oleh peneliti 

sebagai informan karena kepala sekolah adalah orang yang mengetahui 

situasi dan kondisi yang terjadi pada subyek yang diteliti.  

 

4. Observasi 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus 

terang atau tersamar yaitu para guru dan kepala sekolah sebagai yang 

diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. 

Peneliti terus terang untuk melakukan observasi aktivitas dan kreativitas 

guru pembelajaran Seni Tari. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak 

terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini menghindari kalau 

suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Data yang 

dirahasiakan ini seperti tentang sarana prasara, media, RPP, dan proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Peneliti melakukan observasi 

tentang data yang dirahasiakan untuk mengetahui apakah data tersebut 
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diungkapkan terus terang atau tidak oleh para guru.  Observasi tentang 

data yang dirahasiakan dilakukan ketika peneliti mengunjungi sekolah 

dasar di Gugus II Bantarbolang untuk melakukan wawancara.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Kisi-kisi 

Lembar Kuesioner, 2) Lembar Kuesioner, dan 3) dan Interview Guide. 

1. Kisi-kisi Lembar Kuesioner 

Kisi-kisi instrumen berisi kategori yang berfungsi mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru sekolah 

dasar terhadap pembelajaran Seni Tari. Kisi-kisi ini dibuat untuk 

memudahkan dalam pembuatan lembar kuesioner. 

 

2. Lembar Kuesioner  

Lembar kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab oleh informan. Pertanyaan tersebut berisi tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam 

pembelajaran Seni Tari. Bentuk lembar kuesioner yang digunakan 

mengacu pada bentuk angket multiple choice (pilihan ganda). Kisi-kisi 

yang dijadikan sebagai pertanyaan dalam angket mengacu pada kategori 

faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru sekolah 

dasar dalam pembelajaran Seni Tari Adapun pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam angket terlampir. 
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3. Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

Pedoman Wawancara (Interview Guide) berisi pertanyaan yang akan 

dijadikan acuan oleh peneliti saat mewawancarai informan agar pertanyaan 

yang diajukan terarah. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan saat 

wawancara ditunjukan kepada kepala sekolah untuk mencari informasi 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru 

sekolah dasar dalam  pembelajaran Seni Tari. Selain itu, juga sebagai data 

pendukung dari data yang sudah diperoleh dari Lembar Kuesioner yang 

dibagikan kepada guru sekolah dasar di Gugus II Bantarbolang. 

 

4. Lembar Observasi 

Lembar observasi berisi tentang aktivitas dan kreativitas yang 

dilakukan guru sekolah dasar saat berlangsungnya pembelajaran Seni Tari. 

Observasi dilakukan pada 5 guru sekolah dasar, diambil dari data hasil 

lembar kuesioner yang menjawab “selalu” atau “sering” mengajarkan mata 

pelajaran Seni Tari.   

 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Dalam Hal 

ini Nasution dalam Sugiyono (2010: 245) menyatakan “Analisis telah masuk 
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sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, 

dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.  

1. Analisis Sebelum di Lapangan 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan, 

atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus 

penelitian. Namun demikian fokus penelitian masih bersifat sementara, 

dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. 

 

2. Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011: 246), mengemukan 

bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh.” Aktivitas dalam analisis data adalah 1) Data Reduction 

(Reduksi Data), 2) Data Display (penyajian data), dan 3) Conclution 

Drawing/ verivication. 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, mimilah hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya.  

Pada penelitian ini, data yang sudah diperoleh dari lembar kuesioner 

dan hasil wawancara di pilah-pilah dan diambil hal-hal yang pokok 

yaitu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas 

dan kreativitas guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari. 
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Data yang diperoleh dari lembar kuesioner/ angket direkap 

atau dikelompokkan, tujuannya adalah untuk memudahkan dalam 

penyajian data. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian 

dikelompokkan menjadi satu dan dipilih hal-hal atau jawaban yang 

pokok dan sesuai.Sedangkan data dari lembar observasi juga direkap 

atau dikelompokkan menjadi satu. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka tahap selanjutnya adalah mendisplay 

data. Pada tahap mendisplay data penelitian ini peneliti menggunakan 

tabel dan diagram batang untuk memudahkan memahami data yang 

diperoleh. Data yang diperoleh dari lembar kuesioner dipersentase 

setiap butir pada setiap butir pertanyaan. Persentase diperoleh dari 

rumus sebagai berikut: 

P =  x 100% 

P = Prosentase 

F= Frekuensi (Jumlah jawaban responden) 

N = Number Of Cases (Jumlah responden) (Musarofah 2008: 24).  

Data yang diperoleh dari wawancara dimasukan ke dalam tabel 

analisa. Penyajian hasil wawancara disesuaikan dengan pedoman 

wawancara dan jawaban dari informan yaitu kepala sekolah yang 

dikategorikan berdasarkan kriteria yang disusun peneliti. Kemudian, 

dari tabel yang sudah disajikan yaitu dari lembar kuesioner dan 
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wawancara dibuat diagram batang. sedangkan hasil observasi disajikan 

dalam bentuk tabel dan dihitung nilainya. 

  

 

   

c. Conclution Drawing/ Verivication 

Pada tahap ini peneliti mencoba mencari makna dari data yang 

telah diperoleh dan membuat kesimpulan dari data yang telah didisplay 

pada tahap penyajian data yang disajikan dalam tabel. 

  

F. Tahapan Penelitian 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan ini dilakukan pada bulan Maret 2011 dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Pembuatan surat izin untuk mengadakan penelitian di Ketua Gugus II 

Bantarbolang Kabupaten Pemalang. 

b. Meminta data daftar nama SD, kepala sekolah, dan guru Gugus II 

Bantarbolang di Ketua Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang. 

 

2. Tahap perencanaan 

Tahap perencanaan dilaksanakan selama bulan April 2010. Tahap 

perencanaan ini lebih dititik beratkan pada penyusunan instrumen 

penelitian. Instrumen penelitian yang dibuat meliputi: 
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a. Penyusunan Kisi-kisi Lembar Kuesioner. 

b. Penyusunan Lembar Kuesioner.  

c. Penyusunan Pedoman Wawancara (Interview Guide). 

d. Penyusunan Lembar Observasi. 

 

3. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian di sekolah dasar dilaksanakan pada bulan 

Mei sampai bulan Juni. Tahapan kegiatan dalam  pelaksanaan penelitian 

meliputi: 

a. Pelaksanaan pembagian lembar kuesioner di gugus II Bantarbolang 

Kabupaten Pemalang. 

b. Setelah lembar kuesioner terkumpul, maka dilakukan rekap data 

sebelum diolah. 

c. Pelaksanaan wawancara kepada kepala sekolah di Gugus II 

Bantarbolang Kabupaten Pemalang. 

d. Pelaksanaan observasi dengan guru yang melakukan pembelajaran Seni 

Tari. 

e. Melakukan pengolahan data dan analisis data dari lembar kuesioner, 

wawancara, dan observasi. 

 

4. Tahap Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan dilaksanakan setelah pengolahan data dan 

analisis data selesai yaitu pada bulan Juni sampai bulan Juli. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data tentang 

aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru dalam 

pembelajaran Seni Tari. Data tersebut antara lain: 

1. Aktivitas dan Kreativitas Guru Sekolah Dasar dalam pembelajaran Seni 

Tari 

Aktivitas guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari antara 

lain sebagai berikut: 

a. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

1) Menyiapkan alat dan Sumber belajar; 

2) Melaksanakan tugas harian kelas. 

b. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran 

1) Memulai kegiatan pembelajaran; 

2) Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan; 

3) Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, siswa, situasi dan lingkungan; 

4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan urutan yang logis; 
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5) Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, kelompok, 

atau klasikal; 

6) Mengelola waktu pembelajaran. 

c. Mengelola interaksi kelas  

1) Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran; 

2) Menangani pertanyaan dan respon siswa; 

3) Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, dan gerakan badan; 

4) Memicu dan memelihara keterlibatan siswa; 

5) Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

d. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar siswa 

1) Menunjukan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa; 

2) Menunjukan kegairahan mengajar; 

3) Mengembangkan hubungaan antar pribadi yang sehat dan serasi; 

4) Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya. 

e. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam mata pelajaran Seni 

Tari 

1) Membimbing siswa dalam mengungkapkan ide/ perasaaan/ pikiran 

melalui media seni tari; 

2) Mengembangkan kreativitas siswa dalam membangun rasa 

keindahan siswa. 
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f. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

1) Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran; 

2) Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

g. Kesan umum kinerja guru 

1) Keefektifan selama proses pembelajaran; 

2) Penggunaan bahasa Indonesia lisan; 

3) Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa; 

4) Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Sedangkan kreativitas guru Sekolah Dasar dalam pembelajaran 

Seni Tari antara lain sebagai berikut: 

a. Mengarahkan, mendorong dan berusaha agar tarian yang diajarkannya 

dihayati siswa 

b. Pemikiran atau idenya berkembang dalam mengajar  

c. Menggunakan metode yang sesuai, baru dan bervariasi. 

d. Kemampuannya berkembang  

e. Mencari materi yang sesuai dengan karakteristik siswa 

f. Mencari media yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa 

Hasil observasi aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam 

pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam 

pembelajaran Seni Tari 

Responden  Nilai Akhir Aktivitas Nilai akhir Kreativitas 
I 1,31 1,33 
II 1,51 1,5 
III 1,65 1,3 
IV 1,67 1,16 
V 1,73 1,66 

Jumlah 7,88 7,15 
Rata-rata   = 1,58  = 1,43 

Kategori Kurang Kurang 
Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa aktivitas dan kreativitas 

guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari di Gugus II 

Bantarbolang masih rendah. Ini terbukti dari nilai rata-rata aktivitas 

responden sebesar 1,58 dan nilai rata-rata kreativitas sebesar 1,43, serta 

nilai tersebut dikatagorikan kurang. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas dan Kreativitas Guru Sekolah 

Dasar dalam Pembelajaran Seni Tari 

Dari aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam 

pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang, 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru 

sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang 

Kabupaten Pemalang. Faktor-faktor itu diperoleh dari data lembar 

kuesioner dan wawancara. 
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a. Data dari Lembar Kuesioner 

1)  Latar Belakang Pendidikan  

Tabel 4.2 Latar belakang pendidikan guru SD dalam 

pembelajaran Seni Tari 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak menunjang 41 74.5% 
Cukup menunjang 11 20.0% 
Menunjang 3 5.5% 

9 

Sangat menunjang 0 0% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab tidak menunjang berjumlah 41 orang 

(74,5%), cukup menunjang berjumlah 11 orang (20%), yang 

menjawab menunjang berjumlah 3 orang (5,5%), dan sangat 

menunjang  tidak ada yang menjawab  (0%). Dari data tabel di 

atas dapat disimpulkan bahwa latarbelakang pendidikan guru di 

Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang tidak menunjang 

untuk pembelajaran Seni Tari. Ini terbukti dari jawaban responden 

yang banyak menjawab tidak menunjang (74,5%). 

2)   Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.3  Di sekolah Bapak/ Ibu tersedia sarana dan prasarana 

yang menunjang dalam mata pelajaran Seni Tari 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak tersedia 19 34.5% 
Kurang tersedia 25 45.5% 

8 

Cukup tersedia 10 18.2% 
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 Tersedia  1 1.8% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab tidak tersedia berjumlah 19 orang 

(34,5%), yang menjawab kurang tersedia berjumlah 25 orang 

(45,5%), yang menjawab cukup tersedia berjumlah 10 orang 

(18,2%), dan yang menjawab tersedia berjumlah 1 orang (1,8%), 

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kurang tersedia 

sarana dan prasarana yang menunjang dalam mata pelajaran 

Seni Tari di Gugus II Bantarbolang. Ini terbukti dari jawaban 

responden yang banyak menjawab kurang tersedia (45,5%).  

3) Materi mata pelajaran Seni Tari 

Tabel 4.4 Penguasaan materi mata pelajaran seni tari para guru 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak Menguasai 16 29.1% 
Kurang Menguasai 29 52.7% 
Cukup Menguasai 10 18.2% 

7 

Menguasai 0 0.0% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan menjawab tidak menguasai berjumlah 16 orang 

(29,1%), yang menjawab kurang menguasai berjumlah 29 orang 

(52,7%), yang menjawab cukup menguasai berjumlah 10 orang 

(18,2%), dan menguasai tidak ada yang menjawab (0 %). Dari 

data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa guru kurang 

menguasai mataeri mata pelajaran Seni Tari. Ini terbukti dari 
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jawaban responden yang banyak menjawab kurang menguasai 

(52,7%).  

Tabel 4.5 Materi teori dan praktek mata pelajaran Seni Tari yang 

diajarkan sesuai dengan karakteristik siswa SD 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak sesuai 4 7.3% 
Kurang sesuai 29 52.7% 
Cukup sesuai 4 7.3% 

14 

Sesuai 18 32.7% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab tidak sesuai berjumlah 4 orang 

(7,3%), yang menjawab kurang sesuai berjumlah 29 orang 

(52,7%), yang menjawab cukup sesuai  berjumlah 4 orang (7,3%), 

dan yang menjawab sesuai berjumlah 18 orang (32,7%). Dari data 

tabel di atas dapat disimpulkan bahwa materi teori dan praktek 

mata pelajaran Seni Tari yang diajarkan kurang sesuai dengan 

karakteristik siswa SD. Ini terbukti dari jawaban responden yang 

banyak menjawab kurang sesuai (52,7%). 

4)  Penggunakan metode pembelajaran 

Tabel 4.6 Bapak/ Ibu menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai    dengan teori dan praktek dalam mata 

pelajaran Seni Tari 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak pernah 24 43.6% 
Kadang-kadang 25 45.5% 

3 

Sering 2 3.6% 
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 Selalu 4 7.3% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab tidak pernah berjumlah 24 orang 

(43,6%), yang menjawab kadang-kadang berjumlah 25 orang 

(45,5%), yang menjawab sering berjumlah 2 orang (3,6%), dan 

yang menjawab selalu berjumlah 4 orang (7,3%). Dari data tabel 

di atas dapat disimpulkan bahwa guru hanya kadang-kadang saja 

dalam menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

materi teori dan praktek dalam mata pelajaran Seni Tari. Ini 

terbukti dari jawaban responden yang banyak menjawab kadang-

kadang (45,5%). 

5) Persepsi guru tentang mata pelajaran Seni Tari 

Tabel 4.7 kesesuaian mata pelajaran Seni tari yang diajarkan 

dengan silabus 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Mata pelajaran Seni Tari 
tidak diajarkan  

23 41.8% 

Mengutamakan mata 
Pelajaran yang di Ujian 
Nasionalkan 

5 9.1% 

Mata pelajaran yang di 
ajarkan yang sesuai 
dengan kemampuan guru 

19 34.5% 

6 

Semua mata pelajarkan 
di ajarkan  

8 14.5% 

Jumlah 55 100% 
Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab mata pelajaran Seni Tari tidak 
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diajarkan berjumlah 23 orang (41,8%), mengutamakan mata 

pelajaran yang di Ujian Nasionalkan berjumlah 5 orang (9,1%), 

yang menjawab mata pelajaran yang di ajarkan yang sesuai 

dengan kemampuan guru berjumlah 19 orang (34,5 %), dan 

semua mata pelajarkan di ajarkan berjumlah 8 orang (14,5 %) 

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan mata pelajaran Seni Tari 

yang diajarkan tidak sesuai dengan silabus karena untuk mata 

pelajaran Seni Tari itu sendiri tidak diajarkan. Ini terbukti dari 

jawaban responden yang menjawab tidak mengajarkan mata 

pelajaran Seni Tari (41,8%). 

Tabel 4.8 Bapak/ Ibu mengganti mata pelajaran Seni Tari dengan 

mata pelajaran yang lain 

No Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Selalu   9 16.4% 
Sering  15 27.3% 
Kadang-kadang  23 41.8% 

12 

Tidak pernah  8 14.5% 
Jumlah   55 100% 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab selalu berjumlah 9 orang (16,4%), 

yang menjawab sering berjumlah 15 orang (27,3%), yang 

menjawab kadang-kadang berjumlah 23 orang (41,8%), dan yang 

menjawab tidak pernah  berjumlah 8 orang (14,5 %). Dari data 

tabel di atas dapat disimpulkan bahwa guru kadang-kadang 

mengganti mata pelajaran Seni Tari dengan mata pelajaran yang 
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lain ini terbukti dari jawaban responden yang banyak menjawab 

kadang-kadang (41,8%). 

Tabel 4.9 Mata pelajaran Seni Tari sulit untuk diajarkan 

No Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Sangat sulit  4 7.3% 
Sulit  26 47.3% 
Cukup sulit 23 41.8% 

2 

Mudah 2 3.6% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab sangat sulit berjumlah 4 orang 

(47,3%),yang menjawab sulit berjumlah 26 orang (47,3%), yang 

menjawab cukup sulit berjumlah 23 orang (41,2%), dan yang 

menjawab mudah berjumlah 2 orang (3,6%). Dari data tabel di 

atas dapat disimpulkan bahwa guru menganggap mata pelajaran 

Seni Tari sulit untuk diajarkan. Ini terbukti dari jawaban 

responden yang banyak menjawab sulit (47,3%). 

Tabel 4.10 Kesulitan materi teori dan praktek mata pelajaran seni 

tari 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Semua sulit 8 14.5% 
Sebagian besar sulit 37 67.3% 
Sebagian kecil sulit 10 18.2% 

11 

Semua mudah 0 0% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden 

dalam pernyataan yang menjawab semua sulit berjumlah 8 orang 

(14,5%), yang menjawab sebagian besar sulit berjumlah 37 orang 
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(67,3%), yang menjawab sebagian kecil sulit berjumlah 10 orang 

(18,2%), dan semua mudah tidak ada yang menjawab (0 %). Dari 

data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa materi teori dan 

praktek mata pelajaran Seni Tari sebagian besar sulit. Ini terbukti 

dari jawaban responden yang banyak menjawab sebagian besar 

yang sulit (41,8%).  

Tabel 4.11   Mengajarkan Seni Tari lebih sulit dibandingkan Seni 

Rupa dan Seni Musik 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase(P) 
Sangat sulit  1 1.8% 
Sulit  22 40.0% 
Cukup sulit 27 49.1% 

16 

Mudah 5 9.1% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab sangat sulit berjumlah 1 orang 

(1,8%),yang menjawab sulit berjumlah 22 orang (47,3%), yang 

menjawab cukup sulit berjumlah 27 orang (49,1%), dan yang 

menjawab mudah berjumlah 5 orang (9,1%). Dari data tabel di 

atas dapat disimpulkan bahwa guru menganggap mengajarkan 

Seni Tari cukup sulit dibandingkan Seni Rupa dan Seni Musik. 

Ini terbukti dari jawaban responden yang banyak menjawab 

cukup sulit (49,1%). 
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6)  Media Pembelajaran 

Tabel 4.12 Bapak/Ibu menggunakan media pembelajaran untuk 

mengajarkan Seni Tari 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak pernah 30 54.5% 
Kadang-kadang 15 27.3% 
Sering 4 7.3% 

5 

Selalu 6 10.9% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab tidak pernah berjumlah 30 orang 

(54,5%), yang menjawab kadang-kadang berjumlah 15 orang 

(27,3%), yang menjawab sering berjumlah 4 orang (7,3%), dan 

yang menjawab selalu berjumlah 6 orang (10,9%). Dari data tabel 

di atas dapat disimpulkan bahwa guru tidak pernah menggunakan 

media pembelajaran untuk mengajarkan Seni Tari. Ini terbukti 

dari jawaban responden yang banyak menjawab tidak pernah 

(54,5%).  

Tabel 4.13 Media yang Bapak/ Ibu gunakan dalam mata pelajaran 

Seni Tari menarik untuk siswa 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak menarik 18 32.7% 
Kurang menarik 22 40% 
Cukup menarik 15 27.3% 

13 

Menarik 0 0% 
Jumlah 55 100% 
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Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan memilih tidak menarik berjumlah 18 orang (32,7%), 

yang menjawab kurang menarik berjumlah 22 orang (40%), yang 

menjawab cukup menarik berjumlah 15 orang (27,3%), dan yang 

menjawab menarik tidak ada yang menjawab (0%). Dari data 

tabel di atas dapat disimpulkan bahwa media yang  digunakan 

guru dalam mata pelajaran Seni Tari kurang menarik untuk siswa. 

Ini terbukti dari jawaban responden yang banyak menjawab 

kurang menarik (40%). 

Tabel 4.14 Media yang Bapak/ Ibu gunakan sesuai dengan materi 

yang diajarkan dalam mata pelajaran Seni Tari 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak sesuai 8 14.5% 
Kurang sesuai 20 36.4% 
Cukup sesuai 23 41.8% 

17 

Sesuai 4 7.3% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab tidak sesuai berjumlah 8 orang 

(14,5%), yang menjawab kurang sesuai berjumlah 20 orang 

(36,4%), yang menjawab cukup sesuai berjumlah 23 orang 

(41,8%), dan yang menjawab sesuai berjumlah 4 orang (7,3%). 

