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ABSTRAK 

 

 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP  MUKA TERBATAS PADA 

MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DI SMP NEGERI 1 LABUHAN 

MARINGGAI 

 

 

 

Oleh 

 

Alfin Emarda Abadi 

 

Penelitian ini membahas tentang pembelajaran tatap muka terbatas pada mata 

pelajaran seni budaya dikarenakan wabah covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata 

pelajaran seni budaya di SMP negeri 1 Labuhan Maringgai. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah guru seni budaya dan 31 siswa kelas VIII 5 dan 24 siswa kelas VIII 7 SMP 

Negeri 1 Labuhan Maringgai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

meliputi reduksi data, penyajian data verifikasi. Hasil pada penelitian ini 

menunjukkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran 

seni budaya dilaksanakan dengan aturan protokol kesehatan dan pembelajaran  

berlangsung dengan metode blended learning, pada pembelajaran online guru 

menggunakan aplikasi Google classrom. 

 

Kata Kunci: pembelajaran tatap muka terbatas, seni budaya, blended learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF FACE TO FACE LEARNING LIMITED TO 

CULTURE ARTS AT SMP NEGERI 1 LABUHAN MARINGGAI 

 

 

 

By 

 

Alfin Emarda Abadi 

 

 

This study discusses face-to-face learning limited to cultural arts subjects due to 

the covid-19 outbreak. This study aims to describe the implementation of face-to-

face learning limited to cultural arts subjects at SMP Negeri 1 Labuhan 

Maringgai. This study used descriptive qualitative method. The sources of data in 

this study were art and culture teachers and 31 students of class VIII 5 and 24 

students of class VIII 7 of SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai. Data collection 

techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. 

Data analysis techniques used include data reduction, presentation of verification 

data. The results of this study show that the implementation of face-to-face 

learning is limited to cultural arts subjects carried out with health protocol rules 

and learning takes place using the blended learning method, in online learning the 

teacher uses the Google classroom application. 

 

Keyword: limited face to face learning, cultural arts, blended learning 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Coronavirus Disease (Covid-19) saat ini sudah menjadi bagian dari 

kehidupan manusia sejak menyebarnya wabah covid-19 di Indonesia pada 

bulan maret 2020 lalu, Virus ini sudah memberikan begitu banyak dampak 

bagi seluruh sektor kehidupan manusia (Limbong et al., 2021). Badan 

Kesehatan Dunia (WHO) menjadikan wabah virus ini sebagai pandemi 

global. Oleh karena itu Negara Indonesia  diharuskan menerapkan protokol 

kesehatan disegala sektor termasuk dalam sektor pendidikan. Berbagai  

kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah belum bisa memberikan dampak 

untuk menekan jumlah kasus covid-19 (Setiawan et al.,2021).  

 

Hal tersebut menuntut diberlakukannya tindakan preventif yang harus 

dilakukan diberbagai aspek kehidupan. Seluruh kegiatan yang mengharuskan 

adanya tatap muka sempat harus dihentikan dan dialihkan secara online. 

Sistem kerja dari rumah pun juga harus diterapkan oleh pemerintah, 

pembelajaran di sekolah juga harus dilaksanakan secara online. Pemerintah 

melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah 

menerapkan kebijakan baru yakni learning from home atau belajar dari 

rumah.  

 

Belajar dari Rumah (BDR) dilaksanakan dengan sistem Pembelajaran Jarak 

Jauh atau disingkat (PJJ). Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 

ayat 15, dijelaskan bahwa PJJ adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dengan guru dan murid terpisah serta menggunakan media  
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teknologi komunikasi, informasi untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 

Pelaksanaan PJJ dibagi menjadi dua pendekatan, yakni pembelajaran jarak 

jauh dalam jaringan/daring dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan/luring. 

Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring 

atau luring atau kombinasi keduanya). 

Melalui sistem pembelajaran daring ataupun online dapat memenuhi tujuan  

pendidikan dalam pemanfaatan teknologi informasi, untuk menunjang 

pelaksaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) perlu adanya beberapa perangkat 

pendukung seperti  perangkat komputer, laptop, atau gadget sehingga 

pembelajaran dapat terhubung langsung dengan internet (Apriastuti et al., 

2020). Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh juga dilaksanakan disegala tingkat 

pendidikan dari pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Serta 

proses pembelajaran dilakukan secara daring baik pada mata pelajaran teoritis 

ataupun praktik.  

Pada tahun 2021 untuk pertama kalinya pemerintah  membuat kebijakan baru 

yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) peraturan ini 

berlaku pada tanggal 11 Januari hingga saat ini, dengan penentuan disetiap 

level yang berbeda sesuai dengan laju kendali penularan covid-19 (Rizal et 

al., 2021). Pemberlakukan peraturan ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menurunkan aktivitas sosial masyarakat dan mengendalikan laju penularan 

covid-19 yang sangat tinggi di Indonesia (Sibuea, 2021). Ditetapkannya 

PPKM level 1- 4 sebagai aturan baru membuat beberapa sekolah di Indonesia 

yang berada pada level 1-3 sudah diizinkan untuk melaksanakan 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) pada jenjang pendidikan PAUD, 

SD, SMP, SMA. 

Beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung saat ini sudah berada pada level 3 

yang berarti laju penularan covid-19  sudah mulai terkendali. Sehingga 

kegiatan  pembelajaran dilaksanakan dilaksanakan secara tatap muka terbatas. 

Salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang saat ini sudah berada pada 

level 3 Pembatasan kegiatan masyarakat adalah Kabupaten Lampung Timur. 
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Beberapa sekolah di Kabupaten Lampung Timur sudah melaksanakan 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT).  

Peraturan ini ditetapkan berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sejak 7 September 2021. 

Salah satu sekolah yang sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas adalah SMPN 1 Labuhan Maringgai. Sekolah tersebut sudah mulai 

melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sejak 7 September 2021 

dengan berbagai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi menjaga 

keselamatan dan keamanan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada 

masa pandemi covid-19.  

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMPN 1 Labuhan Maringgai 

berlangsung pada semua mata pelajaran baik mata pelajaran teoritis maupun 

mata pelajaran praktik. Salah satu mata pelajaran yang biasanya dilaksanakan 

dengan praktik adalah mata pelajaran seni budaya. Terdapat berbagai tujuan 

pembelajaran pendidikan seni budaya yang diterapkan di sekolah yaitu 

afektif, kognitif, dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran seni budaya ini 

dapat diterapkan melalui kegiatan mengapresiasi dan berkreasi, pada kegiatan 

mengapresiasi siswa dapat mengamati dan mempelajari baik secara praktik 

atau teori sebuah pertunjukan kesenian sehingga mampu menghargai sebuah 

kesenian, sedangkan kegiatan kreasi siswa diharapkan mampu untuk 

mengkreasikan sebuah bidang seni sesuai dengan tingkat kemampuan siswa 

(Apriastuti et al., 2020).  

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMPN 1 Labuhan Maringgai 

karena sekolah tersebut berada di wilayah yang cukup terbatas dengan 

jaringan internet sehingga peneliti ingin mengetahui pelaksanaan adaptasi 

siswa dan guru pada pembelajaran seni budaya secara tatap muka terbatas. 

Adanya proses pembelajaran tatap muka terbatas di SMPN 1 Labuhan 

Maringgai, menuntut siswa dan guru untuk kembali beradaptasi dengan 

kegiatan pembelajaran baru yang tentu saja tidak sama dengan pembelajaran 

tatap muka biasa seperti sebelum pandemi covid-19, dikarenakan waktu tatap 
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muka antara guru dan murid yang sangat dibatasi serta pembelajaran yang 

dilaksanakan secara blended learning.  

Hal inilah yang menjadi kekhawatiran, dikarenakan proses adaptasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran harus dapat dirancang dengan cermat agar 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dapat terlaksana secara 

optimal dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. 

Berdasarkan paparan di atas maka perlu dilakukan penelitian yang lebih 

mendalam terkait dengan “Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

Pada Mata Pelajaran Seni Budaya Di SMPN 1 Labuhan Maringgai”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut :  

Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada mata 

pelajaran seni budaya di SMPN 1 Labuhan Maringgai ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dijelaskan tujuan penelitian ini 

adalah untuk :  

Mendeskripsikan Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas pada mata pelajaran seni budaya di SMPN 1 Labuhan Maringgai. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi peneliti, bermanfaat sebagai referensi penelitian sebagai bahan 

tambahan pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan pembelajaran 

tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya 

1.4.2 Bagi guru, dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan bahan 

pertimbangan bagi guru untuk menentukan strategi yang tepat pada 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran 

seni budaya 

1.4.3 Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tari Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan agar dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian ini 

sebagai bahan referensi. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1.  Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran tatap muka 

terbatas pada mata pelajaran seni budaya. 

1.5.2. Subjek penelitian ini adalah guru seni budaya dan siswa kelas VIII 5, 

kelas VIII 7 di SMPN 1 Labuhan Maringgai. 

1.5.3. Tempat Penelitian ini adalah SMPN 1 Labuhan Maringgai. 

1.5.4. Waktu dalam penelitian ini  dilaksanakan pada bulan Januari 2022. 

 

Tabel 1. 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian. 

