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ABSTRAK 

 

PENCAPAIAN KOMPETENSI DASAR DALAM PEMBELAJARAN SENI 

TARI PADA SISWA KELAS X IPA 2 DI SMA NEGERI 1 KOTAGAJAH 

Oleh  

 

HIRNA SOCA PANGGAYUH 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah faktor pendukung dan 

penghambat dalam ketercapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari pada 

siswa kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 Kotagajah? Bagaimana ketercapaian 

kompetensi dasar  di dalam pembelajaran seni tari pada siswa kelas X IPA 2 di SMA 

Negeri 1 Kotagajah? Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor 

pendukung dan penghambat dalam pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran 

seni tari pada siswa kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 Kotagajah dan mendeskripsikan 

pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari khususnya pada kelas X 

IPA 2 di SMA Negeri 1 Kotagajah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori kompetensi dasar menurut Rusman, teori pembelajaran Skinner, dan teori tari 

menurut Widaryanto. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dengan desain observasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan.Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan tes kemampuan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian 

yang digunakan adalah panduan observasi, panduan wawancara, panduan 

dokumentasi, dan panduan non tes. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor 

pendukung dan penghambat dalam pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran 

seni tari dan mendeskripsikan ketercapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran 

tari. Faktor penghambatnya ialah waktu pembelajaran yang sedikit, ruangan kelas 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan, materi pembelajaran yang terlalu padat, minat 

belajar seni tari yang kurang, buku pelajaran seni tari yang tidak dimiliki oleh setiap 

siswa, dan waktu belajar yang kurang. Faktor pendukungnya ialah kemandirian siswa 

dalam belajar di luar jam intrakurikuler dan optimalnya peran guru. Berdasarkan hasil 

penelitian yang tidak dapat mencapai 6 kompetensi dasar adalah kelompok 4 dan 5. 

 

Kata kunci : kompetensi dasar,  pembelajaran, tari 
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ABSTRACT 

THE ACHIEVEMENT OF BASIC COMPETENCE IN LEARNING THE ART 

OF DANCE IN X SINCE 2 CLASS IN SENIOR HIGH SCHOOL STATE 1 

KOTAGAJAH 

by 

Hirna Soca Panggayuh 

The research method in this research was descriptive qualitative. This study aimed to 

describe the supporting and inhibiting factors in the achievement of basic competence 

in the dance art learning and describe the achievement of basic competence in 

teaching dance. The Inhibiting factor are the time allocation, the classroom is not in 

accordance with the needs, the learning materials that are too crowded, the leraning 

interest of  dance art learning is less, the dance art textbooks that is not owned by the 

student, and the learning time which is less. Supporting factor is the independence of 

the students to learn outside of intracurricular  and optimal role of the teacher. Based 

on the research results the groups which can not achieve the basic competency of 6 is  

group 4 and 5. 

 

Keywords: basic competencies,  learning, dance. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

Kurikulum 2013 menurut Sudjendro (2014 : 5)  merupakan kurikulum 

penyempurna dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK). Tema pengembangan kurikulum 2013 adalah dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, dan afektif. Kurikulum 

2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 

menggunakan filosofi dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik 

dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi 

intelegensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan 

masyarakat, bangsa dan umat manusia. Berkenaan dengan hal ini maka di dalam 

sistem pendidikan nasional yang salah satu wujud pengaturannya melalui 

kurikulum 2013  terdapat Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus 

dipenuhi. 
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Standar Kompetensi Lulusan (SKL) suatu jenjang pendidikan sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional mencakup komponen ketakwaan, akhlak, 

pengetahuan, ketrampilan, kecakapan, kemandirian, kreativitas, kesehatan, dan 

kewarganegaraan. Semua komponen pada tujuan pendidikan nasional harus 

tercermin pada kurikulum dan sistem pembelajaran pada semua jenjang 

pendidikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tugas sekolah adalah 

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal menjadi kemampuan untuk 

hidup di masyarakat dan ikut mensejahterakan masyarakat. Lulusan suatu jenjang 

pendidikan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan serta berperilaku yang 

baik. Untuk itu peserta didik harus mampu menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki sesuai dengan standar yang ditetapkan. SKL 

merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan untuk 

pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu, 

teknologi, seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada 

kebutuhan peserta didik. 

SKL adalah satu dari 8 Sandar Nasional Pendidikan (SNP), yang 

merupakan kompetensi lulusan minimal yang berlaku di wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya SKL, kita memiliki  mutu, 

baik evaluasi bersifat mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk 

pembelajaran, maupun evaluasi makro seperti efektivitas dan efisiensi program 

pendidikan, sehingga  pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat 

dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. SKL mata 

pelajaran selanjutnya dijabarkan ke dalam Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar ( KD). 
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Pendidikan berbasis kompetensi mencakup kurikulum, pedagogi dan 

penilaian. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi harus berkaitan dengan 

tuntutan SKL, Kompetensi Inti  (KI) dan KD, organisasi kegiatan pembelajaran, 

dan aktivitas untuk mengembangkan dan memiliki kompetensi seefektif mungkin. 

Proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi menggunakan asumsi 

bahwa peserta didik yang akan belajar telah memiliki pengetahuan dan 

keterampilan awal yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi tertentu.  

Dalam kurikulum kompetensi sebagai tujuan pembelajaran itu 

dideskripsikan secara eksplisit, sehingga dijadikan standar dalam pencapaian 

tujuan kurikulum. Baik guru maupun siswa perlu memahami kompetensi yang 

harus dicapai dalam proses pembelajaran. Pemahaman ini diperlukan dalam 

merencanakan strategi dan indikator keberhasilan. Menurut Sudjendro (2014 :12) 

kompetensi  merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan nilai dan sikap 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dalam hal ini 

kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Hal 

ini menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan 

apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-

tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.  
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 Sesuai aspek di atas maka tampak bahwa kompetensi sebagai tujuan dalam 

kurikulum yang bersifat kompleks artinya kurikulum berdasarkan kompetensi 

bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman kecakapan, nilai, 

sikap dan minat siswa agar mereka dapat melakukan sesuatu dalam bentuk 

kemahiran disertai tanggung jawab. Tujuan yang ingin dicapai dalam kompetensi 

ini bukanlah hanya sekedar pemahaman akan materi pelajaran, akan tetapi 

bagaimana pemahaman dan penguasaan materi itu dapat mempengaruhi cara 

bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi Dasar menurut Amri (2013 : 50) yaitu “sejumlah kemampuan 

yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan 

penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran”. Ketercapaian 

kompetensi dasar sangat berkaitan dengan kemampuan siswa dan juga merupakan 

perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Adapun 

penempatan komponen kompetensi dasar dalam silabus sangat penting, hal ini 

berguna untuk mengingatkan para guru seberapa jauh tuntutan target kompetensi 

yang harus dicapainya. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kotagajah dikarenakan SMA 

Negeri 1 Kotagajah merupakan Sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI) yang menjadi sekolah pemodelan untuk penerapan kurikulum 2013 di 

kecamatan Kotagajah. Berdasarkan pelaksanaan pembelajarannya SMA Negeri 1 

Kotagajah sangat disiplin dalam menerapkan kurikulum 2013 yang menuntut agar 

materi seni budaya dipadatkan menjadi 4 sub materi yaitu seni tari, musik, seni 

rupa, dan seni theater. “Seni budaya sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar  seperti pengembangan sikap dan kepribadian” (Rahmida dalam 
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Valentina,2011:27). Berdasarkan hal tersebut pembelajaran tari dapat 

mengembangkan sikap dan kepribadian siswa. Pembelajaran seni budaya yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari bedana.  Pelaksanaan 

pembelajaran di setiap aspek dilakukan berdasarkan RPP yang telah dibuat. Satu 

sub materi seni tari misalnya materi mengenai ragam gerak tari berdasarkan 

konsep, prosedur, dan tehnik. Materi tersebut ditempuh dalam waktu 4 kali 

pertemuan. 

