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ABSTRAK 

PEMBELAJARAN TARI BEDANA MENGGUNAKAN METODE 

STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DALAM 

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DI SMAN 1 SEPUTIH MATARAM 

Oleh 

Lusiana 

Penelitian ini membahas tentang pembelajaran tari bedana pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Seputih Mataram tahun ajaran 2017/2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tari bedana. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X dan XI  yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler berjumlah 8 orang. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Teori yang 

digunakan adalah konstruktivisme dalam pembelajaran tari bedana dan metode 

pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 

Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran STAD dilaksanakan oleh 

pelatih dengan beberapa tahapan, yaitu : pembentukan kelompok yang terdiri dari 

4 siswa dalam satu kelompok, penyajian materi tari bedana, memfasilitasi siswa 

untuk melakukan kegiatan kelompok, pelaksanaan ujian, evaluasi ujian dan 

kesimpulan. Pada pelaksanaan ada dua tahapan yang tidak sesuai dengan prosedur 

penggunaan metode pembelajaran tipe STAD yang benar yaitu tidak terbentuknya 

kelompok sejak awal pertemuan dan pembagian kelompok yang tidak seimbang 

berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Hasil pembelajaran dilihat pada akhir 

pembelajaran.  

 

Kata kunci : pembelajaran, tari bedana, metode pembelajaran STAD. 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

LEARNING LEARNING BEDANA DANCE DETAILS USING STUDENT 

TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) METHOD IN 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN SMAN 1 SEPUTIH MATARAM 

 

 

By 

LUSIANA 

 

This study discusses the learning of bedana dance at extracurricular activities in 

SMA Negeri 1 Seputih Mataram academic year 2017/2018. This study aims to 

describe the process of learning dance bedana. This research uses descriptive 

qualitative research type. Sources of data in this study are teachers and students 

of class X and XI who follow extracurricular activities amounted to 8 people. 

Techniques used to collect data are observation (observation), documentation and 

interview. The theory used is konstruktivisme pantheon of bedana and Student 

Team Achievement Division (STAD) learning method. 

 

Learning process uses STAD learning model It has been implemented by trainers 

with several stages, namely: group formation consisting of 4 students in one 

group, presentation of bedana dance material, facilitating students to conduct 

group activities, execution of exam, evaluation of examination and conclusion. 

However, in the execution there are two stages that are not in accordance with 

the procedure of using the correct STAD type learning method that is not the 

formation of the group since the beginning of the meeting and the division of 

unbalanced groups based on the level of student ability. Learning outcomes are 

seen at the end of the lesson.  

 

 

Keywords: learning, dance, STAD learning method. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pendidikan di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia

(UURI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta

peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan

pendidikan Nasional berupaya untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang

demokratis dan bertanggung jawab.

Mutu pendidikan yang baik diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang

cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Saat ini pendidikan merupakan persoalan

yang sangat penting untuk mengembangkan manusia yang berkualitas, sehingga

mampu untuk menjawab tantangan pada era globalisasi. Perubahan dan perbaikan

terus dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada semua tingkat

sebagai salah satu upaya dalam tercapainya tujuan pendidikan melalui kegiatan

belajar.
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Drs. Slameto (dalam Syaiful Bahri, 2011: 13) merumuskan pengertian tentang

belajar. Menurutnya belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya . Belajar  pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua

situasi yang ada disekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang

diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui pembelajaran. Kegiatan

pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku yaitu guru dan siswa. Perilaku

guru adalah mengajar dan siswa adalah belajar. Pembelajaran merupakan suatu

sistem, yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan

yang lainnya. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, evaluasi, dan metode.

Siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

Dalam kegiatan tersebut siswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan

tindak belajar. Pada umumnya semula siswa belum menyadari pentingnya belajar

(Dimyati, Mudjiono, 2006:22). Siswa mengalami suatu proses belajar. Dalam

proses belajar tersebut, siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk

mempelajari bahan belajar.

Belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh

karenanya, hasil belajar dapat berupa perubahan kemampuan dalam bidang

pengetahuan maupun keterampilan. Kemampuan bidang keterampilan bisa

disalurkan melalui dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
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Ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan dari luar struktur program

dilaksanakan diluar jam sekolah biasa agar memperkaya dan memperluas

wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa (Suryosubroto, 2009:287). Dengan

adanya ekstrakurikuler siswa dapat mengembangkan bakat yang dimiliki sehingga

siswa lebih mudah untuk  menyalurkan kreativitasnya. Sekolah adalah lembaga

yang berperan penting dalam pengembangan kemampuan siswa. Seni budaya di

sekolah pada umumnya diarahkan untuk menumbuhkan kepekaan rasa estetik dan

artistik sehingga terbentuk sikap kritis, apresiatif dan kreatif pada diri siswa secara

menyeluruh.

Seni dalam pendidikan pada dasarnya adalah bagaimana seni itu ada dan

dimasukan dalam pendidikan untuk diterapkan atau diajarkan, agar siswa

mengembangkan bakat seni yang dimilikinya. Pendidikan seni secara umum

berfungsi untuk untuk mengembangkan kemampuan setiap anak menemukan

pemenuhan dirinya dalam hidup untuk mentramisikan warisan budaya (Mustika,

2012:26).

Dengan demikian kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan pada siswa di sekolah

memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kearifan lokal. Contohnya

tari bedana yang terdapat di daerah Lampung. Salah satu cara peningkatan

kearifan lokal adalah dengan memasukan pembelajaran seni tari ke sekolah.

Kegiatan ekstrakurikuler dimasukan untuk mengembangkan salah satu bidang

pelajaran yang diminati oleh kelompok siswa, misalnya olahraga, kesenian,

pramuka dan PMR yang dilakukan di luar kegiatan pembelajaran disekolah.
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SMAN 1 Seputih Mataram merupakan salah satu sekolah yang menerapkan

pembelajaran seni tari sebagai pembelajaran ekstrakurikuler. Kegiatan

ekstrakurikuler seni tari pada saat ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu tari

lampung yang meliputi bedana, muli siger, kembang melinting, sigeh penguten,

dan halibambang, dalam tari bali yaitu puspanjali, pendet, dan manuk rawe. Pada

tahun pertama kegiatan ekstrakurikuler khususnya tari lampung tarian yang

diajarkan yaitu tari bedana dan sigeh penguten yang diajarkan oleh pelatih secara

otodidak yaitu  ibu Winarsih karena beliau tidak memiliki latarbelakang seni tari

sehingga dalam kegiatan pembelajaran pelatih hanya melihat dari tayangan video

sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang

diharapkan. Peserta didik tidak mampu untuk mempratikkan kembali materi yang

telah disampaikan karena mereka hanya sekedar melihat dari tayangan video yang

diberikn oleh pelatih. Kemudian pada tahun ajaran 2017 kegiatan ekstrakurikuler

pelatih merupakan  guru seni budaya lulusan sarjana pendidikan jurusan seni tari

Universitas Lampung dengan mengajarkan tari sigeh penguten pada semester

ganjil yang kemudian tari bedana pada semester genap . Pelatih dalam kegiatan

ekstrakurikuler harus mampu memotifasi peserta didik. Maka, pelatih harus

memiliki metode yang tepat dalam kegiatan pembelajaran di ekstrakurikuler agar

siswa termotivasi untuk mempelajari tari bedana sehingga mereka mampu

mempratikan kembali tarian yang telah diberikan.

Penggunaan metode yang tepat sangatlah penting karena akan menciptakan proses

belajar yang baik. Pelatih perlu menggunakan metode yang sesuai dengan

karakter peserta didik. Sehingga siswa akan cenderung pasif dalam pembelajaran

seni tari yang menyebabkan kreativitas mereka tidak berkembang. Dalam



5

menyampaikan maksud yang hendak dituju pelatih memperhatikan kebutuhan dan

keinginan siswa dan juga kondisi peserta didik di lapangan, dikarenakan siswa

seringkali mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran di ekstrakurikuler.

Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satu cara yang

dilakukan pelatih adalah dengan pembaharuan metode yang digunakan, karena

mengingat dua tahun sebelumnya pelatih seni tari tidak memiliki latarbelakang

seni tari melainkan dari sarjana pendidikan ekonomi sehingga dalam

pembelajarannya pelatih hanya menggunakan metode demontrasi dan belajar

secara otodidak dari tayangan video. Model pembelajaran kooperatif diyakini

dapat memberi peluang peserta didik untuk terlibat dalam diskusi, berfikir kritis,

berani dan mau mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri.

Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi

siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi Rusman (Nurulhayati,

2002:25). Dalam sistem belajar yang kooperatif, siswa belajar bekerjasama

dengan anggota lainnya.