 

No 

 

Kegiatan 

Waktu 

November 

2021 

Januari 2022 Februari 2022 

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

1. Observasi awal             

2. Penyusunan 

proposal 

            

3. Pelaksanaa 

penelitian 

            

4. Pengolahan data             

5. Penyusunan 

hasil penelitian 

            

 

  



 
 

 

 

 

II.      TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Penelitian 

Demi menghindari adanya duplikasi, peneliti melakukan penelusuran 

penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian terdahulu diperoleh 

beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Jurnal 

Andasia Maylana (2020) yang berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran Daring 

Dan Luring Dengan Metode Bimbingan Berkelanjutan Pada Guru Sekolah 

Dasar Di Teluk Betung Utara Bandar Lampung”. Penelitian ini berbentuk 

tindakan sekolah dengan metode deskriptif yaitu sebuah penelitian yang 

merupakan kerja sama antara peneliti dan guru untuk meningkatkan 

kompetensi guru agar menjadi lebih dalam pelaksanaan pembelajaran daring 

dan luring. Pada jurnal tersebut peneliti juga meneliti mengenai pelaksanaan 

pembelajaran.  

Penelitian yang dilakukan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian saat 

ini terletak pada aspek yang diamati yakni pelaksanaan pembelajaran, adapun 

letak perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian, karena objek yang 

akan dilteliti adalah pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata 

pelajaran seni budaya. 

Jurnal penelitian oleh Tyas Widyanti (2020) yang berjudul “Pelaksanaan 

Pembelajaran Daring Seni Budaya di Kelas VII SMP Negeri 7 Padang” 

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil belajar 

yang kurang maksimal karena guru dalam kegiatan pembelajaran tidak 

memperhatikan standar penyusunan materi pembelajaran daring.Penelitian ini 
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dengan penelitian yang dilakukan sekarang memiliki kesamaan dalam 

pelaksanaan pembelajaran seni budaya dan teknik pengumpulan data yang 

digunakan. Adapun perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan adalah 

objek penelitian yakni pembelajaran tatap muka terbatas.  

Jurnal penelitian oleh Mitra kasih La ode onde Dkk (2021) yang berjudul 

“Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (TMT) di masa 

New Normal terhadap Hasil Belajar Matematika di Sekolah Dasar”. 

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka 

terbatas pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Letak persamaan 

pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek yang akan 

diteliti yakni pemebelajaran tatap muka terbatas. Adapun letak perbedaan 

pada penelitian ini dan sekarang terletak pada hasil penelitian, menunjukkan 

analisis pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran 

matematika sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata 

pelajaran seni budaya. 

Jurnal oleh Wayan Suwece dan Putu Sandra Devindriati Kusuma (2021) yang 

berjudul “Strategi Pembelajaran Seni Budaya Pada Tatap Muka Terbatas Di 

Smp Beringin Ratu Serupa Indah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif atau penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati 

dan dapat dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Letak persamaan pada 

penelitian ini adalah jenis penelitian yakni kualitatif deskriptif dan juga 

meneliti mengenai pembelajaran tatap  muka terbatas pada mata pelajaran 

seni budaya. Adapun letak perbedaan pada penelitian ini adalah pada hasil 

penelitian, penelitian ini mendeskripsikan mengenai strategi yang digunakan 

oleh guru seni budaya dalam pembelajaran tatap muka terbatas sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti hanya membahas mengenai 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni 

budaya. 
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2.2 Teori dan Konsep 

 

Pada penelitian ini tidak menggunakan teori sebagai acuan. Namun 

menggunakan sebuah konsep penelitian. Konsep adalah sebuah istilah atau 

definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, 

keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi objek (Singarimbun,2015). 

Pada penelitian ini konsep yang digunakan adalah konsep pelaksanaan.  

   1. Pelaksanaan   

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) 

adalah perbuatan, cara, proses melaksanakan suatu sebuah rancangan atau 

keputusan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan yang sudah 

dirancang dengan secara terperinci dan cermat. Pelaksanaan adalah suatu 

proses rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan 

keputusan yang strategis untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan 

(Abdullah 2014). 

Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan yang disusun secara sistematis 

berdasarkan pada langkah-langkah tertentu untuk mencapai hasil yang 

diharapkan (Nana Sudjana, 2010). Pelaksanaan pembelajaran adalah suatu 

proses yang memiliki nilai edukatif sehingga dapat menghidupkan interaksi 

yang terjadi antara guru dan siswa (Syaiful Bahri dan Aswan Zain 2010 : 1). 

Interaksi dapat memiliki nilai yang edukatif apabila pelaksanaan 

pembelajaran dapat diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. 

Berdasarkan beberapa paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang terdiri dari keputusan, langkah, 

yang disusun secara sistematis dan matang untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan. Pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas terdapat 

berbagai rangkaian kegiatan yang sudah ditetapkan secara sistematis untuk 

menjadi panduan dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di 

masa pandemi covid-19.  

Terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh satuan pendidikan 
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dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang ditetapkan 

pemerintah dalam SKB 4 menteri (Kemendikbud, 2021) diantaranya: 

1. Pembelajaran pada  masa  covid-19 dilakukan melalui: 

a. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan 

protokol kesehatan 

b. Pembelajaran jarak jauh 

2. Tenaga pendidik diharuskan melakukan vaksin covid-19. 

3. Wali murid diperbolehkan memilih pembelajaran tatap muka terbatas 

atau pembelajaran jarak jauh. 

