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Pembelajaran tari kreasi Lampung menggunakan model latihan inkuiri pada 
ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Seputih Mataram dilakukan untuk melihat 

proses dan hasil belajar pengembangan gerak tari Lampung dengan berlandaskan 

teori konstruktivistik. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif yang 

mengamati secara langsung proses dan hasil dari pembelajaran pengembangan 

gerak tari Lampung menggunakan model latihan inkuiri. Data yang diperoleh 

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 
Proses pembelajaran menggunakan model latihan inkuiri melalui 5 tahapan yaitu 

berhadapan dengan masalah, penggabungan data-verifikasi, penggabungan data 

eksperimen, mengatur merumuskan keterangan dan analisis proses penelitian. 

Hasil pembelajaran diukur dengan menggunakan proses pengembangan gerak tari 

dan hafalan gerak pada pembelajaran disetiap pertemuan serta dengan pengamatan 

praktik pada setiap akhir pertemuan. Berdasarkan nilai pengamatan praktik, 

terdapat dua orang siswa yang memperoleh nilai tertinggi yaitu 8 dengan kriteria 

baik. Sementara nilai terendah yaitu 6,5 dengan kriteria cukup dan siswa yang 

memperoleh nilai tersebut sebanyak dua orang. Adapun hasil belajar seluruh siswa 

memperoleh nilai rata-rata 7,35 dengan kriteria baik. Sehingga proses 

pembelajaran tari menggunakan model pembelajaran latihan inkuiri terlaksana 

dengan hasil yang baik. 

 
 

Kata kunci: model latihan inkuiri, pembelajaran tari, ekstrakurikuler. 



Lampung dance creation learning using an inquiry training model in 
extracurricular at SMA Negeri 1 Seputih Mataram was carried out to see the 

process and learn outcomes of Lampung dance movement development based on 

constructivist theory. This type of research is a qualitative descriptive study that 

observes directly the process and results of learning the development of dance 

movements in Lampung using an inquiry training model. The data obtained was 

done by observation, interviews, and documentation. The learning process uses an 

inquiry training model through 5 stages, namely dealing with problems, merging 

data-verification, combining experimental data, arranging to formulate 

information and analyze the research process. Learning outcomes are measured by 

using the process of developing dance moves and memorizing movements in 

learning at each meeting and by observing practice at the end of each meeting. 

Based on the value of practical observations, there were two students who got the 

highest score, namely 8 with good criteria. While the lowest score is 6.5 with 

sufficient criteria and two students who get that value. The learning outcomes of 

all students obtained an average value of 7.35 with good criteria. The dance 

creation learning process using an inquiry training learning model is carried out 

with good results. 
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MOTTO 

 

“Tat Tvam Asi” 
(Aku adalah kamu, kamu adalah aku) 

Semua makhluk adalah sama, bila kita menolong orang lain, menyayangi dan 

mencintai orang lain itu berarti kita menolong dan mencintai diri kita sendiri. 

(Upanishad) 

 

 

Biarkan orang mencudah, apabila masih bisa dihapus, maka hapuslah tidak perlu 
membalas. 

(Abah) 



 
57 

 

 

Segala puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan Para Leluhur 

yang selalu menjadi pelindung dan penuntun dalam jalan kehidupan. 

Kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta kasih dan sayangku kepada: 

 
 

Orang Tua 

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak akan 

pernah ternilai dan juga terimakasih atas doa yang selalu engkau panjatkan untuk 

keberhasilanku. Karya ini adalah salah satu tanda baktiku untuk kedua orang 

tuaku yang sangat aku cintai. 

 
Saudara-Saudaraku 

Terimakasih telah membantu dan memberi semangat serta memberi motivasi 

untuk kesuksesanku. 

 
Para Pendidikku Yang Ku Hormati 

Terimakasih atas segala ilmu dan bimbingan selama ini serta pengalaman 

untuk bekal menghadapi kehidupan. 

 
Teman Seperjuangan 

Terimakasih untuk kebersamaan, canda dan tawa serta seluruh proses yang telah 

kita lakukan bersama-sama dengan segala kasih sayang yang sangat berharga. 

 
Almamater Tercinta 

Universitas Lampung 



SANWACANA 
 

 

 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Hyang Widhi dan Para Leluhur yang telah 

memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk 

memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Skripsi ini 

berjudul “Penerapan Model Latihan Inkuiri Dalam Pembelajaran Tari Kreasi 

Lampung Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMA Negeri 1 Seputih Mataram”. 

Pada dasarnya skripsi ini disusun dari beberapa sumber akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari isi dan 

penyajiannya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan doa, 

bimbingan, motivasi, kritik dan saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. 

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih secara tulus 

kepada. 

1. Afrizal Yudha Setiawan, M.Pd., selaku dosen Pembimbing I terimakasih 

atas kesabarannya dalam memberi bimbingan, arahan, saran dan motivasi 

yang diberikan selama penyusunan skripsi ini. Semoga bapak selalu sehat 

dan diberikan kelancaran rezeki oleh-Nya. 

2. Goesthy Ayu Mariana Devi L, M.Sn., terimakasih atas kesabarannya dalam 

memberi bimbingan, arahan, saran dan motivasi yang diberikan selama 

penyusunan skripsi ini. 

3. Indra Bulan, S.Pd., M.A., selaku dosen Pembahas terimakasih atas saran 

dan kritik pada skripsi ini. 

4. Dr. Dwiyana Habsari, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah 

membantu penulis. 

5. Agung Kurniawan, S.Sn., M.Sn., selaku ketua Prodi Pendidikan Tari. 

6. Dr. Nurlaksono Eko Rusminto, M.Pd., selaku ketua jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni. 

7. Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan FKIP Universitas Lampung. 



 
57 

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Tari FKIP Universitas 

Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

9. Staff dan Karyawan Program Studi Pendidikan Tari FKIP Universitas 

Lampung terimakasih atas segala bantuannya. 

10. Kepala SMAN 1 Seputih Mataram, pelatih ekstrakurikuler tari, dan adik- 

adik yang sudah membantu dalam proses penelitian. 

11. Kedua Orang tua terimakasih atas segala hal yang telah diberikan kepada 

ku sebagai anak sulung perempuan. Terimakasih atas doa serta nasihat  

yang tak pernah padam. Terimakasih karena Bapak sudah menjadi pondasi 

dalam kehidupan ku. Semoga bapak selalu sehat dan bahagia. 

12. Motivasiku Bangtan Sonyeondan terimakasih telah memotivasi diri ini 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Borahae 

13. Sahabat terbaik Inge Dewi Wigati terimakasih sudah setia menemani 

berbagi kisah pilu, kisah bahagia, tertawa dan menangis bersama. 

14. Sahabat seperjuangan angkatan 2017 Ressy Aprilisa, Aji Maewan Atmaji, 

Desak Putu Wardani Kencana, dan Komang Dilla kenangan mulai dari 

propti, ujian-ujian, pengajuan proposal sampai skripsi, terimakasih atas 

waktu, bantuan dan dukungannya selama ini. 

15. Teman-teman Pendidikan Tari angkatan 2017, terimakasih atas solidaritas 

dan kebersamaan yang terjalin selama ini. 

16. Kakak dan adik tingkat Pendidikan Tari terimakasih atas bantuan dan 

kebersamaannya selama ini. 

17. Almamater Tercinta. 

18. Semua pihak yang telah membantu penyeselasian skripsi ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang 

telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkan. 