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa media yang guru 

gunakan cukup sesuai dengan materi yang diajarkan dalam mata 

pelajaran Seni Tari. Ini terbukti dari jawaban responden yang 

banyak menjawab cukup sesuai (41,8%). 
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7) Proses belajar mengajar mata pelajaran Seni Tari 

Tabel 4.15 Bapak/ Ibu mengajarkan mata pelajaran Seni Tari 

dalam setiap jam pelajaran yang dijadwalkan 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak pernah 25 45.5% 
Kadang-kadang 25 45.5% 
Sering 3 5.5% 

1 

Selalu 2 3.6% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab tidak pernah berjumlah 23 orang 

(45,5%), yang menjawab kadang-kadang berjumlah 25 orang 

(45,5%), yang menjawab sering berjumlah 3 orang (5,5 %), dan 

yang menjawab selalu berjumlah 2 orang (3,6 %). Dari data tabel 

di atas dapat disimpulkan bahwa guru tidak pernah atau kadang-

kadang mengajarkan mata pelajaran Seni Tari dalam setiap jam 

pelajaran yang dijadwalkan. Ini terbukti dari jawaban responden 

yang banyak menjawab tidak pernah (45,5%) dan responden yang 

menjawab kadang-kadang juga (45,5%). 

Tabel 4.16 Bapak/ Ibu senang mengajarkan mata pelajaran Seni 

Tari. 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak Senang 12 21.8% 
Cukup senang 24 43.6% 
Senang 17 30.9% 

10 

Sangat senang 2 3.6% 
Jumlah 55 100% 
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Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab tidak senang berjumlah 12 orang 

(21,8%), yang menjawab cukup senang berjumlah 24 orang 

(43,6%), yang menjawab sering berjumlah 17 orang (30,9%), dan 

sangat senang tidak ada yang menjawab (0%). Dari data tabel di 

atas dapat disimpulkan bahwa guru cukup senang mengajarkan 

mata pelajaran Seni Tari ini terbukti dari jawaban responden yang 

banyak menjawab cukup senang (43,6%).  

Tabel 4.17  Bapak/ Ibu membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan mengikuti mata pelajaran Seni Tari 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak membimbing 18 32.7% 
Kurang membimbing 16 29.1% 
Cukup membimbing 11 20.0% 

18 

Membimbing  10 18.2% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab tidak membimbing berjumlah 18 

orang (32,7%), yang menjawab kurang membimbing berjumlah 

16 orang (29,1%), yang menjawab cukup membimbing berjumlah 

11 orang (20,0%), dan yang menjawab membimbing berjumlah 

10 (0%). Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

tidak membimbing siswa yang mengalami kesulitan mengikuti 

mata pelajaran Seni Tari. Ini terbukti dari jawaban responden 

yang banyak menjawab tidak membimbing (32,7%).  
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8) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Tabel 4.18 Bapak/ Ibu membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran ketika akan mengajarkan mata 

pelajaran Seni Tari di kelas 

No  Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak pernah 34 61.8% 
Kadang-kadang 15 27.3% 
Sering 0 0% 

4 

Selalu  6 10.9% 
Jumlah 55 100% 

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan yang menjawab  tidak pernah berjumlah 34 orang 

(61,8%), yang menjawab kadang-kadang berjumlah 15 orang 

(27,3%), yang menjawab sering tidak ada (0%), dan yang 

menjawab selalu berjumlah 6 orang (10,9%), Dari data tabel di atas 

dapat disimpulkan bahwa guru tidak pernah membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran ketika akan mengajarkan mata pelajaran 

Seni Tari di kelas. Ini terbukti dari jawaban responden yang banyak 

menjawab tidak pernah (61,8%).  

Tabel 4.19 Bapak/ Ibu melaksanakan Rencana Pembelajaran mata 

pelajaran Seni Tari yang sudah dibuat 

No Alternatif Jawaban Frekuensi (F) Persentase (P) 
Tidak dilaksanakan 18 32.7% 
Kadang-kadang 
dilaksanakan 

28 50.9% 

Sering dilaksanakan 7 12.7% 

15 

Selalu dilaksanakan 2 3.6% 
Jumlah 55 100% 
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Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

pernyataan memilih tidak dilaksanaan berjumlah 18 orang 

(32,7%), yang menjawab kadang-kadang dilaksanakan berjumlah 

28 orang (50,9%), yang menjawab sering dilaksanakan berjumlah 

7 orang (12,7%), dan yang menjawab selalu dilaksanakan 

berjumlah 2 orang (3,6%). Dari data tabel di atas dapat 

disimpulkan bahwa guru kadang-kadang melaksanaan Rencana 

Pembelajaran mata pelajaran Seni Tari yang sudah dibuat. Ini 

terbukti dari jawaban responden yang banyak menjawab kadang-

kadang melaksanakan (50,9%).  

  

b. Data dari Wawancara 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

semistruktur yang dalam pelaksanaannya peneliti mengajukan 

pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang sudah 

dirumuskan tidak dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan 

katanya tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara 

berdasarkan situasinya. Walaupun kalimatnya tidak sama persis 

dengan Interview Guide, tetapi maksud dari pertanyaan yang diajukan 

peneliti adalah sama dengan Interview Guide yang sudah disusun oleh 

peneliti. 
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Informan dalam wawancara ini adalah kepala sekolah. 

Wawancara yang dilakukan sebagai data pendukung terhadap data 

yang diperoleh dari responden melalui lembar kuesioner.  

Adapun jawaban informan atas pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana motivasi para guru untuk dapat mengajarkan mata 
pelajaran Seni Tari? 

Mr-1 

Motivasi kurang sebab tidak ada beckgroundnya dan tidak ada 
pelatihan. Saya selaku kepala sekolah memotivasi para guru untuk 
dapat mengajarkan mapel seni tari namun kendalanya kemampuan 
para guru kurang sehingga motivasi para guru menjadi kurang. 

Mr-2 

Motivasinya kurang karena besiknya dari guru kelasnya sendiri 
untuk mengajarkan seni tari tidak ada atau mapel tersebut 
dikesempingkan jadi untuk mengajarkan mereka malas atau 
kadang-kadang mereka menggantinya dengan mapel lain. 

Mr-3 

Para guru memiliki motivasi karena untuk di desa kuta ini terdapat 
sanggar, para gurunya sebagian besar berdomisili dikuta. Jadi agak 
beda dengan sekolah-sekolah yang lain, walaupun sedikit tetapi 
para gurunya mengetahui seni tari. Nyatanya kemarin ketika ada 
lomba dapat juara dua untuk putri. 

Mr-4 
Sebenarnya ada tapi untuk penguasaan materi kurang. Guru SD 
kurang menguasai seni tari, tetapi ada sebagian kecil yang 
menguasai melalui diklat, walaupun terbatas. 

Mr-5 

Untuk kecamatan Bantarbolang khususnya di SDN 02 Kuta yang 
menjadi kendala adalah lingkungan karena kurang menunjang 
sehingga tidak ada kegiatan tari. Terus yang kedua dipengaruhi 
dinas sendiri tingkat kecamatan kurang penekanan misal kalau ada 
lomba-lomba harus mengajukan itu merupakan motivasi. 

Mr-6 

Untuk tahun-tahun mendatang tergantung kebijakan, di SD lain 
juga untuk mata pelajaran seni tari itu belum ada motivasi. Tapi 
namun jika dari UPP menakan kalau seni tari itu penting dan 
memang ada dalam silabus untuk yang akan datang kami beri 
motivasi untuk mata pelajaran seni tari. 

Mr-7 
Ada motivasi dari para guru namun tergantung pada motivasi 
masing-masing. 

Mr-8 
Motivasinya rendah karena belum menganggap penting 
pembelajaran tari. 

Mr-9 
Pada umumnya motivasi guru untuk dapat mengajarkan Seni Tari 
kurang karena tidak memiliki kualifikasi pendidikan seni. 

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan yang 

menjawab motivasi kurang berjumlah 6 orang (67,7%) dan yang 
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menjawab ada motivasi berjumlah 3 orang (32,3%). Dari tabel di 

atas dapat disimpulkan bahwa motivasi guru kurang dalam 

pembelajaran Seni Tari. Ini terbukti dari jawaban informan yang 

banyak menjawab motivasi para guru kurang sebesar 67,7%.  

2) Bagaimana kemampuan para guru dalam  mengajarkan mata 

pelajaran Seni Tari? 

Mr-1 Kemampuan guru masih kurang 

Mr-2 
Kemampauanya masih kurang, mungkin paling satu 
guru yang aktif dan kreatif untuk mengajarkan Seni 
Tari.  

Mr-3 

Untuk seni tari tradisional harus ada bakat, untuk yang 
tidak tradisional hanya gerakan-gerakan dasar. Ada satu 
orang yang menguasai Seni Tari, tapi untuk yang lain 
belum. 

Mr-4 
Hanya sebatas dasar saja, misal melalui diklat. Untuk 
keseluruhanya kurang mendalami 

Mr-5 
Saya akui untuk kemampuan kurang karena guru kurang 
memahami. 

Mr-6 

Sebenarnya untuk seni tari di SD itu gampang untuk 
diajarkan guru-guru juga mampu untuk mengajarkan 
karena gerakanya adalah gerakan dasar dan jika melihat 
silabus. Sebenarnya bisa namun berhubungan dengan 
kebijakan kurang ditekankan. 

Mr-7 
Kemampuan ada guru yang cepat tanggap dan ada guru 
yang lamban. 

Mr-8 
Kemampuan guru untuk dalam mengajarkan tari masih 
rendah karena tidak memiliki spesifikasi pendidikan tari 
dan bakat. 

Mr-9 
Para guru tidak memiliki kemampuan personal untuk 
mengajarkan Seni Tari. 

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan yang 

menjawab kemampuan kurang berjumlah 8 orang (89,9%) dan 

yang menjawab ada motivasi berjumlah 1 orang (10,1%). Dari 
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tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru kurang 

dalam pembelajaran Seni Tari. Ini terbukti dari jawaban informan 

yang banyak menjawab kemampuan guru kurang sebesar 89,9%.  

3) Apakah latar belakang pendidikan yang dimiliki guru berpengaruh 

terhadap kemampuan dalam mengajar mata pelajaran Seni Tari? 

Mr-1 

Latar belakangnya otomatis mempengarui. Latar belakangnya tidak 
mengusai Seni Tari tentu saja pengaruhnya besar terhadap anak-anak, 
sehingga di SD kami walaupun sudah diprogramkan tentang mata 
pelajaran seni tari dalam implementasinya mereka tidak bisa untuk 
mengajarkan sehingga program yang harus dilaksakan yaitu pelatihan 
tentang Seni Tari, supaya guru dapat menguasai. 

Mr-2 

Sangat berpengaruh karena kalau memang besiknya bukan dari seni 
tari rata-rata malas untuk mengajarkan. Apalagi untuk seni tari, untuk 
pelajaran menyanyi saja para guru malas dan tidak memiliki 
kemampuan jadi bekalnya kurang. 

Mr-3 
Sangat berpengaruh karena latar belakang pendidikan guru 
menentukan besiknya. 

Mr-4 
Berpengaruh karena sebagian besar untuk guru SD di sini itu berasal 
dari SPG jadi tidak khusus untuk pendidikan guru seni tari sehingga 
kurang menguasai. 

Mr-5 
Berpengaruh, seperti yang saya katakan tadi guru itu kurang 
memehami Seni Tari itu bagaimana. Padahal tidak harus yang seperti 
dikaset tetapi harus kreatif sendiri. 

Mr-6 

Jelas sekali ada pengaruhnya terutama pada pendidikan ada bedanya 
antara guru SPG dan guru-guru sekarang. SPG ada penekanan untuk 
menguasai semua mata pelajaran dan agak detail, sedangkan guru 
sekarang adalah lulusan SMA langsung kuliah. Ada bedanya latar 
belakang guru lulusan SPG dengan guru sekarang.  

Mr-7 
Jelas berpengaruh karena latar belakang kebanyakan guru di sini 
adalah UT. Di UT pelajaran kurang maksimal sehingga kemampuan 
dalam seni tari sangat minim sekali. 

Mr-8 
Tidak karena berhubungan dengan bakat dan komitmen untuk 
memberikan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Mr-9 
Latar belakang pendidikan guru berpengaruh terhadap 
kemampuannya untuk mengajarkan Seni Tari. 

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang 

pendidikan yang dimiliki guru berpengaruh terhadap kemampuan 
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dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari. Latar belakang 

pendidikannya bukan Seni Tari, maka tidak menguasai mata 

pelajaran Seni Tari.  

4) Apakah Kegiatan Belajar Mengajarkan Seni Tari yang sudah 

dijadwalkan berjalan dengan lancar? 

Mr-1 
Walaupun sudah diprogramkan tetapi tidak sinkron atau 
tidak berjalan untuk pembelajaran Seni Tari. Jika ada 
kegiatan pentas seni mereka belajar sendiri di rumah. 

Mr-2 
Belum lancar, kadang untuk materi yang sederhana yang 
mengajarkan adalah guru olahraga ketika pelajaran olah 
raga. 

Mr-3 
Masih ada yang digeser atau digantikan, misalnya 
seperti Seni Rupa atau mungkin Seni Suara karena ada 
beberapa guru tidak menguasai terutama guru laki-laki. 

Mr-4 
Mereka membaginya menjadi seni lukis, seni tari, seni 
ketrampilan. Guru harus bisa membedakan, sehingga 
sesuai dengan kurikulum. 

Mr-5 
Untuk setiap harinya khususnya waktu ada Seni Tari itu 
kurang. Namun pada waktu ujian kelas enam itu ada 
penekanan ujian seni tari yang dapat dipentaskan. 

Mr-6 Seni tari tidak diajarkan di SDN 04 KUTA 
Mr-7 Tidak berjalan sesuai jadwal. 

Mr-8 
Tidak, karena adanya keterbatasan kemampuan guru 
dalam pembelajaran tari. 

Mr-9 Mata pelajaran Seni Tari tidak dijadwalkan. 
 Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kegiatan 

Belajar Mengajarkan Seni Tari yang sudah dijadwalkan tidak 

berjalan dengan lancar. Guru mengganti mata pelajaran Seni Tari 

dengan mata pelajaran lain dan kemampuan guru kurang, sehingga 

tidak termotivasi untuk mengajarkan Seni Tari. 
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5) Apakah menurut Bapak/Ibu mata pelajaran Seni Tari penting? 

Mr-1 Penting. 

Mr-2 

Kurang penting bagi guru karena guru masih 
menggantikan mata pelajaran seni tari dengan mata 
pelajaran yang lain. Pembelajaran antara otak kanan dan 
otak kiri harus seimbang, kalau anak hanya diberi 
pelajaran yang akademik saja, yang tidak mengandalkan 
otak kanan saja itu tidak stabil, sehingga mapel seni tari 
menurut saya adalah penting. 

Mr-3 

Semua mata pelajaran itu penting karena memberikan 
modal kepada anak. Namun, bila dibandingkan dengan 
mapel yang lain apalagi untuk kelas lima dan enam, itu 
fokus pada mata pelajaran yang di UN kan. Mata 
pelajaran seperti Seni Tari dan Bahasa Jawa itu 
dikesampingkan.  

Mr-4 Semua mata pelajaran itu penting. 

Mr-5 
Menurut saya pribadi itu penting karena untuk 
membangkitkan kreatif anak dan untuk 
mengembangkan kebudayaan kita. 

Mr-6 
Penting sekali untuk menumbuhkan rasa seni terutama 
menanamkan jiwa kebangsaan. 

Mr-7 Semua ilmu itu penting. 

Mr-8 
Penting, karena dapat membina kecerdasan estetika dan 
emosional siswa untuk diaplikasikan dalam 
kesehariannya. 

Mr-9 
Seni Tari penting untung diajarkan karena pembentukan 
kepribadian anak salah satunya melalui pelajaran Seni. 

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran 

Seni Tari itu penting. Mata pelajaran Seni Tari dapat berfungsi 

sebagai memberikan modal kepada anak, membangkitkan kreatif 

anak dan untuk mengembangkan kebudayaan kita, menumbuhkan 

rasa seni terutama menanamkan jiwa kebangsaan, membina 

kecerdasan estetika dan emosional siswa untuk diaplikasikan dalam 

kesehariannya, dan membentukan kepribadian anak. 
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6) Apakah di sekolah Bapak/ Ibu tersedia sarana dan prasarana untuk 

mata pelajaran Seni Tari? 

Mr-1 

Untuk sarana dan prasarana kurang tersedia. Dana 
disediakan, tetapi tidak tahu kebutuhanya yang 
bagaimana karena tergantung para guru membutuhkan 
apa. Sebenarnya kami mau menyediakan. Namun, 
karena mata pelajaran kurang diajarkan sehingga untuk 
alat-alatnya kami belum memenuhinya. 

Mr-2 
Sudah ada seperi audio, tetapi untuk sarana yang lain 
masih belum 

Mr-3 

Sarana seperti tape sih ada, tetapi untuk sarana dan 
prasarana secara umum misal untuk mapel yang lain 
juga masih kurang. Kalau misal ada pementasan itu 
biasanya nyewa atau pakai kaos dan training. 

Mr-4 
Sarana dan prasarana tidak disediakan karena lokasinya 
tidak ada. Kalaupun ada seni tari kami menggunakan 
ruang kelas. 

Mr-5 
Sudah ada, namun seperti kaset dan tape saja. Untuk 
baju dan sebaiganya belum ada karena harganya mahal. 

Mr-6 Tidak ada 
Mr-7 Sangat minim sekali atau boleh dikatakan tidak ada. 
Mr-8 Ada tetapi belum maksimal. 

Mr-9 
Cukup tersedia sarana dan prasarana seni Tari seperti 
kaset dan tape. Namun untuk baju dan property lain 
belum tersedia. 

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan 

prasarana untuk mata pelajaran Seni Tari masih minim, hanya 

tersedia sarana prasarana yang sederhana saja seperti tape dan kaset 

saja. Untuk sarana dan prasarana yang lain seperti pakaian tari 

belum tersedia. 
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7) Apakah para guru membuat RPP setiap akan mengajarkan mata 

pelajaran Seni Tari? 

Mr-1 
Sudah membuat RPP untuk materi yang tidak sulit 
untuk kelas rendah. 

Mr-2 
Kalau administrasi seperti RPP itu membuat tapi 
pelaksanaannya tidak. 

Mr-3 
Tidak semua membuat RPP. Kalaupun ada yang 
membuat paling juga tidak penuh, diambil beberapa 
saja. 

Mr-4 
Semua guru membuat RPP walaupun kadang-kadang, 
tetapi untuk RPP Seni Tari kurang mereka pahami. 
Namun mereka dituntut untuk membuat RPP. 

Mr-5 
Untuk RPP ada yang membuat sendiri dan ada yang 
ditingkat gugus. 

Mr-6 
Untuk RPP belum ada tetapi disilabus dan buku 
pegangan guru sudah tercantum. 

Mr-7 
Untuk RPP Seni Tari tidak membuat, RPP hanya dibuat 
untuk pelajaran-pelajaran tertentu saja terutama yang di 
UN-kan dan di US-kan. 

Mr-8 
Tidak, karena tidak pernah melaksanakan pembelajaran 
tari. 

Mr-9 
RPP tidak dibuat karena guru tidak mengajarkan Seni 
Tari.  

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa para guru di 

Gugus II Bantarbolang tidak membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Jika terpaksa membuat itu tidak penuh dan 

merupakan tuntutan saja, yang dibuat satu atau dua kompetensi 

dasar saja kemudian dikumpulkan menjadi satu ditingkat gugus. 
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8) Apakah para guru menggunakan media dan metode yang sesuai 

dengan materi dan karakteristik siswa? 

Mr-1 
Ya menggunakan media. Mereka menggunakan metode 
yang tradisional seperti metode demontrasi. 

Mr-2 
Kadang-kadang memakai yaitu dengan kaset atau yang 
lebih sederhana dengan tepuk tangan. 

Mr-3 

Para guru yang mau mengajar menggunakan media 
seadanya karena kurang sarana dan prasarana. 
Penggunaan media masih sederhana misal tari boneka 
menggunakan bambu sebagai  ganti boneka. Walaupun 
sederhana tetapi sudah sesuai dengan materi dan 
karakteristik siswa. Penggunaan metode menggunakan 
metode demontrasi karena mata pelajaran Seni Tari 
hanya sebagai selingan saja. 