4. Kondisi kelas yang ditetapkan dalam pembelajaran tatap muka 

terbatas: 

a. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS, SD, MI, dan program 

kesetaraan: diharuskan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan 

jumlah siswa di dalam kelas maksimal 18 orang siswa. 

b. SDLB, MILB, SMPLB, MTSLB dan SMLB, MALB: 

diharuskan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan jumlah 

maksimal siswa dalam kelas 5 orang siswa. 

c. PAUD: diharuskan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan siswa 

dalam kelas maksimal 5 orang siswa. 

5. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan sistem (Shift). 

6. Aturan wajib yang harus dilakukan di lingkungan sekolah: 

a. Memakai masker kain sekali pakai atau masker 3 lapis untuk 

menutup hidung hingga dagu. 

b. Mencuci tangan menggunakan sabun. 

c. Jaga jarak aman 1,5 meter dan tidak melakukan kontak secara 

langsung seperti cium tangan. 

d. Menjaga etika ketika batuk dan bersin. 

7. kondisi medis warga satuan pendidikan: 

a. Kondisi tubuh sehat dan apabila memiliki penyakit penyerta 

wajib dalam kondisi yang terkontrol. 

b. Tidak mengalami gejala covid-19. 
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8. Kantin: 

a. Tidak diizinkan buka. Warga sekolah disarankan untuk 

membawa bekal dari rumah. 

b. Diizinkan buka namun dengan aturan protokol kesehatan. 

9. Kegiatan olahraga dan ekstrakulikuler: 

a. Tidak diizinkan di lingkungan sekolah, namun disaranakan 

tetap berolahraga di rumah. 

b. Diizinkan dengan  tetap menjaga protokol kesehatan. 

10. Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan: 

a. Tidak diizinkan adanya kegiatan selain pembelajaran, seperti 

orang tua yang menunggu siswa di sekolah, istirahat setelah 

pembelajaran usai, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, 

dan sebagainya. 

b. Diizinkan namun tetap menjaga protokol kesehatan. 

11. Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah diizinkan namun 

tetap menjaga protokol kesehatan. 

 

2.  Pembelajaran 

Pembelajaran adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik (Purnama, 2014). 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang terdiri atas berbagai komponen 

yang saling berhubungan, meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi. 

Keempat komponen tersebut perlu diperhatikan oleh guru dalan pelaksanaan 

pembelajaran (Rusman 2013: 1). 

Pembelajaran dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar 

mengajar antara pesera didik dan pengajar. Sedangkan pada Undang-Undang 

Sisdiknas pasal 1 butir 20 No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah interaksi 

timbal balik antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar 

(Hendrilianti, 2015). Pembelajaran dijelaskan pula dalam undang – undang RI 

tentang sistem pendidikan nasional tahun 2003 adalah proses interaksi peserta 
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didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan tertentu.  

Ciri-ciri pembelajaran adanya fasilitasi dan peningkatan dalam proses belajar 

peserta didik. Unsur kesengajaan dari pihak di luar individu yang melakukan 

proses belajar baik pendidik secara perorangan, atau kolektif dalam suatu 

sistem merupakan ciri utama dari pembelajaran. Interaksi antara peserta didik 

yang belajar dengan linkungan belajarnya, baik dengan pendidik, peserta 

didik lainnya, media atau sumber belajar lainnya harus ada unsur sengaja 

diprogramkan. Berdasarkan pernyatan tersebut dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran adalah aktivitas pengelolaan yang telah disusun dan dikelola 

untuk mencapai sebuah perubahan perilaku dari dalam diri manusia untuk 

mengambangkan dirinya. 

3. Pembelajaran Seni Budaya 

Seni Budaya adalah bidang seni yang memiliki cakupan yang sangat luas, 

terdapat beberapa cabang seni yakni seni rupa, musik, tari dan teater. Seni 

yang terintegrasi dengan budaya menghasilkan keragaman seni dengan 

berbagai ciri khas yang dimilikinya. Dalam mata pelajaran seni budaya, aspek 

budaya tidak dibahas secara tersendiri, tetapi terintegrasi dengan seni, oleh 

karena itu, mata pelajaran seni budaya pada dasarnya merupakan pendidikan 

seni yang berbasis budaya (Hendrilianti, 2015). Tujuan pembelajaran seni 

budaya mencakupi keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Tiga ranah tersebut pencapaiannya terangkum dalam proses 

pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi peserta didik dalam 

berapresiasi seni, berekspresi seni, dan berkreasi seni. Apresiasi mencakup 

ranah afektif, berekspresi mencakup ranah kognitif, sedangkan berkreasi 

mencakup ranah psikomotor (Raja, et al.,2021). 