Permasalahan yang timbul di sini adalah masih terdapat kekurangan dalam 

hal ketercapaian kompetensi dasar dalam pembelajarannya. Berdasarkan hal 

tersebu peneliti ingin mengetahui bagaimana ketercapaian kompetensi dasar di 

dalam pembelajaran seni tari khususnya pada kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 

Kotagajah karena fakta di lapangan, banyak terjadi ketidaktercapaiannya 

kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari. 

 Hal inilah yang menjadi permasalahan terhadap pembelajaran seni tari di 

SMA Negeri 1 Kotagajah khususnya siswa kelas X IPA 2 . Hasil pre test tentang 

kemampuan menari bedana adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1  ketercapaian kompetensi dasar siswa kelas X IPA 2 tahun 

pelajaran 2015 /2016. 

No Keterangan Jumlah 

1 Lulus 7  orang 

2 Tidak Lulus  24 orang 

Jumlah Siswa                                       31 orang 
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Ada 3 alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

ketercapaian kompetensi dasar  dalam pembelajaran seni tari. Pertama,  

dikarenakan pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai 

kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari. Kedua,tingkat kepentingan 

kompetensi dasar di dalam suatu pembelajaran. Ketiga,  ingin mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat dalam ketercapaian kompetensi dasar yang 

selanjutnya diharapkan dapat ditemukannya solusi agar kompetensi dasar dalam 

pembelajaran tercapai secara maksimal. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam ketercapaian kompetensi 

dasar dalam pembelajaran seni tari pada siswa kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 

Kotagajah? 

2. Bagaimana ketercapaian kompetensi dasar  di dalam pembelajaran seni tari 

pada siswa kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 Kotagajah?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian  

kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari pada siswa kelas X IPA 2 di SMA 

Negeri 1 Kotagajah. 

2. Mendeskripsikan pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari 

khususnya pada kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 Kotagajah.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat 

tercapainya kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari dan  pencapaian 

kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari siswa kelas X IPA 2 di SMA N 1 

Kotagajah . 

2. Untuk menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya. 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

1. Waktu 

Tabel 1.2 Waktu dalam penelitian tahun ajaran 2015/2016 

No Uraian kegiatan Waktu

November Desember Januari Februari Maret April

1 Menyusun proposal

2 Menyusun instrumen

3 Pelaksanaan penelitian

4 Pengolahan data

5 Menyusun laporan hasil penelitian

6 Seminar penelitian  

2. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kotagajah. 

3. Subjek 

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 

1 Kotagajah sebanyak 31 siswa. 
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4. Objek 

Objek yang diteliti adalah pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni 

tari siswa kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 Kotagajah . 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 

 

 

A. Kompetensi  

Menurut kamus bahasa Indonesia  ( 2013 : 327) kompetensi merupakan 

kewenangan untuk memutuskan atau bertindak. Kompetensi sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi 

bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku- perilaku kognitif, 

afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Apabila kompetensi diartikan 

sama dengan kemampuan, maka dapat diartikan pengetahuan memahami tujuan 

bekerja, pengetahuan dalam melaksanakan kiat-kiat jitu dalam melaksanakan 

pekerjaan yang tepat dan baik, serta memahami betapa pentingnya disiplin dalam 

organisasi agar semua aturan dapat berjalan dengan baik. Menurut Sudjendro 

(2014:56) kompetensi ialah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari 

suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan 

satuan pendidikan tertentu. 
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Hal ini memberikan penjelasan bahwa kompetensi merupakan sebuah 

karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan 

bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh 

seseorang pada waktu periode tertentu. Berdasarkan karakteristik dasar tersebut 

tampak tujuan penentuan tingkat kompetensi atau standar kompetensi yang dapat 

mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan dan mengkategorikan tingkat tinggi 

atau di bawah rata-rata.  Dalam kurikulum 2013 terdapat dua kompetensi yaitu 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Teori kompetensi ini 

digunakan untuk membedah penelitian mengenai pengertian kompetensi secara 

umum dan hal – hal yang terkait dengan kompetensi. 

1.  Kompetensi Inti 

Kompetensi inti menurut Daryanto (2014 :24) merupakan terjemahan atau 

operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus 

dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan 

tertentu atau jenjang pendidikan tertentu yang di dalamnya membahas mengenai 

aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. 

Adapun kompetensi inti kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas 

adalah dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu :  

1. Keagaman (Kompetensi Inti 1) 

2. Sikap Sosial (Kompetensi Inti 2) 

3. Pengetahuan (Kompetensi Inti 3) 

4. Penerapan Pengetahuan (Kompetensi Inti 4) 
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Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus 

dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi 

yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak 

langsung yaitu pada peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan 

pengetahuan.Di bawah ini merupakan contoh kompetensi inti  dalam rancangan 

pelaksanaan pembe;ajaran (RPP) mata pelajaran seni budaya (seni tari) : 

1. KI 1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. KI 2 : Menghayati dan  mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif  dan 

proaktif,  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan  dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3.  KI 3: Memahami,  menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya  tentang ilmu 

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

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4.   KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.  

Sumber : RPP Seni Budaya SMA Negeri 1 Kotagajah TP 2015/2016. 
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2.  Kompetensi Dasar 

 Menurut buku kurikulum 2013 menurut Rusman (2014:6) dituliskan 

tentang kompetensi dasar yang merupakan sejumlah kemampuan yang harus 

dikuasai siswa dalam suatu mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar berisi 

tentang sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi 

inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi dasar ini dikembangkan 

dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri 

dari suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk 

menguasai kompetensi yang bersifat terbuka.  

Kompetensi dasar juga merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk 

setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar SMA untuk 

setiap mata pelajaran mencakup mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan, bahasa indonesia, matematika, bahasa inggris, 

fisika, kimia, biologi, sejarah, seni budaya, bahasa dan sastra daerah lampung, 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Namun, di dalam penelitian ini akan 

dibahas mengenai kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari atau di mata 

pelajaran seni budaya khususnya mengenai materi seni tari.  

Terdapat tiga aspek yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu aspek 

pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif), dan aspek ketrampilan (psikomotor) . 

Indikator aspek pengetahuan yang terdapat di dalam pembelajaran seni tari pada 

penelitian ini ialah pengetahuan mengenai gerak dasar tari bedana, tehnik 

melakukan gerak dasar tari bedana, dan konsep dalam melakukan gerak dasar tari 

bedana. Indikator aspek sikap dalam penelitian ini ialah apresiatif dalam 
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melakukan gerak dasar tari bedana, proaktif dalam praktik tari bedana, dan 

menghargai kemampuan siswa lain. Indikator aspek ketrampilan dalam penelitian 

ini ialah praktik melakukan gerak dasar tari bedana, penerapan teknik gerak tari, 

dan penerapan konsep tari dalam praktik. Teori mengenai kompetensi dasar dalam 

penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam membedah penelitian yang berkaitan 

dengan pencapaian kompetensi dasar. Teori ini dijadikan sebagai acuan dalam 

membahas hasil penelitian pada bab IV yang berkaitan dengan pencapaian 

kompetensi dasar dan indikatornya. 