Bandar Lampung, 07 September 2021 

Penulis 

 
 

Trisna Asih Bhawantu 



 

 

 

 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL 

ABSTRAK ....................................................................................................................... ii 

ABSTRACK................................................................................................................... iii 
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................................ v 
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................ vi 
PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA .................................................................vii 
RIWAYAT HIDUP ..................................................................................................... viii 
MOTTO .......................................................................................................................... ix 
PERSEMBAHAN ............................................................................................................ x 
SANWACANA ............................................................................................................... xi 
DAFTAR ISI .................................................................................................................. xii 
DAFTAR TABEL.......................................................................................................... xii 
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

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

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................ 6 
1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................. 6 

1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................... 6 

1.5 Ruang Lingkup ...................................................................................... 7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 8 

2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................. 8 

2.2 Landasan Teori .................................................................................... 12 
2.3 Kerangka Pikir ................................................................................... 22 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 24 

3.1 Metode Penelitian ................................................................................ 24 

3.2 Fokus Penelitian .................................................................................. 25 
3.3 Sumber Data Penelitian ....................................................................... 26 

3.4 Teknik Pegumpulan Data .................................................................... 26 

3.5 Instrumen Penelitian ............................................................................ 30 

3.6 Teknik Keabsahan Data ...................................................................... 30 

3.7 Teknik Analisis Data ........................................................................... 31 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.............................................................. 35 

 

4.1 Lokasi Penelitian .......................................................................................... 35 

4.2 Penelitian ............................................................................................. 38 
4.3 Pelaksanaan Penelitian ........................................................................ 38 

4.4 Pembahasan Proses dan Hasil Penelitian ............................................ 46 

4.5 Temuan Penelitian ............................................................................... 53 

 

 

 

 

 



 
57 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 55 

5.1 Simpulan ............................................................................................. 56 

5.2 Saran .................................................................................................... 56 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 



DAFTAR TABEL 
 

 

 
 

Tabel 2.2.6 Tahapan Pembelajaran Latihan Inkuiri ............................................ 19 

Table 4.1 Siswa yang Mengikuti Ekstrakurikuler ................................................ 39 

Table 4.2 Penilaian Guru ......................................................................................... 45 

Table 4.4 Pengamatan Aktivitas Guru dalam Proses Pembelajaran....................46 

Table 4.5Lembar Pengamatan Kemampuan Siswa ............................................... 49 

Tabel 4.6 Nilai Proses dan Hasil Siswa .................................................................... 50 

Tabel 4.7 Nilai Hasil Siswa ....................................................................................... 51 

Tabel 4.8 Interval Presentase ................................................................................... 52 



 
57 

 

 

 

Gambar.1 Bagan Kerangka Pikir ........................................................................... 22 

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data .................................................................... 32 
 

Gambar 4.3.1 Guru Meminta Siswa Mempraktikan Hasil .................................. 44 
 

Gambar 4.6 Kurva Nilai .......................................................................................... 50 



I. PENDAHULUAN 
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1.1 Latar Belakang 

Peranan pendidikan sangat berpengaruh penting bagi proses peningkatan 

kemampuan daya saing suatu bangsa di mata dunia, hal ini sejalan  

dengan yang tertulis (Niswah & Widyaningrum, 2020: 2). Pendidikan 

menjadi pondasi dalam meningkatkan pengetahuan manusia. Pendidikan 

dalam sejarah manusia merupakan komponen penting dan sangat erat 

kaitannya dengan perjalanan hidup seorang manusia. Berdasarkan 

pemaparan tersebut, pendidikan memiliki peranan penting di kehidupan 

manusia. 

Pendidikan menurut Su’ud (2011: 10) diartikan sebagai upaya untuk 

membantu generasi muda dalam mencapai kedewasaan baik secara 

biologis, mental, intelektual, emosional, spiritual, maupun  sosial. 

menurut Undang-Undang sistem pendidikan nasional no.20 tahun 2003 

pasal 1 (Salahudin, 2013: 14) “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara”. 

Keberhasilan proses hasil belajar dapat dilihat dari hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik. Penerapan model pembelajaran menjadi salah 

satu aspek keberhasilan dalam proses pembelajaran. Upaya meningkatkan 

mutu pendidikan memerlukan inovasi dalam segi pembelajaran salah 

satunya model pembelajaran. Berbagai macam model-model 

pembelajaran inovatif yang dikembangkan oleh para ilmuan, terdapat 

pula teori dan implementasi di dalamnya. Kemajuan zaman menuntut 
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orang agar lebih kreatif dan inovatif. Sejak dini peserta didik sudah diajak 

untuk menjadi inovatif melalui penerapan model pembelajaran  di 

sekolah. 

Model pembelajaran merupakan suatu rancangan (desain) yang 

menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang 

kemungkinan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan 

atau perkembangan diri peserta didik (Sukmadinata & Syaodih, 2012: 

151) artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun 

tetap mengerucut pada tujuan khusus. Tujuan khusus yang  dimaksud 

ialah pencapaian dari proses belajar. Model pembelajaran digunakan 

pendidik agar peserta didik tidak mudah merasa jenuh ataupun bosan 

ketika jam pelajaran berlangsung. 

Pendidikan abad 21 merupakan sistem yang berusaha untuk memenuhi 

semua kebutuhan manusia yang hidup di abad ini. Salah satu model 

pembelajaran abad 21 yang inovatif ialah model pembelajaran yang 

menerapkan startegi inkuiri, model ini sesuai dengan perkembangan 

psikologi modern dimana belajar adalah suatu proses perubahan tingkah 

laku dengan adanya pengalaman. 

Pada zaman yang sudah modern ini banyak guru telah mampu 

memberikan cara belajar yang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini 

sejalan dengan yang dikatakan Dewi (2018: 44) bagi sebagian besar guru 

SMA menjadikan metode pembelajaran modern dan konvensional 

merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Setiap siswa memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar, terutama apabila 

ia dihadapkan pada situasi baru. Supaya mengetahui situasi itu siswa 

banyak mengajukan pertanyaan kepada guru atau orang lain. Hal ini tidak 

semua jawaban yang diberikan guru ataupun orang lain memuaskan bagi 

siswa sehingga ia berusaha untuk mengamati, mencoba, dan akhirnya 

menyimpulkan hasil percobaan yang telah ia lakukan. Keadaan ini tidak 
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jauh berbeda pada saat siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah. Ekstrakurikuler yang diikuti siswa bisa dalam bentuk akademik 

ataupun non akademik. Penelitian ini menfokuskan pada kegiatan 

ekstrakurikuler tari yang bentuknya berupa non akademik. 

 

Rasa ingin tahu siswa yang menjadikan landasan dasar dari 

perkembangan strategi inkuiri menjadi model pembelajaran latihan 

inkuiri. Model ini dikembangkan langsung oleh Richard Suchman sekitar 

tahun 1981. Model pembelajaran yang dikembangkan oleh Suchman ini 

akan membawa siswa pada serangkaian kegiatan yang mirip seperti 

kegiatan atau prosedur  kerja  yang dilakukan oleh para ilmuan (Sujana  

& Sopandi 2020: 59). Proses pembelajaran model latihan inkuiri 

memungkinkan para siswa ketika menghadapi masalah untuk 

mempertimbangkan hipotesis, melakukan pengumpulan data, dan 

menguji berbagai hipotesis untuk menghasilkan solusi yang paling 

mungkin dalam menangani masalah. 

 

Model pembelajaran latihan inkuiri menurut Joyce, Weil, & Calhoun 

(dalam Sujana & Sopandi 2020: 60) dirancang untuk membawa siswa 

langsung pada proses ilmiah melalui latihan yang meringkas proses 

ilmiah tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Proses latihan ini dapat 

berupa probing, pencarian, eksplorasi, dan investigasi. Masalah-masalah 

yang diberikan kepada siswa harus relevan dengan kehidupan nyata yang 

melibatkan pengetahuan. Pada proses pembelajaran tari yang akan teliti, 

masalah dapat berupa perkembangan ragam gerak tari dalam tari kreasi 

Lampung. 

 

Melalui pembelajaran seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman ilmiah bagi para siswanya, dapat meningkatkan produktivitas 

dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan keterampilan 

untuk memperoleh informasi baru, serta menganalisis informasi tersebut 

agar relevan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pendidik diharapkan 

dapat menjadi fasilitator, sebagai tempat siswa mencari bahan informasi 
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demi mewujudkan pembelajaran yang inovatif di era modernisasi ini. 

Pendidik dapat memberikan arahan terkait pertanyaan ataupun jawaban 

apa yang akan siswa dapatkan dengan mengeksplorisasi dan mencari tahu 

berbagai macam informasi yang berfokus pada siswa. 

