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Penelitian ini membahas tentang proses pembelajaran tatap muka terbatas yang 

terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tatap muka terbatas yang terdiri dari 

seluruh kegiatan persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran dengan studi kasus di SMK Negeri 1 Labuhan maringgai. Pendekatan 

dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah guru seni budaya, wakil kepala kurikulum dan 5 siswa di SMK Negeri 1 

Labuhan Maringgai. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan meliputi tahap 

reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.  Hasil 

penelitian ini didapatkan bahwa tahap persiapan terdiri dari sekolah mempersiapan 

protokol kesehatan dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) baru. Pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan dengan menerapkan pembelajaran 

tatap muka terbatas dan pembelajaran online. Pembelajaran tatap muka terbatas 

disekolah membatasi jumlah siswa 50% jumlah siswa dalam satu kelas dan dengan 

waktu yang terbatas. Bentuk evaluasi yang digunakan disekolah ini yaitu tes tertulis 

dengan dikirimkan melalui online. Tes praktik dilakukan secara tatap muka 

terbatas.  

 

 

 

Kata kunci: Pembelajaran, Tatap muka terbatas, Seni budaya.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

LIMITED FACE-TO-FACE LEARNING ON ART CULTURE SUBECTS: 

A CASE STUDY AT SMK NEGERI 1 LABUHAN MARINGGAI 

 

 

 

By 

 

 

Puri Amelia Mustika 

 

 

 

 

This study discusses the limited face-to-face learning process of preparation, 

implementation, and evaluation processes. It describes the bit face-to-face learning 

process consisting of all learning preparation activities, learning implementation, 

and learning evaluation with a case study at SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai. 

The approach in this research is descriptive qualitative. The study's data sources 

were teachers of cultural arts, co-head of curriculum, and 5 students at SMK Negeri 

1 Labuhan Maringgai. Data collection techniques used include observation, e-

interviews, and documentation. The analysis technique used consists of the data 

reduction stage, the data presentation stage, and the conclusion drawing stage. This 

study found that the preparation stage consisted of schools preparing health 

protocols and new learning implementation plans (RPP). Limited face-to-face 

learning is implemented by applying little face-to-face learning and online learning. 

Limited face-to-face learning in schools limits the number of students to 50% of the 

number of students in one class and with a limited time. This school's evaluation 

form is a written test sent online. Practical tests are conducted face-to-face limited. 

Key words: Learning, Face-to-face limited, Cultural arts. 
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“Wajar saja anda mempunyai ketakutan, tapi jangan sampai itu membuat anda 

lengah, apalagi mundur. Anda harus tetap maju dan fokus. Berharaplah untuk 

yang terbaik dan bersemangatlah. Buktikan bahwa andalah yang akan menang 

akan ketakutan anda” 

(Michelle Obama) 

 

 

 

 “kehebatan didapatkan dari proses tempaan. Karenanya, jangan menghina kerja 

keras seseorang saat sekarang. Karena, tentunya kerja keras itu akan menuai hasil 

pada akhirnya” 

(Sanjo Jendayi) 
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I. PENDAHULUAN I 

 

1.1 Latar IBelakang 

 

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui surat 

edaran nomor 4 tahun 2020 mengeluarkan kebijakan pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan pada masa darurat penyebaran covid-19, yaitu 

pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan tersebut merupakan langkah 

strategis agar pembelajaran tetap terlaksana di tengah adanya pandemi. PJJ 

biasa disebut juga pembelajaran online Banyak pihak menilai pembelajaran 

pembelajaran online berjalan tidak efektif (Ariani, 2021:79). Hal ini 

disebabkan banyak sekali kendala yang terjadi.  

 

Pembelajaran selama masa pandemi covid-19 ini, mengakibatkan perubahan 

yang luar biasa, seolah seluruh jenjang pendidikan 'dipaksa' untuk 

bertransformasi dan beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan 

pembelajaran dari rumah melalui media online.  Pembelajaran yang 

sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau konvensional diubah menjadi 

ke pembelajaran online. Selama ini pembelajaran online menimbulkan 

problematika dalam dunia pendidikan, karena kurang efektifnya 

pembelajaran tersebut.  

 

Nadim Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan 

Teknologi dalam Harian Kompas.com (18/03/2021), mengemukakan bahwa, 

semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin memberikan 

dampak buruk bagi peserta didik. Beberapa dampak yang ditimbulkan yakni 

adanya: (a.) Ancaman putus sekolah, resiko tersebut bisa saja terjadi akibat 

anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. (b) 
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Kekerasan orang tua terhadap anak yang jarang sekali terdeteksi selama PJJ 

berlangsung hal tersebut juga menyebabkan stress pada anak. (c) Hambatan 

pertumbuhan dan perkembangan: perbedaan perolehan kualitas yang terjadi 

selama masa PJJ menyebabkan kesenjangan perolehan kualitas pendidikan 

yang menyebabkan hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan (learning 

loss). Tidak semua siswa menguasai pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi 

serta pemerataan signal menjadi penghambat pembelajaran online. Jika 

pembelajaran seperti ini terus dilakukan akan sangat merugikan kualitas 

pendidikan di Indonesia.  