 

Pendidikan seni tersebut terwujud dalam pembelajaran Seni Budaya dan 

wajib dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan. Hal ini sebagaimana diatur 
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dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 g 

bahwa setiap kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat mata pelajaran Seni Budaya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 19 Tahun 2005 Pasal 6 Ayat 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) No. 22 Tahun 2006, mengatur bahwa muatan Seni 

Budaya tersebut termasuk dalam cakupan kelompok mata pelajaran estetika. 

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan seni bersifat penting, dan 

wajib dilaksanakan secara maksimal di setiap jenjang pendidikan. Hal ini agar 

fungsi pendidikan seni dalam membentuk pribadi peserta didik yang 

harmonis dan mencapai multikecerdasan dapat berjalan maksimal (Jien Tirta 

Raharja, 2007). 

Pembelajaran seni budaya diterapkan untuk memberikan pengalaman estetik 

pada siswa dalam bentuk kegiatan berekpresi/berkreasi dan berprestasi. 

Perasaan estetik adalah suatu perasaan yang berhubungan dengan nilai 

kebersamaan, baik yang berupa kebersamaan alam maupun kebersamaan 

karya seni. Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain, hasil dari 

pembelajaran Seni budaya ini diharapkan dapat membentuk pribadi siswa 

yang harmonis dan memiliki multi kecerdasan (Rosala, 2016). Siswa dibentuk 

agar mampu mengembangkan bakat dan kreativitasnya sesuai dengan pilihan 

dengan potensi diri yang dimiliki para siswa. 

Tujuan akhir pendidikan seni budaya tidak hanya menciptakan siswa yang 

cerdas tetapi juga siswa yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap 

sesama. Materi dalam pembelajaran seni budaya tidak sekedar mengajarkan 

mereka ahli dibidang seni, namun harus memasukan nilai-nilai luhur yang 

akan membentuk siswa berperilaku berkarakter, sehingga karakter nilai-nilai 

bangsa dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Pembelajaran 

seni budaya di sekolah idealnya diberikan saling berkaitan antara seni musik, 

seni tari, seni rupa dan drama. Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh 

Depdiknas (2001: 7) bahwa pembelajaran seni meliputi semua bentuk 

kegiatan tentang aktivitas fisik dan cita rasa keindahan, yang tertuang dalam 

kegiatan berekspresi, bereksplorasi, berkreasi dan berapresiasi melalui bahasa 

rupa, bunyi, dan gerak (Kusumastuti, 2010). 
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4. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

Pembelajaran tatap muka terbatas adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah pada masa pandemi covid 19 dengan aturan   ketat yang 

sesuai standar protokol kesehatan (Kemendikbud, 2021). Terdapat berbagai 

aturan baru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Salah 

satunya adalah jumlah jam tatap muka terbatas yang harus dibatasi  dalam 

upaya mematuhi persyaratan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan 

yang harus dipenuhi dalam pertemuan tatap muka terbatas ini dimana kondisi 

kelas jarak minimal antar siswa 1,5 meter, pembatasan jumlah siswa dalam 

kelas, pembelajaran dilaksanakan dengan dengan sistem (shift).   

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas juga terdapat aturan yang 

harus dilaksanakan di seluruh lingkungan sekolah yaitu, tenaga pendidik 

diharuskan melakukan vaksinasi Covid 19, sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai wajib dilakukan pemeriksaaan suhu tubu, wajib menerapkan 

kebiasaan menggunakan masker, wajib mencuci tangan menggunakan sabun, 

menerapkan etika batuk/bersin, kantin tidak diizinkan untuk buka dan siswa 

membawa bekal masing-masing, setelah kegiatan pembelajaran berlangsung 

siswa diharuskan keluar kelas satu per satu dan orang tua tidak 

diperbolehkkan  menjemput siswa di dalam lingkungan sekolah. 

5. Blended Learning  

Blended learning merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan 

antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis internet 

(Rizkiyah, 2015). Penerapan  blended learning pada siswa diharapkan lebih 

mampu memahami materi pembelajaran. Blended learning pada intinya ialah 

penggabungan  pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka (face to face 

learning) dan secara e-virtual (e-learning). Pembelajaran online atau learning 

dalam blended learning kegiatan pembelajaran lanjutan dari pembelajaran  

yang dilakukan secara tatap (face to face) (Izzudin, 2012).  

 

Tujuan dikembangkannya blended learning adalah menggabungkan dari 

pembelajaran dikelas (tatap muka) dan pembelajaran online untuk 
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meningkatkan  proses belajar dengan aktif oleh peserta didik dan mengurangi 

jumlah waktu tatap muka di kelas (Husamah, 2014:21). Melalui blended 

learning pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, dan efisien. 

McGinnis ( Husamah, 2014:25) menyarankan 5 langkah-langkah yang perlu 

diperhatikan dalam dalam menerapkan blended learning yaitu: 

1. Guru menyampaian bahan ajar secara konsisten. 

2. Penyelengaraan pembelajaran harus dilaksanakan secara mandiri oleh  

peserta didik. 