Cooperative  learning merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan

cara berkelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan

belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan Rusman (Sanjaya

2006:239). Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam

kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan

pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prinsip dasar

pokok sistem pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan pelatih

mengelola dengan lebih efektif. Ada beberapa tipe metode pembelajaran
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kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Slavin (1985),

Lazarowitz (1988) atau saharan (1990) dalam Racmadi (2006) salah satunya yaitu

Student Team Achievement Division (STAD). Student Team Achievement Division

melibatkan siswa sejak perencanaan pembelajaran, baik dalam menentukan topik

maupun cara untuk untuk mempelajarai melalui tim kelompok. Metode ini

menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi

maupun dalam keterampilan proses kelompok.

Dari kendala diatas pelatih melakukan kegiatan pembelajaran pada kegiatan

ekstrakurikuler dengan menggunakan metode Student Team Achievement

Division (STAD). Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang pernah

dilakukan oleh Afriyanti Dwi Susanti dengan judul penelitian “Peningkatan

Kemampuan Siswa Menari Bedana Melalui Metode Pembelajaran Kooperatif

Tipe STAD kelas XI IPA 1 SMA Fransiskus Bandar Lampung” tahun ajaran

2012/2013. Salah satu fungsi penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian

sebelumnya sekaligus melihat hasil penggunaan metode kooperatif tipe STAD

oleh pelatih pada kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian siswa akan memiliki

sikap aktif dalam pembelajaran dan tidak terpaku pada kehendak pelatih atau

guru. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terhadap

pembelajaran tari bedana menggunakan metode kooperatif tipe Student Team

Achievement Division (STAD) pada kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Seputih

Mataram.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumusan masalah yaitu bagaimana

penggunaan metode STAD (Student Team Achievement Division) pada kegiatan

ekstrakurikuler di SMAN 1 Seputih Mataram.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian ini

adalah mendeskripsikan pembelajaran tari bedana menggunakan metode STAD

(Student Team Achievement Division) pada kegiatan Ekstrakulikuler di SMAN `1

Seputih Mataram.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti, diharapkan peneliti dapat menambah wawasan

dalam mengembangkan model pembelajaran seni tari di sekolah.

2. Manfaat bagi guru seni budaya, dapat menambah wawasan guru dalam

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi di seni tari.

3. Manfaat bagi siswa, dengan adanya penelitian ini siswa termotivasi belajar

aktif serta dapat mencapai hasil kemampuan menari siswa belajar secara

optimal

4. Manfaat bagi mahasiswa pendidikan seni tari, diharapkan dapat

mengembangkan model pembelajaran dalam pembelajaran seni tari.
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

1. Objek Penelitian

Pembelajaran tari bedana dengan model pembelajaran STAD (Student Team

Achievement Division) pada kegiatan Ekstrakurikuler di SMAN `1 Seputih

Mataram Lampung Tengah.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X dan XII yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler seni tari di SMAN 1 Seputih Mataram tahun ajaran

2017/2018.

3. Tempat Penelitian

Temapat penelitian ini adalah di SMAN 1 Seputih Mataram Lampung

Tengah.

4. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini adalah tahun pelajaran 2017/2018.

Tabel 1.1 Waktu dalam penelitian yakni tahun ajaran 2017/2018

No Uraian Kegiatan
WAKTU

Februari Maret April Mei

1. Menyusun proposal

2. Menyusun instrumen

3. Pelaksanaan penelitian

4. Pengolahan data

5.

Menyusun laporan hasil

penelitian

6. Seminar penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian menggunakan metode kooperatif tipe STAD (student team achievement

division) dalam pembelajaran tari sebelumnya telah dilakukan oleh mahasiswa

program seni tari yaitu Afriyanti Dwi Susanti (2013). Penelitian tersebut dengan

judul “Peningkatan Kemampuan Siswa Menari Bedana Melalui Metode

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (student team achievement division) Kelas

XI IPA 1 SMA Fransiskus Bandar Lampung”.

Dalam tulisannya mengkaji tentang penerapan metode STAD (student team

achievement division) di kelas XI IPA 1 yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri.

Rata-rata aspek yang dilihat hanya bagaimana hasil belajar siswa yang telah

melaksanakan pembelajaran menggunakan metode kooperatif. Pada penelitian

sekarang  mengkaji proses pembelajaran tari bedana menggunakan metode STAD

(student team achievement division) yang dilakukan oleh guru dengan siswa yang

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berjumlah 8 siswa.
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2.2. Landasan Teori

Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan proses pembentukan

pengetahuan. Konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang

menekankan bahwa pengetahuan merupakan buatan kita sendiri. Menurut Agus

N. Cahyo (dalam Anwar, 2017:313) konstruktivisme sebenarnya bukan

merupakan gagasan yang baru. Sebab, sesuatu yang dilalui dalam kehidupan kita

selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman.

Oleh karena itu, seseorang menjadi berpengetahuan dan lebih dinamis.

Pengetahuan ini harus dilakukan oleh siswa yang diharuskan aktif melakukan

kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal

yang sedang dipelajari. Guru bukan mentransfer pengetahuan yang dimilikinya

melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri dan dituntut

untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar.

Sedangkan, makna belajar menurut paham ini, adalah siswa mencari dan

memproses penyelesaian konsep dan ide-ide.

Piaget mendasarkan teorinya pada pemahaman konstruktif bahwa pengetahuan

seseorang merupakan bentukan individu itu sendiri. Proses pembentukan akan

terjadi apabila individu mengubah atau mengembangkan skema yang telah

dimiliknya terhadap rangsangan luar. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya,

teori piaget juga disebut konstruktivisme personal lantaran lebih menekankan

pada keaktifan pribadi seseorang dalam mengkonstruksi pengetahuan.
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Slavin berhasil mengidentifikasi empat karakter belajar dengan pendekatan

konstruktivisme, yaitu :

1. Proses Top-Down , yaitu peserta didik memulai pelajaran dengan masalah-

masalah yang komplek untuk dipecahkan, dan selanjutnya memecahkan

atau menemukan (dengan bantuan pendidik) keterampilan-keterampilan

dasar yang diperlukan. Contohnya, peserta didik dapat diminta untuk

menuliskan suatu susunan kalimat, dan baru kemudian belajar tentang

mengeja, tata bahasa, dan tanda baca.

2. Pembelajaran kooperatif, yaitu peserta didik akan lebih menemukan dan

memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan

masalah tersebut dengan temannya.

3. Generative learning (pembelajaran generatif) yaitu model pembelajaran

yang menekankan pada penyatuan secara aktif antara pengetahuan awal

dengan pengetahuan baru yang dimiliki peserta didik melalui peran

aktifnya dalam proses pembelajaran. Peserta didik selalu aktif

berpartisipasi dalam mengkonstruksi makna dari informasi yang ada dan

disekitarnya berdasarkan pengetahuan awal dan pengetahuan yang

dimilikinya.

4. Pembelajaran dengan penemuan, yaitu peserta didik didorong untuk

belajar melalui keterlibatan aktifnya sendiri dengan konsep-konsep dan

prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Sementara itu, pendidik mendorong

peserta didik untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang

memungkinkan menemukan prinsip-prinsip untuk dirinya sendiri.
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Proses konstruktif dalam pembelajaran ini dapat kita gambarkan sebagai proses

berfikir individu ketika melakukan aktivitas penemuan ilmiah, pemecahan

masalah, kreativitas, ketekunan, kesabaran, rasa ingin tahu, dan kerja sama. Aliran

konstruktif ini kalau kita lihat prosesnya tersebut, maka memiliki implementasi

yang sangat signifikan untuk pembelajaran, karena mendorong pembelajaran

berperan lebih aktif dalam pembelajarannya.

Peran guru pada pendekatan konstruktivistik ini lebih sebagai mediator dan

fasilitator bagi siswa, yang meliputi:

1. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa

bertanggungjawab, mengajar, dan berceramah bukanlah tugas utama dari

seorang guru.

2. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang

keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan

gagasannya. Guru perlu menyemangati siswa dan menyediakan

pengalaman konflik.

3. Memonitor, mengevaluasi dan menunjukan apakah pemikiran siswa

berjalan atau tidak. Guru menunjukan dan mempertanyakan apakah

pengetahuan siswa dapat diberlakukan untuk menghadapi persoalan baru

yang berkaitan.

Berdasarkan pendapat dari teori tersebut, maka dapat disimpulkan teori yang

digunakan dalam penelitian ini adalah terori konstruktivisme, teori ini digunakan

untuk melihat proses siswa dalam mengkontruksi atau meningkatkan kemampuan
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siswa dalam pembelajaran tari bedana pada pertemuan awal sampai pertemuan

akhir  pada kegiatan ekstrakurikuler. Dari hasil pembelajaran tari bedana maka

akan didapat dari proses yang dilakukan oleh siswa yang kemudian akan

dilakukan evaluasi terhadap pembelajaran tersebut. Hal ini bertujuan untuk

mengamati apakah siswa sudah melakukan pembelajaram sesuai dengan yang

dijelaskan oleh teori pembelajaran konstruktivisme.