 

Aspek pembelajaran seni tari tidak hanya difokuskan pada materi di 

dalam kelas, akan tetapi pembelajaran seni tari dapat dikembangkan pada 

saat siswa di luar kelas, sebagai contoh adanya ekstrakurikuler tari yang 

dijadikan wadah sebagai tempat peserta didik mengembangkan bakat dan 

keinginanya pada bidang seni tari. Kegiatan ekstrakulikuler merupakan 

salah satu program yang dimaksudkan  untuk  mengembangkan  salah 

satu bidang pelajaran yang diminati siswa,  berbagai  macam 

keterampilan dan kepramukaan diselenggarakan di sekolah di luar jam 

pelajaran. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah 

dengan sekolah lain bisa saling berbeda. Variasinya ditentukan oleh guru, 

siswa, dan kemampuan sekolah (Suryosubroto, 1997: 270). 

 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Seputih Mataram merupakan 

salah satu sekolah menengah yang ada di Lampung Tengah. Sekolah ini 

memiliki banyak ekstrakurikuler, salah satunya ialah ekstrakurikuler tari. 

Pada kegiatan ekstrakurikuler tersebut, guru menerapkan model 

pembelajaran inkuiri. Tujuan penerapan model pembelajaran tersebut 

adalah agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya. Penelitian ini lebih difokuskan pada pembelajaran tari kreasi 

Lampung dengan menggunakan model latihan inkuiri pada 

ekstrakurikuler seni tari di SMA N 1 Seputih Mataram. 

 

Pembelajaran tari di sekolah ini pendidik menerapkan pelatihan 

mengembangkan suatu gerak tari pakem sehingga siswa tahu bagaimana 

gerak tari kreasi tercipta. Peserta didik diberikan contoh perkembangan 

gerak, dan menjelaskan bagaimana caranya peserta didik dapat 

menganalisis gerak yang akan dilakukan peserta didik. Improvisasi gerak 

yang dilakukan siswa diharapkan dapat menjadi bekal siswa seyogyanya 
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ketika diluar sekolah dan bertemu dengan masyarakat pada kegiatan seni 

tari tubuhnya sudah terbiasa melakukan gerak bebas tapi terstruktur. 

 
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan 

pengamatan terhadap proses pelaksanaan pembelajaran seni tari pada 

kegiatan ekstrakurikuler dengan menggunakan model pembelajaran 

latihan inkuiri. Pengetahuan (knowlegde) pada pendidikan abad ke-21 

harus berjalan seiringan antara pengetahuan tradisional dan pengetahuan 

modern. Tari bisa dikatakan sebagai pengetahuan tradisional, sedangkan 

model yang digunakan dalam proses pembelajaran bisa dikatakan sebagai 

bentuk pengetahuan modern. 

Penelitian ini perlu dilakukan, karena kemampuan dan keterampilan yang 

sangat penting pada abad-21 meliputi inovasi dan kreativitas. 

Perkembangan zaman yang mengharuskan manusia untuk menjadi lebih 

inovatif dan kreatif, menjadi dasar adanya penelitian ini. Pembelajaran 

yang harus dilakukan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi 

kehidupan abad-21. Model pembelajaran latihan inkuiri yang 

dikembangkan oleh Suchman pada tahun 1981 ini akan membawa para 

siswa pada serangkaian kegiatan yang mirip dengan kegiatan yang 

dilakukan oleh ilmuan. 

Sebelumnya tentu saja siswa di sekolah tersebut sudah pernah 

mempelajari suatu tarian, baik tari tradisional ataupun tari kreasi 

Lampung. Pendidik mengajak siswa untuk mencoba hal yang baru yakni 

belajar bagaimana proses perkembangan gerak yang digunakan pada tari 

kreasi dengan model pembelajaran latihan inkuiri. Berlatih dan belajar 

bagaimana berkreasi bersama kelompok dan pendidik untuk mengetahui 

proses dari tari kreasi Lampung. Pendidik memiliki tujuan agar siswa 

mampu memahami proses perkembangan gerak dengan berlatih bersama 

pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 

Hasil dari penelitian ini mengetahui bagaimana proses dari penerapan 

model pembelajaran latihan inkuiri terhadap pembelajaran tari pada 
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kegiatan ekstrakurikuler SMA N 1 Seputih Mataram. Sudah sesuai 

dengan tahapan dalam model latihan inkuiri, yang nantinya mencapai 

hasil dan tujuan pembelajaran tari yang diharapkan. Sehingga pertanyaan 

yang tertulis pada rumusan masalah sudah terjawab melalui penelitian 

yang telah dilakukan. Serta tujuan dan juga manfaat dari penelitian telah 

dideskripskan dengan baik pada karya tulis ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka telah ditetapkan 

rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana penerapan model latihan 

inkuiri dalam pembelajaran tari kreasi Lampung pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Seputih Mataram ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalahnya, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan model latihan inkuiri 

dalam pembelajaran tari kreasi Lampung pada kegiatan ekstrakurikuler di 

SMA Negeri 1 Seputih Mataram. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1.4.1. Penelitian ini dapat menambah referensi penelitian dan pelatih 

pada kegiatan ekstrakulikuler dalam menggunakan teknik 

pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

1.4.2. Bagi siswa, penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran baru dan 

diharapkan siswa termotivasi agar lebih semangat dalam 

mempelajari tari-tarian yang akan dipelajari kedepannya. 
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1.4.3. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau landasan 

bahwasannya ada metode, model atau strategi yang bisa dijadikan 

bahan pembelajaran kepada siswa, agar siswa dapat dengan 

mudah mempelajari suatu tarian tanpa harus terpaku dengan 

keberadaan guru. 

 
1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ini mencangkup objek,subjek,tempat, dan waktu penelitian. 

1.5.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari kreasi 

Lampung dengan menggunakan model pembelajaran latihan 

inkuiri. 

1.5.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini ialah siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1 Seputih Mataram. 

1.5.3 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Seputih Mataram. 

1.5.4 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai 

bulan April tahun 2021. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 
Penelitian dengan judul “Penerapan Model Latihan Inkuiri Dalam 

Pembelajaran Tari Kreasi Lampung Pada Kegiatan Ekstrakurikuler di 

SMA Negeri 1 Seputih Mataram” belum pernah diteliti sebelumnya, 

namun penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan antara lain: 

2.1.1 Penelitian Agung Ayu Made Dewi (2020) 

 
Judul penelitian “Pembelajaran Tari Bedana Menggunakan Strategi 

Inkuiri Dedukasi Terbimbing Pada Ekstrakurikuler Di SMA Negeri 

11 Bandar Lampung”. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui 

bagaimana proses dan hasil dari proses belajar tari bedana siswa 

ekstrakurikuler selain tari dengan siswa ekstrakurikuler tari 

menggunakan strategi pembelajaran inkuiri deduksi terbimbing 

pada ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 11 Bandar Lampung. 

Metode yang digunakan adalah berbasis inkuiri deduksi terbimbing. 

Hasil pembelajaran diukur dengan menggunakan wiraga, wirama, 

wirasa dan hafalan gerak pada proses pembelajaran disetiap 

pertemuan serta dengan pengamatan tes praktik pada pertemuan 

akhir. 

Berdasarkan nilai pengamatan tes praktik, terdapat dua orang yang 

memperoleh nilai tertinggi yaitu 85 dengan kriteria baik sekali. 

Sementara. Sementara nilai terendah  yaitu  75  dengan  kriteria 

Baik dan siswa yang memperoleh nilai tersebut sebanyak tiga 

orang. Adapun hasil belajar seluruh siswa memperoleh nilai rata- 

rata 79,2 dengan kriteria nilai baik. 
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Penelitian Agung Ayu Made Dewi (2020) relevan untuk dijadikan 

referensi karena memiliki kesamaan dalam menganalsis kegiatan 

belajar mengajar pada pembelajaran tari di sekolah dengan metode 

abad-21 yakni penerapan inkuiri terbimbing. Adapun perbedaan 

posisi penelitian terletak pada  objek  material,lokasi  penelitian, 

dan kontribusinya. Objek material yang dikaji yaitu kreativitas 

gerak tari siswa dan Tari Bedana dan Tari Kreasi Lampung. Lokasi 

penelitian SMA N 11 Bandar Lampung dan SMA N 1 Seputih 

Mataram. Kontribusi yang diberikan berupa kreativitas gerak tari 

anak dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan ekseprimen gerak 

siswa mengekplorasi gerak tubuh bersama kelompok. 