 

Sejalan dengan evaluasi dampak PJJ yang sangat mempengaruhi kualitas 

pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memperbolehkan 

pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas tetapi harus sesuai dengan 

Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menteri Pendidikan, 

Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. SKB 4 

Menteri tersebut diperkuat dengan instruksi menteri dalam negeri nomor 14 

tahun 2021 yang menyebutkan bahwa zona hijau, kuning dan jingga dapat 

melaksanakan pembelajaran PTM terbatas. Sedangkan zona merah wajib 

menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara online (lihat 

lampiran). Ada dua alasan mengapa kebijkan pembelajaran tatap muka di 

berlakukan menurut mentri pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar 

Makrim yang pertama adalah para pendidik dan tenaga kependidikan telah di 

vaksinasi dan yang kedua adalah mencegah lost of learning karena 

pendidikan di Indonesia sudah tertinggal dari negara lain selama pandemi 

(Pattanang dkk, 2021: 113) 

 

Metode pembelajaran tatap muka terbatas merupakan pembelajaran yang 

memadukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembelajaran berbasis 

dalam jaringan (daring). Kegiatan pembelajaran tatap muka di masa pandemi 

covid-19, memang berbeda dengan pembelajaran tatap muka atau 

konvensional (Nissa & Haryanto, 2020:101). pembelajaran tatap muka 

terbatas yang hendak dilaksanakan oleh sekolah wajib mengikuti ketentuan 
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dalam SKB 4 Menteri diantaranya: mendapat persetujuan dari pemerintah 

daerah setempat, menyediakan sarana penerapan protokol kesehatan, 

kapasitas kelas maksimum 50%, dan yang paling penting adalah persetujuan 

orang tua. Pada kebijakan yang dikeluarkan Kemdikbudristek, menyebutkan 

bahwa jika orang tua tidak mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran 

tatap muka terbatas maka sekolah tetap harus memberikan pembelajaran bagi 

mereka secara daring Kemendikbud.go.id (15/06/2020). Berdasarkan 

deskripsi tersebut dapat dikatakan bahwa persetujuan orang tua menjadi kunci 

terlaksananya pembelajaran tatap muka di sekolah. 

 

Proses PJJ dilaksanakan pada seluruh mata pelajaran disekolah, termasuk 

mata pelajaran seni budaya. Pembelajaran tersebut dinilai kurang efektif 

dikarenakan pelajaran seni budaya mengedepankan aspek pembelajaran tidak 

hanya pada ranah kognitif dan afektif saja akan tetapi lebih banyak pada ranah 

psikomotor. Ranah psikomotor berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya 

lari, melompat, melukis, menari, memukul, menempel, menulis, dan 

sebagainya, pada intinya mata pelajaran yang menuntut kemampuan praktik 

yang lebih menitikberatkan pada ranah psikomotor (Kemendikbud, 2020). 

Oleh karena itu pembelajaran praktik sangat memerlukan pembelajaran tatap 

muka. 

 

Metode pembelajaran tatap muka terbatas telah diterapkan di salah satu 

sekolah di kecamatan Labuhan Maringgai yaitu di SMK Negeri 1 Labuhan 

Maringgai. SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai adalah sekolah yang berlokasi 

di Jl. Karang Anyar, kec. Labuhan Maringgai, kab. Lampung Timur. Daerah 

kecamatan Labuhan Maringgai adalah termasuk salah satu daerah yang masih 

kurangnya pemerataan signal hal ini yang menjadi penghambat dalam 

pembelajaran online, ditambah orang tua siswa kesulitan untuk mengontrol 

anaknya belajar karena anak-anak cenderung malas belajar dan memilih 

untuk mengerjakan hal lainnya. Oleh karena itu sejak dikeluarkannya 

peraturan pemerintah mengenai pembelajaran tatap muka terbatas menjadi 

harapan dan solusi bagi pembelajaran khususnnya di SMK Negeri 1 Labuhan 
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Maringgai. Namun, karena pembelajaran tatap muka terbatas merupakan hal 

baru dalam dunia pendidikan perlu diadakanya penelitian ilmiah untuk 

melihat pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Negeri 1 Labuhan 

Maringgai pada mata pelajaran seni budaya. 

 

1.2 Rumusan IMasalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: 

Bagaimanakah Proses Pembelajaran Tatap Muka Terbatas: studi kasus di 

SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai? 

 

1.3 Tujuan IPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:    

Mendeskripsikan Proses Pembelajaran Tatap Muka Terbatas: Studi Kasus di 

SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai. 

 

1.4 Manfaat IPenelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan 

evaluasi akhir semester atau awal semester di sekolah khususnya pada 

mata pelajaran seni budaya pada pembelajaran tatap muka terbatas. 

1.4.2 Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk 

memperbaiki metode, model, maupun teknik pembelajaran yang tepat 

untuk diterapkan pada pembelajaran tatap muka terbatas pada mata 

pelajaran seni budaya di SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai. 

1.4.3 Bagi Penentu dan Pelaksana Kebijakaan   

Hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan atau 

evaluasi bagi penentu dan pelaksana kebijakan terhadap pembelajaran 

tatap muka terbatas di masa pandemi covid-19.  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1.5.1. IObjek IPenelitian 

Objek Penelitian ini yaitu Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada 

Mata Pelajaran Seni Budaya. 

1.5.2. ISubjek IPenelitian 

Subjek penelitian ini adalah Siswa Kelas X, Guru Seni Budaya, dan 

Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai.  

1.5.3. ITempat IPenelitian 

Penelitian ini bertempat di SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai. Jl 

Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung 

Timur.  

1.5.4. IWaktu IPenelitian 

Penelitian ini di lakukan di SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai pada 

bulan Desember 2021. 

 

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Uraian Kegiatan Waktu Kegiatan Aktivitas 

1. Observasi  15 November 2021 Observasi Pendahuluan 

2. Pelaksanaan 

Penelitian 

Desember 2021  

 

 

- Pertemuan Pertama  

- Pertemuan Kedua 

- Pertemuan Ketiga 

- Pertemuan Keempat 

  

3. Menyusun Laporan 

Hasil Penelitian 

Januari 2022 Mengolah data dan 

menyusun laporan hasil 

penelitian 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu  

 

Penelitian yang berhubungan dengan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

masih dilakukan karena topik penelitian ini tergolong masih baru. Namun 

tetap harus dilakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu guna 

menunjukkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Peneliti melihat 

beberapa judul penelitian terdahulu yang mendekati dengan topik yang akan 

diteliti sebagai bahan acuan pelaksanaan penelitian. Penelitian pertama 

dilakukan oleh Siti Faizatun Nissa dan Akhmad Haryanto jurusan PGSD 

Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul “Implementasi 

pembelajaran tatap muka terbatas di Masa Pandemi Covid-19 (2020). 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses implementasi pembelajaran 

tatap muka terbatas di masa pandemi covid-19 di SDN Sunarsih. Dalam 

penelitian ini peneliti melihat proses persiapan pelaksanaan dan evaluasi. 