Mr-4 

Media kami sediakan baik kelas rendah maupun kelas 
tinggi, kami membelinya dari dana bos. Medianya 
dalam bentuk kaset dan tape. Sedangkan metodenya 
menggunakan metode demontrasi. 

Mr-5 
Media dan metode kurang tepat atau sesuai dengan 
materi dan karakteristik siswa. 

Mr-6 Media dan metode pembelajaran seni tari belum ada. 

Mr-7 
Metode sangat bervariasi dan digunakan semua supaya 
bervariasi atau tidak monoton. Guru tidak menggunakan 
media. 

Mr-8 Tidak  

Mr-9 
Karena tidak mengajarkan Seni Tari, guru tidak 
menggunakan media dan metode pembelajaran Seni 
Tari. 

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa para guru di 

Gugus II Bantarbolang tidak menggunakan media yang sesuai 

dengan materi dan karakteristik siswa dalam mengajarkan mata 

pelajaran Seni Tari. Media yang digunakan terkait dengan sarana 

dan prasarana yang tersedia. Metode yang digunakan adalah 

metode sederhana seperti demonstrasi saja. 
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9) Apakah para guru mencari materi mata pelajaran Seni Tari sesuai 

dengan karakteristik siswa? 

Mr-1 

Materi disesuaikan dengan silabus melalui RPP. Kalau di 
RPP-nya memuat tentang karakteristik anak tersebut, 
tentu saja mereka mengajarkan sesuai dengan prosedur 
yang sudah ditulis di RPP tersebut. 

Mr-2 
Materi disesuaikan dengan karakteristik siswa, tetapi 
untuk kelas rendah saja. 

Mr-3 
Kadang-kadang disesuaikan, misal tari kupu-kupu untuk 
siswa kelas rendah. Namun untuk tari klasik atau 
trasdisional belum sesuai dengan karakteristik siswa. 

Mr-4 Ya untuk lomba. 

Mr-5 
Belum tapi guru kadang tidak menyadari kalau yang 
diajari itu seni tari. 

Mr-6 
Untuk materi belum karena untuk seni tari tidak 
diajarkan. 

Mr-7 Materi disesuaikan dengan anak pedesaan. 
Mr-8 Tidak.  

Mr-9 
Tidak karena tidak diajarkan, kalaupun mengajarkan 
gerakan sederhana juga asal-asalan saja materinya. 

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa para guru di 

Gugus II Bantarbolang tidak mencari semua materi mata pelajaran 

Seni Tari yang sesuai dengan karakteristik siswa. Materi yang 

dicari hanya materi untuk siswa kelas rendah saja karena 

gerakannya masih sederhana, tetapi walaupun diajarkan itu asal-

asalan saja. Untuk tari klasik dan tradisional yang diajarkan di 

kelas tinggi masih jarang diajarkan. 
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10) Apakah antara guru laki-laki dan perempuan ada perbedaan dalam 

mengajarkan mata pelajaran Seni Tari? 

Mr-1 

Jelas ada. Guru laki-lagi pada umumnya malu unruk 
mengajarkan Seni Tari dibandingkan dengan guru 
perempuan, saya sendiri waktu mengajar dulu ngga 
pernah mengajarkan tari. 

Mr-2 
Otomatis mba karena guru perempuan saja jarang 
mengajarkan apalagi yang laki-laki. 

Mr-3 
Untuk guru laki-laki disini mau mengajarkan Seni Tari 
karena menagajar yang sederhana saja. 

Mr-4 
Ada perbedaan. Guru perempuan masih mau mengajarkan 
tari walaupun sekali dalam satu semester, tetapi untuk 
guru laki-laki tidak pernah sama sekali. 

Mr-5 Guru laki-laki tidak mengajarkan dikarenakan tidak PD. 

Mr-6 
Tidak ada perbedaanantara guru laki-laki ataupun 
perempuan karena semua guru di sd kami rata-rata jarang 
mengajar Seni Tari. 

Mr-7 
Perbedaannya ada, guru perempuan masih mau 
mengajarkan gerakan sederhana kalau yang laki-laki 
tidak. 

Mr-8 
Antara guru laki-laki dan perempuan ketika mengajarkan 
seni tari jelas berbeda karena guru laki-laki itu kurang 
percaya diri sehingga menjadi malas untuk mengajar tari. 

Mr-9 
Jika ada peraturan yang tegas pasti semua guru mau 
mengajarkan Seni Tari. 

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan yang 

menjawab ada perbedaan antara guru yang berjenis kelamin laki-

laki dan perempuan dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari 

berjumlah 6 orang (67,7%) dan tidak ada perbedaan berjumlah 3 

orang (32,3%). Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jenis 

kelamin laki-laki (guru laki-laki) kurang percaya diri dibandingkan 

guru berjenis kelamin perempuan dalam mengajarkan mata 

pelajaran Seni Tari. Ini terbukti dari jawaban informan yang 
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banyak menjawab ada perbedaan antara guru yang berjenis kelamin 

laki-laki dan perempuan dalam mengajarkan mata pelajaran Seni 

Tari berjumlah 6 orang sebesar 67,7%. 

11) Apakah saran Bapak/ Ibu untuk peningkatan kualitas pengajaran 

mata pelajaran Seni Tari? 

Mr-1 

Pemangku pendidikan, tolonglah untuk menggiatkan seni tari, 
mata pelajaaran seni tari belum diajarkan. Untuk pemerintah 
sendiri supaya 1) mengadakan pelatihan karena beground 
mereka tidak ada, 2) mengangkat guru seni khusus seni tari 
karena tidak semua orang berjiwa seni, 3) dapat memotivasi 
para guru dan kepala sekolah untuk lebih giat mengajarkan 
seni tari. 

Mr-2 

Untuk Seni Tari tidak bisa dijangkau guru kelas. Jadi 
sebaiknya guru seni tari ada sendiri. Jika dipegang guru kelas 
tidak mungkin karena bebannya sudah berat untuk mengajar 
berbagai bidang studi. 

Mr-3 

Untuk pemerintahnya misalkan dikurikulum atau silabusnya 
ada berarti harus diberi guru tari paling tidak seperti guru 
agama. Satu guru bisa merangkap beberapa SD, tidak harus 
satu SD satu guru tari. 

Mr-4 

Kami harapkan untuk stake holder seni tari supaya 
mengembangkan khususnya untuk sering mengadakan 
semacam diklat baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten, 
supaya dapat mengembangkan di SD nya masing-masing. 

Mr-5 

1) Guru: dalam rapat diberi pengertian seni tari dan 
mengadakan pertemuan khusus tari satu minggu sekali, 
2)Pemerintah: kalau ada lomba, setiap SD diberi penekanan 
harus mengajukan. 

Mr-6 

Saran kami untuk diadakan guru sejenis khususnya guru seni 
yang akan melatih atau mengadakan baik tari, seni suara 
maupun yang lain. Jadi digalakan lagi untuk guru sejenis 
khususnya dalam bidang Seni Tari. 

Mr-7 

Kami mengusulkan pemerintah mengusahakan guru khusus 
seni tari dan pada umumnya di SD belum ada tenaga khusus 
untuk mengajarkan mata pelajaran seni tari. Oleh karena itu, 
melalui media ini supaya pemerintah mengadakan atau 
mencetak tenaga khusus tentang seni tari.   

Mr-8 Harus diadakan diklat atau pentaran pembelajaran tari bagi 
para guru, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

Mr-9 
1) Para guru yang ada, ditingkatkan kemampuannya untuk 

mengajarkan Seni Tari lewat penataran. 
2) Diharapkan adanya yang punya kualifikasi penidikan Seni. 
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Pada tabel di atas, dapat diperoleh saran dari kepala sekolah 

yaitu pada intinya kepala sekolah mengharapkan ada guru khusus 

untuk mata pelajaran Seni Tari. Jika terpaksa guru kelas dituntut 

untuk mengajarkan mata pelajaran Seni Tari, maka hendaknya 

diadakan diklat khusus mata pelajaran Seni Tari. 

 

B. Pembahasan 

Melalui penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang bagaimana 

aktivitas dan kreativitas Guru sekolah dasar dalam mata pelajaran Seni Tari di 

Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang dan faktor apa yang 

mempengaruhi. Dari temuan yang diperoleh peneliti selama dilapangan 

diperoleh data tentang masalah tersebut. 

Aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar sangat diperlukan dalam 

pembelajaran Seni Tari, karena dengan aktivitas dan kreativitas pembelajaran 

Seni Tari dapat berjalan dengan baik. Namun, di Gugus II Bantarbolang 

aktivitas dan kreativitas guru dalam pembelajaran Seni Tari masih rendah. Ini 

terbukti dari nilai rata-rata aktivitas guru sebesar 1,58 dan nilai rata-rata 

kreativitas guru sebesar 1,43.  

Selain meneliti tentang aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar 

terhadap pembelajaran Seni Tari, peneliti juga meneliti tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari di 

Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Faktor-faktor tersebut antara 

lain sebagai berikut:  
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1. Faktor Eksternal 

a. Faktor latar belakang pendidikan. 

Latar belakang yang dimiliki seorang guru pada umumnya 

menentukan kemampuannya dalam mengajar. Latar belakang 

pendidikan yang dimiliki guru sekolah dasar di Gugus II Bantarbolang 

tidak menunjang, ini terbukti dari jawaban responden yang banyak 

menjawab tidak menunjang sebesar 74,5%.  

Kepala sekolah mengatakan bahwa, “Jika latar belakang 

pendidikannya bukan seni tari itu tidak bisa mengajarkan atau malas. 

sebagian guru di SD Gugus II Bantarbolang adalah lulusan UT dan 

kepala sekolah menganggap lulusan UT dan guru lulusan sekarang itu 

kemampuannya untuk mengajarkan mata pelajaran Seni Tari kurang, 

bila dibandingkan guru lulusan SPG dulu.” 

Para kepala sekolah di Gugus II Bantarbolang menyarankan ada 

guru khusus Seni Tari, sehingga potensi dan bakat yang dimiliki siswa 

dapat tersalurkan. Selain itu, jika terpaksa guru kelas dituntut untuk 

menguasai seluruh mata pelajaran Seni Tari, harus diadakan pelatihan 

khusus untuk pembelajaran Seni Tari. Namun, sebenarnya latar 

belakang pendidikan tidak menjadi kendala jika guru itu memiliki 

bakat dan komitmen untuk mengajarkan mata pelajaran Seni Tari. 

 

 

 



70 
 

 
 

b. Faktor sarana dan prasarana mata pelajaran Seni Tari 

Sarana dan prasarana yang menunjang penting untuk 

berlangsungnya suatu proses pembelajaran seni tari. Sarana dan 

prasarana mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru terhadap 

pembelajaran mata Pelajaran Seni Tari. Apabila, sarana dan prasarana 

tersedia, guru yang memiliki bakat maupun guru yang tidak memiliki 

bakat dapat tertarik karana sarana dan prasarananya terdapat di 

sekolah. Selain itu, sarana prasarana yang lengkap akan meningkatkan 

motivasi guru maupun siswa. Namun, di Gugus II Bantarbolang tidak 

tersedia sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran Seni 

Tari, ini terbukti dari jawaban responden yang banyak menjawab 

kurang tersedia (45,5%). 

Sarana Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah dasar Gugus 

II Bantarbolang masih sedikit, seperti tape dan kaset saja. Untuk 

pakaian dan properti lainnya belum tersedia. Padahal dana sudah 

disediakan khusus untuk Seni Tari. Namun, karena para guru tidak 

meminta sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan dan 

menunjang pembelajaran seni tari, sehingga kepala sekolah tidak 

memberikan. 

 

c. Faktor materi 

Faktor materi mencakup penguasaan guru terhadap materi dan 

pencarian materi yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pengusaan 
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terhadap materi yang akan diajarkan kepada siswa sangat perlu karena 

jika guru tidak menguasai materi, maka guru kesulitan dalam 

mengajarkan dan akhirnya menjadi malas untuk mengajar. Di gugus II 

Bantarbolang para guru tidak menguasai materi, ini terbukti dari 

jawaban responden yang banyak menjawab kurang menguasai 

(52,7%). 

Akibat dari para guru di Gugus II Bantarbolang tidak menguasai 

materi yang diajarkan yaitu aktivitas guru dalam mengajarkan Seni 

Tari menjadi rendah dan karena materi kurang dikuasai kretivitas guru 

pun menjadi kurang berkembang. Sehingga rendahnya penguasaan 

materi merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas 

guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari.  

Materi yang sesuai dengan karakteristik siswa SD akan 

mempermudah siswa untuk menangkap pelajaran dengan baik. 

Namun, pada kenyataannya guru SD di Gugus II Bantarbolang kurang 

sesuai dalam mencari materi yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

Ini terbukti dari jawaban responden yang banyak menjawab kurang 

sesuai sebesar 52,7%.  

 

d. Faktor metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran merupkan suatu metode yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran yang baik harus 

sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Di Gugus II 
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Bantarbolang, guru hanya kadang-kadang saja menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan materi teori dan praktek mata 

pelajaran Seni Tari dan bahkan tidak pernah sesuai.  Ini terbukti dari 

jawaban responden yang banyak menjawab kadang-kadang sebesar 

45,5% dan tidak pernah sesuai sebesar 43,6%. 

Apabila guru terpaksa mengajarkan pada umumnya masih 

menggunakan  metode yang sederhana seperti ceramah dan metode 

demonstrasi. Walaupun materinya bermacam-macam tetapi untuk 

metodenya masih kurang sesuai dengan materi baik teori maupun 

praktek. Sehingga, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan teori dan praktek dalam mata pelajaran Seni Tari merupakan 

faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar 

dalam pembelajaran Seni Tari. 

 

e. Faktor persepsi guru terhadap mata pelajaran Seni Tari. 

Mata pelajaran seni tari pada dasarnya adalah penting untuk 

diajarkan kepada siswa sekolah dasar karena dapat membina 

kecerdasan estetika dan emosional siswa untuk diaplikasikan dalam 

kesehariannya. Dalam pembalajaran, antara otak kanan dan kiri siswa 

harus seimbang. Tidak hanya pelajaran akademik saja, melainkan 

mata pelajaran seni juga harus diberikan supaya siswa tidak merasa 

jenuh. 
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Guru di Gugus II Bantarbolang mata pelajaran Seni Tari 

memiliki persepsi bahwa mata pelajaran seni tari tidak penting, 

sehingga guru tidak mengajarkan mata pelajaran Seni Tari. Ini terbukti 

dari jawaban responden yang menjawab tidak mengajarkan mata 

pelajaran Seni Tari (41,8%) dan mata pelajaran Seni Tari kadang-

kadang diganti dengan mata pelajaran yang lain. Ini terbukti dari 

jawaban responden yang menjawab kadang-kadang sebesar 41,8%. 

Selain itu, ada kepala sekolah yang menyatakan bahwa  “Bila 

dibandingkan dengan mapel yang lain apalagi untuk kelas lima dan 

enam. Itu fokus pada mata pelajaran yang di UN-kan. Mata pelajaran 

seperti Seni Tari dan Bahasa Jawa itu dikesampingkan”. persepsi guru 

yang tidak menganggap penting mata pelajaran Seni Tari menjadikan 

aktivitas guru berkurang dan kreativitas gurupun tidak berkembang 

dalam pembelajaran Seni Tari.  

Mata pelajaran Seni Tari merupakan mata pelajaran yang 

menyenangkan. Melalui mata pelajaran Seni Tari, bakat dan potensi 

menari yang dimiliki siswa dapat tersalurkan. Selain itu, siswa juga 

gembira ketika mengikuti pembelajaran Seni Tari karena siswa dapat 

berekspresi melalui gerakan-gerakan. Di Gugus II Bantarbolang guru 

pada umumnya memiliki persepsi bahwa mata pelajaran Seni Tari itu 

sulit untuk diajarkan, ini terbukti dari jawaban responden yang banyak 

menjawab sulit sebesar 47,3%. Jika dibandingkan dengan Seni Rupa 
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dan Seni Musik, Seni Tari lebih sulit. Ini terbukti dari jawaban 

responden yang banyak menjawab cukup sulit (49,1%), 

Selain itu, persepsi guru dalam mengajarkan mata pelajaran Seni 

Tari berarti mengajarkan tari klasik. Persepsi guru yang menyatakan 

bahwa materi mata pelajaran Seni Tari itu sebagian besar sulit baik 

teori maupun praktek, ini terbukti dari jawaban responden yang 

banyak menjawab sebagian besar yang sulit (41,8%). Jika guru ketika 

akan mengajarakan mata pelajaran Seni Tari memahami silabus dan 

materi, persepsi tersebut dapat hilang karena mengajarkan Seni Tari 

tidak hanya mengajarkan Tari klasik, tetapi bisa juga gerakan-gerakan 

sederhana seperti menirukan kupu-kupu terbang pada siswa kelas 

rendah. 

Persepsi guru yang negatif terhadap mata Pelajaran Seni Tari 

dapat menjadikan aktivitas dan kreativitas guru dalam mata pelajaran 

Seni Tari menjadi rendah. Sebagai seorang guru hendaknya 

membuang persepsi negatif tersebut, supaya aktivitas dan kreativitas 

guru dapat berjalan dan berkembang. 

 

f. Faktor media Pembelajaran  

Media pembelajaran berfungsi sebagai alat penyampaian materi 

dari guru kepada siswa dan menarik perhatian siswa supaya siswa 

tertarik terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan media, 
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siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan media. 

Apalagi jika mata pelajaran Seni Tari, media sangat diperlukan untuk 

belangsungnya pembelajaran. 

Namun di Gugus II Bantarbolang, media tidak pernah digunkan 

dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari,  Ini terbukti dari 

jawaban responden yang banyak menjawab tidak pernah (54,5%). Jika 

ada guru yang menggunakan, itupun hanya sebagian kecil saja dan 

media yang digunakan untuk mengajar mata pelajaran Seni Tari 

kurang menarik, Ini terbukti dari jawaban responden yang banyak 

menjawab kurang menarik (40%). Selain kurang menarik, media yang 

digunakan juga masih sederhana dan minim seperti tape dan kaset 

saja. Jadi media merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas dan 

kreativitasa guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari.  

 

g. Faktor Proses Belajar Mengajar mata pelajaran Seni Tari 

Proses Belajar Mengajar mata pelajaran Seni tari akan efektif 

jika sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan, sehingga semua 

kompetensi dasar yang terdapat di dalam silabus dapat tercapai 

seluruhnya. Di Gugus II Bantarbolang, proses belajar mengajar Seni 

Tari tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan dikarenakan 

sebagian besar guru tidak pernah mengajarkan mata pelajaran Seni 

Tari dalam setiap jam pelajaran yang dijadwalkan, ini terbukti dari 

jawaban responden yang banyak menjawab tidak pernah mengajarkan  
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sebesar 45,5% dan responden yang menjawab kadang-kadang 

mengajarkan juga 45,5%. 

Jika terpaksa guru mengajarkan walaupun sekali atau ketika ada 

lomba saja guru tidak mau membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan, ini terbukti dari jawaban responden yang banyak menjawab 

tidak membimbing (32,7%). 

 

h. Faktor rencana pelaksanaan pembelajaran   

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu rencana 

yang dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran (RPP) berlangsung. 

Ide-ide kreatif guru dapat dituangkan di dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang bepacu terhadap silabus. Ketika akan mengajar 

mata pelajaran Seni Tari, RPP juga sangat diperlukan untuk 

merencanakan apa yang akan diajarkan. 

Namun, di Gugus II Bantarbolang guru tidak pernah membuat 

RPP ketika akan mengajarkan mata pelajaran Seni Tari, ini terbukti 

dari jawaban responden yang banyak menjawab tidak pernah sebesar 

61,8%. Biasanya RPP yang dibuat dari dinas tingkat kecamatan dan 

RPP mata pelajaran Seni Tari yang sudah dibuat sendiri, hanya 

kadang-kadang saja dilaksanakan karena mata pelajaran Seni Tari 

kurang diajarkan, ini terbukti dari jawaban responden yang banyak 

menjawab kadang-kadang melaksanakan sebesar 50,9%. 
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Dari sepuluh faktor eksternal yang sudah dijelaskan di atas, maka 

diperoleh simpulan bahwa aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar 

dalam pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang Kabupaten 

Pemalang masih rendah. Rendahnya aktivitas dan kreativitas yang 

dipengaruhi faktor eksternal dapat terlihat pada diagram batang di bawah 

ini: 

 

Gambar 4.1 Diagram batang faktor ekternal yang mempengaruhi 

rendahnya aktivitas dan kreativitas guru   

Keterangan : 

A = Latar belakang pendidikan tidak menunjang (74,5%) 

B = Sarana dan prasarana kurang tersedia (45,5%) 

C1 = Kurang menguasai materi (52,7%) 

C2 = Materi kurang sesuai (52,7%) 

C3 = Menganggap mata pelajaran Seni Tari itu sulit (47,3%) 
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C4 = Menganggap sebagian besar materi mata pelajaran Seni Tari itu 

sulit (67,3%) 

C5 = Menganggap mata pelajaran Seni Tari sulit dibandingkan Seni 

Rupa dan Seni Musik (49,1%) 

D = Tidak pernah menggunakan metode pembelajaran (43,6%) 

E = Menganggap mata pelajaran Seni Tari kurang penting (41.8%) 

F1 = Tidak menggunakan media pembelajaran (54,5%) 

F2 = Media yang digunakan tidak menarik (40%) 

G1 = Tidak mengajar mata pelajaran Seni Tari (45,5%) 

G2 = Tidak membimbing siswa yang mengalami kesulitan (32,7%) 

H1 = Tidak pernah membuat RPP (61,8%) 

H2 = Hanya kadang-kadang saja melaksanakan RPP yang sudah 

dibuat (50,9%). 