2.2.1. Pembelajaran Menurut Teori Konstruktivisme

Dalam proses pembelajaran, konstruktivisme memiliki pandangan utama yang

membedakannya dengan teori-teori yang lain, yaitu pengetahuan tidak bisa

dipindahkan atau ditransfer begitu saja dari pendidik ke peserta didik. Pandangan

tersebut menuntut peserta didik aktif secara mental dalam membangun struktur

pengetahuannya. Setiap siswa bisa mengolah sumber informasi yang diperoleh

dari pendidik yang kemudian untuk didiskusikan supaya siswa lebih mudah untuk

memahami materi yang disampaikan oleh pendidik.

Oleh karena itu, Tasker  mengemukakan tiga penekanan dalam teori belajar

konstruktivisme sehubungan pandangan tersebut. Yaitu adanya peran aktif peserta

didik dalam mengkontruksi pengetahuan dan pentingnya mengaitkan gagasan

dengan informasi yang baru diterima. Sementara itu, Tyler mengajukan beberapa

saran yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran konstruktivisme, yaitu

sebagai berikut :

1. Memberi kesempatan peserta didik untuk mengemukakan

gagasannya dengan bahasa sendiri.
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2. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir tentang

pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif.

3. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba gagasan

baru.

4. Memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang

telah dimiliki peserta didik

5. Mendorong peserta didik untuk memikirkan perubahan

gagasannya.

6. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang

mengacu kepada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada

kesuksesan peserta didik dalam mengorganisasikan pengalamannya, bukan

kepatuhan peserta didik dalam melakukan atas sesuatu yang ditelah diperintahkan

dan dilakukan oleh pendidik.

2.2.2. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai komponen yang

saling berhubungan satu dengan yang lainnya  (Rusman, 2012:379). Komponen

tersebut meliputi : tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen

pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan

menentukan pendekatan, dan model-model pembelajaran yang akan digunakan.

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-
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bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lainnya

(Joyce & Weil, 1980:1).Menurut (Oemar Hamalik, 2011: 76-77) yang menjadi

kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa,

mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan

apa yang hendak dicapai, dikembangkan dan diapresiasi.

2.2.3. Tujuan Pembelajaran

Dalam upaya pencapaian mencapai tujuan kurikuler program pendidikan di suatu

lembaga pendidikan, maka perlu dirumuskan tujuan pembelajaran umum maupun

khusus. Apabila tujuan pembelajaran suatu program atau bidang pembelajaran itu

ditinjau dari hasil belajar, menurut Hamalik (2014:79) maka akan timbul tiga

aspek yaitu :

1. Tujuan pembelajaran ranah kognitif

Tujuan pembelajaran ranah kognitif ini menitikberatkan pada proses

intelektual. Tujuan dari ranah pembelajaran ini mencakup enam kategori

yaitu :

a) Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan merupakan pengingat bahan-

bahan yang telah dipelajari, mulai dari fakta sampai keteori, di mana

menyangkut informasi yang bermanfaat, seperti : istilah umum, fakta-

fakta khusus, metode dan prosedur, konsep dan prinsip.

b) Kemampuan kognitif tingkat pemahaman merupakan kemampuan untuk

menguasai pengertian. Pemahaman tampak pada alih bahan dari satu

bentuk kebentuk lainnya, penafsiran, dan memperkirakan. Contoh :
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memahami fakta dan prinsip, menafsirkan bahan lisan, menafsirkan

bagan.

c) Kemampuan kognitif tingkat penerapan merupakan kemampuan untuk

menggunakan bahan yang telah dipelajari ke dalam situasi baru yang

nyata, meliputi : aturan, metode, konsep, prinsip, hukum, teori. Contoh :

melaksanakan konsep dan prinsip ke situasi baru, melaksanakan hukum

dan teori ke situasi praktis, mempertunjukan metode dan prosedur.

d) Kemampuan kognitif tingkat analisis merupakan kemampuan untuk

merinci bahan menjadi bagian-bagian supaya struktur organisasinya

mudah dipahami. Meliputi identifikasi bagian-bagian, mengkaji

hubungan antara bagian-bagian, mengenali prinsip-prinsip organisasi.

Contoh : menyadari asumsi-asumsi, menyadari logika dalam pemikiran,

serta membedakan fakta dan opini.

e) Kemampuan kognitif tingkat sintesis merupakan kemampuan

mengkombinasikan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan baru, yang

menitikberatkan pada tingkah laku kreatif dengan cara memformulasikan

pola dan struktur baru. Contoh : menulis cerita pendek yang kreatif,

menyusun rencana eksperimen, menggunakan bahan-bahan untuk

memecahkan masalah.

f) Kemampuan kognitif tingkat evaluasi merupakan kemampuan untuk

mempertimbangkan nilai bahan untuk maksud tertentu.

2. Tujuan pembelajaran ranah afektif

Pembelajaran ranah afektif merupakan sikap, perasaan, emosi, dan

karakteristik moral, yang merupakan aspek-aspek penting dalam
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perkembangan peserta didik. Tujuan pembelajaran ranah afektif ini terdiri

dari :

a) Penerimaan (receiving) merupakan suatu keadaan sadar serta

kemampuan untuk menerima dan memperhatikan berbagai stimulus dari

lingkungan.

b) Sambutan (responding) merupakan sikap terbuka kearah pemberian

respon yang menunjukan adanya rasa kebutuhan individu dalam

mematuhi dan ikut serta terhadap suatu gagasan, benda atau sistem nilai.

c) Menilai (valuing) merupakan sikap penghargaan malalui penerimaan

nilai-nilai serta menghargai dari seseorang individu terhadap suatu

gagasan.

d) Organisasi (organization) merupakan suatu konsep terhadap nilai yang

menunjukan kemampuan membentuk sistem nilai dari berbagai nilai

yang terpilih.

e) Karakterisasi merupakan kategori jenis perilaku ranah afektif yang

menunjukan kepercayaan diri untuk mengintergrasikan nilai-nilai ke

dalam suatu filsafat hidup lengkap dan meyakinkan.

3. Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik

Psikomotorik merupakan kategori yang ketiga dari tujuan pendidikan yang

menunjuk pada keterampilan khusus. Tujuan pembelajaran ranah

psikomotorik meliputi :

a) Persepsi merupakan kemampuan dengan menggunakan lima organ indera

untuk memperoleh kesadaran tentang tujuan dan untuk



18

menerjemahkannya menjadi sebuah tindakan. Contoh : ketika menari

peserta didik menggunakan gerakan serta pendengaran dan stimulasi

untuk menyadari unsur-unsur gerakan yang sedang dilakukan.

b) Kesiapan merupakan keadaan siap untuk merespon secara mental, fisik

dan emosional. Contoh : seorang peserta didik menunjukan persiapan

fisik dan sikap untuk melakukan kegiatan, misalnya siap untuk

melakukan olah tubuh sebelum menari.

c) Respon terbimbing merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta

didik melalui pertunjukan peran model, misalnya setelah guru

mendemonstrasikan suatu bentuk tingkah laku, lalu peserta didik

mempraktikannya sendiri.

d) Mekanisme merupakan respon fisik yang telah dipelajari menjadi

kebiasaan, misalnya menunjukkan keterampilan gerakan ayun setelah

mengalami pelajaran sebelumnya.

e) Respons yang unik merupakan suatu tindakan motorik yang rumit

dipertunjukan dengan terampil dan efesien, misalnya, setelah peserta

didik latihan gerak dasar pada tari bedana, maka peserta didik dapat

menggerakan tari bedana hingga tarian tersebut selesai.

f) Adaption adalah mengubah respon-respon dalam situasi yang baru.

Misalnya, setelah mempelajari tari bedana, peserta didik menerapkan

keterampilan-keterampilan yang telah dipelajari itu menjadi gerakan

yang di kreasikan.

g) Originasi adalah menciptakan tindakan-tindakan baru.
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2.3. Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan ini

bersifat relatif konstan dan berbekas. Dalam kaitan ini, proses belajar dan

perubahan merupakan bukti hasil yang diproses.

Belajar adalah usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar supaya

mengetahui atau dapat melakukan sesuatu. Hasil kegiatan belajar adalah

perubahan diri, dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, dari tidak melakukan

sesuatu menjadi melakukan sesuatu, dari tidak mampu melakukan sesuatu

menjadi mampu melakukan sesuatu (Hamdaya, 2016:28). Jadi pada hakikatnya

belajar adalah proses interaksi terhadap situasi yang ada disekitar individu.