 

2.1.2 Penelitian Lia Yuliati (2020) 

 
Judul penelitian “Strategi Pembelajaran Tari Untuk Anak Usia 

Remaja Di Sanggar Tari Kembang Sore”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengungkap dan mendeskripsikan strategi pembelajaran tari 

untuk anak usia remaja di Sanggar Tari Kembang Sore. 

Pembelajaran tari untuk anak usia remaja di Sanggar Tari Kembang 

Sore menjadi salah satu wadah bagi perkembangan anak usia remaja. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif. 

Subjek penelitian ini adalah pelatih dan peserta didik STKS Cabang 

Bantul dan Ranting Kalasan. Objek penelitian ini adalah kegiatan 

pembelajaran tari untuk anak usia remaja di STKS Cabang Bantul 

dan Ranting Kalasan. Teknik pengumpulan data dengan obsevasi, 

wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik validasi data 

yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan metode. 

 

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara mengumpulkan data, 

mengelompokan data, menjabarkan data, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola dan memilih yang penting kemudian 

membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses 

pembelajaran tari secara rutin hanya diadakan di Cabang dan 
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Ranting sanggar. Penggunaan Strategi Pembelajaran disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh STKS Pusat. 

Pembelajaran tari untuk anak usia remaja di Cabang Bantul 

menggunakan strategi pembelajaran kontekstual. Ranting Kalasan 

menggunakan strategi pembelajaran inkuiri dan kooperatif. Strategi 

Pembelajaran yang dipilih sudah tepat karena dapat meningkatkan 

kreativitas anak dalam memaknai serta menjiwai tari sesuai tujuan 

pembelajaran. 

Penelitian Lia Yuliati (2020) relevan untuk dijadikan referensi 

karena memiliki kesamaan dalam menganalsis kegiatan belajar 

mengajar pada pembelajaran tari. Adapun perbedaan posisi 

penelitian terletak pada objek material , lokasi penelitian , dan 

kontribusinya. Objek material yang dikaji yaitu analisis data di 

sanggar dan di sekolah dan kreatifitas siswa pada Tari Kreasi. 

Lokasi penelitian Sanggar Tari Kembang Sore dan SMA Negeri 1 

Seputih Mataram. Kontribusi yang diberikan berupa kreativitas 

gerak tari anak dalam kegiatan latihan tari di sanggar dengan 

ekseprimen gerak siswa mengekplorasi gerak tubuh bersama 

kelompok di sekolah. 

2.1.3 Penelitian Yuniarti (2017) 

 
Judul penelitian “Pengaruh Model Inkuiri Terbimbing Terhadap 

Respon Siswa Pada Materi Tari Kreasi Kelas IX”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh model inkuiri terbimbing . 

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 kelas yaitu kelas XI IPS 1 (kelas 

eksperimen) dan kelas XI IPA 1 (kelas kontrol) dengan jumlah 

siswa dari kedua kelas tersebut 80 siswa. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian eksperimen sungguhan. Subjek 

penelitian ini adalah pelatih dan siswa kelas IX MAN 2 Pontianak. 

Objek penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran tari siswa kelas 

XI di MAN 2 Pontianak. Teknik pengumpulan data dengan 

obsevasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik 
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validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan 

metode. 

 

Data hasil pretest-posttest siswa kelas XI MAN 2 Pontianak pada 

kelas kontrol tidak menerapkan model inkuiri terbimbing dan kelas 

eksperimen yang menerapkan model inkuiri terbimbing. Nilai rata- 

rata hasil pre-test siswa pada kelas kontrol adalah 33,80 dan rata- 

rata hasil post-test kelas kontrol adalah 47,90. Rata-rata hasil pre- 

test kelas eksperimen adalah 31,55 dan rata-rata hasil post-test kelas 

eksperimen adalah 71,10. Dengan demikian, rata-rata respon siswa 

pada materi tari kreasi dengan menerapkan model inkuiri 

terbimbing lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata respon 

siswa yang tidak dikenakan model inkuiri terbimbing 

(konvensional). 

Penelitian Yuniarti (2017) relevan untuk dijadikan referensi karena 

memiliki kesamaan dalam menganalsis kegiatan belajar mengajar 

pada pembelajaran tari. Adapun perbedaan posisi penelitian terletak 

pada objek material, lokasi penelitian, dan kontribusinya. Objek 

material yang dikaji yaitu analisis data di MAN 2 Pontianak dan 

SMA Negeri 1 Seputih Mataram. Kontribusi yang diberikan berupa 

pengaruh model pembelajaran dalam kegiatan latihan tari di kelas 

dengan eksperimen gerak siswa mengekplorasi gerak tubuh 

bersama kelompok di ekstrakurikuler. 
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2.2 Landasan Teori 

 
Proses belajar merupakan kegiatan yang kompleks yang dapat terjadi 

pada semua makhluk hidup dan berlangsung seumur hidup. Sejak 

masih bayi (bahkan masih dalam kandungan) hingga akhir hayat. 

Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah 

adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku 

tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif 

dan keterampilan (psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan 

sikap (afektif) (Dirman dan Juarsih, 2014: 4). 

 
Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Sebagaimana yang di 

kemukakan oleh (Majid, 2013: 33) belajar dimulai dengan adanya 

dorongan, semangat, dan upaya yang timbul dalam diri seseorang 

sehingga orang itu melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang 

dilakukan menyesuaikan dengan tingkah lakunya dalam upaya 

meningkatkan kemampuan dirinya. Dalam hal ini, belajar adalah 

perilaku mengembangkan diri melalui proses penyesuaian tingkah 

laku. 

 

2.2.1 Penerapan 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 

penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut 

beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan 

memperaktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya. 

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik 

secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk 
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mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Riant 

Nugroho Penerapan pada prinsipnya adalah cara yang 

dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan 

(Nugroho, 2003: 158). 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata 

penerapan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 

mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung 

arti bahwa penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh- 

sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai 

tujuan kegiatan. Pada penelitian ini penerapan digunakan 

sebagai suatu perbuatan mempraktekkan model pembelajaran 

latihan inkuiri. Untuk mencapai hasil dari proses pembelajaran 

di ekstrakurikuler tari. Peserta didik sebagai subjek dari 

penerapan model pembelajaran latihan inkuiri yang dilakukan 

oleh guru. 

 

2.2.2 Pembelajaran 

 
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Peran 

pendidik dalam lingkungan belajar untuk memberikan bantuan 

agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan 

kepada peserta didik (Budiningsih, 2004: 13). Pembelajaran 

harus memasukan variabel metode pembelajaran. Bila tidak, 

maka teori itu bukanlah teori pembelajaran. 

Hal ini penting sebab, banyak terjadi apa yang dianggap 

sebagai pembelajaran yang sebenarnya adalah teori belajar. 

Teori pembelajaran selalu menyebutkan metode pembelajaran, 

sedangkan teori belajar sama sekali tidak berurusan dengan 

metode pembelajaran. Penelitian ini akan menggunakan teori 

pembelajaran karena sesuai dengan model latihan inkuiri, 
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siswa membutuhkan proses pembelajaran agar tercapainya 

hasil tari kreasi pada ekstrakurikuler tari. 

Pembelajaran merupakan proses untuk membantu peserta didik 

agar dapat belajar dengan baik. Kegiatan pembelajaran terdapat 

kegiatan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode 

atau model untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

diinginkan. Pembelajaran lebih menekankan pada cara- cara 

untuk mencapai tujuan dan berkaitan dengan bagaimana cara 

mengorganisasikan isi pembelajaran, menyampaikan isi 

pembelajaran, dan mengelola pembelajaran. 