Dari keterangan diagram batang di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor eksternal yang paling mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru 

sekolah dasar di Gugus II Bantrabolangmasih rendah adalah yang pertama 

faktor latar belakang yang kurang menunjang sebesar 74,5%, kedua adalah 

faktor menganggap sebagian besar materi mata pelajaran Seni Tari itu sulit 

sebesar 67,3%, ketiga adalah faktor Tidak pernah membuat RPP sebesar 

61,8%, keempat adalah faktor tidak menggunakan media pembelajaran 

sebesar 54,5%, kelima adalah faktor kurang menguasai materi dan faktor 

materi kurang sesuai sebesar 52,7%, dan keenam adalah faktor  Hanya 

kadang-kadang saja melaksanakan RPP yang sudah dibuat  sebesar 50,9%. 
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Untuk faktor-faktor yang lainnya masih dibawah 50% dan faktor yang 

kurang mempengaruhi adalah faktor tidak membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan sebesar 32,7%. 

 

2. Faktor Internal 

a. Faktor Motivasi 

Secara umum banyak yang mengkaitkan motivasi dengan minat. 

Dikatakan bahwa minat merupakan aspek penting motivasi yang 

mempengaruhi perhatian, belajar, berpikir, dan berprestasi (Mikarsa 

2007: 3.3). Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri 

seseorang baik sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan 

atau keinginan dengan tujuan tertentu seperti keinginan untuk bisa 

menguasai mata pelajaran Seni Tari. Untuk mendapatkan suatu 

keinginan menguasai mata pelajaran Seni Tari, guru hendaknya 

memiliki motivasi yang tinggi. Sehingga mata pelajaran Seni Tari dapat 

diajarkan di sekolah.  

Di Gugus II Bantarbolang motivasi yang dimiliki guru masih 

rendah karena masih mengganggap mata pelajaran Seni Tari tidak 

penting dan besiknya tidak ada, ini terbukti dari jawaban nara sumber 

sebesar 67,7%. Sehingga keingginan untuk menguasai mata pelajaran 

Seni Tari juga kurang. Akibatnya pembelajaran Seni Tari di gugus II 

Bantarbolang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga 
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mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru dalam pembelajaran Seni 

Tari. 

b.  Faktor kemampuan 

Kemampuan yang dimiliki guru di Gugus II Bantarbolang masih 

rendah karena guru tidak memiliki spesifikasi pendidikan tari dan 

bakat tari. Ini terbukti dari jawaban nara sumber yang menjawab 

kemampuan yang dimiliki guru masih kurang sebesar 88,9% Para 

guru menganggap mengajarkan mata pelajaran Seni Tari berarti 

mengajarkan tari klasik atau tari tradisional saja, padahal sebagian 

besar materi adalah materi tentang gerakan dasar atau sederhana. Jika 

guru memahami materi yang akan diajarkan, guru tidak akan 

mengatakan kalau dia tidak mampu. 

Kemampuan guru yang masih kurang dalam mata pelajaran Seni 

Tari menjadikan aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar rendah. 

Sehingga perlu adanya masukan untuk para guru sekolah dasar dalam 

pembelajaran Seni Tari supaya aktivitas guru dalam pembelajaran 

Seni Tari dapat berjalan dengan lancar dan kreativitas guru menjadi 

berkembang.  Selain itu, untuk para guru juga harus ada kemauan 

yang tinggi dalam pembelajaran Seni Tari karena kemampuan dapat 

diasah melalui kemauannya yang tinggi. 
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c. Faktor Jenis Kelamin 

Selain kemampuan dan motivasi, jenis kelamin juga 

mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam 

pembelajaran Seni Tari, karena antara jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan mempunyai pandangan tersendiri pada Seni Tari. Dari 

hasil wawancara yang dilakukan,  guru yang berjenis kelamin laki-laki 

cenderung malu dan hampir tidak pernah mengajar Seni Tari. Ini 

terbukti dari jawaban nara sumber yang menjawab guru laki-laki 

kurang percaya diri atau malu sebesar 67,7%.  

Guru laki-laki tidak percaya diri, kreativitasnya sangat rendah, 

dan cenderung malas apabila mengajarkan Tari. Sehingga mata 

pelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang yang guru kelasnya 

berjenis kelamin laki-laki aktivitas dan kreativitasnya lebih rendah 

dibandingkan guru kelas yang berjenis kelamin perempuan.  

Dari tiga faktor internal yang sudah dijelaskan, maka diperoleh 

simpulan bahwa aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar terhadap 

pembelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang 

masih rendah. Rendahnya aktivitas dan kreativitas yang dipengaruhi faktor 

internal dapat terlihat pada diagram batang di bawah ini: 
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Gambar 4.2 Diagram batang faktor internal yang mempengaruhi 

rendahnya aktivitas dan kretivitas guru  

Keterangan : 

K = Motivasi kurang ( 66,7%) 

L = Kemampuan kurang (88,9%) 

N = Jenis kelamin laki-laki (guru laki-laki) kurang percaya diri (66,7%). 

Dari keterangan diagram batang di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor internal yang dominan terhadap aktivitas dan kreativitas guru 

sekolah dasar di Gugus II Bantrabolang yang masih rendah adalah faktor 

kemampuan kurang sebesar 88,9%, dan selanjutnya adalah faktor motivasi 

kurang dan faktor jenis kelamin laki-laki (guru laki-laki) kurang percaya 

diri sebesar 66,7%. 

Dari pembahasan tentang faktor ekternal dan faktor internal yang 

mempengaruhi aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam mata 

pelajaran Seni Tari di Gugus II Bantarbolang kabupaten Pemalang masih 

rendah dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini: 
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Gambar 4.3 Diagram batang faktor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi rendahnya aktivitas dan kretivitas guru  

Keterangan : 

A = Latar belakang pendidikan tidak menunjang (74,5%) 

B = Sarana dan prasarana kurang tersedia (45,5%) 

C1 = Kurang menguasai materi (52,7%) 

C2 = Materi kurang sesuai (52,7%) 

C3 = Menganggap mata pelajaran Seni Tari itu sulit (47,3%) 

C4 = Menganggap sebagian besar materi mata pelajaran Seni Tari itu sulit 

(67,3%) 

C4 = Menganggap mata pelajaran Seni Tari sulit dibandingkan Seni Rupa 

dan Seni Musik (49,1%) 

D = Tidak pernah menggunakan metode pembelajaran (43,6%) 

E = Menganggap mata pelajaran Seni Tari kurang penting (41.8%) 

F1 = Tidak menggunakan media pembelajaran (54,5%) 
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F2 = Media yang digunakan tidak menarik (40%) 

G1 = Tidak mengajar mata pelajaran Seni Tari (45,5%) 

G2 = Tidak membimbing siswa yang mengalami kesulitan (32,7%) 

H1 = Tidak pernah membuat RPP (61,8%) 

H2 = Hanya kadang-kadang saja melaksanakan RPP yang sudah dibuat 

(50,9%). 

K = Motivasi kurang ( 66,7%) 

L = Kemampuan kurang (88,9%) 

N = Jenis kelamin laki-laki (guru laki-laki) kurang percaya diri (66,7%). 

 

Dari keterangan diagram batang di atas dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari 

yang masih rendah, dari faktor yang paling mempengaruhi dan yang kurang 

mempengaruhi dalam pembelajaran Seni Tari dapat dilihat dari urutan berikut 

ini:  

1. Kemampuan kurang (88,9%) 

2. Latar belakang pendidikan tidak menunjang (74,5%) 

3. Motivasi kurang ( 66,7%) 

4. Jenis kelamin laki-laki (guru laki-laki) kurang percaya diri (66,7%) 

5. Menganggap sebagian besar materi mata pelajaran Seni Tari itu sulit 

(67,3%) 

6. Tidak pernah membuat RPP (61,8%) 

7. Tidak menggunakan media pembelajaran (54,5%) 
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8. Kurang menguasai materi (52,7%) 

9. Materi kurang sesuai (52,7%) 

10. Hanya kadang-kadang saja melaksanakan RPP yang sudah dibuat 

(50,9%) 

11. Menganggap mata pelajaran Seni Tari sulit dibandingkan Seni Rupa dan 

Seni Musik (49,1%) 

12. Sarana dan prasarana kurang tersedia (45,5%) 

13. Tidak mengajar mata pelajaran Seni Tari (45,5%) 

14. Tidak pernah menggunakan metode pembelajaran (43,6%) 

15. Menganggap mata pelajaran Seni Tari kurang penting (41.8%) 

16. Media yang digunakan tidak menarik (40%) 

17. Tidak membimbing siswa yang mengalami kesulitan (32,7%). 

 

Rendahnya aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam pembelajaran 

Seni Tari di Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh faktor 

eksternal dan faktor internal. Dari analisis data yang dilakukan peneliti, dapat 

terlihat bahwa faktor internal lebih mempengaruhi dibandingkan dengan faktor 

eksternal. Persentase faktor eksternal diperoleh dari rata-rata seluruh persentase 

faktor eksternal dan Persentase faktor internal diperoleh dari rata-rata seluruh 

persentase faktor internal. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada diagram batang 

dibawah ini: 
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Gambar 4.4 Diagram batang perbandingan antara faktor eksternal dan internal 

yang mempengaruhi rendahnya aktivitas dan kreativitas guru  

Dari diagram batang di atas diperoleh data faktor internal sebesar 

74,10% dan faktor ekternal sebesar 50,66%. Dari keterangan, dapat 

disimpulkan bahwa faktor internal lebih dominan terhadap rendahnya 

aktivitas dan kreativitas guru sekolah dasar dalam pembelajaran Seni Tari di 

Gugus II Bantarbolang. Ini terbukti dari persentase faktor internal sebesar 

74,10%.  
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Lampiran 1 

Daftar Nama Guru 

 di Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang 
No Nama SD Kelas Nama Guru 

1 SDN 01 Kebon Gede I Cici Cholifah 

2  II Sri Hartini 

3  III Fahrunisa 

4  IV Raharjo 

5  V Agus Priyanto 

6  VI M. Riyanto 

7 SDN 02 Kebon Gede I Tjarmiati 

8  II Alfiyah 

9  III Sobirin 

10  IV Prada S 

11  V Bangun Sujantoro 

12  VI Rio Udiarso 

13 SDN 01 Peguyangan I S. Kuwati 

14  II Yeti Purmiasih 

15  III Yeni Dwi p 

16  IV Suwarsih 

17  V Nur Rofik 

18  VI Mulyana 

19 SDN 02 Peguyangan I Tjarmiyati 

20  II Alfiyah 

21  III Sobirin 

22  IV Prada Septryarto 

23  V Bangun Sujantoro 

24  VI Priyo Udiarso 

25 SDN 01 Kuta I Wiwi Indrawati 

26  II Wiwi Sukatni 
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27  III Saminten 

28  IV Nurkishari 

29  V Jeffri Gagah SF 

30  VI Warsitno 

31  II Andi Sucipto 

32 SDN 02 Kuta I Suharni 

33  II Muh. Agus W 

34  III Wuryanto 

35  IV Eko Sugito 

36  V Moch. Sodikin 

37  VI Suparmi 

38 SDN 03 Kuta I Ita Khusnul H 

39  II Nurhidayati 

40  III Slamet Masfuri 

41  IV Sutariningsih 

42  V Ria Titis P 

43  VI Wahroni 

44 SDN 04 Kuta I Dian Rahmawati 

45  II Juhroniah 

46  III Eko Saparudin 

47  IV Taib 

48  V Sri Haryanti 

49  VI Widiyatmoko 

50 SDN Lenggerong I Agnes Ismuryati 

51  II Dwi Laksari 

52  III Sri Sunarti 

53  IV Lilik Septiani 

54  V Evi Dmayati 

55  VI Mas’Udi 
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Lampiran 2  
Daftar Nama Kepala Sekolah 

 di Gugus II Bantarbolang Kabupaten Pemalang 

 
Nama 

No 
SD Guru 

1 SDN 01 Kebon Gede Wilem Sukendar, S.Pd. SD 

2 SDN 02 Kebon Gede Suhirjan, S.Pd 

3 SDN 01 Peguyangan Suharto, S. Pd 

4 SDN 02 Peguyangan Joko Purnomo, Ama. Pd 

5 SDN 01 Kuta Sri Widiyanti, S.Pd.SD 

6 SDN 02 Kuta Subagyo, A.Ma.Pd 

7 SDN 03 Kuta Sukarso,S.Pd.SD 

8 SDN 04 Kuta Cahyono,A.Ma.Pd 

9 SDN Lenggerong Salasin,S.Pd.I 
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Lampiran 3 

KISI-KISI LEMBAR KUESIONER 

Tujuan  Konsep No Item Instrumen 

Mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

aktivitas dan kreativitas 

guru dalam pembelajaran 

Seni Tari 

• Latar belakang 

pendidikan 

• Sarana dan prasarana  

• Penguasaan materi 

mata pelajaran Seni 

Tari 

• Penggunakan metode 

pembelajaran 

• Penyesuaian materi 

dengan karakteristik 

anak SD 

• Mengangggap penting 

atau tidaknya mata 

pelajaran Seni Tari 

• Media  

 

• Proses belajar 

mengajar mata 

pelajaran Seni Tari 

• Menganggap sulit 

atau tidaknya mata  

pelajaran Seni Tari  

• Rencana pelaksanaan 

pembelajaran   

 

9 

 

8 

 

7 

 

 

3 

 

14 

 

 

6, 12 

 

5, 13, 17 

 

 

1, 10, 18 

 

 

2, 11, 16 

 

 

 4, 15 
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Lampiran 4 

LEMBAR KUESIONER 

Nama : 

Sekolah : 

Mengajar di kelas : 

Ijazah terakhir  : 

Berilah tanda silang (X)  pada A, B, C, atau D yang sesuai dengan pilihan. 
Pilihan didasarkan atas kejujuran dan keterbukaan proses yang berjalan selama 
ini.  

1. Apakah Bapak/ Ibu mengajarkan mata pelajaran Seni Tari dalam setiap jam 
pelajaran yang dijadwalkan? 
A. Tidak pernah 
B. Kadang-kadang 
C. Sering 
D. Selalu 

 
2. Apakah mata pelajaran Seni Tari sulit untuk diajarkan? 

A. Sangat sulit  
B. Sulit  
C. Cukup sulit 
D. Mudah 

 
3. Apakah Bapak/ Ibu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

materi teori dan praktek dalam mata pelajaran Seni Tari? 
A. Tidak pernah 
B. Kadang-kadang 
C. Sering 
D. Selalu 

 
4. Apakah Bapak/ Ibu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ketika akan 

mengajarkan mata pelajaran Seni Tari di kelas? 
A. Tidak pernah 
B. Kadang-kadang 
C. Sering 
D. Selalu  

 
5. Apakah Bapak/Ibu menggunakan media pembelajaran untuk mengajarkan 

Seni Tari? 
 
A. Tidak pernah 
B. Kadang-kadang 
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C. Sering 
D. Selalu 

 
6. Apakah mata pelajaran Seni Tari yang Bapak/ Ibu ajarkan sesuai dengan 

silabus? 
A. Mata pelajaran Seni Tari tidak diajarkan  
B. Mengutamakan mata Pelajaran yang di Ujian Nasionalkan 
C. Mata pelajaran yang di ajarkan yang sesuai dengan kemampuan guru 
D. Semua mata pelajarkan di ajarkan  

 
7. Apakah materi mata pelajaran Seni Tari sudah Bapak/ Ibu kuasai? 

A. Tidak menguasai 
B. Kurang menguasai 
C. Cukup menguasai 
D. menguasai 
 

8. Apakah di sekolah Bapak/ Ibu mengajar tersedia sarana dan prasarana yang 
menunjang dalam mata pelajaran Seni Tari? 
A. Tidak tersedia 
B. Kurang tersedia 
C. Cukup tersedia 
D. Tersedia  

 
9. Apakah latar belakang pendidikan Bapak/ Ibu menunjang pembelajaran Seni 

Tari? 
A. Tidak menunjang 
B. Cukup menunjang 
C. Menunjang 
D. Sangat menunjang 

 
10. Apakah Bapak/ Ibu senang mengajarkan mata pelajaran Seni Tari? 

A. Tidak Senang 
B. Cukup senang 
C. Senang 
D. Sangat senang 

 
11. Apakah materi teori dan praktek mata pelajaran Seni Tari itu sulit? 

A. Semua sulit 
B. Sebagian besar sulit 
C. Sebagian kecil sulit 
D. Semua mudah 

 
12. Apakah pada`waktu ada jadwal mata pelajaran Seni Tari, Bapak/ Ibu 

mengganti mata pelajaran Seni Tari dengan mata pelajaran yang lain? 
A. Selalu   
B. Sering  
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C. Kadang-kadang  
D. Tidak pernah  

 
13. Apakah media yang Bapak/ Ibu gunakan dalam mata pelajaran Seni Tari 

menarik untuk siswa? 
A. Tidak menarik 
B. Kurang menarik 
C. Cukup menarik 
D. Menarik 

 
14. Apakah materi teori dan praktek mata pelajaran Seni Tari yang diajarkan 

sesuai dengan karakteristik anak SD? 
A. Tidak sesuai 
B. Kurang sesuai 
C. Cukup sesuai 
D. Sesuai  

 
15. Apakah Rencana Pembelajaran mata pelajaran Seni Tari yang sudah dibuat, 

Bapak/ Ibu laksanakan? 
A.  Tidak dilaksanakan 
B. Kadang-kadang dilaksanakan 
C. Sering dilaksanakan 
D. Selalu dilaksanakan 

 
16. Apakah mengajarkan Seni Tari lebih sulit dibandingkan Seni Rupa dan Seni 

Musik? 
A. Sangat Sulit 
B. Sulit 
C. Cukup sulit 
D. Tidak Sulit 

 
17. Apakah media yang Bapak/ Ibu gunakan sesuai dengan materi yang diajarkan 

dalam mata pelajaran Seni Tari? 
A. Tidak sesuai 
B. Kurang sesuai 
C. Cukup sesuai 
D. sesuai 

 
18. Apakah Bapak/ Ibu membimbing siswa yang mengalami kesulitan mengikuti 

mata pelajaran Seni Tari? 
A. Tidak membimbing 
B. Kurang membimbing 
C. Cukup membimbing 
D. Membimbing  
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Lampiran 5 

INTERVIEW GUIDE 

1. Bagaimana motivasi para guru untuk dapat mengajarkan mata pelajaran 

Seni Tari? 

2. Bagaimana kemampuan para guru dalam  mengajarkan mata pelajaran Seni 

Tari? 

3. Apakah latarbelakang pendidikan yang dimiliki guru berpengaruh terhadap 

kemampuan dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari? 

4. Apakah Kegiatan Belajar Mengajarkan Seni Tari yang sudah dijadwalkan 

berjalan dengan lancar? 

5. Apakah menurut Bapak/Ibu mata pelajaran Seni Tari penting? 

6. Apakah di sekolah Bapak/ Ibu tersedia sarana dan prasarana untuk mata 

pelajaran Seni Tari? 

7. Apakah para guru membuat RPP setiap akan mengajarkan mata pelajaran 

Seni Tari? 

8. Apakah para guru menggunakan media dan metode yang sesuai dengan 

materi dan karakteristik siswa? 

9. Apakah para guru mencari materi mata pelajaran Seni Tari sesuai dengan 

karakteristik siswa? 

10. Apakah antara guru laki-laki dan perempuan ada perbedaan dalam 

mengajarkan mata pelajaran Seni Tari? 