3. Kompetensi Dasar dan Indikator 

KD. 1.1  Menunjukkan sikap penghayatan dan pengamalan serta bangga terhadap 

karya seni tari sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah tuhan. 

KD. 2.1  Menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, dan disiplin 

melalui aktivitas berkesenian. 

KD. 2.2  Menunjukkan sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiasi seni 

dan pembuatnya. 

KD. 2.3  Menunjukkan sikap responsif dan pro- aktif, peduli terhadap lingkungan 

dan sesama, serta menghargai karya seni dan pembuatnya. 

KD. 3.3   Memahami konsep, teknik dan prosedur dalam pergelaran  tari.   

Indikator: 

Menjelaskan pengertian konsep, teknik dan prosedur dalam pagelaran tari, 

menjelaskan musik iringan dasar gerak tari berdasarkan konsep, teknik dan 

prosedur dalam pagelaran tari, mengidentifikasi gerak dasar tari dilingkungan 

tempat tinggal siswa dengan daerah lain berdasarkan konsep, teknik dan prosedur 

dalam pagelaran tari. 
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KD. 4.2 Mempergelarkan ragam gerak dasar tari sesuai dengan unsur pendukung 

pertunjukan. 

Indikator: 

Menyampaikan hasil pengumpulan dan simpulan informasi yang diperoleh, 

merangkai berbagai gerak dasar tari sesuai dengan  konsep, teknik dan prosedur 

sesuai iringan dalam pagelaran tari , menampilkan rangkaian gerak dasar  tari 

berdasarkan konsep, teknik dan prosedur sesuai iringan dalam pagelaran tari. 

Sumber : RPP Seni Budaya SMA Negeri 1 Kotagajah TP 2015/2016. 

 

B. Pembelajaran 

 Berbagai kajian dikemukakan bahwa pembelajaran  menurut 

Aunurrahman (2009 :34) merupakan  “suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar siswa”. Proses belajar tersebut  berisi serangkaian 

peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mendukung dan 

mempengaruhi terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal.  Dalam 

pembelajaran, situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya proses belajar 

harus dirancang dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh guru. Pembelajaran 

berupaya mengubah masukan berupa siswa yang belum terdidik menjadi siswa 

yang terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu menjadi 

siswa yang memiliki pengetahuan. Demikian pula siswa yang memiliki sikap, 

kebiasaan, atau tingkah laku yang belum mencerminkan eksistensi dirinya sebagai 

pribadi yang baik atau positif, menjadi siswa yang memiliki sikap, kebiasaan dan 

tingkah laku yang baik. Sebenarnya belajar dapat saja terjadi tanpa pembelajaran, 

namun hasil belajar akan nampak jelas dari suatu aktivitas pembelajaran.  
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Pembelajaran yang efektif ditandai dengan adanya proses belajar dalam 

diri siswa. Seorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila di dalam 

dirinya telah terjadi perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti 

menjadi mengerti dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran, hasil belajar dapat 

dilihat secara langsung. Oleh sebab itu agar dapat dikontrol dan berkembang 

secara optimal melalui proses pembelajaran di kelas, maka program pembelajaran 

tersebut harus dirancang terlebih dahulu oleh guru dengan memperhatikan 

berbagai prinsip yang telah terbukti keunggulannya secara empirik. 

 Menurut Skinner dalam buku belajar dan pembelajaran oleh Mujiono 

(2013: 9) menjelaskan bahwa  “belajar adalah suatu perilaku”. Pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka 

responnya menurun. Dalam belajar ditemukan adanya  kesempatan terjadinya 

peristiwa yang menimbulkan respon prabelajar, respon si pelaku belajar, dan 

konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Pemerkuat terjadi pada 

stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut. 

 Guru dapat menyusun program pembelajaran berdasarkan pandangan 

Skinner. Pandangan Skinner ini dikenal dengan teori Skinner. Apabila guru 

menerapkan teori Skinner, guru perlu memperhatikan dua hal penting yaitu 

pemilihan stimulus yang diskriminatif dan penggunaan penguatan. Selain itu, guru 

juga harus menyusun langkah – langkah pembelajaran. 
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 1. Langkah – langkah pembelajaran  

Langkah – langkah pembelajaran berdasarkan teori kondisioning 

opern sebagai berikut : 

a. Mempelajari keadaan kelas. Guru mencari dan menemukan 

perilaku siswa yang postif atau negatif. Perilaku positif akan 

diperkuat dan perilaku negatif akan diperlemah dan dikurangi. 

b. Membuat daftar penguat positif. Guru mencari perilaku yang 

lebih disukai oleh siswa, perilaku yang terkena hukuman, dan 

kegiatan luar sekolah yang dapat dijadikan penguat. 

c. Memilih dan menentukan urutan tingkah laku yang dipelajari 

serta jenis penguatnya. 

d. Membuat program pembelajaran. Program pembelajaran ini 

berisi urutan perilaku yang dikehendaki, penguatan, waktu 

mempelajari perilaku, dan evaluasi. Dalam melaksanakan program 

pembelajaran guru mencatat perilaku dan penguat yang berhasil 

dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut menjadi catatan 

penting bagi modifikasi perilaku selanjutnya. (Gredler,1991 :154 -

166, Sumadi Suryabrata, 1991, Woolkfolk, 1984: 170 – 179). 
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2.  Ciri – Ciri dan Tujuan Pembelajaran 

Apabila diamati dari segi guru, tujuan pembelajaran merupakan 

pedoman tindak mengajar dengan acuan berbeda. Tujuan dijabarkan dari 

kurikulum yang berlaku secara legal di sekolah. Tujuan kurikulum sekolah 

tersebut dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional yang terumus dalam 

Undang–Undang Pendidikan yang berlaku. Dalam hal ini misalnya 

Undang–Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi “menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta 

bertanggungjawab”. Acuan pada kurikulum tersebut , berarti juga 

mengaitkan pada bahan ajar yang harus diajarkan oleh guru. Bahan ajar 

tersebut ditentukan oleh ahli kurikulum. 

Diamati dari segi siswa, sasaran belajar tersebut merupakan 

panduan belajar. Sasaran belajar tersebut diketahui oleh siswa sebagai 

akibat adanya informasi guru. Panduan belajar tersebut harus diikuti , 

sebab mengisyaratkan kriteria keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar 

siswa merupakan prasyarat bagi program belajar selanjutnya. Keberhasilan 

belajar siswa berarti tercapainya tujuan belajar siswa, dengan demikian 

merupakan tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa. Dengan 

keberhasilan belajar, maka siswa akan menyusun program belajar dan 
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tujuan belajar sendiri. Bagi siswa hal itu berarti melakukan emansipasi diri 

dalam rangka mewujudkan kemandirian. 