2.4.    Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif adalah upaya mengelompokan peserta didik di

kelas dalam suatu kelompok kecil. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat

bekerja sama  dengan kemampuan maksimal, dan mempelajari satu sama lain

dalam kelompok tersebut. Model pembelajara kooperatif merupakan terjemahan

dari istilah cooperative learning. Coopertaive learning berasal dari kata

cooperative, yang berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan

saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Menurut

Slavin (Rusman, 2014:201) pembelajaran kooperatif menggalakan siswa

berinteraksi secara aktif positif dalam kelompok.
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Pembelajaran kooperatif ialah suatu sistem yang terdapat elemen-elemen yang

saling berhubungan. Elemen-elemen yang sekaligus merupakan karakteristik

pembelajaran kooperatif ialah sebagai berikut:

1. Saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif menuntut

adanya interaksi promotif yang memungkinkan sesama peserta didik

saling memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar yang optimal.

Setiap peserta didik tergantung pada anggota lainnya. Setiap peserta didik

mendapat materi yang berbeda atau tugas yang berbeda. Oleh karena itu,

peserta didik satu dengan yang lainya saling membutuhkan karena jika ada

peserta didik yang tidak mampu mengerjakan tugas tersebut, maka tugas

kelompoknya tidak dapat diselesaikan.

2. Tanggung jawab perseorangan. Pembelajaran kooperatif juga dtujukan

untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran

secara individual. Hasil penilaian individual selanjutnya disampaikan

pendidik kepada kelompok agar semua kelompok dapat mengetahui

anggota kelompok yang memerlukan bantuan dan anggota kelompok yang

dapat memberikan bantuan. Karena setiap peserta didik mempunyai

tanggung jawab.

3. Interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka menurut para peserta didik

dalam kelompok dapat saling bertatap muka sehingga mereka dapat

melakukan dialog, tidak hanya dengan pendidik, tetapi juga dengan

sesama peserta didik. Interaksi semacam ini memungkinkan peserta didik

dapat saling menjadi sumber belajar sehingga sumber belajar lebih

bervariasi. Hal ini juga memudahkan peserta didik dalam belajar.
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4. Komunikasi antar anggota kelompok dalam pembelajaran kooperatif,

peserta didik dapat memperoleh keterampilan sosial, seperti tenggang rasa,

sikap sopan terhadap teman. Mengkritik ide dan bukan mengkritik teman,

berani mempertahankan pikiran logis, mandiri, serta tidak mendominasi

orang lain.

5. Evaluasi kelompok. Pedidik harus melakukan evaluasi perkelompok, baik

terhadap proses kegiatan kooperatif maupun hasil dari kegiatan tersebut.

Pada proses evaluasi kelompok, pendidik bisa melakukan evaluasi seputar

proses-proses pembelajaran kooperatif dari masing-masing kelompok.

2.4.1. Student Team Achievement Division (STAD)

Metode ini dikembangkan oleh Robert Slavin dari Universitas John Hopkin.

Slavin menekankan adanya aktivitas siswa untuk saling memotivasi dan saling

membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang

maksimal (Isjoni, 2009:51). Menurut Slavin, tipe STAD meruapakan salah satu

metode pembelajaran kooperative yang paling sederhana, dan merupakan model

paling baik untuk pemulaan bagi guru yang menggunakan pendekatan kooperatif.

Dalam metode STAD, pendidik membagi peserta didik di kelas menjadi beberapa

kelompok kecil atau tim belajar dengan jumlah anggota empat sampai lima orang.

Pelaksanaan metode STAD terdiri atas enam fase, yaitu sebagai berikut:

1. Fase ke-1: Menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

dan memotivasi peserta didik untuk aktif belajar.

2. Fase ke-2: Menyajikan materi kepada peserta didik dengan jalan

mendemonstrasikan atau melalui bahan bacaan.
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3. Fase ke-3: Menjelaskan kepada peserta didik cara membentuk kelompok

belajar.

4. Fase ke-4: Membimbing setiap kelompok belajar untuk belajar dan

bekerja.

5. Fase ke-5: Mengevaluasi hasil belajar dan kerja masing-masing kelompok.

6. Fase ke-6: Pendidik memberikan penghargaan kepada para peserta didik,

baik sebagai individu maupun kelompok, baik karena usaha yang telah

mereka lakukan maupun karena hasil yang telah mereka capai.

2.5. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan salah satu upaya dalam sebuah penelitian yang

mengenai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun

kerangka pemikiran yang menumbuhkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini

merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek

permasalahan (Suriasumantri dalam 2016:92). Kriteria utama agar kerangka

pemikiran bisa meyakinkan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun

suatu kerangka berfikir yang membuahkan hipotesis atau kesimpulan. Kerangka

berfikir penelitian ini digunakan untuk memandu dalam jalan dari sebuah

penelitian, agar langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan paradigma yang

dibayangkan.
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Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian

2.6. Seni Tari

Seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian: (1) halus,

kecil, tipis, lembut, mungil, elok; (2) keahlian membuat karya yang bermutu; (3)

kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Suzzane K.

Langer menyatakan seni merupakan penciptaan wujud-wujud yang merupakan

simbol dari perasaan manusia. Seni merupakan gagasan manusia yang

Tari Bedana

Student Team Achievement Division

Model Kooperatif Teori Konstruktivisme

Proses Hasil

Evaluasi

1. Guru sebagaim fasilitator dan informasi

2. Membuat kelompok belajar

3. Berdiskusi

4. Presentasi

5. Hasil

6. Evaluasi

7. Penghargaan
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diekspresikan melalui pola kelakuan tertentu sehingga menghasilkan karya yang

indah dan bermakna (Mustika, 2012 : 21).

Dalam Mustika (2012), tari merupakan ungkapan ekspresi jiwa yang berbentuk

gerakan tubuh. Seni tari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang

diungkapkan dalam bentuk gerak tubuh yang diperhalus melalui estetika. Hawkins

menyatakan tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan

diberi bentuk melalui media gerak sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolis

dan sebagai ungkapan si pencipta. Curt Sachs menyatakan bahwa tari merupakan

gerak yang ritmis. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Soedarsono yang

menyatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan

gerak ritmis yang indah. Seni tari merupakan gerak tubuh manusia yang terangkai

yang berirama sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang di dalamnya

terdapat unsur keindahan gerak, ketepatan irama, dan ekspresi. Dalam tari juga

dikenal dengan wiraga (tubuh), wirama (irama), wirasa (penghayatan), dan

wirupa (wujud). Keempat unsur tersebut merupakan satu ikatan yang membentuk

harmoni. Dari pengertian di atas pembelajaran seni tari adalah hasil yang telah

dicapai oleh siswa setelah melakukan proses belajar mengajar atau setelah

mengalami proses interaksi dengan lingkungannya guna memperoleh ilmu

pembelajaran seni tari.
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2.7. Gerak Dasar Tari Bedana

Seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  memiliki pengertian: (1) halus,

kecil, tipis, lembut, mungil, elok: (2) keahlian membawakan karya yang bermutu:

(3) kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatau yang bernilai tinggi. Seni tari

merupakan gerak tubuh manusia yang terangkai berirama sebagai ungkapan jiwa

atau ekspresi manusia yang di dalamnya terdapat unsur keindahan  gerak,

ketepatan irama dan ekspresi (Mustika, 2012:22). Dalam tari juga dikenal dengan

wiraga (tubuh), wirama (musik), wirasa (pemnghayatan). Ketiga unsur tersebut

meruapakan satu ikatan yang membentuk harmoni.

Wiraga: raga atau tubuh, yaitu gerak kaki sampai kepala, merupakan media pokok

gerak tari. Gerak tari dirangkai sesuai dengan bentuk yang tepat misalnya

seberapa jauh badan merendah, kaki diangkat atau ditekuk, dan seterusnya.

Wirama: ritme (tempo) atau suatu pola untuk mencapai gerakan yang harmonis.

Seberapa lamanya rangkaian gerak ditarikan serta ketepatan perpindahan gerak

selaras dengan jatuhnya irama. Irama ini biasanya dari alat musik yang

mengiringi.

Wirasa: tingkatan penghayatan dan penjiwaan dalam taruan, perasaan yang

diekspresikan lewat raut wajah dan gerak. Keseluruhn gerak tersebut menjelaskan

jiwa dan emosi tarian, seperti sedih, gembira, tegas, dan marah.

Tari merupakan ungkapan ekspresi jiwa yang berbentuk gerak tubuh. Tari adalah

ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk melalui

media gerak sehingga bentuk gerak yang simbolis dan sebagai ungkapan si
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pencipta (Hawkins dalam Mustika, 2012:21). Tari adalah gerak dari seluruh

anggota badan yang selaras dengan bunyi musik, diatur oleh irama yang sesuai

dengan maksud dan tujuan dalam menari (Soeryodiningrat dalam Mustika, 2012:

22).