11. Apakah saran Bapak/ Ibu untuk peningkatan kualitas pengajaran mata 

pelajaran Seni Tari? 
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Lampiran 6                                     

JAWABAN RESPONDEN 

No Subjek Item                                   

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 S. Kuwati B C B D C D C C C C C B C B C C C C 

2 Yeti Purmiasih B C B D D C B B A C B C B D B C C B 

3 Yeni Dwi p A C A A B C B B B B B C B B B C C C 

4 Suwarsih B C B B B C C C B C C C C B C C C D 

5 Nur Rofik C C B B B D C B B A B B B B C C C C 

6 Mulyana B C B A B D B C B B B C B B B D C C 

7 Dian R A B A A A A B B A A B B B B A B B B 

8 Juhroniah A A A A A A A D A B B B B B A C C A 

9 Eko Saparudin A B A A A A A B A B B D A B A D A A 

10 Taib A B A A A C B B A B B B C B A C A A 

11 Sri Haryanti A B A A A A B B A A B A B B A B B A 

12 Widiyatmoko A B A A A A A A B A B D A B A B C A 

13 Ita Khusnul H B C B B B B B A B B C B B B C C B B 

14 Nur Hidayati B B B A A C B A A C C C B B B B C A 

15 Slamet Masfuri A B A A B A A B A B B C B C A C B A 

16 Sutariningsih B B B A B D B B B B B D B B B B B B 

17 Ria Titis P B B B B A A A B A B B B A B B B B A 

18 Wahroni B B B B D C C C B C B C C B B C C B 

19 Suharni C C C B B C B B B C B D B D B C C D 

20 M. Agus W A B A A A A A A A A B A A B A B A A 

21 Wuryanto A B A A A A A A A A A D A A A A A A 

22 Eko Sugito B B A A A A A A A C B B A C B B B B 

23 Moch. Sodikin B B A A A A A A A C B B A C B B B B 

24 Suparmi B C B A B C B C A B C B A C B C B B 

25 Tjarmiati B C D D C C B B B C C D C B C C D D 

26 Alfiyah A C A A A A B A A A B C C D B C A A 

27 Sobirin A B A A A A A A A A A A A A A B A A 

28 Prada S A C B B A C B B A B B C C B B C B C 

29 Bangun Sujantoro A B B B C B B B A B B C B B C B D D 

30 Rio Udiarso B B B B A C B A A B B C B B B B B B 

31 Wiwi Indrawati B C B A D C C A A D B C C D B C C D 
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32 Wiwi Sukatni B C B B D C C A A C B C B D B C C C 

33 Suminten B C D D D C C C C C B C B D B C C C 

34 Nurkishari B A B B B C C B A B B C B B B C C C 

35 Jeffry GSF C C C B B C C B A B B C B B C C C C 

36 Warsitno B C B A B D B C B C C C C D B C D D 

37 Agnes I A B B B B C B B A A B A C D B D D B 

38 Dwi Lestari B B B A A B B A A B B C B D B C C D 

39 Sri Sunarti A C B A A C B B A B B A A D B C A D 

40 Lilik Septiani D D D D A D B B A C C D B B D D B D 

41 Evi Dayanti B C A A A D B B A B B C B D D C C B 

42 Mas'Udi B D D D D D C A C D C A A D B D B C 

43 Cici Cholifah D C B A A B B B A C C C A D B B B B 

44 Sri Hartini A B A A A A A B A A A B A D B C C B 

45 Fahrunisa B C B B B B B B A A B C A D B B B B 

46 Raharjo A B A A A A A B A A A B A D B C C B 

47 Agus P A B A A A A A A A B A B C A A B C A 

48 M. Riyanto A B B A A A A A A B A B C A A B B A 

49 Marwati  A B A A A A A A A C A B C D A B C C 

50 Endang K A A A A A A A A A C A D B D A B A A 

51 Riska W A B A A A A B C A B B A A B A B B A 

52 Siti Tohyati B A A A A A B C A B B A A B A B B A 

53 Inayatul Uliya A B A A A A B C A B B A A B A B B A 

54 Siti Maryam A C A A B A B C A B B C A B A B B B 

55 Andi Sucipto B C B B C C B B A C B C C B B C C D 
A 25 4 24 34 30 23 16 19 41 12 8 9 18 4 18 1 8 18 
B 25 26 25 15 15 5 29 25 11 24 37 15 22 29 28 22 20 16 

C 3 23 2 0 4 19 10 10 3 17 10 23 15 4 7 27 23 11 

D 2 2 4 6 6 8 0 1 0 2 0 8 0 18 2 5 4 10 Ju
m

la
h 

 

total 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

                                        
A 45,5% 7,3% 43,6% 61,8% 54,5% 41,8% 29,1% 34,5% 74,5% 21,8% 14,5% 16,4% 32,7% 7,3% 32,7% 1,8% 14,5% 32,7% 

B 45,5% 47,3% 45,5% 27,3% 27,3% 9,1% 52,7% 45,5% 20,0% 43,6% 67,3% 27,3% 40,0% 52,7% 50,9% 40,0% 36,4% 29,1% 

C 5,5% 41,8% 3,6% 0,0% 7,3% 34,5% 18,2% 18,2% 5,5% 30,9% 18,2% 41,8% 27,3% 7,3% 12,7% 49,1% 41,8% 20,0% 

D 3,6% 3,6% 7,3% 10,9% 10,9% 14,5% 0,0% 1,8% 0,0% 3,6% 0,0% 14,5% 0,0% 32,7% 3,6% 9,1% 7,3% 18,2% Pe
rs

en
ta

se
 

total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Lampiran 7 
 

HASIL WAWANCARA 
 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 01 Peguyangan (Ks-1) 
 
Pw : “Assalamualaikum Wr. Wb.” 
Ks-1 : “Walaikumsalam Wr. Wb.” 
Pw : “Langsung saja ya pak, disini saya akan menanyakan tentang 

bagaimana motivasi para guru untuk dapat mengajarkan mata pelajaran 
Seni Tari khususnya di SDN 01 Peguyangan?” 

Ks-1 : “Baiklah, tentang motivasi para guru dalam halmengajarkan mata 
pelajaran Seni Tari saya lihat itu kurang motivasinya sebab mereka 
pada umumnya tidak ada beground guru itu sendiri, tidak ada pelatihan. 
Sehingga mereka motivasinya rendah. Untuk mengajarkan Seni Tari 
harus ada pelatihan-pelatihan terlebih dahulu, sehingga mereka sudah 
pandai dan motivasinya untuk mengajarkan itu lebih giat gitu mba.” 

Pw : “Untuk motivasi dari Bapak Sendiri selaku Kepala Sekolah itu 
bagaimana?” 

Ks-1 : “Bagi saya kalau emang seni tari memang diprogramkan di SD kami 
supaya para siswa bisa, paling tidak menguasai beberapa tarian 
khususnya Seni Tari tradisional untuk menjaga nilai-nilai budaya kita 
bangsa Indonesia. Tentu sebagai Kepala Sekolahya memotivasi guru 
untuk dapat mengajarkan pada anak didiknya. Namun kendalanya 
kompetensi atau kemampuan para guru kurang sehingga motivasi para 
guru menjadi kurang.” 

Pw : “Latar belakang yang dimiliki guru itu berpengaruh tidak terhadap 
kemampuan mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 

Ks-1 : “Latar belakang pendidikan yang dimiliki guru tentu saja berpengaruh 
terhadap mata pelajaran Seni Tari. Latar belakang mereka tidak 
menguasai Seni Tari, tentu saja pengaruhnya besar ini terhadap anak-
anak. Sehingga di SD kami walaupun sudah deprogram tentang Seni 
Tari dalam hal mengimplementasikan tentu saja tidak ada, tidak bisa 
mereka mengajarkan. Sehingga program yang harus dikerjakan itu 
tentang pelatihan guru tentang Seni Tari supaya para guru dapat 
menguasai. Kami sudah mendorong mereka agar belajar seni tari 
walaupun misalnya tidak ada program dari pemerintah, dari kami juga 
memotivasi mereka untuk belajar secara otodikdak baik lewat media 
CD, media elektronik agar mereka bisa menguasai seni tari secara 
otodikdak karena dari pemerintah tentang seni tari itu belum giat.” 

Pw : “Padahal untuk guru kelas sendiri di silabus juga ada ya pak untuk 
membelajarkan Seni Tari. Berarti latar belakang itu mempengaruhi ya?” 

Ks-1 : “Tentu saja latar belakang mempengaruhi, di silabus ada, kurikulumnya 
juga jelas ada tentang seni kalau di SD itu Seni Budaya dan 
Keterampilan (SBK) itu juga disamping Seni Musik, Seni Melukis juga 
ada Seni Tari. Tetapi yang jarang diajarkan itu Seni Tari, Seni Tari 
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memerlukan keterampilan menari. Kalau guru perempuan kemungkinan 
saja bisa dilatih, tetapi itu saja saya tidak bisa menjamin. Apalagi guru 
laki-laki……” 

Pw : “Iya cenderung malu ya pak? 
Ks-1 : “Iya saya kira itu mba… malu mereka. Jiwa seninya memang penting 

untuk hal-hal seperti ini, yang saya amati jiwa seninya itu jarang.” 
Pw : “Berarti untuk kegiatan belajar yang sudah dijadwalkan berjalan dengan 

lancar, itu berarti gimana pak?” 
Ks-1 : “Dari keterangan-keterangan saya yang tadi, tentu saja walaupun sudah 

diprogramkan dan dijadwalkan tentu saja ngga sinkron, ngga jalan 
untuk ini. pembelajaran Seni Tari tidak jalan di SD kami. Tapi yang 
menarik saat ada kegiatan-kegiatan tertentu di SD, ada kegiatan pentas 
seni mereka secara giat, secara otodikdak sendiri mereka bisa berlatih 
sendiri dan bisa menempilkan sendiri. Kayaknya mereka berlatih 
sendiri lewat media elektronik dari CD.” 

Pw :”Sebenarnya untuk para siswanya mempunyai bakat dan potensi ya pak?” 
Ks-1 : “Para siswanya sendiri untuk kegiatan Seni Tari sendiri, sebenrnya 

mereka punya kemauan. Dalam hal ini kemauan dulu, ada kemauan 
kemudian kemampuan bisa diasah saya kira kalau kemauannya ada. 
Kemauan dari siswa itu kan tergantung dari guru. Kalau gurunya mau 
melatih tentu saja mereka mau untuk diajar, kalau siswa kan patuh sama 
guru. Tetapi disini karena terkendala dalam beberapa hal tadi. Sehingga 
siswa itu belajar sendiri. Sebenarnya mereka punya keinginan untuk 
menguasai Seni Tari itu sendiri mba.” 

Pw : “Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di sekolah bapak tersedia 
Sarana dan prasarana untuk mata pelajaran Seni Tari.” 

Ks-1 : “Tentang hal ini yaitu tentang sarana dan prasarana Seni Tari kayaknya 
kurang tersedia ini mba. Sebenarnya sekolah ya untuk dana kami 
sediakan, tetapi kami tidak tahu kebutuhan Seni Tari itu yang 
bagaimana kan tergantung para guru membutuhkan apa. Sebenarnya 
kami mau menyediakan. Namun, karena mata pelajaran kurang 
diajarkan sehingga untuk alat-alatnya kami belum memenuhinya mba. 
Sebenarnya untuk dananya ada.” 

Pw : “Untuk Seni Tari sendiri kan biasanya guru memendang Seni Tari harus 
mengajarkan tari yang klasik, tetapi Seni Tari kan bisa juga seperti 
gerakan melangkah ke kanan ke kiri seperti kelas satu. Mungkin guru 
sudah pernah mengajarkan, walaupun sekali dua kali. Bapak 
mengetahui tidak guru tersebut mengajarkan, ketika mengajarkan 
membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran apa tidak?” 

Ks-1 : “Jadi begini mba mengenai pelajaran SBK khususnya Seni Tari ini yang 
sederhana-sederhana itu sudah tercantum dalam RPP-nya. Dan saya 
lihat untuk yang sederhana-sederhan aseperti itu mereka tetap ajarkan 
karena tidak memerlukan pernak-pernik ini pakai gerakan lenggak-
lenggok lengkap dengan music itu saya jarang melihat. Tetapi yang 
sederhana hanya melangkah kiri, kanan, maju depan, belakang, dan 
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sebagainyaitu saya sering melihat. Mereka melatihnya untuk hal 
tersebut.” 

Pw : “Untuk kelas rendah ya pak biasanya?” 
Ks-1 : “Iya untuk kelas rendah. 1, 2, 3 itu masih seperti itu. Tetapi mereka 

mengikutinya dengan tekun senang. Saya lihat dari anak-anak sendiri 
itu cukup antusias, artinya mereka senang ada pelajaran ini. Namun, 
kendalanya banyak saya kira itu.” 

Pw : “Ketika guru mengajarkan, biasanya menggunakan media dan metode 
yang inovativ dan sesuai atau tidak pak?” 

Ks-1 : “ya paling guru mendemonstrasikan yaitu metode demonstrasi yaitu 
dengan cara mendemonstrasikan di depan anak. Beberapa anak suruh 
maju dan berkelompok-kelompok yang saya lihat seperti itu. 
Metodenya ya masih tradisional, seperti demonstrasi. Dikasih tau 
dengan ceramah kemudian mendemonstrasikan. Mereka kemudian 
mengikuti, ternyata yang gampang-gampang juga mereka cepat 
menguasai karena didasari rasa senang sih yah… saya kira gitu mba.” 

Pw : “ Jadi untuk kelas rendah biasanya masih diajarkan seperti itu ya pak. 
Untuk materinya sendiri disesuaikan tidak, misalkan seperti kelas satu 
yang masih berpikir secara konkret. Guru menyesuaikan materi dengan 
karakteristik siswanua tidak pak?” 

Ks-1 : “khusus untuk kelas satu dua tiga sebernarnya keseluruhan karena 
mereka mengajar sudah direncanakan lewat RPP. Kalau di RPP-nya 
memuat tentang karakteristik anak-anak tersebut tentu sja mereka 
mengajarkan sesuai dengan prosedur yang sudah ditulis di RPP 
tersebut. Saya kira sekarang oleh pemerintah tentang pendidikan 
karakter sudah saya berikan kepada guru-guru semua. Memperbanyak 
pendidikan karakteristik lewat pelajaran-pelajaran seni. Hubungannya 
banyak juga, lewat seni tari. Saya kira itu mba.” 

Pw : “Menurut bapak, antara guru laki-laki dan perempuan ada perbedaan 
dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 

Ks-1 : “Jelas ada. Guru laki-lagi pada umumnya malu untuk mengajarkan Seni 
Tari dibandingkan dengan guru perempuan, saya sendiri waktu 
mengajar dulu ngga pernah mengajarkan tari.” 

Pw : “Untuk saran bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata 
pelajaran Seni Tari itu apa pak?” 

Ks-1 : “untuk saran kami khususnya kepada Pemangku pendidikan, tolonglah 
untuk menggiatkan seni tari, mata pelajaaran seni tari belum diajarkan. 
Untuk pemerintah sendiri supaya 1) mengadakan pelatihan karena 
beground mereka tidak ada, 2) mengangkat guru seni khusus seni tari 
karena tidak semua orang berjiwa seni, 3) dapat memotivasi para guru 
dan kepala sekolah untuk lebih giat mengajarkan seni tari.” 
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Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 02 PEGUYANGAN ( Ks-2) 
 
Pw : “Assallamualaikum wr.wb.” 
Ks-2 :   “Walaikum salam wr.wb.” 
Pw  : “Menurut Bapak sendiri bagaimana motivasi para guru untuk dapat 

mengajarkan mata pelajaran seni tari khususnya di SD Bapak ini.” 
Ks-2 : “Yang jelas motivasinya kurang masalahnya besiknya dari guru kelas 

yang ketika dulu menggali pelajaran mungkin tidak ada pelajaran seni 
tari atau mungkin  pelajaran itu dikesampingkan jadi untuk mengajarkan 
seni tari tidak punya dasar seni tari. Sehingga mereka malas kadang-
kadang digantikan dengan pelajaran yang lain.” 

Pw : “Berarti sebenarnya para guru memiliki latar belakang pendidikan 
berpengaruh terhadap kemampuanya untuk mengajarkan  mata pelajaran 
seni tari  latar belakang guru sendiri.” 

Ks-2 : “Sangat berpengaruh masalahnya memang kalau besiknya bukan dari 
seni tari ya rata-rata malas untuk mengajarkan seni tari. Apalagi seni tari 
untuk menyanyi saja saat-saat sekarang itu gurunya sudah malas atau 
mungkin tidak punya kemampuan sehingga malas untuk mengajarkanya. 
Jadi bekalnya kurang sehingga kalu diajarkan malah tidak berhasil.” 

Pw : “Berarti untuk kemampuan dari diri  para guru tersebut masih kurang 
seperti itu ya pak dari kemampuan dari dalamnya.” 

Ks-2 : “Rata-rata begitu, munkin satu dua sih ada cuman rata-rata tidak dari 
setiap satu sekolahan masing-masing guru bisa begitu misalnya satu 
sekolahan satu guru yang kreatif .”  

Pw : “Tapi mungkin pernah walaupun satu kali dua kali seperti munkin kelas 
rendah kelas satu mungkin itu pernah mengajar tari yang di pandang guru 
tari itu sulit momoknya itu pandangan kalau tari itu tari jawa 
mengajarkan tari tradisional munkin kalau kelas satu bisa gerakan 
melangkah kekanan kekiri itu biasnya diajarka apa tidak.” 

Ks-2 : “Itu biasnya untuk guru kelasnya mungkin tidak tapi biasanya saat-saat 
olah raga meskipun dengan tari sibuyung dan sebagainya.”  

Pw : “Berarti kegiatan belajar mengajar seni tari yang sudah dijadwalkan 
khususnya di SDN peguyangan itu belum lancar.”  

Ks-2 : “Ya begitu biasanya pelajaran seni tari itu digantikan sama yang lain 
misalnya menggambar atau menyanyi.”  

Pw : “Berarti untu mata pelajaran seni tari itu masih di nomor duakan ya.” 
Ks-2 : “Ya, kaya anak tiri.” 
Pw : “Untuk sarana dan prasarana di SDN 02 peguyangan ini sebenarnya ada 

tidak untuk mata pelajaran seni tari itu sendiri 
Ks-2 : “Untuk prasarana seperti audio ada seperti CD dan sebagainya tapi untuk 

peralatan yang lainya untuk tari jawa ya tidak ada. 
Pw : ”Dengan ketidak sesuaian dengan jadwal atau tidak mengajarkan tersebut 

berarti guru otomatis tidak membuat RPP, media, atau menggunakan 
metode pembelajaran yang sesuai dengan materi seperti itu ya pak?” 

Ks-2 : “Untuk administrasi itu membuat tidak masalah, tetapi pelaksaanya kan 
tidak.” 
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Pw : “Kalau RPP sendiri guru membuat atau tidak pak?” 
Ks-2 : “Membuat rah, menulis aja kan gampang tapi prakteknya untuk 

mengajarkan tari kan sulit.” 
Pw : “Jadi kemungkinan mengajarkan kelas rendah seperti kelas satu mungkin 

menirukan gerak binatang dan sebagainya sedikit-sedikit dikasih seperti 
itu ya pak.itu biasanya dari guru itu menggunakan mediasi yang sesuai 
dan metode yang sesuai dengan materi apa tidak ya pak?” 

Ks-2 : “Ya kadang-kadang pake kasetlah atau kadang-kadang pake tepuk-tepuk 
tangan anak-anak kemudian ada yang menggerakan tubuhnya sesuai 
dengan karakteristik masing-masing.” 

Pw : “Berarti sudah sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri ya pak?” 
Ks-2 : “Ya sesuai dengan karakteristiknya.” 
Pw : “Menurut bapak, antara guru laki-laki dan perempuan ada perbedaan 

dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 
Ks-2 : “Otomatis mba karena guru perempuan saja jarang mengajarkan apalagi 

yang laki-laki.” 
Pw : “Untuk saran dari bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seni 

tari khususnya di SDN 02 Peguyangan atau Kecamatan Bantarbolang?” 
Ks-2 : “Yang jelas untuk guru seperti itu tidak bisa dijangkau guru kelas. Jadi 

sebaiknya itu guru-guru tari ada sendiri, artinya bidang studi SBK 
termasuk tarinya ada. Untuk dipegang guru kelas kayanya tidak mungkin 
karena bebanya sudah banyak sih berapa mata pelajaran ada sembilan itu 
di rangkap semua tidak mungkin makanya kalau ada hal-hal seperti itu 
ada sendiri gurunya.” 

Pw : “Berarti menurut pak Joko ini harus ada guru mata pelajaran khusus 
untuk seni tari dan seni musik SBK seperti itu ya pak? Menurut 
pandangan bapak sekarang kan guru kelas dituntut harus mengajarkan 
semuanya termasuk SBK itu gimana pak?” 