2.2.3 Model Pembelajaran 

 
Model pembelajaran merupakan sebuah bentuk atau gambaran 

dari proses pembelajaran, bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal hingga akhir. Adanya model pembelajaran 

memudahkan pendidik untuk menerapkan suatu strategi 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan proses dan 

hasil belajar. Belajar merupakan proses tahapan seseorang 

dalam menggali ilmu pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu 

secara permanen. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Dewi 

(2018: 46) belajar adalah suatu perubahan prilaku yang relatif 

permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu atau pun 

dari pembelajaran yang bertujuan direncanakan. 

Terdapat banyak sekali model pembelajaran yang dapat kita 

temui pada era modern ini. Model pembelajaran yang 

berkembang dapat membantu siswa dalam berpikir kreatif dan 

produktif. Bagi seorang pendidik model-model ini penting 

dalam merancang kurikulum pada siswa-siswanya. Model 

pembelajaran yang harus dianggap sebagai kerangka kerja 

struktural yang juga dapat digunakan sebagai pemandu untuk 

menciptakan suasana belajar yang kondusif. 
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Menurut Joyce & Weil dalam Rusman (2012: 133) “Model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran 

jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas agar lebih kondusif”. 

Model pembelajaran dapat dijadikan pilihan, artinya seseorang 

pendidik boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan 

efesien untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2.2.4 Prinsip-prinsip Pembelajaran 

 
Prinsip-prinsip pembelajaran dapat dikatakan juga pondasi 

untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, 

kemampuan guru dalam memahami prinsip-prinsip 

pembelajaran merupakan salah satu kompetensi yang harus 

diaplikasikan dalam aktivitas pembelajaran, guna mencapai 

hasil yang optimal. Terdapat berbagai teori tentang prinsip- 

prinsip pembelajaran yang telah dikemukakan para ahli yang 

memiliki persamaan dan perbedaan. Prinsip- prinsip yang 

relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar 

dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dimaksud 

adalah: perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan 

langsung, pengulangan, tantangan serta perbedaan individu (H. 

Gani Ali, 2014: 33). 

Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan 

pembelajaan tanpa adanya perhatian maka pelajaran tidak akan 

berjalan dengan semestinya. Motivasi mempunyai kaitan erat 

dengan minat, peserta didik yang memiliki minat terhadap 

bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan 

timbul motivasinya untuk mempelajari bidang studi tersebut. 

Keaktifan siswa serta keterlibatannya langsung dalam 

pembelajaran membantu proses pembelajaran menjadi 

sistematis. Pengulangan dan tantangan menjadi acuan bagi 
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peserta didik untuk berlatih secara berulang-ulang dan 

mengetahui bagaimana cara menangani hambatan yang  hadir 

di proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif. (H. Gani Ali, 2014: 37). 

Prinsip-prinsip pembelajaran sangat penting pada proses 

pembelajaran belajar merupakan suatu prilaku, dengan adanya 

prinsip proses belajar dapat berlangsung secara terarah dan 

terstruktur. Respon, keterlibatan dan keaktifan peserta didik 

merupakan prinsip dan juga aspek yang harus ada pada proses 

pembelajaran. Pada penelitian ini yang menerapkan model 

pembelajaran latihan inkuiri prinsip pembelajaran diharapkan 

dapat menjadi pelengkap upaya berjalan lancarnya suatu 

aktifitas belajar di ekstrakurikuler tari. 

2.2.5 Teori Konstruktivistik 

 
Tujuan umum dalam model latihan inkuiri ini adalah untuk 

membantu siswa dalam mengembangkan metode penyelidikan 

yang independen, tetapi mengikuti kaidah atau aturan-aturan 

yang digunakan para ahli dalam melakukan penyelidikan 

(Sujana, Atep & Wahyu Sopandi 2020: 3). Pada model ini 

konstruktivistik menjadi landasan berpikir (filosofi) 

pembelajaran konstektual. Manusia harus mengkontruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman 

nyata. 

Menurut Slavin (2006: 56) teori konstruktivistik adalah teori 

yang menyatakan bahwa peserta didik secara individual 

menemukan dan mentransformasi informasi kompleks, 

mengecek informasi yang baru terhadap aturan-aturan 

informasi yang lama, dan merevisi aturan-aturan yang lama 

bila sudah tidak sesuai lagi. Konstruktivistik salah satu filsafat 

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah 
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bentukan (konstruksi) kita sendiri. Pengetahuan bukan tiruan 

dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang 

ada. Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif 

melalui kegiatan seseorang dengan membuat struktur, kategori, 

konsep, dan skema untuk membentuk pengetahuan tersebut. 

Belajar menurut Danoebroto (2015: 65) adalah suatu filsafat 

belajar yang dibangun atas anggapan bahwa dengan 

menggabungkan pengalaman- pengalaman sendiri. Sedangkan 

teori konstruktivistik adalah sebuah teori yang memberikan 

kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari 

kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan 

keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang 

lain. Dari keterangan tersebut bahwa teori ini memberikan 

keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri 

kompetensi, pengetahuan, dan hal lain yang diperlukan guna 

mengembangkan dirinya sendiri. 

Teori konstruktivistik memahami belajar sebagai proses 

pembentukan (konstruksi) pengetahuan oleh yang belajar 

sendiri. Teori kontruktivistik dalam pembelajaran tari kreasi 

Lampung pada kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 

Seputih Mataram memberikan tahapan kepada siswa dan lebih 

menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali 

pengetahuan, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar 

merupakan tanggung jawab siswa, membantu siswa untuk 

mengembangkan bentuk dari ragam gerak tari Lampung. 

 

2.2.6 Model Pembelajaran Latihan Inkuiri 

 
Model pembelajaran latihan inkuiri merupakan hasil 

pengembangan dari strategi inkuiri. Strategi ini merupakan 

suatu strategi pembelajaran yang menfokuskan pada siswa. 
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Strategi ini mengajarkan siswa untuk lebih aktif dalam proses 

belajar baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Seluruh 

kemampuan siswa diterapkan pada proses pembelajaran. 

Akmad Sudrajat (2011) mengemukakan pembelajaran inkuiri 

merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan 

pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari proses 

berpikit kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses 

ini sering juga dinamakan pembelajaran heuristic, yang berasal 

dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein yang berarti “saya 

menemukan”. 

Siswa dalam menghadapi situasi baru akan termotivasi untuk 

menemukan jawaban atas masalah yang masih berupa teka-teki 

tersebut. Sementara guru dapat menggunakan kesempatan 

tersebut untuk mengajarkan prosedur penilaian sesuai dengan 

langkah-langkah model pembelajaran  latihan  inkuiri. 

Silaloho, Sahyar, dan Mariati (dalam Sujana Atep & Wahyu 

Sopandi 2020: 61) mereka menjelaskan pula bahwa model 

latihan inkuiri lebih memberikan siswa untuk berpartisipasi 

dalam memecahkan masalah fisika melalui pencarian fakta 

langsung, kemudian menggabungkan pengalaman dan 

keterampilan interpersonal (kelompok) untuk mendapatkan 

kesepakatan yang merupakan solusi dari masalah yang 

dihadapi. 

Model pembelajaran latihan inkuiri menurut Joyce, Weil, dan 

Calhoun (dalam Sujana Atep & Wahyu Sopandi 2020: 60) 

dirancang untuk membawa siswa langsung pada proses ilmiah 

melalui latihan yang meringkas proses ilmiah tersebut dalam 

waktu yang relatif singkat. Melalui pembelajaran ini siswa 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ilmiah, dapat 
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meningkatkan produktivitas dalam keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, meningkatkan keterampilan memperoleh 

informasi baru, serta menganalisis informasi tersebut agar 

relevan dengan kebutuhan. 

Sebagaimana model-model pembelajaran lainnya, latihan 

inkuiri memiliki tahapan-tahapan tertentu yang dapat 

digunakan untuk mempermudah pendidik dalam 

mengaplikasikannya pada pembelajaran kelas. Menurut 

Siddiqui (dalam Sujana & Sopandi 2020: 70) mengemukakan 

lima tahapan dalam model pembelajaran latihan inkuiri, 

diuraikan dalam Tabel 2.2.6 sebagai berikut. 