Hasil penelitian ini adalah pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi 

covid-19 di SDN Suniarsih dapat dilaksanakan dengan Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan pada penyampaian 

materi. 

 

Penelitian kedua dilakukan oleh wayan suwece dan putu sandra devindriati 

Kusuma (2021), Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni 

Pertunjukan, Institute Seni Indonesia Denpasar. Berjudul “Strategi 

Pembelajaran Seni Budaya Pada Tatap Muka Terbatas di SMP Beringin Ratu 

Serupa Indah”.  Disimpulkan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas pada 

mata pelajaran seni budaya memadukan pembelajaran tatap muka terbatas 

dengan pembelajaran daring asingkron. Penelitian ini terfokus untuk mencari 
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strategi pembelajaran seni budaya pada tatap muka terbatas. Strategi yang 

didapatkan pada pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni 

budaya di penelitian ini yaitu menggunakan strategi berupa penerapan metode 

blended learning dan metode flipped classroom. Relevansi penelitian tersebut 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama - sama meneliti 

mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. pembelajaran tatap muka 

terbatas seperti ini sangat diperlukan untuk mempermudah pendidik dalam 

menyampaikan materi pembelajaran terkhusus materi praktik. Namun yang 

membedakan penelitian ini yaitu terfokus dalam strategi pembelajaran seni 

budaya pada tatap muka terbatas. 

 

Penelitian ketiga yaitu Penelitian ketiga yaitu pada penelitian Fani Puja 

Apriastuti, dkk (2021), Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, 

Universitas Tanjungpura, yang berjudul “Problematika Pembelajaran Daring 

Pada Mata Pelajaran Seni Budaya di SMA Negeri 11 Pontianak”. Tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan problematika pembelajaran daring. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembelajaran Seni Budaya di SMA 11 

Pontianak ini belum berlangsung dengan baik dikarenakan pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan secara daring, dimana menambah kesulitan guru 

dalam mengajar. proses pelaksanaaan pembelajaran dan penugasannya dalam 

mata pelajaran Seni Budaya, jarang menggunakan pertemuan melalui aplikasi 

pertemuan tatap maya berupa Googlemeet, Zoom atau sejenisnya, guru 

banyak menggunakan aplikasi aplikasi Whatsapp dengan memberikan materi 

dan tugas melalui aplikasi tersebut.  

 

Strategi membuat materi dalam bentuk video dan powerpoint terlebih untuk 

menyampaikan atau menjelaskan materi praktek sehingga siswa dapat 

menarik perhatian siswa. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah penggunaan aplikasi whatsapp dalam 

memberikan tugas dan materi, penelitian ini juga meneliti tentang 

pembelajaran seni budaya. Perbedaaan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah penelitian ini meneliti problematika dalam pembelajaran 
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daring saja dan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 

proses pembelajaran tatap muka terbatas.  

 

2.2. Pembelajaran  

 

Menurut (Dimyati dan Mudjiono dalam Sagala 2009: 61), pembelajaran 

merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk 

membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan 

sumber belajar. Pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting 

dalam pendidikan. Pembelajaran merupakan proses interaksi siswa dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

melibatkan adanya kegiatan belajar mengajar yang dapat menentukan suatu 

keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. 

 

Pembelajaran menurut (Briggs dalam Rifaii dan Anni 2012:157) adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sehingga siswa itu 

memperoleh kemudahan. Seperangkat peristiwa itu membangun suatu 

pembelajaran yang bersifat internal dan eksternal. UU No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 mengatakan bahwa 

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Suatu sistem, yang terdiri dari 

berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. 

Komponen tersebut, meliputi: tujuan, materi, model, metode dan evaluasi. 

Kelima komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru 

menentukan media, metode, model, serta strategi dan pendekatan yang 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran.  

 

Pembelajaran dilakukan agar siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Pembelajaran 

merupakan suatu proses yang melibatkan seseorang ikut serta terlibat secara 

langsung dengan tujuan untuk menghasilkan respon terhadap situasi tertentu 

(Sagala, 2011:61). Pembelajaran pada hakikatnya sangat terkait dengan 
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bagaimana membangun interaksi yang baik antara dua komponen yaitu guru 

dan peserta didik (Fitri, 2020:10). Pembelajaran melibatkan guru sebagai 

pemberi materi dan melakukan penilaian pembelajaran serta memberikan 

umpan balik terhadap proses dan evaluasi pembelajaran.  

 

Guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

kondusif, peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan memang sangat 

penting dikarenakan dalam bidang pendidikan ilmu pengetahuan terus 

berkembang. Siswa juga dituntut untuk berperan aktif mengikuti proses 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran baik secara tatap muka maupun 

secara online (Trisnawati, 2021:106). Untuk itu kedua element tersebut harus 

saling beperan aktif agar terciptanya pembelajaran yang efektif. Saat ini 

terdapat beberapa metode pembelajaran yang dilakukan disekolah guna 

menyesuaikan keadaan dan kondisi pembelajaran di Indonesia. Metode-

metode tersebut antara lain adalah Pembelajaran Tatap Muka, Pembelajaran 

Dalam Jaringan dan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. 

 

2.2.1 Pembelajaran Tatap Muka (Luring) 

 

Pembelajaran tatap muka merupakan pembelajaran yang 

konvensional, yang berupaya untuk menyampaikan pengetahuan 

kepada peserta didik yang mempertemukan guru dengan siswa dalam 

suatu ruangan untuk belajar yang memiliki karakteristik yang 

terencana, yang berorientasi pada tempat (place-based) dan interaksi 

social (Graham, 2019: 122). Berdasarkan paparan mengenai 

pengertian pembelajaran tatap muka maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tatap muka merupakan pembelajaran yang dilakukan 

secara langsung antara siswa dengan guru melakukan interaksi 

pembelajaran. Pembelajaran tatap muka merupakan salah satu 

pembelajaran yang baik untuk digunakan karena dengan pembelajaran 

tatap muka maka terjalin hubungan sosial yang erat antara siswa 

dengan guru, maupun siswa dengan siswa itu sendiri melalui proses 
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interaksi yang diciptakan dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan 

dari pembelajaran tatap muka ini adalah agar terciptanya perubahan 

diri atau jiwa dari peserta didik.  