Ks-2 : “Kalau emang terpaksa ya harus ada pelatihan khusus tapi misalnya ada 
pemerintah lebih memperhatikan pelajaran yang khusus itu harus ada 
gurunya sendirinya. munkin dari sarjana seni tari pokoknya dari jurusan-
jurusan itu yang mengajarkanya.tidak semua orang bisa sih itu 
masalahnya soalnya seperti tari, music bawaan dari dalam bukan 
spontanitas jadi harus ada bakat tetapi memang untuk mengajarkan tidak 
masalah  sebetulnya karena itu bukan untuk profesional hanya untuk 
pembelajaran saja ya mungkin terpaksa-terpaksanya bisa tapi harus ada 
paguyubannya setiap berapa bulan sekali misalnya.” 

Pw : “Menurut pandangan bapak sendiri itu seni tari itu sebenarnya penting 
apa tidak sih pak untuk pengajaran di SD 

Ks-2 : “Menurut saya yang namanya pembelajaran itu harus otak kanan dan 
otak kiri kan harus seimbang kalu anak-anak cuma diberi pelajaran 
akademis saja yang tidak membutuhkan otak kanansaya kira kurang 
stabil menurut saya penting juga” 

Pw : “Demikian dulu pertanyaan dari saya terima kasih untuk jawaban dan 
saran serta kritiknya apabila ada pertanyaan yang menyinggung saya 
mohon maaf. saya akhiri wassalamualaikum wr.wb..” 
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Ks-2 : “Walaikumsalam Wr. Wb” 
 
 
Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 01 kuta (Ks-3) 
 
Pw : “Assallamualaikum wr.wb.” 
Ks-3 :   “Walaikum salam wr.wb.” 
Pw  : “Di sini saya akan mencoba menanyakan atau berbincang-bincang seperti 

itu dengan Kepala Sekolah SDN 01 KUTA dengan ibu Sri Widiyanti, ya 
itu saja ibu sekarang berbicara tentang seni tari, bagaimana motivasi para 
guru untuk dapat  mengajarkan mata pelajaran seni tari khususnya di SD 
01 KUTA .” 

Ks-3 : “Ya kalau pelajaran seni tari sebenarnya dikurikulum sudah ada, Cuma 
hanya karena latar belakang sekolah, pendidikan dari gurunya itu 
mungkin tidak pas biasanya, kebetulan di Desa Kuta kan ada sanggar, 
jadi anak-anak sudah mengikuti sanggar dan kebetulan guru-gurunya kan 
domisilinya disini, jadi mengikuti tari dari SMA nya mungkin  sudah ada 
jadi sedikit beda dengan SD yang laian,  yang tidak ada sanggarnya .” 

Pw : “Berarti sebenarnya para guru memiliki motivasi ya bu .” 
Ks-3 : “Ya karena mungkin ada juga bakat-bakat terpendam, seperti kemarin 

nyatanya kemarin alhamdulillah di SD kami dapat nomer 2 untuk tarinya 
untuk putri, padahal yang mengikuti kelas rendah kelas 3, kelas 4 .” 

Pw : “Tadi kan berbicara tentang motivasi, sekarang berbicara tentang 
kemampuan itu berarti, bagaimana kemampuan para guru disini untuk 
mengajarkan seni tari.” 

Ks-3 : “Kalau seni tari yang tradisional itu tadi kan mestinya latar belakangnya 
atau dari gurunya memang ada bakat, kalau yang tidak ada bakat 
biasanya cuma gerakan-gerakan dasar atau maju-mundur, kanan-kiri, 
yang penting ada guru kurikulum itu,tapi ga seluruhnya diajarkan yang 
penting di ajarkan semua karena latar belakang pendidikan, disini ada 
dua orang, mungkin satu orang guru putri yang bisa, agak mampu juga 
menguasai beberapa keterampilan .”  

Pw : “Dari ibu untuk menotivasi mereka para guru tersebut, ada ngga?” 
Ks-3 : “Ya pasti ada karena bagaimanapun, walaupun saya tidak bisa menari, 

menikmati tarian ya seneng, ya adalah untuk memberi motivasi ya 
memang untuk belajar kemarin saja waktu ada pelatihan saya juga 
sarankan untuk mengikuti saja waktu yang di Bantarbolang itu juga 
mengikuti, supaya ya, paling tidak dapat nomer untuk juara, kalaupun 
tidak kan nanti di pentaskan pada perpisahan .” 

Pw : “Apakah kegiatan belajar mengajar yang sudah di jadwalkan mungkin 
sudah ada jadwalnya, itu berjalan dengan lancar” 

Ks-3 : “Ya alhamdulillah lancar untuk seni tari, mungkin ada yang diberikan, 
mungkin di geser dengan seni rupa atau seni suara, karena mungkin tadi  
ada beberapa guru yang tidak mengajar, terutama guru laki-laki yang 
kurang, kalau guru perempuan itu tadi gerakan-gerakan yang sederhana.”  
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Pw : “Kalau menurut ibu sendiri, mata pelajaran seni tari sebenarnya penting 
atau tidak .”  

Ks-3 : “Semua mata pelajaran itu penting, karena kita memberikan kepada anak 
modal semua materi yang ada pada kurikulum ya harusnya memang di 
berikan, karena kita kan pendidikan dasar, artinya nanti di  SMP mungkin 
atau lanjutan yang atas, kan ada tambahan-tambahan seperti itu yang 
lebih spesialis, lebih khusus lagi, kalau di SD memang baru ada, tapi saya 
kira penting juga.” 

Pw : “Tapi untuk di bandingkan dengan mata pelajaran lainnya, misalkan 
memandang  kelas 6, itu kan berarti kita mengajar untuk yang UAN nya, 
untuk pelajaran seni tari dibandingkan dengan mata pelajaran yang akan 
di UAN kan itu gimama bu.” 

Ks-3 : “Ya jelas beda sekali, memang untuk kelas 6 khususnya untuk kelas 5 
kelas 6 itu materinya fokus untuk yang UAN pasti yang UAN, kalau 
yang itu tari,berarti SBK kan atau Bahasa Jawa, mungkin agak di 
kesampingkan, tapi sebenarnya tidak juga, tergantung dari gurunya, 
mungkin waktunya kurang, untuk tari saja waktunya kurang, jadi 
terutama untuk pelajaran UAN fokus sampai di adakan les juga, tarinya 
kurang memang.” 

Pw : “Apakah disekolah ibu ini di SD 01 KUTA ini tersedia sarana dan 
prasarana yang menunjang seperti itu, untuk pelajaran seni tari.” 

Ks-3 : ”Misalnya apa?” 
Pw : “Misalkan sarana seperti tipe.” 
Ks-3 : “Nyuwun sewu kebetulan di SD kuta, memang tidak hanya di tari saja 

agak kurang, karena kondisi di SD nya muridnya sedikit, dan 
ruangannya, kelasnya juga ada 2 kelas untuk 1 ruangan, jadi ya tidak 
komplit seperti di SD yang lain, tapi kalau misalnya tip,ya kalau vcd bisa 
pinjam ke murid” 

Pw : “Untuk misalkan baju-baju untuk pementasan .” 
Ks-3 : “Untuk pementasan nyewa, atau di sanggar kan disediakan ada, tapi 

kalau misalkan pentas biasanya kita, karena tadi untuk sederhana saja 
yang penting bukan bajunya saya kira yang penting anak bisa 
menampilkan, kita biasanya pakai kaos, trining, belum pernah 
menggunakan propertinya belum pernah, kalaupun lomba itu juga 
disarankan memakai trening, sehingga belum pernah, padahal ya 
inggin,nanti perpisahan inggin di tampilkan pakai properti yang 
sederhana, Cuma itu nyewa, kalau nyewa itu juga dana yah” 

Pw : “Tadi kan mungkin kan para guru ngga sering, mungkin kadang-kadang 
mengajarkan seperti itu, walaupun hanya gerakan sederhana, para guru 
setiap mau mengajarkan walaupun gerakannya sederhana, membuat RPP 
tidak bu?”  

Ks-3 : “Ya ada yang buat,ada yang tidak, kalaupun buat tidak penuhlah 
mungkin, tidak sepenuh materi semuannya, di ambil berapanya, tetapi 
tidak semua hanya beberapa kelas saja.” 

Pw : “Untuk penggunaan medianya?” 
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Ks-3 : “Untuk media penggunaannya, karena kekurangan sarana prasarananya 
ya medianya seadanya, kalau apa misalnya apa, misalkan dengan tari 
boneka ya dengan bambu, atau dengan apa, ngga harus, misalnya dengan 
payung, mungkin bisa lah, atau lain-lain tombak atau panah ya paling 
pakai gerakan.” 

Pw : “Kalau materi dengan metodenya sudah disesuaikan dengan materi dan 
karateristik.” 

Ks-3 : “Metodenya ya metode demonstrasi, sepertinya kalau saya alami, 
pelajaran itu hanya sulingan saja tidak musti harus, satu tadi kita tidak 
ada guru tari, yang ke dua kalaupun ada yang bisa , harusnya setiap kelas 
ada guru tarinya ada guru kelas yang bisa, itu misalnya satu, dua orang 
itu tidak mungkin mengajar enam kelas itu, berarti ya sampingan-
sampingan saja.” 

Pw : “Kalau untuk mencari materi bagaimana bu, misalkan seperti kelas 
nrendah para guru mencari materi yang sesuai, misalkan yang lucu yang 
unik, untuk kelas tinggi itu gimana.” 

Ks-3 : “Biasanya kaya gini di padukan, seni musik, seni suara, dengan gerakan 
seperti itu, paling yang bisa terlaksana seperti itu, misalkan menari kupu-
kupu gerakan kupu-kupu seperti apa atau ada lagu bunga ya menari 
bunga begitu, tapi yang nari-nari pakai gending sepertinya harus ada 
materi, kalau ada materi untuk lomba, ada lomba nanti ada guru yang 
mengikuti latihan agar disampaikan kepada siswa, tapi kalau nari-nari 
yang sederhana itu pakai lagu,misalnya lagu apa disesuaikan dengan 
gerakan, yang lucu-lucu biasanya anak-anak kecil yang kelas satu.” 

Pw : “Menurut ibu, antara guru laki-laki dan perempuan ada perbedaan dalam 
mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 

Ks-3 : “Untuk guru laki-laki disini mau mengajarkan Seni Tari karena 
menagajar yang sederhana saja.” 

Pw : “Apakah ada saran dari ibu untuk peningkatan kualitas pembelajaran seni 
tari, ya secara umum untuk pemerintah untuk semuanya.” 

Ks-3 : “Ya itu ada, untuk pendidikan karakter bangsa, seni tari berarti kan 
memberikan pelajaran atau pendidikan dengan halus, kalau anak-anak 
sekarang mungkin kan banyak kekerasan dan sebagainya, karena banyak 
pembelajaran yang separti itu, caranya itu yang halus dan sebagainya itu 
kurang, jadi kalau bisa pemerintah paling tidak kalau di kurikulum itu 
ada ya mestinya di berikan guru seni tarinya, paling tidak seperti guru 
agama, atau guru tari untuk beberapa SD tidak harus satu SD,harus 
adalah kalau sementara ini kan belum ada, kurikulumnya ada gerakan 
tarinya ada tapi ngga ada gurunya, aslinya ada jadi pemerintah, kalau 
misalnya dalam SBK itu kan seauai yang seni musik, seni tari, ataupun 
lukis, mungkin semua guru mampu seperti itu jadi ya pengembangan 
guru-guru, ada  khgusus guru-gurunya.” 

Pw : “Pandangan ibu tentang guru kelas yang di tuntut menguasai mata 
pelajaran agama, olah raga, bahasa inggris, bagaimana bu, dari guru 
sendiri itukan juga ada mata kuliahnya ada seni tari juga ada seni musik.” 
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Ks-3 : “Kan sebenarnya iya, tapi guru sudah menguasai ya, guru harus pintar, 
harus belajar, walaupun tidak dengan mencari.” 

Pw : “Mungkin demikian dulu, pertanyaan dari saya, saya mohon maaf apabila 
ada kesalahan menanyai, kalau ada yang tersinggung, terimakasih juga 
atas jawaban dan sarannya kurang lebihnya wassalamu’alaikum wr.wb.” 

Ks-3 : “ Wa’alaikumsalam wr.wb”. 
 
 
Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 02 Kuta  (Ks-4) 
 
Pw : “Assallamualaikum wr.wb.” 
Ks-4 :   “Walaikum salam wr.wb.” 
Pw : “Disini saya akan mencoba menanyakan tentang pembelajaran Seni Tari 

khususnya di SDN 02 Kuta dengan Bapak Subagyo. Langsung saja ya 
pak, bagaimana motivasi para guru untuk dapat mengajarkan mata 
pelajaran seni tari. Untuk para gurunya ada motivasi sendiri atau tidak?” 

Ks-4 : “Sebetulnya ada tapi untuk penguasaan materi agak kurang mba, karena 
terus terang saja ya untuk guru SD ya untuk masalah tari kurang begitu 
karena guru SD itu guru umum jadi semua mata pelajaran harus bisa. 
Tapi sebagian ya ada yang menguasai melalui diklat-diklat, tapi kan 
waktunya terbatas.” 

Pw : “Tadi kan berbicara tentang motivasi, sekarang tentang kemampuan. 
Menurut bapak bagaimana kemampuan guru dalam mengajarkan mata 
pelajaran Seni Tari Sendiri pak.” 

Ks-4 : “Tadi seperti hasil dari perolehan diklat, mereka kembangkan tapi ya 
hanya sebatas dasarnya saja. Untuk keseluruhannya ya saya kira kurang 
mendalami.” 

Pw : “Untuk latar belakang dari gurunya sendiri. Apakah latar belakang 
tersebut berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengajarkan Seni 
Tari?” 

Ks-4 : “Memang ya berpengaruh karena untuk sebagian besar untuk guru SD 
sini pendidikannya itu berasal dari SPG jadi tidak khusus untuk 
pendidikan guru Seni Tari itu tidak mba… dasar untuk guru SPG kan 
untuk pendalaman tari kan kurang menguasai. Berbeda dari asti atau ada 
semacam kejuruan khusus untuk tari mengalami kendala.” 

Pw : “Pandangan bapak mengenai guru kelas itu kan dituntut walaupun dia 
tidak memiliki skill untuk mengajarkan seni tari. Itu katanya kan harus 
dapat menguasai semua mata pelajaran.” 

Ks-4 : “Mau tidak mau karena pendidikan Seni Tari masuk dalam kurikulum 
khususnya SBK itu mau tidak mau ya semua guru harus bisa menguasai 
Seni Tari. Makanya setiap ada diklat Seni Tari baik ditingkat kecamatan 
maupun kabupaten kami mengharapkan selalu mengikuti sehingga bisa 
dikembangkan di SD-nya masing-masing.”  

Pw : “Menurut bapak sendiri mata pelajaran Seni Tari itu penting tidak? ” 
Ks-4 : “Sebenarnya semua mata pelajaran ya penting mba… baik itu bahasa 

Indonesia, matematika, maupun tari karena Seni Tari juga masuk dalam 
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kurikulum. Sehingga semua mata pelajaran tidak ada yang tidak penting, 
saya kira semua penting.”  

Pw : “Tadi kan sesekali guru pernah mengajarkan seperti itu walaupun sekali 
dua kali seperti itu ya pak. Untuk mata pelajaran di sekolahan bapak di 
SDM 02 Kuta, itu tersedia sarana dan prasarana untuk mata pelajaran 
Seni Tari atau tidak pak?”  

Ks-4 : “Untuk sarana dan prasarana di sini memang tidak kami sediakan karena 
lokasinya tidak ada. Sehingga misalkan ada seni tari ya kita 
menggunakan ruang kelas, dimana ruang kelas itu sebagian bangkunya 
kita sisihkan dan ini termasuk kegiatan ekstrakurikuler juga ada. Ini 
memanfaatkan ruang kelas.”  

Pw : “Apakah para guru itu biasanya membuat RPP setiap akan mengajarkan 
mata pelajaran Seni Tari?” 

Ks-4 : “Semua guru itu membuat RPP walaupun kadang-kadang ya kurang 
begitu setiap hari tapi sebagian ya membuat untuk mengajarkan 
walaupun RPP seni Tari kurang mereka pahami. Tapi ya dituntut harus 
membuat RPP” 

Pw : “Apakah para guru menggunakan media dan metode yang sesuai dengan 
materi dan karakteristik siswa itu sendiri, misalkan seperti menggunakan 
media untuk kelas rendah dan kelas tinggi itu kan berbeda seperti itu.” 

Ks-4 : ”Untuk media pembelajaran ya memang kami sediakan baik kelas rendah 
maupun kelas tinggi. Kita dapat atau beli dari dana bos.”?” 

Pw : “Untuk medianya sendiri untuk mata pelajaran Seni Tari khususnya itu 
biasanya dalam bentuk apa pak?” 

Ks-4 : “Biasanya dalam bentuk tape atau kaset itu biasanya medianya.” 
Pw : “Untuk metode pembelajarannya sendiri itu menggunakan metode apa?” 
Ks-4 : “Metodenya gimana ya…” 
Pw : “Mungkin dengan demonstrasi?” 
Ks-4 : “Ya dengan demonstrasi praktek.” 
Pw : “Biasanya untuk guru disini mau mencari materi yang sesuai dengan 

karakteristik siswa atau tidak pak?” 
Ks-4 : “Maksudnya untuk tari?” 
Pw : “Iya untuk tari.” 
Ks-4 : “Ya kadang-kadang. Disini juga mengikuti lomba untuk tahun kemarin 

itu juara dua, tetapi untuk tahun ini menurun. Sehingga juara tiga untuk 
Seni Tari tingkat kecamatan” 

Pw : “Berarti guru mau mencari ya pak? Berarti di SD 02 Kuta ini untuk 
pembelajaran Seni Tari sudah sesuai dengan jadwal atau tidak pak?” 

Ks-4 : “Untuk Seni Tari itu kan materi SBK. Kita bagi menjadi keterampilan, 
melukis, dan Seni Tari dimana setiap jam-jam tersebut guru harus dapat 
membedakan. Sehingga alokasi waktunya sesuai dengan kurikulum.” 

Pw : “Menurut bapak, antara guru laki-laki dan perempuan ada perbedaan 
dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 

Ks-4 : “Ada perbedaan. Guru perempuan masih mau mengajarkan tari walaupun 
sekali dalam satu semester, tetapi untuk guru laki-laki tidak pernah sama 
sekali.” 
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Pw  : “Apa saran bapak untuk meningkatkan kualitas pengajaran mata 
pelajaran khususnya seni tari?” 

Ks-4 : “Kami harapkan untuk semua stake holder tingkat pendidikan khususnya 
Seni Tari untuk mengembangkan khususnya untuk mengadakan 
semacam diklat. Khususnya ditingkat kecamatan maupun tingkat 
kabupaten. Sehingga guru-guru di SD kami akan mengikuti untuk 
dikembangkan di SD-nya masing-masing.” 

Pw : “Terimaksih untuk jawaban dan saran-sarannya. Saya mohon maaf 
apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan di hati. Waalaikumusalam 
Wr. Wb….” 

Ks-4 : “Walaikumsalam Wr. Wb.”  
 
 
 
Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 03 Kuta  (Ks-5) 
 
Pw : “Assallamualaikum wr.wb.” 
Ks-5 :   “Walaikum salam wr.wb.” 
Pw : “Langsung saja ya pak ini. dari SDN 03 Kuta di gugus dua bantar bolang 

disni saya akan menanyakan tentang pembelajaran Seni Tari. Bagaimana 
motivasi para guru untuk dapat mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 

Ks-5 : “Untuk SD kami ya mba khususnya Kecamatan Bantarbolang mungkin 
kalau Kabupaten Pemalang motivasinya besar tetapi kalau untuk 
Kecamatan Bantarbolang khususnya lagi untuk Kuta itu yang menjadi 
kendala lingkungan. Berarti untuk linkungan kurang menunjang. 
permasalahanya ya tidak ada kegiatan tari. Jadi sangat kuranglah terus 
yang kedua dipengaruhi oleh dari guru itu sendir. Dinas kecamatan saja 
kurang penekanan. Kalau ditekan dalam lomba-lomba harus mengajukan 
merupakan motivasi.” 

Pw : “Untuk kemampuan itu sendiri, bagamana kemampuan para guru untuk 
mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 

Ks-5 : “Ya saya akui memang kurang ya bisa dibilang kuranglah, tapi yang 
dimaksud dengan Seni Tari menurut saya bukan semata-mata bukan yang 
dikaset mungkin bisa kreatif, mungkin bisa seperti senam. ya mungkin 
guru yang kurang memahami yang namanya Seni Tari itu sebenarnya. ” 

Pw : “Seperti kelas satu yang sudah dilihat silabusnya kan seperti melangkah 
kekanan, melangkah ke kiri, melompat seperti itu pak. Menurut bapak 
apakah latar belakang pendidikan yang dimiliki guru berpengaruh 
terhadap kemampuan mengajarkan Seni Tari itu sendiri?” 