2.7.1. Pengertian Tari Bedana

Tari bedana merupakan tari tradisional kerakyatan daerah Lampung yang

mencerminkan tata kehidupan masyarakat Lampung sebagai perwujudan simbolik

adat istiadat, agama, etika yang telah menyatu dan kehidupan masyarakat. Tari

bedana adalah salah satu tari tradisional daerah Lampung yang mencerminkan

tata kehidupan masyarakat lampung, juga merupakan perwujudan simbolis dari

adat istiadat dan agama yang telah menyatu dengan masyarakat Lampung (Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata UPTD Taman Budaya Lampung, 2008:1). Mengenai

asal-usul tari bedana yaitu sebuah tarian yang dibawa oleh orang Arab aekitar

tahun 1930 yang kemudian mengajarkan kepada 3 orang yaitu Makruf, Amang,

dan Kuta. Selanjutnya menyebarluaskan keseluruh persada daerah Lampung.

Tari bedana adalah tari tradisional yang telah berakar serta dirasakan sebagai

suatu simbol-simbol tradisi yang sangat luas tentang pandangan hidup serta alam

lingkungan yang ramah dan terbuka. Tari bedana sebuah kesenian rakyat yang

akrab serta salah satu nilai budaya yang dapat dijadikan cara dalam

menginterprestasikan sesuatu pergaulan, kasih sayang, persaudaraan yang tulus

ihklas adalah ciri tradisional yang tidak akan lepas Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata UPTD Taman Budaya Lampung, 2008:3).
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Sesuai dengan kondisi dan situasi maka keberadaan taripun mengalami

perkembangan seirama dengan berjalannya waktu, sehingga proses pembinaan

dan pengembangan tari ini mengalami suatu proses prkembangan yang beragam,

oleh sebab itu keberadaan tari bedana sebagai kesenian yang dapat memberikan

identitas daerah perlu dijaga, agar isi dari tari tersebut dapat terjaga keutuhannya.

Tari bedana memiliki ragam gerak yaitu tahtim, khesek gantung, khesek injing,

jimpang, humbak moloh, ayun, gantung, belitut, dan gelek. Pada penelitian ini

guru hanya mengajarkan tiga ragam gerak yaitu belitut, humbak moloh, dan ayun.

2.7.2. Musik Pengiring Tari Bedana

Untuk mengiringi musik tari bedana ,masih digunakan alat musik tradisional yang

sederhana meskipun tidak menutup kemungkinan dipakainya alat musik modern

sebagai alat musik tambahan atau sarana untuk menunjang , selama tidak

mengurangi nilai dan ciri khas daerah Lampung.

Alat Musik Pengiring Tari Bedana yaitu:

1. Alat musik gambus lunik yaitu alat musik tradisional daerah Lampung

yang dipetik, dawai berjumlah empat sehingga menghasilkan nada yang

dominan.

2. Ketipung yaitu alat musik tradisional terbuat dari kulit hewan, biasanya

kulit sapi.

3. Kerenceng yaitu alat musik dibuat dari kayu nangka yang fungsinya sama

dengan ketipung atau lebih dominan alat musik ini sebagai musik

pengiring arak-arakan.
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4. Alat musik tambahan biasanya dipakai gong kecil bahkan untuk lebih

semaraknya dapat juga dipakai alat-alat musik modern seperti biola,

accordion, dan lain-lain.

2.7.3. Lagu Pengiring Tari Bedana

Lagu dalam tari bedana merupakan suatu keharusan, karena di samping

keharmonisan dalam tari lagu-lagu dilantunkan oleh vokalis juga merupakan

panduan untuk perubahan gerak atau komposisi tari. Seperti yang telah diuraikan

bahwa lagu-lagu yang mengiringi tari bedana adalah lagu-lagu yang bersifat

gembira yang sumbernya dari sagata, adi-adi, wayak atau pantun.

PENAYUHAN

Kitapun-kitapun jama-jama kitapun jama-jama delome masa sinji

Kitapun-kitapun jama-jama kitapun jama-jama delome masa sinji

Bugukhau-bukhau layang waya tikkona sebik hati

Bugukhau-bukhau layang waya bugukhau layang waya tikkona sebik hati

Bugukhau-bukhau layang waya bugukhau layang waya jejama seneng hati

Bugukhau-bukhau layang waya bugukhau layang waya jejama seneng hati

Ngulah takhi ngulah takhi Bedana sikhedau kham unyine

Ngulah takhi ngulah takhi Bedana ngulah takhi Bedana sikhedau kham unyine
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BEDANA

Takhi Bedana takhi Bedana takhi kham tumbai

Takhi Bedana takhi Bedana takhi kham tumbai

Ngajimpang waya ngajimpang waya culuk bukelai

Ngajimpang waya ngajimpang waya culuk bukelai

Takhi Bedana takhi Bedana sakai tiandan

Takhi Bedana takhi Bedana sakai tiandan

Dalih sagata dalih sagata lagu tayuhan

Dalih sagata dalih sagata lagu tayuhan

2.7.4. Busana Tari Bedana

Tari Bedana mempunyai busana dan aksesoris yang khas daerah Lampung. Hal

ini perlu dikemukakan agar pemakaian busana tari bedana dapat diseragamkan

dan memiliki identitas tersendiri.

Busana Tari Bedana Wanita yaitu:

1. Peneken rambut

2. Sanggul malam

3. Gaharu

4. Kembang melati

5. Subang giwir

6. Buah jukum

7. Bulu serattei

8. Gelang kano

9. Kawai kerung
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10. Tapis

Busana Tari Bedana Laki-laki yaitu:

1. Kikat akinan/peci sebagai pengikat kepala

2. Kawai teluk belanga

3. Kain bidak gantung

4. Bulu serattai
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Tabel 2.1 Ragam Gerak Tari Bedana

No. Nama dan Rangkaian
Ragam Gerak Tari

Hitungan
Uraian Gerak

Keterangan

1. Ragam Gerak Tahtim

1 2

1

2

Kaki kanan
melangkah ke
depan.

Kaki kiri
melangkah ke
depan

Gerakan
tangan
kimbang
(kayuh)

3 4

5 6-7

3

4

5

6-7

Kaki kanan
melangkah ke
depan, badan
agak
merendah dan
kaki kiri
diangkat
sedikit.

Mundur kaki
kiri balik
badan ke kiri.

Melangkah
kaki kanan

Maju kaki kiri
diikuti kaki
kanan jinjit
sebelah kiri.
Lalu kaki
pada hitungan
tujuh kaki
kanan step 2
kali.
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8

8 Menarik kaki
kanan sebelah
kaki kiri lalu
sembah

2. Ragam Gerak Khesek Gantung

1 2

3                             4

1

2

3

4

Langkah kaki
kanan
kedepan.

Mundur kaki
kiri.

Ayun kaki
kanan geser
ke samping
kanan 30
derajat.

Tarik kaki
kanan
merapat kaki
kiri (angkat).

Gerakan
tangan
berkelai
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3. Ragam Gerak Khesek Injing

1                         2

3 4

1

2

3

4

Langkah kaki
kanan ke
depan.

Mundur kaki
kiri.

Mengangkat
kaki kanan
diletakkan
sebelah kaki
kanan, kaki
kiri jinjit dan
badan
merendah.

Mengayun
kaki kanan ke
samping
kanan 30
derajat

Gerakan
tangan
berkelai
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4. Ragam Gerak Jimpang

1 2

3 4

1

2

3

4

Langkah kaki
kanan.

Langkah kaki
kiri.

Mundur kaki
kiri.

Langkah kaki
kiri.

Gerakan
tangan
berkelai

5                                   6

5

6

Langkah kaki
kanan putar
badan ke kiri.

Langkah kaki
kanan balik
badan ke kiri.
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7 8

7

8

Angkat kaki
kanan.

Angkat kaki
kiri, samping
kaki kanan
dengan kaki
kiri jinjit.

5. Ragam Gerak Humbak Moloh

1 2

3                              4

1

2

3

4

Langkah kaki
kanan ke
samping
kanan.

Kaki kiri ke
samping
kanan
(mengikuti
kaki kanan).

Langkah kaki
kanan ke
samping
kanan, lalu
kaki kiri
(angkat).

Kaki kiri ayu
ke depan.
Jitungan
5,6,7,8.
Kebalikan
dari hitungan
ke 1,2,3,4

Gerakan
tangan
berkelai

.
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6. Ragam Gerak Ayun

1 2

1

2

Langkah kaki
kanan.

Langkah kaki
kiri.

Gerakan
tangan
berkelai

3 4

3

4

Langkah kaki
ke kanan.