 

2.2.2 Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) 

 

Pembelajaran daring merupakan pendidikan formal yang 

diselenggarakan oleh sekolah yang peserta didiknya dan guru yang 

berada di lokasi yang terpisah sehingga memerlukan sistem 

telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan 

berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya (Subron, 2019:3). 

Pembelajaran online juga dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk 

teknologi informasi yang diterapkan dibidang pendidikan dalam 

bentuk dunia maya (Khoirunnissa, 2020:16).  

 

Pembelajaran daring merupakan alternatif pembelajaran yang 

diterapkan di Indonesia agar pembelajaran tetap berjalan walau di 

tengah wabah virus covid-19. Pemerintah dengan cepat mengambil 

keputusan mengalihkan pembelajaran tatap muka ke pembelajaran 

online (daring), pembelajaran online pada dasarnya merupakan 

pembelajaran yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi virtual 

yang tersedia dengan alat bantu berupa smartphone yang 

terkonektivitas dengan jaringan internet. 

 

Berbagai platform digunakan sebagai alat bantu untuk mengakses 

pembelajaran, mulai dari Whatsapp Group, Google Classroom, 

Telegram, Zoom Meeting dan Platform lainnya. Pembelajaran daring 

ini timbul berbagai macam problematika (Fadilla dkk, 2021:48-60). 

Pada pembelajaran online siswa diharuskan memiliki perangkat 

pembelajaran seperti smartphone untuk mengakses platform 

pembelajaran, siswa juga harus memiliki jaringan internet yang 

memadai sehingga pembelajaran sangat tergantung terhadap koneksi 
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internet untuk menjalankan pembelajaran, selain hal tersebut 

kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi akan sangat 

berpengaruh terhadap pembelajaran online ini. Pembelajaran daring 

ini memiliki berbagai kendala yang dialami dari dalam diri guru 

maupun siswa itu sendiri maupun dari lingkungannya. Oleh karena itu 

pembelajaran tatap muka walau ditengah pandemi covid-19 sangat 

diharapkan. 

 

2.2.3 Pembelajaran Tatap Muka Terbatas  

 

Pembelajaran tatap muka terbatas adalah pembelajaran yang hanya 

dilakukan pada masa pandemi covid-19. Pembelajaran tatap muka 

terbatas adalah gabungan pembelajaran daring dengan pembelajaran 

luring. Berdasarkan surat keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri 

(lihat lampiran), pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan dengan 

syarat mengatur jumlah peserta didik di setiap kelas agar menjadi 

lebih sedikit dari jumlah normal yaitu 50% dari jumlah peserta. 

Pengaturan juga dilakukan pada meja dan kursi pelajar. Jumlah kursi 

dikurangi dan jaraknya diatur sesuai protokol kesehatan.  

 

Pembelajaran tatap muka terbatas ini pemahamannya yang benar 

adalah anak tidak perlu mengikuti pembelajaran penuh dalam sehari, 

tapi diatur sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing, jumlah 

harinya juga tidak harus setiap hari. Pemberian materi pembelajaran 

hanya yang intinya saja selebihnya tugas diberikan melalui dalam 

jaringan menggunakan media yang disediakan pada pembelajaran 

online. 

 

Kebijakan tatap muka terbatas bisa dilaksanakan apabila telah 

memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah diantaranya 

perangkat sekolah yakni guru dan seluruh staf TU telah melakukan 

vaksinasi tahap-1, dan juga wali murid telah mengizinkan anaknya 
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untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Sedangkan, jika saat 

pembelajaran tatap muka berlangsung kemudian ditemukan kasus 

covid-19 di sekolah, maka langkah yang perlu diambil adalah sekolah 

tersebut harus menghentikan pembelajaran tatap muka terbatas, 

kemudian melakukan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). Guru 

maupun keluarga besar sekolah yang mengalami sakit segera dirujuk 

ke Rumah Sakit terdekat, kemudian yang harus menjalani isolasi 

segera dilaporkan dan dikoordinasikan dengan gugus covid-19 

setempat untuk mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.  

 

Berdasarkan SKB Empat Menteri Panduan Pembelajaran tatap muka 

terbatas dilakukan dengan prosedur yaitu: Kondisi kelas, SMA, SMK, 

MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak 

minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) 

peserta didik per ruang kelas. Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap 

muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar atau shift 

ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan 

protokol kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. 

Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan menggunakan 

masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai. Cuci tangan pakai 

sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan 

(hand sanitalizer), menerapkan etika batuk dan bersin. 

 

Kondisi medis warga satuan Pendidikan Sehat dan jika mengidap 

penyakit penyerta (comorbid) dan harus dalam kondisi terkontrol, 

tidak memiliki gejala covid-19, termasuk orang yang serumah dengan 

warga satuan pendidikan. Menurut (Daryanto 2010:167) pengelolaan 

pembelajaran merupakan proses pembelajaran utuh dan menyeluruh 

yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi 

pembelajaran, termasuk evaluasi programnya dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan seperti yang telah ditentukan. 

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran merupakan 
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persatuan dari proses pembelajaran yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan dimaksudkan 

agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik nantinya, persiapan 

antara lain yaitu: Guru membuat RPP per semester yang disesuaikan 

dengan kurikulum. Sarana dan prasarana harus sesuai dengan protokol 

kesehatan, vaksinasi guru dan pegawai di yang ada di sekolah hingga 

mendapatkan izin orang tua siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap 

muka (Pattanang dkk, 2021:113). Vaksinasi yang dilakukan minimal 

tahap-1. 