Ks-5 : “Ya berpengaruh mba, mungkin kurang memahami yang namanya Seni 
Tari itu bagaimana. Mungkin taunya ya hanya seperti yang dikaset dan 
yang dipentaskan, sebenarnya guru bisa kreatif sendiri atau bisa 
dikatakan misalnya langkah kiri, ke kanan, ke depan itu juga kegiatan 
tari.” 

Pw : “Untuk Kegiatan Belajar Mengajar di SDN 3 sendiri sudah berjalan 
dengan lancar atau tidak sesuai dengan jadwal SBK, yang terdiri dari 
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Seni Musik, Seni Tari, dan Seni Rupa. Untuk Seni Tarinya sendiri itu 
gimana pak?” 

Ks-5 : “Kalau tiap harinya atau tiap waktu ada jam pelajaran khususnya 
mungkin Seni Tari ya mba mungkin saya pandang kurang, tetapi pada 
waktu ini khususnya ujian kelas enam itu ada penekanan istilahnya ujian 
Seni Tari. Berarti memang bisa dipentaskan menurut kreatif anak.”  

Pw : “Berarti sebenarnya untuk anaknya sendiri memiliki bakat dan 
kemampuan dari dirinya sendiri cuma bakat dan kemampuanya kurang 
termotivasi ” 

Ks-5 : “Insyaallah ada mba tapi istilahnya Sena Tari kreatif, seperti di tv-tv itu 
loh mba yang namanya Seni tari yang dikaset-kaset itu.”  

Pw : “Berarti untuk kegiatan belajar mengajarnya sesuai dengan silabus belum 
berjalan dengan lancar?”  

Ks-5 : “Ya belum menunjang, belum lancar.”  
Pw : “Menurut bapak sendiri pelajaran Seni Tari sebenarnya penting apa tidak 

sih?” 
Ks-5 : “Ya kalau menurut pribadi saya penting untuk membangkitkan ide kreatif 

anak. Terus yang kedua untuk menguri-nguri kebudayaan kita itu perlu. 
Tapi ya guru sebenarnya kurang memahami.Tapi ya insyallah saya 
sebagai kepala sekolah nanti bapak dan ibu guru saya beri pengertian 
tentang Seni Tari” 

Pw : “Tadi kan bapak berbicara kalau mungkin kelas enam itu kan ada.Untuk 
sarana dan prasarana dari mata pelajaran Seni Tari seperti tape, pakaian 
dan sebagainya. Itu ada apa belum khususnya di SDN 03 itu sendiri?” 

Ks-5 : ”Alhamdulillah ada mba misalnya jelas ada terus kaset itu juga ada. 
Kemarin saja sudah ikut lomba tari kuda-kuda, juara 2 ditingkat 
Kecamatan tiu anak bisa menjuarai lah istilahnya tak kira fasilitas ya 
cukuplah, tapi untuk masalah pakaian ya harganya mahal ya mba.” 

Pw : “Kemarin kan ikut lomba itu pelatihnya sendiri dari guru atau ada pelatih 
tersendiri?” 

Ks-5 : “Alhamdulillah tidak mengundang. Kemarin sendiri di tingkat Kabuten, 
itu saya sendiri mba ya melatih” 

Pw : “Berarti untuk RPP-nya sendiri guru itu membuat atau suadah ada?” 
Ks-5 : “Itu masalah RPP, itu ada yang membuat sendiri ada yang dibuat di 

tingkat gugus ” 
Pw : “Untuk pengajaran atau KBM-nya guru pernah mengajarkan atau sama 

sekali tidak ada  yang mengajarkan walapun hanya melangkah ke kanan 
ke kiri?” 

Ks-5 : “Ada. Walaupun tidak secara mendalamlah.” 
Pw : “Untuk media dan metode mengajarnya sesuai dengan materi atau tidak 

pak?” 
Ks-5 : “Sudah saya katakana di depan saya kira kurang tepat yang kedua guru  

kurang memahami.” 
Pw : “Berarti untuk gurunya sendiri tidak mencari materi yang sesuai dengan 

karakteristik misalkan kelas satu mungkin hanya gerak dan masih 
berpikir konkrit, misalkan kaya gerak kupu-kupu, gerak ayam ” 
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Ks-5 : “Ya itu sudah berjalan, ya mungkin terus terang aja ya istilahnya tidak 
sengaja bahwa itu Seni Tari.” 

Pw : “Menurut bapak, antara guru laki-laki dan perempuan ada perbedaan 
dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 

Ks-5 : “Guru laki-laki tidak mengajarkan dikarenakan tidak PD.” 
Pw : “Berarti guru kurang menyadari gitu ya pak? Untuk saran, untuk 

peningkatan pembelajaran Seni Tari. Itu ada saran-saran atau kritik dari 
bapak?” 

Ks-5 : “Kalau guru insyallah dalam rapat-rapat sekolah akan saya beri 
pengertian yang namanya Seni Tari itu tidak seperti di tv, di kaset. Terus 
yang kedua  ada pertemuan khususnya tari. Terus untuk pemerintah kalau 
ada lomba-lomba itu diberi penekanan, misalnya harus mengajukan 
walaupun bentuk apa, misalnya tidak dapat juara untuk menggugah 
partisipasinya tidak harus juara ” 

Pw : “Terima kasih atas saran dan jawabanya. Apabila ada pertanyaan yang 
kurang berkenan dihati saya mohon maaf kurang lebihnya 
wasalamualaikum wr.wb…” 

 
 
 
Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 04 Kuta  (Ks-6) 
 
Pw : “Assallamualaikum wr.wb.” 
Ks-6 :   “Walaikum salam wr.wb.” 
Pw : “Langsung saja ya pak. Di sini dari SDN 04 Kuta. Di sini saya akan 

menyakan tentang pembelajaran Seni Tari. Apakah kegiatan belajar 
mengajar Seni Tari yang sudah dijadwalkan itu berjalan dengan lancar?” 

Ks-6 : “Begini mba ya… untuk SD kami khususnya untuk Seni Tari ini belum 
diajarkan secara rutin. Jadi khususnya untuk mata pelajaran SBK ini 
kami hanya menekankan pada melukis, Seni Musik, dan menggambar. 
Untuk tarinya sama sekali belum terjamah.” 

Pw : “Berarti untuk motivasi dari diri para gurunya untuk mengajarkan seni 
tari itu sudah ada apa belum?” 

Ks-6 : “Untuk tahun-tahun yang akan datang,kebijakan khususnya untuk 
wilayah Bantarbolang ini kami ya mengacu pada SD-SD yang lain. 
Khusunya Seni Tari ya emang belum tapi kalau memang dari pihak UPP 
misalnya menekankan bahwa tari itu penting dan itu ada di dalam silabus 
untuk yang akan datang akan kami tekankan, akan kami motivasi guru-
guru kami untuk mengajarkan SBK khususnya untuk Seni Tari.” 

Pw : “Yang bapak ketahui itu sebenarnya dari para guru di SD 04 Kuta itu 
memiliki kemampuan untuk mengajarkan mata pelajaran Seni Tari apa 
tidak sih pak?”  

Ks-6 : “Ya kalau seni tari untuk SD kan gampang sebenarnya sih gampang 
diajarkan guru-guru juga mampu, sebab yang namanya tari mungkin 
kelas satu dua kan gerakan dasar cuman gerakan ya bagaimanalah kita 
menirukan gerakan-gerakan binatang, gerakan binatang yang lain 
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gampang itu kalau lihat silabus ya gurunya cuman itu tadi denagan 
kebijakan yang belum di tekankan.” 

Pw : “Apakah latar belakang pendidikan untuk guru sendiri itu yang dimiliki 
guru berpengaruh terhadap kemampuanya dalam mengajarkan mata 
pelajaran Seni Tari?” 

Ks-6 : “Jelas ada pengaruhnya terutama kalau pada pendidikan itu ada 
bidangnya menyinggung peristiwa dulu dengan sekarang. Kalau dulu 
SPG. Pada waktu dulu aku SPG  itukan ada penekanan ya memang 
semua mata pelajaran harus dikuasai sih dan itu agak detail, tapi kalau 
melihat guru-guru sekarang itu yang dari SMA lalu kuliah. Jadi memang 
ada bedanya latar belakang yang dari SPG jaman dulu dengan yang 
sekarang SMA lalu daftar kuliah saya lihat ada. Lebih menekankan pada 
yang SPG itu lebih menguasai.” 

Pw : “Menurut bapak sendiri mata pelajaran seni tari itu penting apa tidak 
sih?” 

Ks-6 : “Untuk saat sekarang ya bukan sekarang tok sebenarnya penting Mau 
tidak mau karena pendidikan Seni Tari masuk dalam kurikulum 
khususnya SBK itu mau tidak mau ya sekali untuk menumbuhkan rasa 
seni terutama menanamkan jiwa kebangsaan yaitu ya jadi itu penting.”  

Pw : “Berarti otomatis guru kan tidak mengajarkan seni tari untuk RPP media 
dan metodenya juga kan berarti belum ada ya?” 

Ks-6 : “Untuk RPP belum ada cuman silabus tercantum termasuk di dalam buku 
pegangan guru dan buku siswa juga ada.”  

Pw : “Berarti menurut bapak itu seni tari di Bantarbolang perlu peningkatan 
apa tidak?”  

Ks-6 : “Ya jelas sekali perlu jangan hanya saat seremonial mau lomba-lomba 
baru mengajarkan tari. Padahal istilah tari kan tidakuntuk tari 
tradisional.”  

Pw : “Menurut bapak, antara guru laki-laki dan perempuan ada perbedaan 
dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 

Ks-6 : “tidak ada perbedaanantara guru laki-laki ataupun perempuan karena 
semua guru di sd kami rata-rata jarang mengajar Seni Tari.” 

Pw : “Untuk saran dari bapak sendiri untuk peningkatan pengajaran mata 
pelajaran Seni Tari itu ada saran-saran atau kritikan?” 

Ks-6 : “Itu saran kami itu kembali pada kebijakan-kebijakan yang lalu jadi ada 
yang namanya pertemuan guru sejenis khususnya guru Seni ya. Ini yang 
akan melatih atau mengadakan kegiatan baik tari, seni suara, maupun 
yang lain. Jadi digalakan lagi untuk pertemuan guru sejenis khususnya 
untuk bidang seni.” 

Pw : “Berarti bapak menyarankan untuk diadakan adanya guru seperti guru 
ekstrakurikuler tentang Seni Tari.” 

Ks-6 : ”Iya tapi kan dalam satu SD kan ada yang menonjol dibidang seni. 
Seperti guru olah raga ka nada pertemuan guru olah raga kemudian 
pendidikan agama juga ada, istilahnya MGS yaitu musyawarah guru 
sejenis. Untuk guru tari, bukan hanya guru tari tapi guru music (guru 
SBK) itu sudah berjalan waktu tahun berapa ga tau ya, bahakn untuk 
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pengembangan tari seperti untuk ada lomba kemarin kan sebenarnya 
kaget. Tapi kalau kegiatan sudah rutin kan kegiatan tari bisa secara rutin 
setiap bulan sekali.”?” 

Pw : “Terimakasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya 
mohon maaf Wasalamualaikum Wr. Wb” 

Ks-6 : “Walaikumsalam Wr. Wb.” 
 
 
 
Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Lenggerong  (Ks-7) 
 
Pw : “Assallamualaikum wr.wb.” 
Ks-7 :   “Walaikum salam wr.wb.” 
Pw : “Langsung saja ya pak. Di sini saya Prapti Wulandari ingin 

mewawancarai tentang pembelajaran Seni Tari yang ada di SDN 
Lenggerong. Bagaimana motivasi guru untuk dapat mengajarkan Seni 
Tari?” 

Ks-7 : “Motivasinya ya dilakukan dengan pelatihan. Biasanya juga ya kadang-
kadang saja guru itu baru dilatih kemudian ditularkan kepada anak.” 

Pw : “Untuk motivasi dari diri para guru itu untuk dapat membelajarkan Seni 
Tari itu sebenarnya dari dalam para guruitu sendiri itu ada tidak pak?” 

Ks-7 : “Sebenarnya ada mung kadangkala masing-masing individu dalam 
kemampuan hal itu ada yang tanggap cepat bisa dan ada yang lambat.” 

Pw : “Menyangkut kemampuan juga ya pak tentang motivasi. Apakah latar 
belakang pendidikan yang dimiliki guru itu berpengaruh terhadap 
kemampuannya untuk dapat mengajarkan mata pelajaran Seni Tari itu 
sendiri?”  

Ks-7 : “Ya jelas sangat berpengaruh sekali, pada umumnya di sini pada saat-saat 
ini kan latar belakang guru tersebut mereka lulusan dari UT. Kalau di UT 
kan pelajarnnya kurang maksimakl sehingga kemampuan dalam hal itu 
ya masih minim sekali.” 

Pw : “Bagaimana pandangan bapak mengenai guru kelas dituntut untuk 
menguasai semua bidang studi kecuali agama, olah raga, bahasa Inggris 
seperti itu. Menurut bapak itu bagaimana?” 

Ks-7 : “Aslinya semuanya ya harus mampu segala-galanya untuk di bidang ilmu 
pengetahuan maupun teori praktek dan sebagainya. Namun kembali pada 
tadi mba kemampuan guru masing-masing mba. Sebenarnya semauanya 
kan wajib di ajarkan juga.” 

Pw : “Untuk kegiatan belajar mengajar di SDN Lenggerong ini yang sudah 
dijdwalkan sudah berjalan dengan lancar belum untuk khususnya mata 
pelajaran Seni Tari?” 

Ks-7 : “Kembali tadi pada apa yang saya katakan bahwa untuk Seni Tari di SD 
Lenggreong biasanya diajarkan temporer artinya saat dibutuhkan ya kita 
ajarkan. Namun untuk mata pelajaran atau jadawal tertantu saja, jadi 
tidak setiap hari.”  
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Pw : “Berarti tidak setiap hari diajarkan ya pak. ,enurut bapak sendiri mata 
pelajaran Seni Tari itu  penting tidak pak?” 

Ks-7 : “Semuanya ilmu itu penting, jadi tidak ada yang tidak penting karena itu 
merupakan ilmu sih ya mba. Jadi semuanya penting tidak ada yang tidak 
penting.”  

Pw : “Berbicara tentang kelas enam ya pak, biasanya kan untuk kelas enam 
kan kita memikirkan untuk ujian nasional. Bila dibandingkan dengan 
mata pelajaran yang akan di UN-kan dengan Seni Tari itu gimana pak?”  

Ks-7 : “Jadi umumnya lebih mengutamakan pelajaran yang di UN-kan mba, jadi 
untuk pelajaran Seni Tari itu ya masih dikesampingkan. Ya masih 
mengutamakan yang di UN-kan.”  

Pw : “Untuk di sekolah bapak sendiri di SDN Lenggerong untuk saran dan 
prasarana mata pelajaran Seni Tari itu sudah ada belum pak?” 

Ks-7 : “Jadi seacara umum disini untuk peralatan Seni Tari sangat minim sekali 
mba, boleh dikatakan tidak ada lah.” 

Pw : “Kadang kan guru mungkin berpandangan kalau Seni Tari itu kan 
mengajarkan Seni klasik. Kalau saya melihat di silabus kan kayak kelas 
rendah kelas satu dua kan gerakan ke kanan, gerakan melompat dengan 
berirama ke kanan ke kiri itu kan sudah termasuk dalam seni tari. 
Mungkin kan para guru kelas rendah biasanya mengajarkan.” 

Ks-7 : ”Untuk kelas satu dua memang diajarkan dengan gerak agar bisa diserap 
oleh anak, kadang kala itu dilagukan oleh guru kelas itu”?” 

Pw : “Setiap akan mengajarkan itu guru tersebut membuat RPP tidak pak?” 
Ks-7: “Untuk RPP seni Tari pada umumnya tidak jadi RPP hanya dibuat untuk 

pelajaran-pelajaran tertentu saja mba. Terutama yang di Ujian 
Nasionalkan dan Ujian Sekolah.” 

Pw : “Untuk penggunaan media kalau mengajar kan menggunakan media dan 
metode, itu sudah sesuai dengan materi dan karakteristik siswa sendiri 
apa belum pak?” 

Ks-7 : “Jadi metodenya ya sangat bervariasi sekali dan pada umumnya metode 
itu digunakan semuanya untuk menunjang mata pelajaran tersebut 
dengan metode yang bervariasi tidak monoton.” 

Pw : “Untuk penggunaan medianya ada pak?” 
Ks-7 : “Medianya tidak ada.” 
Pw : “Untuk mengajarkan biasanya kan guru mencari materi. Mereka mencari 

materi yang sesuai karekteristik siswa itu tidak?” 
Ks-7 : “Untuk materi ya disesuaikan dengan karakter anak pedesaan. Ya guru 

itu menyesuaikanlah dengan karakteristik siswanya.” 
Pw : “Menurut bapak, antara guru laki-laki dan perempuan ada perbedaan 

dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 
Ks-7 : “Perbedaannya ada, guru perempuan masih mau mengajarkan gerakan 

sederhana kalau yang laki-laki tidak.” 
Pw : “Apakah ada saran dan kritik dari bapak sendiri untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran mata pelajaran Seni Tari.” 
Ks-7 : “Yang bisa kami usulkan sebaiknya ya pemerintah menyediakan guru 

khusus Seni Tari dan memang pada umumnya di SD saya lihat belum ada 
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tenaga khusus untuk mengajarkan Seni Tari. Untuk itu lewat media ini 
saya bisa mengusulakan agar pemerintah mengadakan atau mencetak 
tenaga-tenaga khsus di bidang Seni Tari.” 

Pw : “Berarti bapak menyarankan ada guru mapel tersendiri khusus Seni Tari 
seperti guru bahasa Inggris, guru olah raga seperti itu ya pak. Mungkin 
sekian dulu, terimakasih atas jawaban dan sarannya, apabila ada 
kesalahan dalam betanya saya mohon maaf. Wasalamualaikum Wr. 
Wb…”  

Ks-7 : “Walaikumsalam Wr. Wb.” 
 
 

 
Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 01 Kebon Gede  (Ks-8) 
 
Pw : “Assallamualaikum wr.wb.” 
Ks-8 :   “Walaikum salam wr.wb.” 
Pw : “Disini saya akan mencoba menanyakan tentang pembelajaran Seni Tari 

yang ada di SD Bapak. Langsung saja ya pak, bagaimana motivasi para 
guru untuk dapat mengajarkan mata pelajaran seni tari?” 

Ks-8 : “Motivasinya rendah karena belum menganggap penting pembelajaran 
tari” 

Pw : “untuk kemampuan para guru di sini dalam mengajarkan mata pelajaran 
Seni Tari itu bagaimana pak?” 

Ks-8 : “Kemampuan guru untuk dalam mengajarkan tari masih rendah karena 
tidak memiliki spesifikasi pendidikan tari dan bakat.” 

Pw : “Untuk latar belakang yang dimiliki guru. Berpengaruh terhadap 
kemampuan dalam mengajarkan Seni Tari atau tidak pak?” 

Ks-8 : “Tidak karena berhubungan dengan bakat dan komitmen untuk 
memberikan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.” 

Pw : “Apakah kegiatan belajar mengajar seni tari yang sudah dijadwalkan di 
SD bapak berjalan dengan lancar?” 

Ks-8 : “Tidak, karena adanya keterbatasan kemampuan guru dalam 
pembelajaran tari.”  

Pw : “Kalau menurut bapak sendiri mata pelajaran Seni Tari itu penting? ” 
Ks-8 : “Penting, karena dapat membina kecerdasan estetika dan emosional 

siswa untuk diaplikasikan dalam kesehariannya.”  
Pw : “Apakah di sini tersedia sarana dan prasarana untuk mata pelajaran Seni 

Tari?”  
Ks-8 : “Ada tetapi belum maksimal.”  
Pw : “Apakah para guru membuat RPP setiap akan mengajarkan mata 

pelajaran Seni Tari?” 
Ks-8 : “Tidak, karena tidak pernah melaksanakan pembelajaran tari.” 
Pw : “Apakah para guru menggunakan media dan metode yang sesuai dengan 

materi dan karakteristik siswa?” 
Ks-8 : ” Tidak.” 
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Pw : “Untuk materinya, apakah para guru mencari materi yang sesuai dengan 
karakteristik siswa?” 

Ks-8 : “Tidak. ” 
Pw : “Menurut bapak, antara guru laki-laki dan perempuan ada perbedaan 

dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 
Ks-8 : “Antara guru laki-laki dan perempuan ketika mengajarkan seni tari jelas 

berbeda karena guru laki-laki itu kurang percaya diri sehingga menjadi 
malas untuk mengajar tari.” 

Pw : “apa saran bapak untuk peningkatan kulitas pengajaran mata pelajaran 
Seni Tari?” 