Angkat (ayun)
kanan kiri.

7. Ragam Gerak Gantung

1 2

1

2

Angkat (ayun)
kaki kiri.

Merendah
kaki kanan.

Gerakan
tangan
berkelai.
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3                       4

3

4

Angkat (ayun)
kaki kiri.

Merendah
kaki kanan.

8. Ragam Gerak Belitut

1 2

3 4

1

2

3

4

Langkah kaki
kanan silang
ke kiri.

Langkah kaki
kiri ke
samping kiri.

Langkah kaki
kanan silang
ke kiri.

Langkah kaki
kiri ke
samping kiri.

Gerakan
tangan
berkelai.
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5 6

7 8

5

6

7

8

Langkah kaki
kanan.

Langkah kaki
kanan dan
balik badan ke
kiri.

Langkah kaki
kiri balik
badan ke kiri.

Mengangkat
kaki kanan
diletakkan
sebelah kaki
kiri.

9. Ragam Gerak Gelek

1 2

1

2

Ayun angkat
kaki kanan.

Langkah kaki
kiri.

Gerakan
tangan
berkelai.
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3 4

5 6

7                               8

3

4

5

6

7

8

Langkah kaki
kanan silang
ke depan kaki
kiri.

Langkah kaki
kiri ke
samping kiri.

Mundur kaki
kanan ke
belakang.

Silang kaki
kiri di
belakang kaki
kanan.

Langkah kaki
kanan ke
samping
kanan.

Langkah kaki
kiri ke
samping kaki
kanan lalu
jinjit.

Dokumentasi : Surya Hadi
Model : Lusiana (5 Februari 2018)
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2.8. Evaluaai Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, nilai atau

manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian (Dimyati dan

Mudjiono, 2015:221). Menurut Hamalik (2014:171) evaluasi pembelajaran adalah

evaluasi terhadap proses belajar mengajar. Hal tersebut dapat diartikan bahwa

evaluasi pembelajaran merupakan penilaian terhadap proses belajar mengajar

yang secara sistematik evaluasi yang diarahkan kepada sistem pembelajaran. Dari

pengertian di atas menurut Hamalik (2014:171) mengenai evaluasi, evaluasi

memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengembangkan suatu program pendidikan, yang meliputi program

studi, kurikulum, program pembelajaran, desain belajar mengajar.

2. Untuk menetapkan kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan

kriteria tertentu, sehingga suatu program dapat dipercaya, diyakini dan

dapat dilaksanakan terus, atau sebaliknya program itu harus diperbaiki.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu penyelidikan atau usaha yang

sistematis, terkendali teliti untuk mencari suatu fakta-fakta, hipotesis dan

kebenaran dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar ditemukan

jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan

model pembelajaran kooperatif pada pembelajaran tari bedana dalam kegiatan

ekstrakurikuler di SMAN 1 Seputih Mataram.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Sujarweni, 2014:6) menjelaskan bahwa

penelitian kualitatif adalah salah satu cara prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam

tentang ucapan, tulisan, dan perilaku dalam suatu keadaan konteks tertentu.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi

hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.
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Analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan

persentase hanya merupakan langkah awal saja dari keseluruhan proses analisis.

Analisis kualitatif tentu harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjukan

ada pernyataan keadaan, ukuran kualitas.

3.2. Sumber Data

Pada kegiatan penelitian ini data penelitian yang diperoleh adalah  siswi yang

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Objek penelitian ini adalah metode

pembelajaran STAD (student team achievemt division) pada tari bedana. Subjek

dalam penelitian ini adalah 8 siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan

guru pembimbing kegiatan ekstrakurikuler.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian,

karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan

penelitian. Menurut Setyosari (2013:247) “pengambilan data dalam penelitian

sangat besar peranannya. Maka dari itu teknik pengumpulan data pada penelitian

merupakan hal yang sangat dibutuhkan”. Teknik yang digunakan untuk

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara,

dokumentasi.
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3.3.1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara

melihat, mendengarkan, serta menganalisis yang ada di lokasi penelitian secara

langsung. Selanjutnya, observasi berlangsung mulai dari awal hingga akhir

pertemuan dengan pengamatan penuh terhadap proses pembelajaran. Observasi

yang dilakukan peneliti yaitu observasi nonpartisipan, yaitu peneliti terlibat

langsung sebagai pengamat dengan aktivitas peserta didik yang sedang mengikuti

kegiatan ekstrakulikuler tari bedana. Melalui tahap observasi diharapkan dapat

diperoleh data tentang pembelajaran  tari bedana dengan motode pembelajaran

secara aktif.

3.3.2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur.  Dengan teknik

wawancara tertsruktur ini bertujuan untuk memperoleh informasi respon yang

baik. Wawancara dilakukan kepada narasumber seperti kepala sekolah dan guru

seni budaya berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Selain

dilakukan dengan kepala sekolah dan guru seni budaya, peneliti juga melakukan

wawancara  kepada pelatih  seni tari di SMAN 1 Seputih Mataram. Hal tersebut

dilakukan agar peneliti mengetahui sistem pembelajaran tari pada ekstrakurikuler

di sekolah tersebut. Karena dengan observasi saja tidak cukup untuk memperoleh

informasi.
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3.3.3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan

berupa dokumentasi laporan maupun gambar. Metode dokumentasi digunakan

untuk mendapatkan informasi tentang sekolah yang dijadikan tempat penelitian.

Panduan dokumentasi adalah dengan menggunakan dokumen-dokumen berupa

foto,  gambar, dan video dengan menggunakan media elektronik yaitu kamera

DSLR merek Canon tipe EOS 600D serta iphone 5s.

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri. Peneliti sebagai “key

instrumen” mengumpulkan data-data penelitian dengan melakukan pengamatan

terhadap pembelajaran tari bedana pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri

1 Seputih Mataram. Instrumen pengumpulan data ini meliputi instrumen

pengamatan aktivitas guru, instrumen penilaian proses individu, instrumen

penilaian kelompok dan lembar aktivitas siswa.

3.4.1. Instrumen Pengamatan Aktivitas Guru

Guru atau tenaga kependidikan merupakan suatu komponen yang paling penting

dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan

mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan

pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Salah satu unsur tenaga kependidikan

adalah tenaga pendidikan atau tenaga pengajar yang tugas utamanya adalah

mengajar (Hamalik, 2014:9).
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Oleh sebab itu, kesiapan dari dalam diri seorang pendidik sangatlah diperlukan.

Berikut adalah tabel penilaian untuk melihat kesiapan dan kemampuan seorang

guru dalam melakukan pembelajaran.

Tabel 3.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Guru
No Aspek-Aspek Yang Diamati P1 P2 P3 P4 P5 P6

1 Pendahuluan
a. Mempersiapkan siswa

b. Melakukan apersepsi
2 Pelaksanaan Pembelajaran

a. Melaksanakan pembentukan kelompok
b. Anggota-anggota dalam kelompok diatur terdiri
dari siswa yang berkemampuan rendah, sedang dan
tinggi
c. Menyampaikan materi dengan jelas

d. Menyajikan kegiatan peserta didik untuk
keterampilan mengamati
e. Memfasilitasi siswa bekerja dalam kelompok
kooperatitif untuk menguasai materi
f. Menggunakan media secara efektif dan efisien

g. Memberikan motivasi kepada siswa
h. Melakukan penilaian
i.Memberikan evaluasi
j. Memberikan penghargaan

3. Penutupan Pembelajaran
a. Melakukan refleksi dengan melibabtkan peserta
didik
b. Menyajikan pesan yang menarik

( Dimodifikasi dari Rusman, 2014:109)

Keterangan:

P1 = Pertemuan pertama P4 = Pertemuan keempat

P2 = Pertemuan kedua P5 = Pertemuan kelima

P3 = Pertemuan ketiga P6 = Pertemuan keenam
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3.4.2. Instrumen Penilaian Tes Siswa

Tes praktik penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik

sampai sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam melakukan proses

pembelajaran di ekstrakurikuler tari. Tes ini dilakukan pada saat pertemuan

terakhir, meliputi tes menari yang mengacu pada unsur-unsur tari, yaitu wiraga,

wirama, wirasa dan hafalan gerak. Serta aktivitas belajar siswa, proses

pembelajaran menggunakan metode STAD (Student Team Achievement Division)

dan lembar penilaian kegiatan. Keberhasilan metode pembelajaran yang

digunakan ini bergantung pada nilai proses yang akan membantu

menyumbangkan 30% sebagai nilai akhir pembelajaran dijumlahkan dengan

70% nilai kelompok. Tes dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan

siswa dalam menari tari bedana. Penelitian ini mengguanakan lembar penelitian

sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Penilaian Individu Sebagai Nilai Proses Kemampuan Siswa Dalam Menari
Bedana (Cheklis table)