 

Pelaksanaan meliputi seluruh hal yang mendukung pelaksanaan. 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun sebelumnya. Menurut Tjokroadmudjoyo 

(Dalam Oktabela, 2019:6), pelaksanaan merupakan proses dalam 

bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna 

mencapai suatu tujuan. Maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu 

program. Dalam pembelajaran tatap muka terbatas kebijakan 

ditetapkan oleh SKB empat menteri AKB Revisi ke 4 pembelajaran di 

semester genap TP 2020/2021 masa pandemi covid 19 diantaranya 

yaitu: 

1. Kurikulum tidak memberatkan siswa namun capaian kompetensi 

minimal tetap terpenuhi dengan penekanan ideologi Pancasila. 

2. Memberikan keleluasaan sekolah untuk memberikan inovasi 

yang bisa digunakan saat belajar” (Kemendikbud, 2020). 

3. Melaksanakan penilaian dalam seni tari berarti guru menilai 

sebuah tarian. (Abdurachman dan Rusliana, 1983:8).  

 

Penilaian atau evaluasi merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kegiatan belajar. Baik tidaknya proses penilaian atau evaluasi 

sangat bergantung pada guru dalam melaksanakannya. Selain guru 

terdapat komponen penting lainnya yaitu diantaranya siswa dan 

kurikulum. Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan satu 
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dengan yang lain dalam proses pembelajaran.  

 

Akan tetapi komponen kurikulum kerap mengalami perubahan yang 

menyesuaikan kondisi pendidikan. Berkaitan dengan perubahan 

kurikulum, guru sangat berperan penting dalam keberhasilan 

pembelajaran, guru juga harus mampu mencari solusi terhadap 

masalah pembelajaran yang belum tercapai agar pembelajaran dapat 

tercapai sesuai dengan tujuan yang telah dibuat selain itu penilaian 

juga termasuk memberikan tugas untuk mengukur keberhasilan suatu 

materi yang telah diberikan. 

 

Pada pembelajaran tatap muka terbatas yang tergolong baru guru 

dituntut untuk membuat cara pengevaluasian yang disesuaikan dengan 

kondisi pandemi oleh karena itu evaluasi pada mata pelajaran seni tari 

harus sesuai dengan RPP yang dibuat sesuai dengan kondisi pandemi 

covid-19. 

 

2.3. Seni Budaya  

 

Pembelajaran seni budaya memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan 

multikultural (BSNP, 2006: 225). Multilingual bermakna pada 

pengembangan diri secara kreatif. Multidimensional bermakna pada 

pengembangan beragam kompetensi seperti konsepsi, apresiasi dan kreasi 

dengan cara memadukan estetika, logika, kinestetika dan etika. Multikultural 

bermakna bahwa pendidikan seni menumbuhkan kesadaran dan kemampuan 

apresiasi. Mata pelajaran seni budaya merupakan mata pelajaran yang 

mengandung nilai estetika, kelompok estetika dimaksudkan untuk 

meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan 

mengapresiasi suatu keindahan serta harmoni.  
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Pembelajaran seni budaya yang diajarkan di sekolah umumnya mempelajari 

3 jenis seni, yaitu: seni musik, seni tari, dan seni rupa. Menurut Kristanto 

(2013: 43) mata pelajaran Seni budaya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

1. Seni rupa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak mencetak, 

dan sebagainya. 

2. Seni tari yang mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh 

dengan dan tanpa rangsangan bunyi, dan apresiasi terhadap gerak tari  

3.  Seni musik yang mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, 

memainkan alat musik, dan apresiasi karya musik.  

 

Pada pelajaran seni budaya guru tidak hanya memberikan sumber materi 

belajar pada ranah kognitif saja akan tetapi guru juga harus memberikan 

materi dalam ranah afektif dan psikomotorik. Hal ini juga yang membuat 

pembelajaran seni budaya lebih baik apabila diajarkan secara langsung karena 

lebih mengedepankan praktik. Hal ini dilakukan pembelajaran dapat 

tersampaikan dengan baik kepada siswa. 

 

2.4. Kerangka Berfikir 

 

Pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan karena pembelajaran online yang 

dilakukan pada masa pandemi pada kondisi tertentu belum berjalan dengan 

baik. Pembelajaran tatap muka terbatas termasuk sebuah strategi yang 

digunakan karena siswa yang malas melakukan pembelajaran daring, tidak 

mengerjakan tugas karena faktor tidak mengerti tugas yang diberikan. 

Terutama pada pembelajaran seni budaya yang lebih banyak menekankan 

kepada materi praktik akan sangat sulit karena kendala aplikasi pembelajaran 

yang kadang tidak mendukung. 

 

Pembelajaran tatap muka terbatas memiliki ketentuan yang berbeda dari 

pembelajaran tatap muka konvensional. Pembelajaran tatap muka terbatas 

terdapat tahap persiapan yang terdiri dari pembuatan Untuk mengetahui 
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penerapan pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Negeri 1 Labuhan 

Maringgai akan dilakukan penelitian ilmiah dengan kerangka berfikir 

dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir Penelitian 

 

Kerangka berfikir diatas menunjukan bahwa SMK Negeri 1 Labuhan 

Maringgai telah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas termasuk 

pembelajaran seni budaya. Hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan SKB 

empat menteri dalam rangka pembelajaran pada masa pandemi covid-19. 

Pembelajaran tatap muka terbatas yaitu pembelajaran yang menggabungkan 

antara pembelajaran pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. 

Metode tatap muka terbatas memiliki tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran 

yang meliputi, persiapan, pelaksanaan dan penilaian atau evaluasi, baik dari 

pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online dalam pembelajaran seni 

budaya. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan deskripsi pembelajaran 

tatap muka terbatas di SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai. 

Evaluasi 

Deskripsi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas  

di SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai 

Metode Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas Sesuai Dengan SKB 4 Menteri.  

Pembelajaran Online Pembelajaran Tatap Muka  

Pelaksanaan Persiapan 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan 

sebagai instrumen kunci (Khoirunissa, 2020:43). Penelitian deskriptif 

kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan memahami kondisi 

yang ada sesuai dengan yang dialami oleh subjek.  