Ks-8 : “Harus diadakan diklat atau pentaran pembelajaran tari bagi para guru, 
tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

Pw : “Terimakasih atas waktu yang diberikan. Wasalamualaikum Wr. Wb”  
Ks-8 : “Walaikumsalam Wr. Wb.” 

 
 
 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 02 Kebon Gede  (Ks-9) 
 
Pw : “Assallamualaikum wr.wb.” 
Ks-9 :   “Walaikum salam wr.wb.” 
Pw : “Maaf apak sudah mengganggu waktunya sebentar. Langsung saja ya 

pak, bagaimana motivasi para guru untuk dapat mengajarkan mata 
pelajaran seni tari?” 

Ks-9 : “Pada umumnya motivasi guru untuk dapat mengajarkan Seni Tari 
kurang karena tidak memiliki kualifikasi pendidikan seni.” 

Pw : “Sekarang tentang kemampuan. Bagaimana kemampuan para guru di SD 
Bapak dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 

Ks-9 : “Para guru tidak memiliki kemampuan personal untuk mengajarkan Seni 
Tari.” 

Pw : “Kalau latar belakang yang dimiliki para guru itu berpengaruh tidak pak 
dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 

Ks-9 : “Latar belakang pendidikan guru berpengaruh terhadap kemampuannya 
untuk mengajarkan Seni Tari.” 

Pw : “Apakah kegiatan belajar mengajar seni tari yang sudah dijadwalkan di 
SD bapak berjalan dengan lancar?” 

Ks-9 : “Mata pelajaran Seni Tari tidak dijadwalkan.”  
Pw : “Menurut bapak, apakah mata pelajaran Seni Tari itu penting? ” 
Ks-9 : “Seni Tari penting untung diajarkan karena pembentukan kepribadian 

anak salah satunya melalui pelajaran Seni.”  
Pw : “Untuk  sarana dan prasarana mata pelajaran Seni Tari. Apakah di 

sekolahan bapak tersedia?”  
Ks-9 : “Cukup tersedia sarana dan prasarana seni Tari seperti kaset dan tape. 

Namun untuk baju dan property lain belum tersedia.”  
Pw : “Apakah para guru membuat RPP setiap akan mengajarkan mata 

pelajaran Seni Tari?” 
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Ks-9 : “RPP tidak dibuat karena guru tidak mengajarkan Seni Tari.” 
Pw : “Apakah para guru di SD bapak menggunakan media dan metode yang 

sesuai dengan materi dan karakteristik siswa?” 
Ks-9 : ” Karena tidak mengajarkan Seni Tari, guru tidak menggunakan media 

dan metode pembelajaran Seni Tari.” 
Pw : “Para guru mencari materi yang sesuai dengan karakteristik siswa tidak 

pak?” 
Ks-9 : “Tidak karena tidak diajarkan, kalaupun mengajarkan gerakan sederhana 

juga asal-asalan saja materinya. ” 
Pw : “Menurut bapak, antara guru laki-laki dan perempuan ada perbedaan 

dalam mengajarkan mata pelajaran Seni Tari?” 
Ks-9 : “Jika ada peraturan yang tegas pasti semua guru mau mengajarkan Seni 

Tari ko.” 
Pw : “apa saran bapak untuk peningkatan kulitas pengajaran mata pelajaran 

Seni Tari?” 
Ks-9 : “1) Para guru yang ada, ditingkatkan kemampuannya untuk mengajarkan 

Seni Tari lewat penataran dan 2) Diharapkan adanya yang punya 
kualifikasi penidikan Seni.” 

Pw : “Terimakasih atas waktu yang diberikan. Wasalamualaikum Wr. Wb”  
Ks-9 : “Walaikumsalam Wr. Wb.” 
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Lampiran 8 

LEMBAR OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SENI TARI 

Nama : Nur Rofik 

Sekolah : SD Negeri Peguyangan 

Kelas : V (lima) 

No Aspek yang diamati Skor 
Jumlah 
Skor 

Rata-rata  
Skor 

Skor 
Akhir 

AKTIVITAS 
 
1 

 
Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 
a. Menyiapkan alat dan Sumber 

belajar 
b. Melaksanakan tugas harian 

kelas 

 
1 
 
2 

3 1,5 
K=  

= 1, 31 

2 Melaksanakan Kegiatan 
Pembelajaran 
a. Memulai kegiatan 

pembelajaran 
b. Melaksanakan jenis kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan, 
siswa, situasi, dan lingkungan 

c. Menggunakan alat bantu 
(media) pembelajaran yang 
sesuai dengan tujuan, siswa, 
situasi dan lingkungan 

d. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran dengan urutan 
yang logis 

e. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran secara 
individual, kelompok, atau 
klasikal. 

f. Mengelola waktu 
pembelajaran 

 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

7 1,2  
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3 Mengelola interaksi kelas  
a. Memberi petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 
dengan isi pembelajaran 

b. Menangani pertanyaan dan 
respon siswa 

c. Menggunakan ekspresi lisan, 
tulisan, isyarat, dan gerakan 
badan 

d. Memicu dan memelihara 
keterlibatan siswa 

e. Memantapkan penguasaan 
materi pembelajaran 

 
1 
 
 
3 
 
1 
 
 
1 
 
2 

8 1,6  

4 Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan 
sikap positif siswa terhadap 
belajar siswa 
a. Menunjukan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh 
pengertian, dan sabar kepada 
siswa 

b. Menunjukan kegairahan 
mengajar 

c. Mengembangkan hubungaan 
antar pribadi yang sehat dan 
serasi 

d. Membantu siswa menyadari 
kelebihan dan kekurangannya 

 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 

5 1,25  

5 
 

Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam mata pelajaran 
Seni Tari 
a. Membimbing siswa dalam 

mengungkapkan ide/ 
perasaaan/ pikiran melalui 
media seni tari 

b. Mengembangkan kreativitas 
siswa dalam membangun rasa 
keindahan siswa 

 
 
 
1 
 
 
 
2 

3 1,5  

6 Melaksanakan evaluasi proses 
dan hasil belajar 

 
 

4 2  
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a. Melaksanakan penilaian 
selama proses pembelajaran 

b. Melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran 

3 
 
1 

7 Kesan umum kinerja guru 
a. Keefektifan selama proses 

pembelajaran 
b. Penggunaan bahasa Indonesia 

lisan 
c. Peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa 
d. Penampilan guru dalam 

pembelajaran 

 
1 
 
2 
 
1 
 
3 
 

7 1,75 

 

KREATIVITAS 
1 1. Mengarahkan, mendorong dan 

berusaha agar tarian yang 
diajarkannya dihayati siswa 

2. Pemikiran atau idenya 
berkembang dalam mengajar  

3. Menggunakan metode yang 
sesuai, baru dan bervariasi. 

4. Kemampuannya berkembang 
Mencari materi yang sesuai 
dengan karakteristik siswa 

5. Mencari media yang sesuai 
dengan materi dan 
karakteristik siswa 

1 
 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 
2 
 
1 

 
 
8 

 
 

1,33 

 
 

K= 
1,33 

 

Keterangan : 

1 = kurang 

2 = cukup 

3 = baik 

4 = baik sekali  
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  LEMBAR OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SENI TARI 

Nama : Suharni 

Sekolah : SD Negeri 02 Kuta 

Kelas : I (satu) 

No Aspek yang diamati Skor 
Jumlah 
Skor 

Rata-rata  
Skor 

Skor 
Akhir 

AKTIVITAS 
 
1 

Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 
a. Menyiapkan alat dan Sumber 

belajar 
b. Melaksanakan tugas harian 

kelas 

 
1 
 
1 

2 1 

K= 
 

= 1, 45 

2 Melaksanakan Kegiatan 
Pembelajaran 
a. Memulai kegiatan 

pembelajaran 
b. Melaksanakan jenis kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan, 
siswa, situasi, dan lingkungan 

c. Menggunakan alat bantu 
(media) pembelajaran yang 
sesuai dengan tujuan, siswa, 
situasi dan lingkungan 

d. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran dengan urutan 
yang logis 

e. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran secara 
individual, kelompok, atau 
klasikal. 

f. Mengelola waktu 
pembelajaran 

 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
1 

8 1,3  

3 Mengelola interaksi kelas  
a. Memberi petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

 
3 
 

8 1,6  
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dengan isi pembelajaran 
b. Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 
c. Menggunakan ekspresi lisan, 

tulisan, isyarat, dan gerakan 
badan 

d. Memicu dan memelihara 
keterlibatan siswa 

e. Memantapkan penguasaan 
materi pembelajaran 

 
2 
 
1 
 
 
1 
 
1 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan 
sikap positif siswa terhadap 
belajar siswa 
a. Menunjukan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh 
pengertian, dan sabar kepada 
siswa 

b. Menunjukan kegairahan 
mengajar 

c. Mengembangkan hubungaan 
antar pribadi yang sehat dan 
serasi 

d. Membantu siswa menyadari 
kelebihan dan kekurangannya 

 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 

6 1,5  

5 
 

Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam mata pelajaran 
Seni Tari 
a. Membimbing siswa dalam 

mengungkapkan ide/ 
perasaaan/ pikiran melalui 
media seni tari 

b. Mengembangkan kreativitas 
siswa dalam membangun rasa 
keindahan siswa 

 
 
 
1 
 
 
 
1 

2 1  

6 Melaksanakan evaluasi proses 
dan hasil belajar 
a. Melaksanakan penilaian 

selama proses pembelajaran 
b. Melaksanakan penilaian pada 

 
 
3 
 
1 

4 2  
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akhir pembelajaran 
7 Kesan umum kinerja guru 

a. Keefektifan selama proses 
pembelajaran 

b. Penggunaan bahasa Indonesia 
lisan 

c. Peka terhadap kesalahan 
berbahasa siswa 

d. Penampilan guru dalam 
pembelajaran 

 
1 
 
2 
 
2 

 
2 
 

7 1,75 

 

KREATIVITAS 
1 1. Mengarahkan, mendorong dan 

berusaha agar tarian yang 
diajarkannya dihayati siswa 

2. Pemikiran atau idenya 
berkembang dalam mengajar  

3. Menggunakan metode yang 
sesuai, baru dan bervariasi. 

4. Kemampuannya berkembang  
5. Mencari materi yang sesuai 

dengan karakteristik siswa 
6. Mencari media yang sesuai 

dengan materi dan 
karakteristik siswa 

2 
 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 
2 

 
 
9 

 
 

1,5 

 
 

K= 1,5 

 

Keterangan : 

1 = kurang 

2 = cukup 

3 = baik 

4 = baik sekali  
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  LEMBAR OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SENI TARI 

Nama : Jefri GSF 

Sekolah : SD Negeri 01 Kuta 

Kelas : V (lima) 

No Aspek yang diamati Skor 
Jumlah 
Skor 

Rata-rata  
Skor 

Skor 
Akhir 

AKTIVITAS 
 
1 

Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 
a. Menyiapkan alat dan Sumber 

belajar 
b. Melaksanakan tugas harian 

kelas 

 
1 
 
2 

3 1,5 
K=  

= 1, 65 

2 Melaksanakan Kegiatan 
Pembelajaran 
a. Memulai kegiatan 

pembelajaran 
b. Melaksanakan jenis kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan, 
siswa, situasi, dan lingkungan 

c. Menggunakan alat bantu 
(media) pembelajaran yang 
sesuai dengan tujuan, siswa, 
situasi dan lingkungan 

d. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran dengan urutan 
yang logis 

e. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran secara 
individual, kelompok, atau 
klasikal. 

f. Mengelola waktu 
pembelajaran 

 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
2 

10 1,7  

3 Mengelola interaksi kelas  
a. Memberi petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

 
2 
 

8 1,6  
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dengan isi pembelajaran 
b. Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 
c. Menggunakan ekspresi lisan, 

tulisan, isyarat, dan gerakan 
badan 

d. Memicu dan memelihara 
keterlibatan siswa 

e. Memantapkan penguasaan 
materi pembelajaran 

 
3 
 
1 
 
 
1 
 
1 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan 
sikap positif siswa terhadap 
belajar siswa 
a. Menunjukan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh 
pengertian, dan sabar kepada 
siswa 

b. Menunjukan kegairahan 
mengajar 

c. Mengembangkan hubungaan 
antar pribadi yang sehat dan 
serasi 

d. Membantu siswa menyadari 
kelebihan dan kekurangannya 

 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 

5 1,25  

5 
 

Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam mata pelajaran 
Seni Tari 
a. Membimbing siswa dalam 

mengungkapkan ide/ 
perasaaan/ pikiran melalui 
media seni tari 

b. Mengembangkan kreativitas 
siswa dalam membangun rasa 
keindahan siswa 

 
 
 
2 
 
 
 
1 

3 1,5  

6 Melaksanakan evaluasi proses 
dan hasil belajar 
a. Melaksanakan penilaian 

selama proses pembelajaran 
b. Melaksanakan penilaian pada 

 
 
3 
 
1 

4 2  
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akhir pembelajaran 
7 Kesan umum kinerja guru 

a. Keefektifan selama proses 
pembelajaran 

b. Penggunaan bahasa Indonesia 
lisan 

c. Peka terhadap kesalahan 
berbahasa siswa 

d. Penampilan guru dalam 
pembelajaran 

 
3 
 
2 
 
1 

 
2 
 

8 2 

 

KREATIVITAS 
1 1. Mengarahkan, mendorong dan 

berusaha agar tarian yang 
diajarkannya dihayati siswa 

2. Pemikiran atau idenya 
berkembang dalam mengajar  

3. Menggunakan metode yang 
sesuai, baru dan bervariasi. 

4. Kemampuannya berkembang  
5. Mencari materi yang sesuai 

dengan karakteristik siswa 
6. Mencari media yang sesuai 

dengan materi dan 
karakteristik siswa 

1 
 
 
3 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
1 

 
 
9 

 
 

1,5 

 
 

K= 1,5 

 

Keterangan : 

1 = kurang 

2 = cukup 

3 = baik 

4 = baik sekali  
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 LEMBAR OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SENI TARI 

Nama : Lilik S 

Sekolah : SD Negeri Lenggerong 

Kelas : IV (empat) 

No Aspek yang diamati Skor 
Jumlah 
Skor 

Rata-rata  
Skor 

Skor 
Akhir 

AKTIVITAS 
 
1 

Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 
a. Menyiapkan alat dan Sumber 

belajar 
b. Melaksanakan tugas harian 

kelas 

 
2 
 
2 

4 2 

K= 
 

= 1, 67 

2 Melaksanakan Kegiatan 
Pembelajaran 
a. Memulai kegiatan 

pembelajaran 
b. Melaksanakan jenis kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan, 
siswa, situasi, dan lingkungan 

c. Menggunakan alat bantu 
(media) pembelajaran yang 
sesuai dengan tujuan, siswa, 
situasi dan lingkungan 

d. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran dengan urutan 
yang logis 

e. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran secara 
individual, kelompok, atau 
klasikal. 

f. Mengelola waktu 
pembelajaran 

 
 
2 
 
3 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

9 1,5  

3 Mengelola interaksi kelas  
a. Memberi petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

 
3 
 

11 2,2  
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dengan isi pembelajaran 
b. Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 
c. Menggunakan ekspresi lisan, 

tulisan, isyarat, dan gerakan 
badan 

d. Memicu dan memelihara 
keterlibatan siswa 

e. Memantapkan penguasaan 
materi pembelajaran 

 
3 
 
2 
 
 
1 
 
2 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan 
sikap positif siswa terhadap 
belajar siswa 
a. Menunjukan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh 
pengertian, dan sabar kepada 
siswa 

b. Menunjukan kegairahan 
mengajar 

c. Mengembangkan hubungaan 
antar pribadi yang sehat dan 
serasi 

d. Membantu siswa menyadari 
kelebihan dan kekurangannya 

 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 

6 1,5  

5 
 

Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam mata pelajaran 
Seni Tari 
a. Membimbing siswa dalam 

mengungkapkan ide/ 
perasaaan/ pikiran melalui 
media seni tari 

b. Mengembangkan kreativitas 
siswa dalam membangun rasa 
keindahan siswa 

 
 
 
1 
 
 
 
1 

2 1  

6 Melaksanakan evaluasi proses 
dan hasil belajar 
a. Melaksanakan penilaian 

selama proses pembelajaran 
b. Melaksanakan penilaian pada 

 
 
2 
 
2 

4 2  
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akhir pembelajaran 
7 Kesan umum kinerja guru 

a. Keefektifan selama proses 
pembelajaran 

b. Penggunaan bahasa Indonesia 
lisan 

c. Peka terhadap kesalahan 
berbahasa siswa 

d. Penampilan guru dalam 
pembelajaran 

 
2 
 
2 
 
1 

 
1 

6 1,5 

 

KREATIVITAS 
1 

1. Mengarahkan, mendorong dan 
berusaha agar tarian yang 
diajarkannya dihayati siswa 

2. Pemikiran atau idenya 
berkembang dalam mengajar  

3. Menggunakan metode yang 
sesuai, baru dan bervariasi. 

4. Kemampuannya berkembang 
5. Mencari materi yang sesuai 

dengan karakteristik siswa 
6. Mencari media yang sesuai 

dengan materi dan 
karakteristik siswa 

2 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 
 
7 

 
 

1,16 

 
 

K= 
1,16 

 

Keterangan : 

1 = kurang 

2 = cukup 

3 = baik 

4 = baik sekali  
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LEMBAR OBSERVASI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SENI TARI 

Nama : Cici Cholifaah 

Sekolah : SD Negeri 01 Kebon Gede 

Kelas : I (satu) 

No Aspek yang diamati Skor 
Jumlah 
Skor 

Rata-rata  
Skor 

Skor 
Akhir 

AKTIVITAS 
 
1 

Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 
a. Menyiapkan alat dan Sumber 

belajar 
b. Melaksanakan tugas harian 

kelas 

 
2 
 
3 

5 2.5 
K=  

= 1, 73 

2 Melaksanakan Kegiatan 
Pembelajaran 
a. Memulai kegiatan 

pembelajaran 
b. Melaksanakan jenis kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan, 
siswa, situasi, dan lingkungan 

c. Menggunakan alat bantu 
(media) pembelajaran yang 
sesuai dengan tujuan, siswa, 
situasi dan lingkungan 

d. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran dengan urutan 
yang logis 

e. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran secara 
individual, kelompok, atau 
klasikal. 

f. Mengelola waktu 
pembelajaran 

 
 
2 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
1 

9 1,5  

3 Mengelola interaksi kelas  
a. Memberi petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

 
1 
 

8 1,6  
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dengan isi pembelajaran 
b. Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 
c. Menggunakan ekspresi lisan, 

tulisan, isyarat, dan gerakan 
badan 

d. Memicu dan memelihara 
keterlibatan siswa 

e. Memantapkan penguasaan 
materi pembelajaran 

 
2 
 
2 
 
 
2 
 
1 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan 
sikap positif siswa terhadap 
belajar siswa 
a. Menunjukan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh 
pengertian, dan sabar kepada 
siswa 

b. Menunjukan kegairahan 
mengajar 

c. Mengembangkan hubungaan 
antar pribadi yang sehat dan 
serasi 

d. Membantu siswa menyadari 
kelebihan dan kekurangannya 

 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
2 
 

7 1,75  

5 
 

Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam mata pelajaran 
Seni Tari 
a. Membimbing siswa dalam 

mengungkapkan ide/ 
perasaaan/ pikiran melalui 
media seni tari 

b. Mengembangkan kreativitas 
siswa dalam membangun rasa 
keindahan siswa 

 
 
 
1 
 
 
 
1 

2 1  

6 Melaksanakan evaluasi proses 
dan hasil belajar 
a. Melaksanakan penilaian 

selama proses pembelajaran 
b. Melaksanakan penilaian pada 

 
 
2 
 
2 

4 2  
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akhir pembelajaran 
7 Kesan umum kinerja guru 

a. Keefektifan selama proses 
pembelajaran 

b. Penggunaan bahasa Indonesia 
lisan 

c. Peka terhadap kesalahan 
berbahasa siswa 

d. Penampilan guru dalam 
pembelajaran 

 
2 
 
1 
 
2 

 
2 

7 1,75 

 

KREATIVITAS 
1 1. Mengarahkan, mendorong dan 

berusaha agar tarian yang 
diajarkannya dihayati siswa 

2. Pemikiran atau idenya 
berkembang dalam mengajar  

3. Menggunakan metode yang 
sesuai, baru dan bervariasi. 

4. Kemampuannya berkembang  
5. Mencari materi yang sesuai 

dengan karakteristik siswa 
6. Mencari media yang sesuai 

dengan materi dan 
karakteristik siswa 

2 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
2 

 
 

10 

 
 

1,66 

 
 

K= 
1,66 

 

Keterangan : 

1 = kurang 

2 = cukup 

3 = baik 

4 = baik sekali  

  

Rata-rata nilai akhir aktivitas =  =   = 1,58  

Rata-rata nilai akhir kreativitas=     =    = 1,43 
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