Tabel 2.2.6 Tahapan Latihan Inkuiri 
 

NO Tahapan-tahapan Kegiatan 

1 Menentukan masalah 

(Encounter with the 

problem) 

 Guru memberikan situasi 
masalah dikelas 

 Guru menjelaskan prosedur 
penyelidikan yang harus 
dilakukan oleh siswa. 

2 Pengumpulan dan verifikasi 

data ( Data gathering- 

verification) 

 Siswa mencobamengumpulkan 
informasi 

 Siswa akan mendapatkan 
banyak pengalaman 

3 Pengumpulan data melalui 

percobaan (Data gathering- 

experimentation) 

 Guru membimbing siswa 
dalam menghadapikesulitan 

 Guru menyadari berbagai jenis 
informasi yang 

didapatkan siswa 

4 Merumuskan penjelasan 
(Formulating an explanation) 

Guru memformulasikan berbagai 
aturan dan penjelasan kepada siswa 

5 Melakukan analisis 

terhadapproses penyelidikan 

(Analysis of 
the inquiry process) 

Guru mengarahkan siswa untuk 

menganalisis terkait cara-cara 

penyelidikan yang mereka lakukan. 
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Untuk melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan pengalaman 

langsung dari peserta didik dan praktik berkelanjutan melalui 

serangkaian kegiatan penyelidikan. Peserta didik tidak hanya 

menerima informasi dari guru, tetapi harus mengalami sendiri 

kegiatan penyelidikan dengan mengikuti langkah-langkah 

ilmiah serta teliti dan sistematis dalam proses pembelajaran, 

agar memiliki pemahaman yang mendalam mengenai suatu 

materi pembelajaran. Proses pembelajaran meskipun siswa 

terlibat aktif dalam kegiatan belajar namun, guru tetap 

memegang peranan penting dalam menentukan arah 

pembelajaran. Pada penerapan model pembelajaran latihan 

inkuiri ini guru memiliki peranan penting sebagai mediator dan 

fasilitator. 

2.2.7 Tari Kreasi Lampung 

 
Tari kreasi adalah tarian daerah yang diinovasikan dalam 

bentuk karya baru. Tari kreasi merupakan perkembangan dari 

tari yang sudah ada sebelumnya. Hal ini biasanya pengkarya 

menggunakan stimulus salah satu tari Lampung, hal ini sejalan 

dengan yang dikatakan (Anggraini & Hasnawati, 2018). 

Stimulus dalam membuat tarian tidak hanya berasal dari tarian 

yang sudah ada dan juga dari cerita rakyat, tetapi juga bisa 

menggarap tari yang distimulus melalui metode mimesis 

(peniruan), baik itu peniruan terhadap tingkah laku manusia 

maupun alam sehingga tari yang dikembangkan akan lebih 

beragam. 

Tari kreasi Lampung merupakan sebuah produk inovasi dari 

tari tradisional Lampung. Kemudian tari tradisional 

dikembangkan oleh seniman kedalam bentuk karya baru. Pada 

proses perkembangan tari, seniman dapat mengembangkan 

gerak pada tari yang sudah ada. Tari kreasi Lampung ialah 

pengembangan dari tari tradisi asli masyarakat Lampung. Para 
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koreografer harus memperhatikan ciri khas gerakan-gerakan 

tari Lampung sehingga memudahkan dalam menciptakan suatu 

gerakan tari kreasi karena pada tahap koreografi gerakan- 

gerakan yang digunakan adalah gerakaan dari pengembangan 

tari tradisi Lampung. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

melihat proses dan hasil belajar peserta didik. Belajar 

mengetahui proses pengembangkan gerak dalam tari kreasi 

Lanpung dengan menggunakan model pembelajaran latihan 

inkuiri yang diterapkan oleh pendidik pada ekstrakurikuler tari 

di SMA Negeri 1 Seputih Mataram. 
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Penerapan Model Latihan Inkuiri Dalam Pembelajaran Tari Kreasi 

Lampung Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMA Negeri 1 Seputih 

Mataram 

Model Pembelajaran Latihan Inkuiri 

Ekstrakurikuler Tari SMA N 1 Seputih Mataram 

Teori Konstruktivistik 

Hasil 

Guru Siswa Siswa dapat menarikan dan 

mengetahui proses perkembangan 

gerak tari kreasi Lampung 

menggunakan model latihan inkuiri 

 

 

 

 

2.3 Kerangka Pikir 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1 Bagan Kerangka Pikir 

Proses 
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Berdasarkan kerangka pikir berjudul “Penerapan Model Latihan Inkuiri 

dalam Pembelajaran Tari Kreasi Lampung pada Kegiatan  

Ekstrakurikuler Di SMA Negeri 1 Seputih Mataram”, dalam 

pembelajarannya menggunakan model latihan inkuiri yang dilakukan 

dengan cara memberikan ragam gerak kepada siswa secara langsung 

maupun melalui video tari, adapun contoh ragam gerak tari lampung 

yang dapat dikembangkan yaitu: gerak sukhung sekapan, ngiu biyas, 

samber melayang, dan beberapa bentuk gerak tari Lampung lainnya. 

Memberikan contoh perkembangan gerak tari dan komposisi secara 

langsung maupun video, guru menjelaskan dan mempraktikan dari 

beberapa ragam gerak tari Lampung, dan siswa dapat menganalisis 

dengan anggota kelompok yang telah dibentuk. Siswa melakukan 

analisis gerak dan komposisi yang telah diberikan agar siswa dapat lebih 

memahaminya. Pembelajaran ini dilakukan pada ekstrakurikuler di SMA 

Negeri 1 Seputih Mataram dengan melibatkan guru seni budaya, siswa 

ekstrakurikuler tari dengan materi tari kreasi Lampung dalam suatu 

pembelajaran, pembelajaran ini akan membuat siswa lebih mengerti dan 

memahami tentang perkembangan gerak tari pada ekstrakulikuler tari. 

Teori yang digunakan adalah konstruktivistik yang bertujuan sebagai 

tahapan kepada peserta didik dan lebih menekankan pada proses dan 

kebebasan dalam menggali pengetahuan, adanya motivasi untuk siswa 

bahwa belajar merupakan tanggung jawab siswa, membantu siswa untuk 

mengembangkan ragam gerak tari Lampung, dan harapan untuk hasil 

yang diperoleh dari model latihan inkuiri siswa dapat menarikan dan 

mengetahui proses perkembangan dari ragam gerak tari Lampung. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 
 

3.1 Metode Penelitian 
 

Metode kualitatif digunakan untuk menggali data-data yang bersifat kualitatif. Metode 

ini lebih fokus memahami suatu kejadian yang diteliti, hal ini sejalan dengan yang 

dikatakan Gunawan (2016: 27). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan 

makna suatu peristiwa, interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut 

perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan 

untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam, karena penelitian ini merupakan 

proses kajian terhadap prilaku dan aktivitas guru dan siswa yang terlibat pada proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran latihan inkuiri. 

Berdasarkan penjabaran di atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alami atau berdasarkan fakta yang terjadi 

di lapangan merupakan penelitian yang bersifat naturalistik. Pengumpulan data yang 

dimaksud pada penelitan naturalistik ini yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data 

bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2016: 12). Pengumpulan data tersebut dari guru 

maupun lingkungan sekolah. 

Metode lapangan yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan  dokumentasi, 

metode kepustakaan yaitu buku, jurnal dan catatan lainnya. Metode ini digunakan  

untuk mengetahui proses pembelajaran dan hasil belajar ekstrakurikuler tari 

menggunakan model latihan inkuiri di SMA Negeri 1 Seputih Mataram. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2015: 9) penelitian kualitatif digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan 
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hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

 
3.2 Fokus Penelitian 

 
Fokus penelitian ini tertuju pada penerapan model pembelajaran latihan  inkuiri 

terhadap hasil belajar siswa dalam proses belajar secara berkelompok pada 

pembelajaran tari kreasi Lampung di SMA Negeri 1 Seputih Mataram. Objek formal 

dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran latihan inkuiri, dan objek 

material pada penelitian ini yaitu proses pembelajaran pengembangan gerak pada gerak 

tari yang sudah ada, sehingga siswa dapat mengetahui bagaimana proses pengembangan 

gerak tari tradisi sehingga menjadi Tari Kreasi Lampung. Lokasi dan Sasaran 

Penelitian. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang menerapkan model pembelajaran 

latihan inkuiri. Pengambilan lokasi penelitian ini dilakukan pada kegiatan 

ekstrakulikuler tari SMA Negeri 1 Seputih Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat proses dari kreativitas siswa SMA Negeri 1 Seputih Mataram dalam 

mempelajari dan mengembangkan ragam gerak suatu tarian daerah. SMA Negeri 1 

Seputih Mataram merupakan salah satu sekolah negeri yang menghadirkan 

ekstrakulikuler tari sebagai wadah untuk mengembangkanbakat siswa-siswi di sekolah. 