Nama Siswa :
No Indikator Gerak Kesesuaian

Ya Tidak

1. Tahtim
1. Kaki kana melangkah ke depan
2. Kaki kiri melangkah ke depan
3. Kaki kanan melangkah ke depan kaki kiri diangkat
4. Mundur kaki kiri badan berputar ke belakang
5. kaki kanan melangkah
6. Maju kaki kiri diikuti kaki kanan jinjit sebelah kiri
7. Maju kaki kanan sebelah kiri lalu jongkok

2. Khesek Gantung
1. Kaki kanan melangah ke depan
2. Kaki kiri melangkah
3. Ayun kaki kanan geser ke samping
4.Tarik kaki kanan merapat ke kaki kiri (kaki kanan diangkat)

3. Khesek Injing
1. Kaki kanan melangkah ke depan
2. Kaki kiri melangkah
3. Mengangkat kaki kanan kemudian  diletakan jnjit (badan
merendah)
4. Mengayun kaki kanan geser ke samping

4. Jimpang
1. Kaki kanan melangkah ke depan
2. Kaki kiri melangkah ke depan
3. Mundur kaki kanan
4. Langkah kaki kiri
5. Langkah kaki kanan
6. Putar kaki kiri ke samping kaki kiri
7. Diikuti kaki kanan, balik putar ke kanan
8. Angkat kaki kiri ke samping kanan dengan posisi jinjit

5. Hombak Moloh
1. Kaki kanan ke samping kanan
2. Kaki kiri ke samping kanan (mengikuti kaki kanan)
3. Kaki kanan ke samping kanan
4. Kaki kiri diayun ke depan

6. Ayun
1. Kaki kanan melangkah
2. Kaki kiri melangkah
3. Kaki kanan melangkah
4. Angkat kaki kiri sambil diayun

7. Ayun Gantung
1. Kaki kanan melangkah
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2. Kaki kiri melangkah
3. Kkai kanan melangkah
4. Angkat kaki kiri sambil ayun
5. Angkat kaki kiri
6. Merendah kaki kanan
7. Angkat kaki kanan
8. Merendah kaki kiri

8. Belitut
1. Kaki kanan melangkah silang ke kiri
2. Diikuti kaki kiri dibelakang kaki kanan
3. Kaki kanan melangkah silang kekiri
4. Diikuti kaki kiri dibelakang kaki kanan
5. Maju kaki kanan
6. Silang kaki kiri ke kanan putar badan
7. Mundur kaki kanan
8. Ayun kaki kiri ke depan dan diletakan disamping kaki kanan

9. Gelek
1. Kaki kanan diayun/angkat
2. Kaki kanan dilangkahkan ke depan
3. Diikuti kaki kiri dilangkahkan ke depan kaki kanan
4. Kaki kanan dibuka ke samping kanan
5. Diikuti kaki kiri dilangkahkan ke belakang kaki kanan
6. Kakim kanan dilangkahkan ke depan
7. Diikuti kaki kiri dilangkahkan namun tetap berada
dibelakang kaki kanan
8. Kaki kiri diletakan di samping kaki kanan

( Dimodifikasi dari Rusman, 2014:109)

Tabel 3.3 Instrumen Penilaian Pengamatan Tes Praktik menari tari bedana
No Aspek yang dinilai Skor Skor

Maksimum
1. Wiraga

a. Siswa mampu memeragakan 9
ragam gerak tari bedana dengan
tepat

b. Siswa mampu memeragakan 7
ragam gerak tari bedana dengan
tepat

c. Siswa mampu memeragakan 5
ragam gerak tari bedana dengan
tepat

d. Siswa mampu memeragakan 3
ragam gerak tari bedana dengan
tepat

5

4

3

2

1

5
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e. Siswa mampu memeragakan 1
ragam gerak tari bedana dengan
tepat

3. Wirama
a. Siswa mampu memeragakan

semua ragam gerak sesuai dengan
musik

b. Terdiri dari 1-2 gerak dilakukan
tidak sesuai dengan musik

c. Terdapat 3-4 gerak dilakukan tidak
sesuai dengan musik

d. Terdapat 5-6 gerak dilakukan tidak
sesuai dengan musik

e. Terdapat 7 atau lebih gerak yang
yidak sesuai dengan music

5

4

3

2

1

5

4. Wirasa
a. Siswa mampu memeragakan

semua gerak dengan ekspresi
tersenyum

b. Siswa mampu memeragakan
semua gerak dengan ekspresi
kurang tersenyum

c. Siswa mampu memeragakan
semua gerak dengan eskpresi
wajah datar

d. Siswa mampu memeragakan
semua gerak dengan ekspresi
wajah bingung

e. Siswa mampu memeragakan
semua gerak dengan sekpresi
wajah bingung dan tidak
tersenyum

5

4

3

2

1

5

Total skor maksimum 15

3.4.3. Instrumen Pengguanaan Metode Pembelajaran STAD

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui penggunaan metode pembelajaran

STAD dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan terhadap

langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. Instrumen tersebut dijelaskan melalui

tabel sebagai berikut :
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Tabel 3.4 Lembar Pengamatan Pengguanaan Metode STAD
No Deskriptor Instrument P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 Pembentukan Kelompok
2 Penyajian Materi
3 Aktivitas Kelompok
4 Pelaksanaan ujian
5 Evaluasi
6 Kesimpulan
( Dimodifikasi dari Rusman, 2014:109)

Penggunaan instrumen ini dilihat pada setiap pertemuan dengan melakukan

pemberiann tanda ceklis.

3.4.4. Instrumen Penilaian Non-Tes Siswa

Teknik non-tes digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang aktivitas

siswa dalam pembelajaran tari bedana dengan menggunaka model pembelajaran

kooperatif tipe STAD. Tujuan penilaian non-tes ini adalah untuk melakukan

penilian terhadap subjek penelitian.

Untuk mengetahui benar tidaknya unjuk kerja peserta didik maka diperlukan

sebuah lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Berikut adalah lembar

pengamatan peserta didik dalam pembelajaran tari bedana menggunakan metode

STAD.
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Tabel 3.5 Lembar Penilaian Aktivitas Siswa
No Aspek Deskriptif Skor Kriteria

1 Visual
Aktivities

a. Seluruh siswa dalam kelompok
memperhatikan pelatih pada saat
mendemonstrasikan, kemudian siswa
mampu memperagakan sesuai dengan yang
telah dicontohkan

5 Baik Sekali

b. Terapat 1 siswa dalam kelompok yang
tidak memperhatikan guru saat
mendemosrasikan shingga siswa tidak
mampu menggerakan atau
mendemonstrasikan

4 Baik

c. Terdapat 2 siswa dalam kelompok yang
tidak memperhatikan guru saat
mendemosrasikan shingga siswa tidak
mampu menggerakan atau
mendemonstrasikan

3 Cukup

d. Terdapat 3 siswa dalam kelompok yang
tidak memperhatikan guru saat
mendemosrasikan shingga siswa tidak
mampu menggerakan atau
mendemonstrasikan

2 Kurang

e. Terdapat 4 siswa dalam kelompok yang
tidak memperhatikan guru saat
mendemosrasikan shingga siswa tidak
mampu menggerakan atau
mendemonstrasikan

1 Gagal

2 Listening
Activities

a.Seluruh siswa dalam kelompok
mendengarkan materi urutan gerak dan
ketepatan gerak yang dijelaskan oleh
pelatih dan seluruh siswa mampu
mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang
telah dijelaskan

5 Baik Sekali

b. Terdapat 1 siswa dalam kelompok yang
tidak mendengarkan penjelasan pelatih
tentang materi urutan gerak dan ketepatan
gerak sehingga siswa tidak mampu
mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang
telah dijelaskan.

4 Baik

c. Terdapat 2 siswa dalam kelompok yang
tidak mendengarkan penjelasan pelatih
tentang materi urutan gerak dan ketepatan
gerak sehingga siswa tidak mampu

3 Cukup
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mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang
telah dijelaskan.
d. Terdapat 3 siswa dalam kelompok yang
tidak mendengarkan penjelasan pelatih
tentang materi urutan gerak dan ketepatan
gerak sehingga siswa tidak mampu
mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang
telah dijelaskan.

2 Kurang

e. Terdapat 4 siswa dalam kelompok yang
tidak mendengarkan penjelasan pelatih
tentang materi urutan gerak dan ketepatan
gerak sehingga siswa tidak mampu
mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang
telah dijelaskan.

1 Gagal

3. Motor
Activities

a. Seluruh siswa dalam kelompok
memeragakan gerak tari bedana sesuai
dengan gerakan yang diajarkan oleh pelatih.

5 Baik Sekali

b. Terdapat 1 siswa dalam kelompok yang
tidak memeragakan gerak tari bedana
dengan baik.