3. Bahan ajar yang diberikan oleh guru harus selalu diperbarui (update). 

4. Alokasi waktu yang digunakan dalam pembelajaran online 50% dan 

pembelajaran tatap muka 50%. 

5. Guru berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Aplikasi pembelajaran yang digunakan oleh guru di SMPN 1 Labuhan 

Maringgai untuk mendukung metode pembelajaran blended learning adalah 

google classroom. 

6. Google Classroom 

Google classroom adalah aplikasi untuk mendukung pembelajaran yang dapat 

diperuntukan terhadap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk 

membantu dalam kesulitan pada penugasan tanpa menggunakan kertas  

(paperless) (Iskandar dkk, 2020: 144). Google classroom ialah sebuah 

aplikasi yang dapat menciptakan kelas pada jaringan internet. Google 

classroom juga menjadi sarana distribusi tugas, dan nilai pada proses 

pembelajaran (Herman dalam Japar, 2019: 169). 

 

Google classroom teramsuk kedalam pembelajaran inkuiri dikarenakan 

aplikasi google classroom melibatkan kemampuan siswa dalam mencari, 

memahami, menyelidiki, menganalisis, dan merumuskan hasil belajar (Gofur, 

2018: 10). Penggunaan aplikasi Google classroom dapat membantu guru 

untuk melaksanakan pembelajaran secara online. hal ini dikarenakan pada 

pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran dilakukan secara online dan 

offline. 
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(Salamah,2020) Terdapat Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru 

dalam pengaplikasian google classroom pada siswa.: 

1. Guru membuka website google kemudian masuk pada laman Google 

classroom. 

2. Mengunjungi classroom.google.com dan masuk. Pilih buat kelas apabila 

anda guru dan gabung kelas apabila anda siswa. 

3. Guru dapat memasukkan siswa secara langsung dalam kelas online atau 

berbagi kode pada siswa. Sebelumnya guru sudah memberikan informasi 

pada siswa bahwa kelas online akan dimulai di Google classroom. 

4. Guru dapat memberikan tugas atau membuat forum diskusi pada Google 

classroom. 

5. Selain menyampikan tugas dan diskusi. Guru juga dapat menyampaikan 

pengumuman pada Google classroom. 

6. Pada laman Google classroom siswa dapat melihat batas waktu 

pengumpulan tugas yang diberikan oleh guru. 

7. Guru dapat mengamati siswa yang belum menyelesaikan tugas yang sudah 

diberikan oleh guru. 

Adapun beberapa kelebihan dari penggunaan google classroom 

(Salamah,2020) sebagai berikut : 

1. Mudah untuk digunakan dikarenakan model desain dibuat sederhana agar 

mudah dipahami. 

2. Fleksibel untuk digunakan baik oleh pendidik maupun peserta didik 

diberbagai media internet yang tersedia. 

3. Dapat digunakan pada berbagai perangkat mobile. 

4. Menggunakan teknologi yang lebih profesional dan otentik untuk 

digunakan pada lingkungan belajar. 

 

7. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir digunakan mengarahkan alur jalannya penelitian yang akan 

dilaksanakan di SMPN 1 Labuhan Maringgai. Kerangka berpikir ialah 

pengertian sementara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek 

permasalahan (Sugiyono:2016). Objek permasalahan ini adalah pembelajaran 
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tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya. Kerangka berpikir pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berpikir Penelitian 

Kerangka tersebut menunjukkan objek yang diteliti adalah pembelajaran seni 

budaya di SMPN 1 Labuhan Maringgai. Pembelajaran seni budaya 

dilaksanakan secara tatap muka terbatas oleh guru dan siswa. Selama penelitan 

berlangsung akan diamati bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap  muka 

terbatas pada mata pelajaran seni budaya sehingga dari hasil pengamatan akan 

diperoleh deskripsi mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka 

terbatas pada mata pelajaran seni budaya berlangsung. 

 

     Pembelajaran Seni Budaya 

 

 

    Guru 

 

    Siswa 

 

        Pelaksanaan Tatap Muka Terbatas 

 

          Tatap Muka  Terbatas 

 



 
 

 

 

 

III.   METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan dan 

menjelskan masalah yang diteliti secara sistematis. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana data 

yang diperoleh dijabarkan menggunakan kata-kata dan gambar (Setiawan, 

2021). Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk pemecahan 

masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan objek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode ini digunakan untuk 

mendiskripsikan secara sistematis mengenai pelaksaan pembelajaran tatap 

muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya di SMPN 1 Labuhan 

Maringgai. 

 

Pada penelitian ini dilakukan langsung dengan peneliti sebagai pengamat 

yang akan mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yakni tahap persiapam dan 

pelaksanaan. Tahap persiapan mencakup kegiatan pra observasi untuk 

memilih masalah serta lokasi penelitian. Tahap penentuan judul dan topik 

penelitian dengan melakukan survei tempat untuk dijadikann objek penelitian, 

selanjutnya menentukan judul penelitian yang diikuti oleh rumusan masalah 

penelitian.  