Penggolongan atau tingkatan jenis perilaku belajar dengan 

pendekatan saintifik (Daryanto, 2014 : 51)  terdiri dari tiga ranah atau 

kawasan, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Masing – masing 

ranah dijelaskan berikut ini : 

a. Ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku yaitu 

pengetahuan, mencakup kemampuan ingatan tentang hal – hal 

yang telah dipelajari dan tersimpan di dalam ingatan. Pengetahuan 

tersebut dapat berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, 

kaidah, teori, prinsip, atau metode. Pengetahuan yang terkait di 

dalam penelitian ini ialah pengetahuan mengenai gerak tari 

bedana. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap sari dan 

makna hal – hal yang dipelajari. Penerapan, mencakup kemampuan 

menerapkan metode kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata 

dan baru. Perilaku ini misalnya tampak dalam kemampuan 

menggunakan prinsip. Analisis, mencakup kemampuan merinci 

suatu kesatuan ke dalam bagian – bagian sehingga struktur 

keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Sintesis, mencakup 

kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya tampak di 

dalam kemampuan menyusun suatu program kerja. Evaluasi, 

mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh kemampuan menilai 

hasil karangan. 
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b. Ranah afektif  terdiri dari lima jenis perilaku yaitu penerimaan, 

yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan kesediaan 

memperhatikan hal tersebut. Partisipasi yang mencakup kerelaan , 

kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 

Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup penerimaan 

terhadap suatu nilai, menghargai, mengakui, dan menentukan 

sikap. Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu 

sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup. Pembentukkan 

pola hidup, yang mencakup kemampuan menghayati nilai dan 

membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. Ranah afektif 

dalam penelitian ini adalah apresiatif dalam melakukan gerak dasar 

tari bedana, proaktif dalam praktik tari bedana, dan menghargai 

kemampuan siswa lain. 

c. Ranah psikomotor terdiri dari tujuh perilaku atau kemampuan 

motorik, yaitu  persepsi, yang mencakup kemampuan memilah–

milahkan  atau mendeskripsikan sesuatu secara khusus dan 

menyadari adanya perbedaan antara sesuatu tersebut. Sebagai 

contoh, pemilahan warna, pemilahan angka, dan pemilihan huruf. 

Kesiapan, yang mencakup kemampuan menempatkan diri dalam 

suatu keadaan yang mana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian 

gerakan, kemampuan ini mencakup aktivitas jasmani dan rohani 

(mental), misalnya posisi awal pada saat lomba menari. Gerakan 

terbimbing, mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai 
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contoh, atau gerakan peniruan. Misalnya meniru gerakan ukel. 

Gerakan terbiasa, mencakup kemampuan melakukan gerakan– 

gerakan tanpa contoh. Misalnya melakukan lempar peluru, lompat 

tinggi dan sebagainya dengan tepat. Gerakan kompleks, yang 

mencakup kemampuan melakukan gerakan atau ketrampilan yang 

terdiri dari banyak tahap secara lancar, efisien dan tepat. Misalnya 

bongkar pasang peralatan secara tepat. Penyesuaian pola gerakan, 

yang mencakup kemampuan mengadakan perubahan dan 

penyesuaian pola gerak gerik dengan persyaratan khusus yang 

berlaku. Misalnya kemampuan atau ketrampilan bertanding dengan 

lawan tanding. Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan 

pola– pola dan gerak –gerik yang baru atas dasar prakarsa sendiri. 

Misalnya kemampuan membuat gerakan – gerakan tarian kreasi 

baru. Ranah psikomotor dalam penelitian ini adalah praktik 

melakukan gerak dasar tari bedana, penerapan teknik gerak tari 

bedana, dan penerapan konsep tari dalam praktik. 

 3. Komponen dalam pembelajaran 

Proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik apabila 

tidak ada komponen dalam pembelajaran tersebut. Berdasarkan peraturan 

pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 

20 dijelaskan diantaranya bahwa pelaksanaan pembelajaran memuat tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar (Apresiasi 2011:27).  
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Teori pembelajaran menurut  Gagne dalam Mudjiono (2013:10) 

pembelajaran terdiri dari tiga komponen penting, yaitu kondisi eksternal, 

kondisi internal, dan hasil belajar. Kondisi eksternal yang dimaksud ialah 

situasi belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan 

memperlancar proses belajar. Tiap-tiap jenis hasil belajar yang 

dikemukakan sebelumnya memerlukan kondisi-kondisi tertentu yang perlu 

diatur dan dikontrol. Situasi belajar didukung dengan ruangan atau kelas 

yang digunakan pada saat pembelajaran. Perangkat pembelajaran seperti 

RPP yang berisi tentang KD yang harus dicapai siswa juga termasuk di 

dalam kondisi eksternal dalam pembelajaran. Kondisi internal yang 

dimaksud ialah menyangkut kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah 

dipelajari yaitu materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Belajar 

merupakan interaksi antara kondisi internal dengan kondisi eksternal. 

Kondisi eksternal memberikan stimulus atau rangsangan dari lingkungan 

sekitar yang nantinya menghasilkan hasil belajar. Hasil belajar tersebut 

terdiri dari informasi verbai, ketrampilan intelek, ketrampilan motorik, 

sikap, dan siasat kognitif. 

Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Apabila 

memiliki informasi verbal memungkinkan individu berperan dalam 

kehidupan. Ketrampilan intelektual adalah kecakapan yang berfungsi 

untuk berhubungan dngan lingkungan hidup serta mempresentasikan 

konsep. Strategi kognitif yaitu kemampuan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep 
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dan kaidah dalam memecahkan masalah. Ketrampilan motorik adalah 

kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan 

koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Sikap adalah 

kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan penilaian 

terhadap obyek tersebut. Teori ini digunakan untuk membedah penelitian 

dalam menjawab rumusan masalah mengenai faktor pendukung dan 

penghambat pada pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni 

tari pada siswa kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 Kotagajah. 

 Pembelajaran yang dilakukan harus efektif. Pembelajaran yang efektif 

ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Oleh sebab itu melalui 

proses pembelajaran, guru harus berupaya secara optimal.Guru dapat menciptakan 

kondisi yang memungkinkan agar siswa terdorong untuk berperan aktif sebagai 

wujud nyata terjadinya proses belajar. Kegunaan dari teori pembelajaran ini ialah 

sebagai dasar dalam melihat fakta yang terjadi dalam penelitian yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran, dengan teori pembelajaran ini akan terlihat 

mengenai komponen pembelajaran yang menjadi faktor dalam ketercapaian 

kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari 

C. Seni Tari 

 Bila dilihat dari aspek psikologi seni memiliki arti luas, yaitu 

menunjukkan setiap cara yang sesuai untuk mengekspresikan diri, berupa 

tindakan atau sikap yang disampaikan secara lengkap dan jernih dari balik mental, 

ide, dan emosi. Seni membantu mengidentifikasi  “siapa kita” dan “apa potensi 

kita”. Seni dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mewujudkan perasaan– 
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perasaan dan memperoleh pengalaman – pengalaman tanpa perlu khawatir dengan 

aturannya. Seseorang yang mendapatkan pengalaman berkesenian memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan pembentukan komunikasi verbal dan non 

verbal sehingga dapat mendukung usaha belajar yang optimal. Seni juga dapat 

diartikan sebagai gagasan manusia yang diekspresikan melalui pola kelakuan 

tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Artinya, seni 

lebih berbicara tentang penuangan suatu gagasan atau ekspresi jiwa manusia yang 

diimplementasikan menjadi sebuah karya dengan tujuan untuk menyampaikan 

suatu gagasan kepada penikmatnya. Salah satu jeni seni pertunjukan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini ialah Seni Tari. 