Sasaran penelitian atau objek oleh peneliti ialah siswi-siswi yang aktif mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler tari di sekolah. 

 

 

3.3 Sumber Data Penelitian 

 
Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh (Arikunto 1998: 144). 

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

didapatkan secara langsung melalui tahap observasi dan wawancara yang akan 

dikumpulkan menjadi sumber data, adapun yang menjadi sumber data sekunder ialah 

kemampuan siswi dari proses hingga hasil pembelajaran tari kreasi Lampung dari tahap 
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dokumentasi pada penelitian. Sumber data sekunder ini dapat dikatakan sebagai data 

yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen hasil penelitian,  dan  dokumentasi  

baik dalam bentuk foto ataupun video proses pembelajaran tari kreasi Lampung pada 

kegiatan ekstrakurikuler di SMA N 1 Seputih Mataram. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 
(Sugiyono, 2013: 224) mengungkapkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

3.4.1 Observasi 

 
Observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data yang digunakan pada 

penelitian ini. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan 

maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena 

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 

penelitian. Jogiyanto (2008) observasi merupakan cara atau pendekatan untuk 

memperoleh informasi primer dengan aturan mengamati langsung objek datanya. 

Tujuan observasi ialah menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

objek penelitian, lalu mengambil kesimpulan yang disusun dalam sebuah laporan 

yang relavan dan bermanfaat sebagai sebuah materi pembelajaran dan penelitian. 

Observasi yang lakukan ialah observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak 

ikut dalam objek penelitian sedangkan peneliti hanya menjadi pengamat saja. Hal- 

hal yang diobservasi oleh peneliti antara lain, lokasi yang akan diadakannya 

peneltian yakni SMA Negeri 1 Seputih Mataram, pembelajaran tari kreasi 

Lampung di ekstrakulikuler sekolah, penerapan model pembelajaran latihan 
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inkuiri. 

 
Observasi non partisipan dilakukan peneliti ke sekolah SMA Negeri 1 Seputih 

Mataram yang diawali dengan pengajuan proposal dan permohonan izin akan 

diadakannya penelitian di sekolah tersebut. Pengajuan proposal akan dilaksanakan 

peneliti pada 10 Februari 2021. Observasi pertama kali dilakukan dengan 

menemui waka kurikulum, guru seni budaya, dan guru ekstrakulikuler tari 

sekolah. Observasi lanjutan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan 

rancangan penelitian penerapan model latihan inkuiri terhadap motivasi dan hasil 

belajar siswa SMA Negeri 1 Seputih Mataram. 

 

 

 

 
 

3.4.2 Wawancara 

 
Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki beberapa perbedaan dibandingkan 

wawancara yang biasa dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan 

Rachmawati (2007: 35) wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit 

perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada 

penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada 

penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan 

pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan 

informal. 

Wawancara merupakan tahap ke dua dalam teknik pengambilan data di dalam 

sebuah penelitian. Wawancara merupakan interaksi yang melibatkan penanya dan 

narasumber, dengan tujuan utnuk mendapatkan informasi yang diinginkan. 

Menurut Sugiyono (2016: 317) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. tentang perilaku, dan 
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makna dari perilaku tersebut. 

 
Wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, dan 

dilakukan kepada guru ekstrakurikuler tari disekolah untuk mendapatkan 

informasi terkait metode ajar yang digunakan sebelumnya dan informasi juga 

dijadikan sebagai salah satu data primer penelitian. Selanjutnya wawancara pada 

siswa sebagai subjek penelitian, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi bagaimana motivasi dan minat belajar siswa pada bidang seni tari. 

Sehingga, peneliti dapat mengetahui bagaimana latar belakang dari masing- 

masing siswa. Selanjutnya, wawancara kepada kepala sekolah dan waka 

kurikulum untuk mendapatkan informasi tentang sistem pembelajaran 

ekstrakulikuler tari di sekolah. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data terakhir pada sebuah penelitian. Hal 

ini sejalan dengan yang dikatakan Sugiyono (2012: 240) Dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya- 

karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian dapat berupa 

gambar ataupun foto, dan video untuk memperkuat keaslian suatu data yang 

diperoleh. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data berupa gambaran umum mengenai lokasi penelitian, foto  

dan video baik pada saat latihan, serta data yang diambil pada saat wawancara 

narasumber penelitian. 

Dokumentasi berupa foto dan video penerapan model pembelajaran latihan inkuiri 

pada pembelajaran tari di ekstrakurikuler digunakan untuk melengkapi data  

primer hasil wawancara dan observasi. Selain itu juga melakukan pengambilan 

data berupa gambar visual yang dilakukan melalui pendokumentasian gambar 

objek dalam bentuk foto dan video mengenai proses kegiatan pembelajaran 

menggunakan kamera digital yang dapat menjadi acuan penelitian  foto  dan  

video tersebut selanjutnya menjadi bahan pengamatan untuk memahami lebih 
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mendalam terhadap objek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 
Instrumen adalah alat ukur untuk mengumpulkan data oleh peneliti agar mendapatkan 

data yang akurat (Sugiyono, 2015: 151). Aspek yang telah diteliti dalam penelitian ini 

adalah proses pembelajaran dan hasil belajar pada ekstrakurikuler seni tari di SMA 

Negeri 1 Seputih Mataram. Instrumen penelitian yang digunakan untuk proses 

pengumpulan data ialah hasil lembar observasi, pedoman wawancara, dan pedoman 

dokumentasi yang akan dilakukan. 

 

Hasil penelitian ini mendeskripsikan proses dan hasil pembelajaran dari bagaimana 

siswa berlatih mengembangkan gerak tari kreasi Lampung yang sudah diajarkan oleh 

pelatih ekstrakurikuler dengan mengamati beberapa aspek untuk proses pembelajaran, 

penilaian proses kelompok dari guru dan penilaian siswa ekstrakurikuler seni tari dalam 

berproses dan menarikan tari kreasi Lampung. Adapun instrumen penelitian, panduan 

observasi, panduan wawancara, dan panduan dokumentasi dapat dilihat pada bagian 

lampiran. 

 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Data yang diperoleh di lapangan adalah fakta yang masih mentah yang artinya perlu 

diolah atau dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Setelah data diperoleh, hal selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah menguji 

keabsahan data yang didapatkan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan kriteria derajat kepercayaan data (credibility). Menurut Sundari,T 

mengemukakan derajat kepercayaan data atau validitas merupakan derajat ketepatan 
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antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. 

Derajat kepercayaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. 

Menurut Sugiyono (2012: 241) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi sumber berarti, untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Teknik 

triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai hal, yaitu 

menyamakan hasil dari wawancara dengan observasi, dan dokumentasi. Terdapat 

kesamaan atau perbedaan di antara ketiganya. 

Sumber yang dimaksud dalam hal ini adalah guru ektrakurikuler tari, dan seluruh siswa 

yang mengikuti kegiatan ektrakurikuler tari. Dari kedua sumber tersebut selanjutnya 

dilakukan kroscek untuk mendapatkan informasi atau data yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keabsahannya. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis 

interaktif seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman (dalam Rohman, 2011: 47) 

yaitu proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Proses analisis data ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu: tahap pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Agar lebih jelas, maka akan 

dipaparkan keempat tahap dalam proses analisis data sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Komponen analisis data model Miles & Huberman (Nugroho & Dwijayanti, 
2016: 94) 

 
3.7.1 Pengumpulan Data 

 
Data yang diperoleh dari hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, 

dirasakan, disaksikan, dialami, dan temuan tentang apa yang dijumpai selama 

penelitian yang merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap 

berikutnya. Data yang dimaksudkan adalah data yang berhubungan dengan 

permasalahan tentang bagaimana proses penerapan model pembelajaran latihan 

inkuiri dan hasil dari proses penerapan latihan inkuiri pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Seputih Mataram. 