 

Metode penelitian studi kasus merupakan metode untuk meneliti suatu objek 

atau fenomena penelitian secara mendalam dengan mengupas tuntas suatu 

permasalahan. Metode studi kasus ialah serangkaian kegiatan ilmiah yang 

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, 

peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, 

lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang 

peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut 

kasus adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, 

bukan sesuatu yang sudah lewat (Dewi dan hidayah, 2019: 3). Pada penelitian 

ini, penulis meneliti tentang pembelajaran dengan studi kasus di SMK Negeri 

1 Labuhan Maringgai yang sedang berlangsung secara tatap muka terbatas. 
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3.2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data 

primer dan sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer adalah jenis sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber langsung. Penulis mengumpulkan data dengan 

metode observasi dengan melakukan wawancara kepada guru seni 

budaya, waka kurikulum, dan siswa kelas X di SMK Negeri 1 Labuhan 

Maringgai.  

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah jenis sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara seperti (Dokumen, berkas-

berkas, dll.) 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut akan 

dijelaskan bagaimana teknik pengumpulan data tersebut dilakukan pada 

penelitian ini: 

 

1. Observasi 

 

Observasi merupakan suatu kegiatan merekam atau mencatat sebuah 

peristiwa menggunakan instrumen bertujuan untuk keperluan ilmiah 

maupun tujuan yang lain (Khoirunissa, 2020: 46). Observasi dilakukan 

untuk mengetahui tentang pembelajaran tatap muka terbatas dan 

persiapan pembelajaran sebagai data awal melalui observasi secara 

langsung. Data yang dikumpulkan melalui observasi dihasilkan 

berdasarkan pernyataan dari guru seni budaya dan siswa kelas X di SMK 

Negeri 1 Labuhan Maringgai mengenai pembelajaran tatap muka terbatas 
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yang merupakan suatu pembelajaran yang baru pertama kali 

diaplikasikan kepada siswa. 

 

2. Wawancara 

 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2016: 

186). Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

yaitu, pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dan 

narasumber, atau orang yag memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan. Penulis menggunakan wawancara terstruktur. 

 

Wawancara terstruktur merupakan wawancara, dengan mempersiapkan 

kisi-kisi pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada narasumber yaitu 

guru seni budaya, siswa, dan waka kurikulum guna memperoleh data 

informasi dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti terlebih dulu 

membuat daftar pertanyaan sebagai bahan dilakukannya wawancara. 

Namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan 

kondisi di lapangan. Pada penelitian ini, metode wawancara dilakukan 

untuk menemukan informasi tentang pembelajaran tatap muka terbatas 

dengan studi kasus di SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai. Wawancara 

dilakukan dengan waka kurikulum yaitu bapak Eko Nafarila S.Pd, guru 

seni budaya yaitu Komang Widi S.Pd dan 5 siswa kelas X, dengan proses 

pembelajaran tatap muka terbatas yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap 

persiapan, pelakasanaan, dan evaluasi. Tahap yang wawancara dilakukan 

dengan guru seni budaya, waka kurikulum dan siswa kelas X PBS di 

SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai. Berikut dibawah ini merupakan tabel 

pertanyaan yang akan diajukan.  

 

 

 

  



20 
 

 

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Untuk Guru Seni Budaya 

No Pertanyaan 

1. 
Sudah berapa lama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas 

dilaksanakan?  

2. 
Bagaimana teknis waktu pelaksanaan pembelajaran tatap muka 

terbatas? 

3. 
Apakah kendala yang dirasakan pada pembelajaran tatap muka 

terbatas? 

4. Apakah guru membuat RPP yang baru untuk pembelajaran tatap 

muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya? 

5. Bagaimana RPP yang baru sesuai dengan ketentuan pembelajaran 

tatap muka terbatas? 

6. Bagaimanakah sistem pembelajaran yang dilakukan dalam 

pembelajaran tatap muka terbatas? 

7. Apakah pembelajaran seni budaya yang dilakukan menggunakan 

metode pembelajaran tatap muka terbatas berjalan dengan 

maksimal? 

8. Apakah pembelajaran seni budaya cocok menggunakan metode 

pembelajaran tatap muka terbatas? 

9. Bagaimanakah proses evaluasi yang dilakukan pada pembelajaran 

seni budaya? 

10. Platform apa yang digunakan untuk pengumpulan tugas pada 

pembelajaran seni budaya melalui daring? 

11. Adakah saran media, metode, atau cara apa yang lebih cocok yang 

digunakan pada pembelajaran seni budaya pada pembelajaran tatap 

muka terbatas? 
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12. Apakah guru dan seluruh siswa menerapkan Protokol Kesehatan 

serta menggunakan masker selama proses pembelajaran? 

 

Tabel 3.2 Daftar pertanyaan untuk siswa kelas X  

No Pertanyaan 

1. bagaimanakah proses pembelajaran tatap muka terbatas pada mata 

pelajaran seni budaya? 

2. Adakah kendala dalam pembelajaran tatap muka terbatas pada 

mata pelajaran seni budaya? 

3. Aplikasi apa yang paling sering digunakan dalam pembelajaran 

tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya? 

4. Apakah pembelajaran tatap muka terbatas sangat membantu dalam 

pembelajaran dibandingkan pembelajaran online saja? 

5. Bagaimana proses pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya 

berlangsung? Baik secara daring maupun luring. 

6. Adakah kendala dalam proses beradaptasi dengan pembelajaran 

tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya? 

7. Apakah guru dan seluruh siswa menerapkan Protokol Kesehatan 

serta menggunakan masker selama proses pembelajaran? 

8. Bagaimana cara guru mengajar dalam pembelajaran tatap muka 

terbatas pada mata pelajaran seni budaya? 

9. Berapa lama waktu pembelajaran berlangsung apakah ada kendala 

tentang hal tersebut? 
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Table 3.3 Daftar Pertanyaan Untuk Waka Kurikulum  

No  Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama pembelajaran tatap muka terbatas diterapkan 

pada sekolah ini? 