Setelah penentuan judul, langkah selanjutnya adalah menyusun proposal 

penelitian untuk sidang proposal. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

peneliti menggunakan instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data tentang hasil penelitian di SMPN 1 Labuhan 
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Maringgai. Proses terakhir dalam tahap pelaksanaan adalah menganalisis 

serta mendeskripsikan hasil data dan melakukan penarikan kesimpulan. 

3.2 Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek asal data diperoleh. Secara umum sumber data 

diklasifikasikan menjadi tiga yakni (person) orang, kertas (paper), dan 

tempat(place) (Arikunto,2013: 172). Sumber data pada penelitian ini adalah: 

1. Person (orang) 

Sumber data diperoleh dari guru seni budaya, siswa di kelas VIII 5 dan 

VIII 7 SMPN 1 Labuhan Maringgai. 

2. Paper (kertas) 

Hasil wawancara dan hasil pengamatan pembelajaran seni budaya di 

SMPN 1 Labuhan Maringgai. 

3. Place (tempat) 

Sumber data diperoleh dari SMPN 1 Labuhan Maringgai sebagai tempat 

penelitian. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapat data yang akurat penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi 

Pengamatan adalah kegiatan mencatat secara cermat terhadap fenomena 

yang ada pada objek penelitian (Margono, 2010:158). Observasi 

digunakan untuk informasi langsung mengenai peristiwa yang terjadi 

ditempat penelitian. Observasi dilakukan untuk mencari tahu sarana dan 

prasarana, pembelajaran seni budaya, dan keadaan sekolah selama 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini observasi nonpartisipan yaitu, peneliti hanya sebagai 

pengamat jalannya pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada 

mata pelajaran seni budaya di SMPN 1 Labuhan Maringgai. 

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan 

melakukan pertemuan langsung dengan narasumber atau responden 
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(Sukmadinata,2006). Pada penelitian ini teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara tatap muka dengan manfaat membangun 

hubungan dengan responden. Jenis wawancara yang digunakan pada 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan sejumlah pertanyaan 

yang sudah disiapkan terlebuh dahulu (Tesa,2020). Pelaksanaan 

wawancara dilakukan dengan mewawancarai guru seni budaya,  2 orang 

siswa Kelas VIII 5  dan Siswa Kelas VIII 7 untuk mendapatkan informasi 

mengenai pelaksaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata 

pelajaran seni budaya di SMPN 1 Labuhan Mariggai. 

      Daftar Pertanyaan guru seni budaya dilihat pada tabel 3.1 

      Tabel 3. 1 Daftar pertanyaan untuk guru seni budaya 

No. Pertanyaan 

1. Nama lengkap bapak  siapa? 

2. Sudah berapa lama bapak mengajar di SMPN 1 Labuhan 

Maringgai? 

3. Sejak kapan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan? 

4. Berapa lama waktu pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas? 

5.  Menurut bapak adakah kendala-kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka terbatas? 

6.  Dalam proses pembelajaran materi seni budaya apa yang bapak 

berikan pada peserta didik? 

7. Apakah Media pembelajaran yang digunakan bapak dalam 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran 

seni budaya? 

8. Bagaimana proses bapak dalam pemberian tugas? 

9. Apakah ada metode khusus yang bapak gunakan dalam 

pembelajaran tatap muka terbatas? 
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10. Bagaimana proses bapak dalam melakukan penilaian terhadap hasil 

belajar dalam pembelajaran tatap muka terbatas? 

 

Daftar Pertanyaan siswa kelas VIII dilihat pada tabel 3.2 

       Tabel 3. 2 Daftar pertanyaan untuk Siswa kelas VIII 

No.  Pertanyaan 

1. Bagaimana menurut anda mengenai pembelajaran tatap  muka 

terbatas pada mata pelajaran seni budaya? 

2. Apakah dengan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini 

anda lebih memahami materi seni budaya? 

3. Apakah waktu kegiatan  pembelajaran dipersingkat? 

4. Apa saja penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di 

sekolah? 

5. Apakah kesulitan yang dialami selama pembelajaran tatap muka 

terbatas? 

6. Apakah anda mengalami kendala dalam beradaptasi dengan 

pembelajaran tatap muka terbatas setelah dua tahun pembelajaran 

dilaksanakan daring? 

7.  Apakah materi seni budaya yang diberikan oleh guru dalam 

pembelajaran? 

8. Bagaimana cara guru seni budaya mengajar tentang pembelajaran 

seni budaya selama tatap muka terbatas? 