 Tari menurut Widaryanto ialah  gerakan yang terpola (2007 : 4). Gerak 

yang dimaksud ialah gerakan yang tidak sembarang bergerak namun mempunyai 

pola tertentu sehingga membentuk suatu komposisi. Tari disebut sebagai seni 

paling tua. Artinya, unsur terpenting dalam tari adalah gerak, namun berbeda 

dengan gerak yang dilakukan manusia sehari – hari. Gerak yang dimaksud dalam 

tari merupakan gerak murni yang sudah distilasi menjadi gerak yang mempunyai 

makna ,sedangkan tari menurut Wahyudianto (2010 :10) adalah bicara gerak . 

Ketika melukiskan suatu kisah atau cerita, tari dapat dipahami sebagai cara 

manusia untuk berkomunikasi dengan lingkingannya melalui bahasa gerak, 

namun tidak setiap gerak dapat disetarakan dengan tari karena ada tuntutan 

tertentu yang menggeneralisasikan gerak dalam budaya tari. Terdapat empat 

elemen pembentuk tari yaitu wiraga, wirama, wirasa, wirupa. 
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 Menurut Soeryodiningrat di dalam Mustika (2012 :  22) elemen 

pembentuk tari yaitu wiraga, wirama, wirasa, wirupa. Penjelasan mengenai empat 

emelen pembentuk tari ialah sebagai berikut : 

1.Wiraga 

Wiraga adalah dasar keterampilan gerak tubuh/fisik penari. gerak merupakan 

subtansi baku dari dalam tari. bagian fisik manusia yang dapat menyalurkan 

ekspresi batin dalam bentuk gerak tari ada banyak sekali diantaranya  :  

a. jari-jari tangan 

b. pergelangan tangan 

c. siku-siku tangan 

d. bahu 

e. leher 

f. muka, kepala, dan alis 

g. lutut 

h. mulut 

i.  jari-jari kaki dan pergelangan kaki 

j. dada, pinggul  dan perut 

Sebagai gerak ekspresi, gerak yang dimaksud disini bukanlah 

gerak sehari-hari melainkan gerak yang telah diberi bentuk lain, baik 

diperhalus, dipertegas, maupun dirombak. Terdapat dua macam gerak 

dalam tari  yaitu gerak imitatif, dan gerak imajinatif.  Gerak imitatif adalah 

gerakan tari yang dilakukan sebagai hasil dari eksplorasi gerak yang ada di 

alam ini selain gerak manusia. misalnya gerak hewan tertentu, tumbuhan, 

atau benda lain yang memiliki ciri gerakan tertentu. Gerak imajinatif 
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adalah gerak rekayasa manusia dalam membentuk suatu tarian. Gerak 

imajinatif terdiri dari gerak maknawi dan gerak murni.  

Gerak maknawi adalah gerak tari yang mengandung arti atau 

mempunyai maksud tertentu. gerak tersebut biasanya memiliki ciri khas 

yang mudah dimengerti oleh penonton. Dengan demikian penonton dapat 

berkomunikasi dengan tarian. Misalnya gerak menolak, melamun, 

mengiyakan, dan sebagainya. Di samping itu ada juga yang disebut watak 

gerak, yaitu kesan tertentu yang ditangkap penonton dari gerak yang 

diungkapkan penari. Sedangkan gerak murni adalah gerak yang tidak 

mengandung arti, namun masih mengandung unsur keindahan gerak. gerak 

ini dibuat semata-mata agar suatu tarian tampak indah. Misalnya, dalam 

tari sunda ada gerak lontang kanan, lontang kiri, obah taktak, dan ukel. 

2. Wirama 

Wirama adalah suatu pola untuk mencapai gerakan yang harmonis. Di 

dalamnya terdapat pengaturan dinamika seperi aksen dan tempo tarian. Ada dua 

macam irama untuk tari yaitu wirama tandak dan wirama bebas.Wirama tandak 

adalah wirama yang ajeg (tetap) dan murni dengan ketukan dan aksen yang 

berulng-ulang dan teratur. Wirama bebas  adalah wirama yang tidak selalu 

memiliki ketukan dengan akses yang berulang - ulang dan teratur. 

3. Wirasa 

Wirasa merupakan tingkatan penghayatan dan penjiwaan dalam tarian. 

Seperti  tegas, lembut, gembira dan sedih, yang mengekspresikannya melalui 

gerakan dan mimik wajah sehingga melahirkan keindahan. Indah dalam tari tidak 

sekedar bagus, tetapi sesuai dengan  
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jenis gerakan dan karakter. Misalnya, gerak keupat yang halus akan indah jika 

ditarikan oleh peran arjun, tetapi gerak tersebut tidak indah jika ditarikan oleh 

peran raksasa. Dengan demikian, gerak indah itu tidak hanya gerak yang halus 

dan lembut saja. Tetapi, gerak yang tegas, kasar dapat merupakan gerak yang 

indah jika sesuai dengan kondisi tariannya. 

4.  Wirupa 

Wirupa  merupakan penampilan penari dari ujung atas sampai ujung 

bawah. Di dalam sebuah karya tari wirupa sangat dapat dinikmati melalui tata 

busana yang digunakan penari sesuai dengan tema dan karakter tarian yang 

disajikan. Tidak hanya tata busana, tata lampu dan penatan properti di dalam 

panggung ikut menjadi pendukung terciptanya suasana sesuai dengan tema  di 

dalam pementasan atau pertunjukan sebuah karya tari.Tari yang dipelajari di kelas 

X ialah tari bedana. Sesuai dengan kompetensi dasar di dalamnya mengenai 

materi tari tradisi yaitu tari bedana. Teori mengenai seni tari dalam penelitian ini 

digunakan untuk membedah penelitian yang berhubungan dengan gerak dasar tari. 

D. Tari Bedana 

Menurut Mustika, tari bedana merupakan tari tradisional kerakyatan 

daerah Lampung yang mencerminkan tata kehidupan masyarakat Lampung 

sebagai perwujudan simbol adat istiadat, agama, dan etika yang telah menyatu 

dalam kehidupan masyarakat (2013 :50). Tari bedana merupakan  jenis tari 

masyarakat suku Lampung baik suku pepadun maupun saibatin. Namun masing – 

masing memiliki ciri khas baik dari alat musik yang digunakan maupun gerak 

tariannya.  
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Tari bedana menurut Hasan dalam Mustika ialah “tari muda mudi 

Lampung.” (2013 :50). Tarian ini dibawakan oleh pemuda- pemudi dalam acara 

adat dan acara yang tidak resmi sebagai ungkapan rasa gembira. Tari bedana 

merupakan kesenian rakyat yang mengandung nilai budaya yang dapat dijadikan 

cara dalam menginterpretasikan pergaulan, persahabatan, kasih sayang dan dapat 

diterima oleh ahli waris generasi ke generasi. 

Gerak dasar tari bedana dimulai dengan salam dan diakhiri dengan salam. 

Setiap gerakan tarian ini dilakukan dengan sopan dan santun dengan diibaratkan 

ketika kaki melangkah tidak membuat kusut tikar atau karpet yang digunakan 

sebagai alas menari. Makna filosofis yang terkandung di dalam tari bedana ialah 

sebagai bentuk dari kepedulian dengan lingkungan. Terlihat ketika gerak awal 

tarian ini diawali dengan  gerak duduk tahtim kemudian memberi salam dan 

melangkah mundur dan maju. Langkah dan gerak tari selanjutnya memasuki 

penyampaian misi dari tari yaitu ajaran dan nasehat kehidupan yang berasal dari 

agama Islam. Keseluruhan gerak melambangkan falsafah tentang kehidupan yang 

berhubungan dengan Sang Pencipta.  