4 Baik

c. Terdapat 2 siswa dalam kelompok yang
tidak memeragakan gerak tari bedana
dengan baik.

3 Cukup

d. Terdapat 3 siswa dalam kelompok yang
tidak memeragakan gerak tari bedana
dengan baik.

2 Kurang

e. Terdapat 4 siswa dalam kelompok yang
tidak memeragakan gerak tari bedana
dengan baik.

1 Gagal

( Dimodifikasi dari Rusman, 2014:109)

3.5. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis

adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Tafsiran atau interprestasi

artinya memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori. Hasil

analisis disusun untuk mendeskripsikan penerapan metode STAD (student team

achievement division) dan hasil tes praktik menari bedana pada kegiatan

ekstrakurikuler di SMAN 1 Seputih Mataram. Analisis adalah suatu usaha untuk
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mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition)

sehingga susunan atau tatanan bentuk suatu yang diurai itu tampak dengan jelas

dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atu lebih jernih

dimengerti duduk perkaranya (Satori, 2014 : 200). Langkah-langkah dalam

analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada data proses pembelajaran berupa

uraian teks deskriptif dan hasil dari penggunaan model pembelajaran

kooperatif untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Data yang diperoleh

dari pembelajaran dalam penelitian ini diketik dalam bentuk uraian atau

laporan yang terinci serta dirangkum, berkaitan dengan hal-hal pokok yang

terjadi di lapangan. Data tersebut yaitu hasil pengamatan dari peneliti yang

berupa observasi, wawancara, dokumentasi, proses serta tes praktik siswa

pada pelaksanaan pembelajaran setiap pertemuannya berupa foto, video serta

catatan lapangan.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk

grafik dan tabel disertai penjabaran atau uraian singkat. Dimana grafik dan

tabel untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi pada proses

penelitian. Pada penyajian data penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari

pembelajaran tari bedana dengan menggunakan metode STAD (Student Team

Achievement Division) untuk melihat kemampuan siswa dalam menari pada

kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Seputih Mataram.

3. Kesimpulan
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Langkah ketiga dalam analisis data yaitu menarik kesimpulan dari hasil

penyajian data dalam pembelajaran tari bedana dengan menggunakan metode

STAD (Student Team Achievement Division) di ekstrakurikuler SMAN 1

Seputih Mataram. Sehubungan dengan langkah analisis data, kesimpulan

dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang terjadi

di sekolah tersebut.

Cara yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Memberi skor perolehan evaluasi indivisu sebagai nilai proses

Cara untuk menentukan nilai proses sesuai dengan instrumen pada tabel 3.2 maka

perlu rumus yang tepat untuk mendapatkan nilai yang benar-benar valid. Satu

tanda ceklis diperoleh menunjukan 1 nilai kesesuaian gerak yang diperoleh. Pada

penilaian proses tersebut menggunakan rumus sebagai berikut.

Rumus : Jumlah kesesuaian gerak X 100

Kesesuaian gerak maksimal

Contoh :

Arnafa adalah siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari bedana, pada

proses pembelajaran tersebut arnafa berhasil memperagakan 46 kesesuaian gerak

yang sesuai dianjurkan oleh guru ekstrakurikuler maka Arnafa akan memperoleh

nilai sebesar 82.

Nilai Arnafa : 46  X 100 = 82

56



55

2. Memberi skor perolehan evaluasi kelompok

Pada penilaian ini hasil yang dilihat adalah penampilan dari kelompok untuk

menentukan hasil belajar. penilaian ini akan menyumbangkan nilai yang sangat

besar untuk penilaian individu. Rumus penilaian hasil adalah sebagai berikut.

Rumus : Jumlah skor kelompok     X 100

Skor Maksimal Kelompok

Contoh:

Arnafa merupakan anggota kelompok 1 yang berjumlah 4 siswa dalam satu

kelompok . Pada  akhir pembelajaran tari bedana Arnafa bersama teman satu

kelompok berhasil mengumpulkan 10 skor. Maka kelompok 1 ini mendapat nilai

83 sebagai nilai kelompok. Dengan perolehan tersebut otomatis Arnafa juga

mendapat nilaim 83 sebagai nilai individu. Dari kedua penjelasan tentang nilai

individu dan kelompok di atas maka akan diperoleh nilai sesungguhnya. Rumus

yang digunakan untuk menentukan nilai akhir adalah sebagai berikut.

Rumus : NA = 30% NP + 70%NK

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NP : Nilai Proses

NK : Nilai Kelompok

Dari pembelajaran tari bedana yang telah diikuti oleh Arnafa maka ia

mendapatkan nilai akhir sebesar 82,7.

Nilai Akhir : (30% x 82) + (70% x 83)
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: 24,6 + 58,1

: 82,7

3. Penentuan tingkat keberhasilan siswa

Setelah skor didapat, maka dilakukan penilaian. Kemudian dilakukan perhitungan

untuk mengetahui nilai siswa berdasarkan aspek yang akan dijadikan indikator.

Perhitungan akhir yang telah dilakukan adalah untuk mengetahui kemampuan

masing-masing siswa dan tergolong dalam predikat apakah siswa dan

kelompoknya setelah mengikuti rangkaian pembelajaran tari bedana dengan

menggunakan metode pembelajaran STAD.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini  dilaksanakan selama 6 kali pertemuan terhadap pembelajaran tari

bedana menggunakan metode STAD di SMA Negeri 1 Seputih Mataram

maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai

dengan prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran yang

dipilih. Pelatih  melaksanakan pembelajaran sesuai dengan acuan penilaian

penggunaan metode STAD. Menggunakan 6 tahapan acuan kualitas penilaian diri

pada setiap aspeknya yaitu: menyampaikan semua tujuan pembelajaran dan

memotivasi peserta didik untuk aktif  belajar, menyajikan materi kepada peserta

didik dengan jalan mendemosntrasikan, menjelaskan kepada peserta didik cara

membentuk kelompok belajar, membimbing setiap kelompok belajar untuk

belajar dan bekerja, mengevaluasi hasil belajar dan kerja masing-masing

kelompok, dan pendidik memberikan penghargaan kepada peserta didik, baik

sebagai individu maupun kelompok, baik karena usaha yang telah mereka

lakukan maupun karena hasil yang telah mereka capai.
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Pada pertemua pertama pembentukan kelompok belum terlaksana namun pelatih

sudah melakukan apersepsi dan menyajian materi dengan baik sesuai dengan

langkah-langkah STAD dengan benar. Pada pertemuan kedua pelatih mulai

mebentuk kelompok belajar dengan beranggotakan empat siswa setiap kelompok

dan pada pertemuan ketiga masing-masing kelompok sudah melakukan kegiatan

pembelajaran. Dalam pembentukan kelompok guru membagi sesuai dengan

tingkat kemampuan siswa sehingga dalam pembelajaran terjadi interaksi saat

berproses bersama dengan kelompok. Pada pertemuan keempat sudah dilakukan

pengambilan nilai sebagai patokan guru untuk melihat kemapuan individu siswa

secara pribadi. Pertemuan kelima pembelajaran sudah dilakukan dengan kegiatan

kelompok hal ini mempengaruhi interaksi antar anggota kelompok terjalin secara

aktif dan positif secara perlahan. Penggunaan metode ini jugaa melatih tanggung

jawab siswa. Pertama siswa harus bertanggung jawab belajar untuk kemampuan

pribadinya. Kedua siswa harus mampu bertanggung jawab untuk mendorongdan

menolong teman satu kelompoknya agar memiliki kemampuan menari yang sama.

Pada pertemuan keenam sebagai pertemuan terakhir sudah dilakukan sesuai

dengan metode pembelajaran serta pemberian penghargaan kelompok.

Berdasarkan penggunaan metode STAD dalam kegiatan pembelajaran didapat

melalui 2 tahapan penelitian yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian

proses adalah penilaian pengamatan terhadap individu siswa secara pribadi.

Sedangkan nilai hasil adalah penilaian siswa secara kelompok.
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5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang bisa digunakan untuk

peningkatan proses pembelajaran maupun penelitian yang berhubungan dengan

materi ini, diantaranya :

a. Kepada pihak sekolah di sarankan untuk dapat meningkatkan sarana dan

prasarana agar tujuan pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru dapat

tercapai dengan maksimal.

b. Kepada guru sebaiknya melakukan pendekatan kepada siswa untuk mengetahui

karakteristik dan tingkat tingkat kecerdasannya, agar tidak ada siswa dengan

kecerdasan yang rendah semakin tertinggal prestasinya dari siswa lain.

c. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya aktivitas guru dan siswa agar lebih

ditingkatkan guna mendapatkan pembelajaran yang lebih detail.
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