3.7.2 Reduksi Data 

 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. 

Langkah pertama peneliti ialah mengumpulkan data hasil observasi, wawancara, 

dan dokumentasi mengenai Penerapan Model Latihan Inkuiri Dalam 
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Pembelajaran Tari Kreasi Lampung Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMA 

Negeri 1 Seputih Mataram. Langkah kedua yaitu menyeleksi data kemudian di 

klasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian. Langkah ketiga yaitu 

memilih data yang relevan dengan sasaran penelitian yaitu mengenai Penerapan 

Model Latihan Inkuiri Dalam Pembelajaran Tari Kreasi Lampung Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler Di SMA Negeri 1 Seputih Mataram. Langkah keempat 

menyederhanakan yaitu dengan cara menguraikan data  yang akan  didapatkan 

dari hasil perolehan data. Selanjutnya data dianalaisis sehingga memperoleh data 

yang matang sesuai dengan sasaran penelitianmengenai Penerapan Model Latihan 

Inkuiri Dalam Pembelajaran Tari Kreasi Lampung Pada Kegiatan Ekstrakurikuler 

Di SMA Negeri 1 Seputih Mataram. 

3.7.3 Display atau Penyajian Data 

 
Data penelitian mengenai Penerapan Model Latihan Inkuiri Dalam Pembelajaran 

Tari Kreasi Lampung Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMA Negeri 1 Seputih 

Mataram disajikan secara deskriptif baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam 

bentuk gambar, tabel dan kurva. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau 

kata-kata hasil wawancara dengan guru ekstrakulikuler tari, gambar atau foto-foto 

hasil dari observasi peneliti dari proses pembelajaran tari kreasi Lampung maupun 

yang berasal dari dokumentasi-dokumentasi milik sekolah, guru dan siswa 

ekstrakurikuler tari, serta grafik dan tabel yang berhubungan dengan data yang 

dibutuhkan untuk penelitian. 

3.8.4 Penarikan Kesimpulan 

 
Tahap penarikan kesimpulan ini menyangkut interpretasi, yaitu penggambaran 

makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya mencari makna dibalik data 

yang dihasilkan dalam penelitian serta menganalisa data kemudian membuat 

kesimpulan. Data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam susunan yantg 

sistematis tersebut kemudian dianalisa guna menghasilkan sebuah kesimpulan dari 
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penelitian mengenai Penerapan Model Latihan Inkuiri Dalam Pembelajaran Tari 

Kreasi Lampung Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMA Negeri 1 Seputih 

Mataram. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Simpulan 

 
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian, didapatkan simpulan 

mengenai bagaimana proses dan hasil dari pembelajaran pengembangan gerak 

tari Lampung pada ekstrakurikuler menggunakan model pembelajaran latihan 

inkuiri. Pada proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMA N 1 Seputih 

Mataram, secara keseluruhan merupakan bentuk pembelajaran yang berpusat 

pada guru dan siswa. Hal itu dapat dilihat pada setiap tahapan-tahapan model 

pembelajaran latihan inkuiri guru melakukan perencanaan dengan konsisten 

memberikan ragam gerak bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan model 

pembelajaran latihan inkuiri disetiap pertemuannya. Guru mendorong siswa 

untuk memberikan respons setiap pembelajarannya seperti guru menjelaskan 

ragam gerak tari Lampung siswa mengikutinya. 

Guru dan siswa membangun suasana pembelajaran yang aktif dengan saling 

bertanya jawab dalam kegiatan proses pembelajaran, guru dan siswa 

memproses seluruh informasi yang terkumpul dengan mengetahui kesulitan 

pada setiap proses yang dilakukan. Guru memberi informasi seperti siswa 

dapat mencari refrensi ragam gerak yang diberikan kepada siswa melalui 

media buku pelajaran maupun internet. Guru melakukan evaluasi pada setiap 

akhir pembelajaran dengan penilaian proses siswa setiap pertemuannya dan 

guru memberikan arahan untuk pertemuan berikutnya. Proses tersebut sesuai 

dengan teori konstruktifistik, yang mana dalam pembelajaran mengutamakan 

proses yang baik pembelajaran mengutamakan proses yang baik agar 

mendapakan hasil yang baik. 
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Pada proses penerapan model latihan inkuiri terdapat kemudahan serta 

kesulitan yang dilalui guru dan siswa. Kemudahan prosesnya dapat dilihat 

ketika siswa dengan mudah mengerti maksud dari tujuan pembelajaran. Siswa 

mencari referensi di youtube sebagai sumber dan media belajar. Kesulitan 

pada proses belajar ketika siswa belum sepenuhnya memahami apa itu proses 

pengembangan gerak. Sehingga, sering kali beberapa diantara siswa mencoba 

menunggu teman-temannya berproses terlebih dahulu baru mereka 

mengikutinya. 

Hasil pembelajaran menggunakan model pembelajaran latihan inkuiri pada 

pertemuan keempat penilaian praktik yang digunakan oleh guru meliputi 

penilaian mengenai bentuk gerak dan hafalan gerak. Berdasarkan nilai 

pengamatan praktik, terdapat dua orang siswa yang memperoleh nilai tertinggi 

yaitu 8 dengan kriteria baik. Sementara nilai terendah yaitu 6,5 dengan kriteria 

cukup dan siswa yang memperoleh nilai tersebut sebanyak dua orang. Adapun 

hasil belajar seluruh siswa memperoleh nilai rata-rata 7,35 dengan nilai 

kriteria baik. Berdasarkan penjabaran proses dan hasil pembelajaran tari kreasi 

Lampung pada kegiatan ekstrakurikuler di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran latihan inkuiri di SMA N 1 Seputih Mataram 

sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan model 

pembelajaran latihan inkuiri. 

5.2 Saran 

 
Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran untuk peningkatan proses 

pembelajaran. 

1. Saran Peserta Didik 

Saran untuk siswa agar dapat memanfaatkan waktu belajar dengan hal 

positif, siswa juga dapat membagi waktu degan kegiatan lainnya. Selain 

itu, siswa juga diharapkan dapat menambah wawasan dengan cara 

memperbanyak referensi terkait pengetahuan nama ragam gerak dan 
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mencari tau bagaimana menggerakannya dengan teknik yang benar. 

2. Saran untuk Guru 

Memberikan pengetahuan lebih dalam kepada siswa tentang proses 

pengembangan gerak . Guru dapat memperbanyak referensi baik dari 

internet atau video lain yang bisa didapatkan di event seni tari. Seharusnya 

menggunakan media video agar lebih menarik, jangan hanya memberikan 

pengetahuan secara lisan, ketika gurumemberikan suatu evaluasi kepada 

siswa di akhir pembelajaran sebaiknya guru memberikan secara lebih jelas 

dan perindividu. Hal tersebut dilakukan agar setiap siswa mampu 

mengetahui kelemahan yang dialami pada setiap pertemuannya secara 

individu, sehingga siswa mampu memperbaiki kelemahan tersebut pada 

pertemuan selanjutnya. 

3. Saran untuk Sekolah 

Menyediakan ruangan khusus tari dalam kegiatan pembelajaran, 

seharusnya memiliki ruangan tersendiri dalam kegiatan ekstrakurikuler, 

sehingga siswa dapat lebih nyaman dalam kegiatan pembelajaran dan tidak 

pindah-pindah tempat untuk latihan berproses. 

4. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran yang 

efektif dan efesien serta memenuhi tujuan pembelajaran. Penelitian ini 

dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya dan pembaca 

dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini untuk penelitian 

selanjutnya sebaiknya melakukan perkenalan sebelum penelitian dimulai 

dengan siswa agar siswa yang hadir dari disetiap pertemuan dapat dengan 

nyaman melakukan proses dan tidak terganggu dengan adanya peneliti 

sebagai pengamat. 
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