Gerak dasar tari bedana terdapat 9 ragam gerak yang bersumber dari buku 

Taman Budaya Lampung oleh Hafizi Hasan (1992:9)  dengan posisi badan tegak, 

gerak tangan mengayun berlawanan dengan gerak kaki, pandangan ke depan 

mengikuti arah gerakan kaki dan tehnik tangan, jari digenggam dan jari 

kelingking dan ibu jari agak ditekuk sedikit dan mengayun mengikuti kaki. 

Sembilan ragam gerak tersebut ialah tahtim, khesek gantung, khesek injing, 

jimpang, belitut, humbak molo, ayun, ayun gantung, gelek. 

 



28 
 

 

1. Ragam gerak tahtim 

Hitungan 1 kaki kanan melangkah ke depan. 

Hitungan 2 kaki kiri melangkah ke depan. 

Hitungan 3 kaki kanan melangkah ke depan kaki kiri diangkat. 

Hitungan 4 kaki kiri angkat balik badan ke kiri. 

Hitungan 5  langkah kaki kanan.  

Hitungan 6 maju kaki kiri diikuti kaki kanan jinjit sebelah kaki kiri. 

Hitungan 7 maju kaki kiri badan merendah.  

Hitungan 8 menarik kaki kanan sebelah kaki kiri dan sumbah. 

2. Ragam gerak khesek gantung 

Hitungan 1 kaki kanan melangkah ke depan. 

Hitungan 2 kaki kiri melangkah ke depan. 

Hitungan 3 ayun kaki kanan geser kesamping kanan. 

Hitungan 4 tarik kaki kanan merapat kaki kiri angkat. 

Hitungan ke 5 sampai 8 sama dengan hitungan 1 sampai 4. 

3. Ragam gerak khesek injing 

Hitungan 1 kaki kanan melangkah ke depan. 

Hitungan 2 kaki kiri melangkah ke depan. 

Hitungan 3 mengangkat kaki kanan diletakan disebelah kaki kiri. 

Hitungan 4 mengayun kaki kanan ke samping kanan. 

Hitungan ke 5 sampai 8 sama dengan hitungan 1 sampai 4. 

 

 

 



29 
 

 

4. Ragam gerak jimpang 

Hitungan 1 kaki kanan melangkah ke depan. 

Hitungan 2 kaki kiri melangkah ke depan. 

Hitungan 3 mundur kaki kanan. 

Hitungan 4 langkah kaki kiri. 

Hitungan 5 langkah kaki kanan 

Hitungan 6 putar kaki kiri kesamping kiri. 

Hitungan 7 diikuti kaki kanan balik putar ke kanan. 

Hitungan 8 angkat kaki kiri samping kiri. 

5. Ragam gerak humbak moloh 

Hitungan 1 kaki kanan melangkah ke samping kanan. 

Hitungan 2 kaki kiri melangkah ke samping kanan. 

Hitungan 3  kaki kanan geser kesamping kanan. 

Hitungan 4 tarik kaki kiri kesamping kanan. 

Hitungan ke 5 sampai 8 sama dengan hitungan 1 sampai 4 namun berlawanan 

arah. 

6. Ragam gerak ayun 

Hitungan 1 kaki kanan melangkah ke depan. 

Hitungan 2 kaki kiri melangkah ke depan. 

Hitungan 3 ayun kaki kanan.  

Hitungan 4 angkat kaki kiri. 

Hitungan 5 sampai 8 sama dengan hitungan 1 sampai 4 namun berlawanan 

arah. 
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7. Ragam gerak  gantung 

Hitungan 1 angkat ayun kiri. 

Hitungan 2 merendah kaki kanan. 

Hitungan 3 ayun kaki kiri. 

Hitungan 4 merendah kaki kanan. 

Hitungan 5 sampai 8 sama dengan hitungan 1 sampai 4 namun berlawanan 

arah. 

8. Ragam gerak belitut 

Hitungan 1 langkah kaki kanan silang kiri. 

Hitungan 2 diikuti kaki kiri dibelakang kaki kanan. 

Hitungan 3 langkah kaki kanan silang kiri. 

Hitungan 4 – 5  maju kaki kanan. 

Hitungan 6 silang kaki kiri kekanan putar badan. 

Hitungan 7 mundur kaki kanan. 

Hitungan 8 ayun kaki kiri ke depan. 

9. Ragam gerak gelek 

Hitungan 1 ayun angkat kaki kanan. 

Hitungan 2 langkah kaki kiri. 

Hitungan 3 langkah kaki kanan silang ke depan kaki kiri. 

Hitungan 4 langkah kaki kiri ke samping kiri. 

Hitungan 5 mundur kaki kanan ke belakang. 

Hitungan 6 silang kaki kiri di belakang kaki kanan. 

Hitungan 7 langkah kaki kanan ke depan. 

Hitungan 8 langkah kaki kiri kesamping kaki kanan lalu jinjit. 
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Teori mengenai tari bedana dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan 

dalam melihat praktik gerak dasar tari bedana. Hal tersebut sesuai dengan 

materi pembelajaran mengenai tari bedana yang diterapkan di SMA Negeri 1 

Kotagajah. 
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BAB III 

Metode Penelitian 
 

 

 

 

 

 Metode penelitian menurut Sugiyono (2011 :2) merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian 

kali ini metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode deskriptif 

kualitatif  yang merupakan pengumpulan data berbentuk kata – kata. Peneliti 

menggunakan metode deskriptif  kualitatif karena peneliti akan menyajikan data 

dengan kata – kata atau gambar. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini melalui tiga tahap. Tahapan-tahapan tersebut ialah 

tahap observasi, tahap analisis data, dan tahap penarikan kesimpulan. Tahapan-

tahapan tersebut dituangkan dalam bentuk deskripsi.  

Tahap observasi yang dimaksud ialah mengamati apa yang dilihat, 

didengar, dan ditanyakan. Hal tersebut berkaitan dengan informasi mengenai 

kompetensi dasar yang harus dicapai dan pembelajaran seni tari di SMA Negeri 1 

Kotagajah. Selanjutnya, yaitu tahap analisis data. Tahap analisis data yang 

dimaksud ialah mereduksi atau merangkum segala informasi yang telah diperoleh 

pada tahap observasi dan memfokuskan pada masalah yang terkait yaitu 

pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari pada siswa kelas X 

IPA 2 di SMA Negeri 1 Kotagajah. Tahap yang selanjutnya ialah tahap penarikan 
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kesimpulan. Tahapan penarikan kesimpulan yang dimaksud ialah menguraikan 

kesimpulan dari rumusan masalah mengenai faktor pendukung dan penghambat 

dalam pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari pada siswa 

kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 Kotagajah dan mendeskripsikan pencapaian 

kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari pada siswa kelas X IPA 2 di SMA 

Negeri 1 Kotagajah. 

A. Sumber Data 

 Sumber data peneliti dalam penelitian ini adalah person, paper, place. 

1. Person 

Person  atau orang  dalam penelitian ini adalah  siswa kelas X IPA 2 SMA 

Negeri 1 Kotagajah yang terdiri 20 dari siswa perempuan dan 12 siswa laki – laki 

dan guru mata pelajaran seni tari.  

2. Paper 

Sumber data yang kedua ialah paper atau dokumen dan kertas yang berisi 

mengenai kompetensi dasar dan  RPP Kurikulum 2013.  