2. Apakah pembelajaran tatap muka terbatas berjalan dengan baik? 

3. Adakah kendala dalam pembelajaran tatap muka terbatas? 

4. Bagaimana cara sekolah mengatur pembelajaran tatap muka 

terbatas? 

5. Apakah sekolah menerapkan protokol kesehatan dengan tertib? 

 

 

3. Dokumentasi  

 

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi atau data 

yang berupa file, foto kegiatan atau video. Metode dokumentasi 

bertujuan dalam memperoleh data informasi yang dilakukan peneliti 

adalah berupa dokumen-dokumen dan buku-buku serta kumpulan dari 

sejumlah penelitian atau pengamatan yang dilaksanakan langsung di 

lokasi penelitian (Sugiyono, 2015:240).  

 

Dokumentasi yang dipakai pada penelitian ini adalah dokumentasi 

kegiatan pada pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi 

covid-19. Pada penelitian ini, dokumentasi didapatkan melalui 

instrumen-instrumen wawancara. Instrumen wawancara dapat berupa 

buku catatan, perekam suara dan kamera. Buku catatan digunakan untuk 

mencatat hasil wawancara dengan narasumber agar tidak lupa atau 

bahkan hilang. Perekam suara juga digunakan untuk merekam 
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pernyataan-pernyataan dari responden atau orang yang terlibat dalam 

wawancara kamera digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan. 

 

 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam rangka memecahkan masalah penelitian untuk mendapatkan tujuan 

penelitian (Jakni, 2016:151). Instrumen penelitian digunakan sebagai cara 

untuk mengetahui bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas di mata 

pelajaran seni budaya di SMKN 1 Labuhan maringgai. Instrumen ini dibuat 

berdasarkan konsep pembelajaran luring dan daring serta memperhatikan 

keputusan SKB Empat Mentri. 

 

Tabel 3.4 Tahap Persiapan Tatap Muka Terbatas  

No Pertanyaan Deskripsi 

1. Bagaimana langkah guru 

mempersiapkan RPP dan mencari 

materi yang disesuaikan dengan 

pembelajaran tatap muka terbatas? 

 

(pertanyaan serta pengamatan 

pada poin ini ditujukan kepada 

guru seni budaya) 

2. Bagaimana cara sekolah 

memenuhi standar kesiapan 

pembelajaran sesuai daftar periksa 

seperti yang tercantum pada laman 

data pokok pendidikan (Dapodik)? 

(pertanyaan serta pengamatan 

pada poin ini ditujukan kepada 

waka kurikulum) 
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3. bagaimana dengan vaksinasi 

covid-19 yang diharuskan dalam 

pelaksannaan pembelajaran tatap 

muka terbatas di sekolah terhadap 

tenaga pendidik sudah diterapkan? 

(pertanyaan serta pengamatan 

pada poin ini ditujukan kepada 

guru seni budaya dan waka 

kurikulum) 

4. Bagaimana cara sekolah 

menyiapkan infrastruktur dalam 

rangka pemenuhan protokol 

Kesehatan yang ditetapkan? 

 

(pertanyaan serta pengamatan 

pada poin ini ditujukan kepada 

waka kurikulum) 

5. Bagaimana guru mempersiapkan 

kombinasi metode pembelajaran 

daring dan pembelajaran luring? 

 

(pertanyaan serta pengamatan 

pada poin ini ditujukan kepada 

guru seni budaya) 

6. Bagaimana cara sekolah 

mengatasi jika ditemukanya kasus 

covid-19 disekolah setelah 

dimulainya pembelajaran tatap 

muka terbatas? 

(pertanyaan serta pengamatan 

pada poin ini ditujukan kepada 

waka kurikulum) 

7. Bagaimana cara sekolah 

mempersiapkan satgas covid-19? 

(pertanyaan serta pengamatan 

pada poin ini ditujukan kepada 

waka kurikulum) 

8. bagaimana cara Sekolah 

menerapkan Pembatasan dalam 

pelaksanaan pembelajaran? 

(pertanyaan serta pengamatan 

pada poin ini ditujukan kepada 

guru seni budaya dan waka 

kurikulum) 
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Tabel 3.5 Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas  

No Pertanyaan Deskripsi 

1. Seperti apa pembagian rombongan 

belajar pada pembelajaran tatap muka 

terbatas di SMK Negeri 1 Labuhan 

Maringgai? 

(pertanyaan serta 

pengamatan pada poin ini 

ditujukan kepada waka 

kurikulum) 

2. Bagaimana penerapan RPP apakah 

telah disesuaikan pada kondisi 

pembelajaran tatap muka terbatas? 

(pertanyaan serta 

pengamatan pada poin ini 

ditujukan kepada guru seni 

budaya) 

3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

tatap muka terbatas apakah 

menggunakan kombinasi pembelajaran 

luring dan pembelajaran daring? 

(pertanyaan serta 

pengamatan pada poin ini 

ditujukan kepada guru seni 

budaya) 

4. Bagaimana protokol kesehatan 

diterapkan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung? 

(pertanyaan serta 

pengamatan pada poin ini 

ditujukan kepada guru seni 

budaya dan siswa) 

5. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

tatap muka terbatas pada mata 

pelajaran seni budaya? 

(pertanyaan serta 

pengamatan pada poin ini 

ditujukan kepada guru seni 

budaya dan siswa) 

6. Bagaimana protokol Kesehatan 

diterapkan selama pembelajaran 

praktik berlangsung? 

(pertanyaan serta 

pengamatan pada poin ini 

ditujukan kepada guru seni 

budaya dan siswa) 
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7. Bagaimana guru menyiapkan dan 

merancang pembelajaran seni budaya 

dengan keterbatasan waktu yang ada? 

(pertanyaan serta 

pengamatan pada poin ini 

ditujukan kepada guru seni 

budaya) 

8. Berapa lama waktu pembelajaran tatap 

muka terbatas dilakukan di SMK 

Negeri 1 Labuhan Maringgai? 