3. Place 

Sumber data yang ketiga yang akan digunakan oleh peneliti ialah tempat 

yaitu di SMA Negeri 1 Kotagajah pada siswa kelas X IPA 2.  
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B.  Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini, pengamatan selama proses pembelajaran dilakukan 

melalui hasil rekaman saat proses pembelajaran berlangsung. Hasil observasi akan 

digunakan sebagai penyajian data dalam penelitian. Menurut Marshall di dalam 

Sugiyono (2011 : 226) melalui observasi, peneliti belajar mengenai perilaku, dan 

makna dari perilaku tersebut. Tujuan dilakukannya observasi pada penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap 

pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari di SMA Negeri 1 

Kotagajah. Alokasi waktu dalam pembelajaran seni tari adalah dua jam pelajaran 

(2 X 45 menit). Penelitian dilakukan selama 4 kali pertemuan. Hal tersebut 

berdasarkan pertemuan dalam RPP pembelajaran tari di SMA Negeri 1 Kotagajah. 

Satu materi tari ditempuh dalam waktu 2 X 45 menit selama 4 kali pertemuan.  

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada guru mata pelajaran seni budaya di SMA 

Negeri 1 Kotagajah dan siswa yang akan diteliti. Wawancara yang akan 

digunakan adalah wawancara tidak terstruktur.  Pertanyaan tersebut seputar 

tentang pembelajaran seni tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kotagajah dan 

pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari. Menurut Susan  dalam 

Sugiyono (2011 : 232) dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal– 

hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi 

dan fenomena yang terjadi dan tidak bisa ditemukan melalui observasi. Hasil 

wawancara berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian kali ini seperti foto / video siswa ketika 

sedang menari, catatan – catatan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, dan 

hasil dari wawancara yang berupa tulisan atau rekaman. Dokumentasi dilakukan 

pada saat atau sebelum proses pembelajaran berlangsung. Fungsi dari 

dokumentasi ialah untuk mengabadikan setiap tahap penelitian dan digunakan 

sebagai data pelengkap dalam penelitian. 

4. Tes Kemampuan 

Tes kemampuan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan menari. Tes 

tersebut meliputi tes wiraga dan aktivitas siswa dalam pembelajaran di kelas. Tes 

kemampuan yang dilihat hanya dari segi wiraga karena sesuai dengan maeri 

pokok di dalam kompetensi dasar pembelajaran seni tari ialah menirukan ragam 

gerak dasar tari.  

C. Instrumen Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2015:305) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif 

instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus peneletian 

menjadi jelas maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang 

dapat melengkapi data melalui panduan observasi, wawancara, panduan 

dokumentasi, dan panduan nontes. 
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D. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Panduan observasi 

b. Panduan wawancara 

c. Panduan dokumentasi 

d. Panduan non tes berupa lembar penilaian proses pembelajaran tari 

dalam aspek pengetahuan (kognitif) 

e. Panduan non tes berupa lembar penilaian proses pembelajaran  tari 

dalam aspek sikap (afektif) 

f. Panduan non tes berupa lembar penilaian proses pembelajaran tari dalam 

aspek ketrampilan (psikomotor). 

Mengenai instrumen pengumpulan data berupa  panduan non tes  yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini, akan dijelaskan dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Lembar penilaian proses pembelajaran tari bedana dalam aspek 

pengetahuan 

N

o 

Nama 

Siswa 

Pengetahuan (kognitif) Total Nilai 

  

 

 

 

Gerak 

dasar tari 

bedana 

Teknik 

melakukan 

gerak dasar 

tari bedana 

Konsep dalam 

melakukan gerak 

dasar tari bedana 

 

Skor Skor Skor 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

                

 

Sumber : Modifikasi Buku Guru  Seni Budaya Kelas X SMA (2014 : 131) 
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Keterangan : 

Berdasarkan tabel tersebut aspek pengetahuan di dalamnya terdapat indikator 

mengenai gerak dasar tari bedana, teknik melakukan gerak dasar tari bedana, 

konsep dalam melakukan gerak dasar tari bedana. Tabel tersebut mempunyai skor 

1 sampai 5 yang berpredikat apabila siswa mendapatkan skor 5 maka kemampuan 

siswa dikatakan sangat baik, kemudian apabila siswa mendapatkan skor 4 maka 

siswa dikatakan baik, bila siswa mendapatkan  skor 3 maka kemampuan siswa 

dikatakan cukup, kemudian jika siswa mendapatkan skor 2 maka kemampuan 

siswa tersebut dikatakan kurang dan apabila siswa mendapatkan skor 1 dalam 

proses pembelajaran maka siswa tersebut kemampuannya dapat dikatakan sangat 

kurang. Diharapkan setiap siswa mampu memiliki predikat yang sangat baik 

dalam setiap sub indikatornya 

Tabel 3.2 Lembar penilaian proses pembelajaran tari bedana dalam aspek sikap 

No Nama 

Siswa 

Sikap (afektif) Total 

Nilai 

  

 

 

 

Apresiatif dalam 

melakukan gerak 

dasar tari bedana 

Proaktif dalam 

praktik tari 

bedana 

Menghargai 

kemampuan 

siswa lain 

 

Skor Skor Skor 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                

 

Sumber:Modifikasi  Buku Guru  Seni Budaya Kelas X SMA (2014 : 131) 
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Keterangan : 

Berdasarkan tabel tersebut aspek pengetahuan di dalamnya terdapat indikator 

mengenai apresiatif dalam melakukan gerak dasar tari bedana, proaktif dalam 

praktik tari bedana, menghargai kemampuan siswa lain. Tabel tersebut 

mempunyai skor 1 sampai 5 yang berpredikat apabila siswa mendapatkan skor 5 

maka kemampuan siswa dikatakan baik, kemudian apabila siswa mendapatkan 

skor 4 maka siswa dikatakan baik, bila siswa mendapatkan  skor 3 maka 

kemampuan siswa dikatakan cukup, kemudian jika siswa mendapatkan skor 2 

maka kemampuan siswa tersebut dikatakan kurang dan apabila siswa 

mendapatkan skor 1 dalam proses pembelajaran maka siswa tersebut 

kemampuannya dapat dikatakan sangat kurang. Diharapkan setiap siswa mampu 

memiliki predikat yang sangat baik dalam setiap sub indikatornya. 

Tabel 3.3 lembar penilaian proses pembelajaran tari bedana dalam aspek 

ketrampilan 

No Nama 

Siswa 

Ketrampilan (psikomotor) Total 

Nilai 

  

 

 

 

Praktik 

melakukan gerak 

dasar tari bedana 

Penerapan 

teknik gerak tari 

bedana 

Penerapan 

Konsep tari 

dalam praktik 

 

Skor Skor Skor 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                

 

Sumber : Modifikasi Buku Guru  Seni Budaya Kelas X SMA (2014 : 131) 
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Keterangan : 

Dalam tabel tersebut aspek pengetahuan di dalamnya terdapat  indikator mengenai 

praktik dalam melakukan gerak dasar tari bedana, penerapan gerak tari bedana, 

penerapan konsep tari dalam praktik. Tabel tersebut mempunyai skor 1 sampai 5 

yang berpredikat apabila siswa mendapatkan skor 5 maka kemampuan siswa 

dikatakan baik, kemudian apabila siswa mendapatkan skor 4 maka siswa 

dikatakan baik, bila siswa mendapatkan  skor 3 maka kemampuan siswa dikatakan 

cukup, kemudian jika siswa mendapatkan skor 2 maka kemampuan siswa tersebut 

dikatakan kurang dan apabila siswa mendapatkan skor 1 dalam proses 

pembelajaran maka siswa tersebut kemampuannya dapat dikatakan sangat kurang. 