(pertanyaan serta 

pengamatan pada poin ini 

ditujukan kepada guru seni 

budaya) 

9 Kesulitan apa yang dihadapi ketika 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka 

terbatas pada mata pelajaran seni 

budaya di SMK Negeri 1 Labuhan 

Maringgai? 

(pertanyaan serta 

pengamatan pada poin ini 

ditujukan kepada guru seni 

budaya dan siswa) 

10. Bagaimana tanggapan siswa tentang 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka 

terbatas? 

(pertanyaan serta 

pengamatan pada poin ini 

ditujukan kepada siswa) 

 

 

Tabel 3.6 Instrumen Proses Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas  

No Pertanyaan Deskripsi 

1. Bagaimana proses evaluasi seni budaya 

pada pembelajaran tatap muka terbatas di 

SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai? 

Pertanyaan serta 

pengamatan pada poin 

ini ditujukan kepada 

guru seni budaya) 

2. Apa saja faktor pendukung dan 

penghambat pada pembelajaran seni tari 

Pertanyaan serta 

pengamatan pada poin 

ini ditujukan kepada 
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pada pembelajaran tatap muka terbatas di 

SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai? 

guru seni budaya dan 

siswa) 

3. Apa saja aspek penilaian nilai pada 

pembelajaran seni budaya? 

Pertanyaan serta 

pengamatan pada poin 

ini ditujukan kepada 

guru seni budaya) 

4. Metode pembelajaran kombinasi seperti 

apa yang diterapkan pada pembelajaran 

tatap muka terbatas? 

Pertanyaan serta 

pengamatan pada poin 

ini ditujukan kepada 

guru seni budaya) 

5. Teknik apa yang digunakan untuk 

melakukan evaluasi pembelajaran jarak 

jauh pada pelajaran seni tari? 

Pertanyaan serta 

pengamatan pada poin 

ini ditujukan kepada 

guru seni budaya) 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-

temuan hasil penelitian. Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan 

teknik yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. Menurut Miles dan Huberman (dalam 

Basrowi dan Suwandi, 2008 :209) ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam 

melakukan analisis data diantaranya dengan: 

 

1. Reduksi Data  

Tahap reduksi data berarti mengolah data atau menyederhanakan dan 

memfokuskan hal yang penting sehingga data tersebut menghasilkan 

informasi yang memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, peneliti memilih dan menyederhanakan data dari 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan 
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pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya di 

SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai.  

 

2. Penyajian Data  

Tahapan setelah data direduksi selanjutnya data disajikan dalam bentuk 

narasi atau deskripsi. Data-data yang dideskripsikan meliputi persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi pada pembelajaran tatap muka terbatas pada 

mata pelajaran seni budaya di SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah atau pertanyaan 

dari penelitian yang sudah didapatkan dari penelitian. Kesimpulan berisi 

deskripsi tentang tahapan-tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi 

pada pembelajaran tatap muka terbatas pada pembelajaran seni budaya di 

SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah uraikan diatas tentang 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada mata    pelajaran seni budaya: Studi 

Kasus di SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai. Maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut:  

Proses pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Negeri 1 Labuhan 

Maringgai telah mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan 

baik, mulai dari guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) hingga persiapan protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka 

terbatas menggabungkan pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap 

muka disekolah, metodeyang dipakai yaitu Flipped Classroom yaitu 

pembelajaran terbalik artinya siswa telah ditugaskan oleh guru pra kelas agar 

pada saat pembelajaran tatap muka disekolah berjalan dengan efektif. 

Pembelajaran daring yang digunakan adalah pembelajaran daring asinkron, 

yaitu pembelajaran daring yang terdapat jeda komunikasi antara pendidik dan 

peserta didik akan tetapi pembelajaran daring hanya sedikit digunakan dan 

lebih mengutamakan pembelajaran tatap muka disekolah.  

 

Proses evaluasi antara lain guru menggunakan tes tertulis dan tes praktik 

secara tatap muka langsung disekolah dan guru melakukan penilaian dengan 

menggunakan penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian praktik. 

Penilaian dilakukan dengan guru memberikan soal & siswa mengumpulkan 

bukti mengerjakan tugas melalui daring yaitu menggunakan aplikasi google 

classroom. Pembelajaran tatap muka terbatas disekolah digunakan hanya 

untuk materi praktik dan materi yang cenderung sulit dipahami siswa. 
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Pembelajaran tatap muka terbatas terbukti telah dilaksanakan dengan baik 

terlihat dengan nilai siswa yang meningkat dibandingkan dengan 

pembelajaran daring. Namun proses pembelajaran tatap muka terbatas masih 

menggabungkan pembelajaran daring, pembelajaran daring masih memiliki 

berbagai kendala seperti fasilitas smartphone, kuota, serta signal yang kurang 

stabil. Sehingga pembelajaran tatap muka disekolah, lebih diutamakan agar 

pembelajaran dapat tersampaikan dengan efektif.  

 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penelitian ini memberikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat berguna bagi pembelajaran tatap muka terbatas 

kedepannya. 

1. Bagi Sekolah   

Pembelajaran tatap muka terbatas lebih diterapkan lagi secara maksimal, 

dan mendukung baik dari segi sarana dan prasarana dan juga fasilitas agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik.  

 

2. Bagi Guru  

Dapat meningkatkan lagi mutu bahan pembelajaran agar proses 

pembelajaran tatap muka terbatas yang singkat dapat berjalan dengan 

maksimal dan dapat mengelola komunikasi yang baik melalui aplikasi 

whatsapp sehingga siswa tidak malas dalam mempelajarinya.  

 

3. Bagi Siswa  

Meningkatkan kesadaran akan tugas-tugas yang diberikan guru, agar 

dapat mempelajari materi dengan baik maupun mengerjakan soal dengan 

baik, baik secara daring maupun tidak secara daring. 

 

4. Bagi Pemerintah 

Meningkatkan lagi fasilitas internet khususnya pada daerah terpelosok, 

diharapkan agar daerah tersebut dapat terjangkau signal internet yang 

cukup, agar pembelajaran online dapat berjalan dengan baik. 
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