Diharapkan setiap siswa mampu memiliki predikat yang sangat baik dalam setiap 

sub indikatornya. 

Penilaian ini mempunyai sistem ceklis dengan menceklis nilai yang sesuai 

dengan fakta di lapangan dan masing–masing aspek dan  menggunakan skala 

Likert yaitu dengan memberikan skor antara 1 – 5. Masing – masing skor 

mendeskripsikan tingkat kemampuan siswa. Skala ini dihunakan untuk 

menganalisis data di bab selanjutnya.  

Tabel 3.4  Skala likert 

Skor Penjelasan 

5 Sangat Baik 

4 Baik 

3 Cukup 

2 Kurang 

1 Sangat Kurang 

Sumber : Buku Guru Seni Budaya Kelas X SMA (2014 : 131) 
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Keterangan : 

Apabila siswa mendapatkan skor 5 maka kemampuan siswa dikatakan baik, 

kemudian apabila siswa mendapatkan skor 4 maka siswa dikatakan baik, bila 

siswa mendapatkan  skor 3 maka kemampuan siswa dikatakan cukup, kemudian 

jika siswa mendapatkan skor 2 maka kemampuan siswa tersebut dikatakan kurang 

dan apabila siswa mendapatkan skor 1 dalam proses pembelajaran maka siswa 

tersebut kemampuannya dapat dikatakan sangat kurang.Hasil belajar gerak tari 

bedana siswa dapat diukur  dengan total skor keseluruhan berjumlah 15 sehingga 

hasil belajar siswa dapat dilihat menggunakan patokan dengan perhitungan nilai 

untuk skala lima, sebagai berikut. 

Tabel 3.5. penentuan patokan perhitungan nilai untuk skala lima 

 

Interval Nilai Tingkatan 

Penguasaan (%) 
Keterangan 

85 – 100  Baik sekali 

75  - 84 Baik 

60 - 74 Cukup 

40  - 59 Kurang Baik 

0  - 39 Gagal 

(Sudjana, 2009: 118) 

Setelah skor didapat, maka dilakukan perhitungan untuk siswa berdasarkan dua 

aspek yang akan dijadikan indikator penilaian yaitu hafalan gerak dan ketepatan 

gerak dengan hitungan pada saat menari. 
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E. Teknik Analisis Data 

 1. Pengumpulan Data 

Proses ini dilakukan dari pra penelitian hingga penelitian terakhir 

yaitu pengambilan nilai praktik mengenai ragam gerak tari bedana. Proses 

ini dilakukan dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan tes kemampuan yang diketahui reliabilitasnya. Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah RPP, data hasil wawancara 

pra penelitian, data sekolah, data siswa, foto dan video. Data di dalam 

penelitian terdapat 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder namun yang 

digunakan pada penelitian kualitatif pengumpulan data yang digunakan 

adalah sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini ialah foto, 

video, RPP, siswa kelas X IPA 2, dan guru mata pelajaran seni budaya. 

 2. Reduksi Data 

Reduksi data digunakan untuk memilah–milah data yang 

digunakan dalam penyajian data yang berhubungan dengan ketercapaian 

kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari. Dalam penelitian ini 

reduksi data yang dilakukan adalah merangkum, memilih hal – hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal – hala yang penting terkait dengan 

pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari. 

 3. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan penjabaran data–data yang telah 

direduksi berupa teks naratif sehingga akan lebih mudah dipahami. Dalam 

penelitian kualitatif  penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat 

naratif. Teks naratif yang digunakan dalam penyajian data ini berisi 
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mengenai deskripsi tentang ketercapaian kompetensi dasar di dalam 

pembelajaran seni tari serta faktor penghambat dan pendukung di dalam 

pencapaian kompetensi dasar tersebut. 

 4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan disusun berdasarkan pola induktif yaitu 

diverivikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dalam penelitian 

ini berisi mengenai pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni 

tari pada siswa kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 Kotagajah serta faktor 

pendukung dan penghambat dalam pencapaian kompetensi dasar dalam 

pembelajaran seni tari pada siswa kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 

Kotagajah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulan bahwa pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari  

pada siswa kelas X IPA 2 di SMA N 1 Kotagajah adalah sebagai berikut: 

 

1. Faktor penghambat di dalam ketercapaian kompetensi dasar di dalam 

pembelajaran seni tari ialah waktu pembelajaran yang sedikit, ruangan 

kelas yang tidak sesuai dengan kebutuhan, materi pembelajaran yang 

terlalu padat, minat belajar seni tari yang kurang, media pembelajaran 

seperti buku pelajaran seni tari yang tidak dimiliki oleh setiap siswa, dan 

waktu latihan yang kurang. 

2. Faktor pendukung di dalam ketercapaian kompetensi dasar di dalam 

pembelajaran seni tari ialah, waktu latihan yang sedikit dimanfaatkan oleh 

sebagian siswa untuk berlatih, peran guru di dalam membimbing dan 

mengarahkan siswa untuk lebih baik lagi dalam menari. 

3. SMA Negeri 1 Kotagajah tetap menggunakan kurikulum 2013 namun 

pada tahun pelajaran 2015/2016 ini terdapat perbedaan pelaksanaan 

pembelajaran dari pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Pelaksanaan 

pembelajaran  seni budaya pada tahun sebelumnya dilakukan berdasarkan 
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minat apabila siswa memilih seni tari, maka dalam satu semester siswa 

tersebut belajar seni tari apabila memilih seni musik maka dalam satu 

semester belajar seni musik. Pembelajaran seni budaya tahun ini berbeda. 

Materi seni musik, seni tari, theater, dan seni rupa dilaksanakan 4 kali 

pertemuan permaterinya  hal tersebut dilakukan agar siswa mendapatkan 

mata pelajaran seni secara lengkap. 

4. Metode pembelajaran yang digunakan guru sangat bervariatif. Hal tersebut 

dilakukan agar siswa tidak bosan dan pencapaian kompetensi dasar dapat 

terlaksana secara maksimal. 

5. Pemadatan materi seni secara umum dalam satu semester sehingga 

kelompok 4 dan 5  tidak dapat mencapai enam kompetensi dasar dalam 

pembelajaran seni tari hal tersebut dikarenakan  waktu pembelajaran yang 

sedikit, ruangan kelas yang tidak sesuai dengan kebutuhan, materi 

pembelajaran yang terlalu padat, minat belajar seni tari yang kurang, 

media pembelajaran seperti buku pelajaran seni tari yang tidak dimiliki 

oleh setiap siswa, dan waktu latihan yang kurang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian mengenai 

pencapaian kompetensi dasar dalam pembelajaran seni tari pada siswa kelas X 

IPA 2 di SMA N 1 Kotagajah, maka disarankan sebagai berikut. 

1. Pihak sekolah sebaiknya meningkatkan sarana dan prasarana agar 

terciptanya pembelajaran yang kondusif. 
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2. Guru sebaiknya lebih memerhatikan setiap aktivitas siswa dalam 

kelompok, agar tercipta pembelajaran yang kondusif. 

3. Guru sebaiknya melakukan penilaian secara individu agar dapat terlihat 

ketercapaian secara individu. Hal tersebut dikarenakan kemampuan setiap 

siswa berbeda maka penilaian harus secara individu. 
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