9. Apakah menurut anda perbedaan pembelajaran daring & 

pembelajaran tatap muka terbatas? 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah salah satu cara pengumpulan data dengan hasil data 

berupa foto dan video mengenai data penelitian dan peristiwa yang terjadi 

di lapangan. Dokumentasi berupa foto dan video digunakan untuk 

menunjukkan secara keseluruhan proses pelaksaan pembelajaran. Foto 

dan video yang akan diambil adalah berupa kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka terbatas di SMPN 1 Labuhan Maringgai. Alat 

bantu yang digunakan adalah kamera handphone.  

 Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data 

berupa. 

a. Gambaran umum lokasi penelitian (visi misi sekolah, data siswa, 

data guru, sarana dan prasarana). 

b. Perangkat pembelajaran (RPP, media pembelajaran, materi ajar, 

buku nilai, dan absensi siswa). 

3.4 Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian merupakan sebuah media yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperoleh di tempat penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen 

pengamatan pelaksanan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata 

pelajaran seni budaya di SMPN 1 Labuhan Maringgai. 

3.4.1 Lembar Pengamatan 

     Lembar pengamatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata 

pelajaran seni budaya di SMPN 1 Labuhan Maringgai dengan 

menggunakan tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 3 Lembar Pengamatan Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas Pada Mata Pelajaran Seni Budaya 

No. Aspek yang 

diamati 

P1 P2 P3 P4 

1. Guru dan siswa 

menggunakan masker 

dalam KBM  
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2. Guru dan siswa menjaga 

jarak minimal 1,5 meter 

    

3. Jumlah peserta didik 

dalam kelas maksimal 

18 peserta didik 

    

4. Guru dan siswa mencuci 

tangan sebelum 

memasuki ruang kelas 

    

5. Membersihkan ruang 

kelas sebelum dan 

sesudah KBM 

    

6. Guru 

mengsosialisasikan 

mengenai protokol 

kesehatan 

    

7. Pemerikasaan suhu 

tubuh sebelum memulai 

KBM 

    

8. Kantin ditutup dan 

siswa membawa bekal 

makanan dari rumah  

    

9. Setelah KBM selesai. 

Siswa diarahkan untuk 

meniggalkan kelas satu 

per satu  

    

10. Wali murid menunggu 

di depan sekolah ketika 

menjemput siswa 

    

             Sumber : Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 

Tabel 3. 4 Lembar pengamatan langkah-langkah Pembelajaran 

Blended learning. 

No.  Aspek Yang 

diamati 

P1 P2 P3 P4 

1.  Guru menyampaian 

bahan ajar secara 

konsisten. 

 

    

2. Penyelengaraan 

pembelajaran harus 

dilaksanakan secara 

mandiri oleh  peserta 

didik 
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3. Bahan ajar yang 

diberikan oleh guru 

harus selalu 

diperbarui (update). 

 

    

4. Alokasi waktu yang 

digunakan dalam 

pembelajaran online 

50% dan 

pembelajaran tatap 

muka 50%. 

 

    

5. Guru berupaya untuk 

meningkatkan 

kualitas 

pembelajaran. 

 

    

              Sumber : Husamah (2014) 

Tabel 3. 5 Lembar pengamatan langkah-langkah Pengaplikasian 

Google classroom. 

No.  Aspek Yang 

diamati 

P1 P2 P3 P4 

1.  Guru membuka 

website google 

kemudian masuk pada 

laman google 

classroom. 

 

 

    

2. Mengunjungi 

classroom.google.com 

dan masuk. Pilih 

apakah Anda seorang 

guru atau siswa, lalu 

buat kelas atau 

gabung ke kelas. 

 

    



24 
 

 

3. Guru dapat 

menambahkan siswa 

secara langsung atau 

berbagi kode dengan 

kelasnya untuk 

bergabung 

    

4. Guru memberikan 

tugas mandiri atau 

melemparkan forum 

diskusi melalui laman 

tugas atau laman 

diskusi 

    

5. Guru juga dapat 

menyampaikan 

pengumuman atau 

informasi terkait 

dengan mata pelajaran 

yang akan dipelajari 

oleh siswa di kelas 

nyata 

    

6.  Siswa dapat melacak 

setiap tugas yang 

hampir mendekati 

batas waktu 

pengumpulan di 

laman tugas 

    

7. Guru dapat melihat 

dengan cepat siapa 

saja yang belum 

menyelesaikan tugas, 

serta memberikan 

masukan dan nilai 

langsung di kelas 

    

             Sumber : Salamah (2020) 

3.5  Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabasahan data digunakan untuk menjamin validitas data temuan di 

lapangan (Sukma, 2013 : 40). Penelitian ini menggunakan kriteria derajat 

kepercayaan (Credibility) dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali kebeneran informasi melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembelajaran 
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tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya di SMPN 1 Labuhan 

Maringgai. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali 

kebeneran informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3.6   Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah rangakaian kegiatan untuk menyusun data secara 

sistematis. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulam data di tempat 

penelitian dijabarkan dan disusun berdasarkan pola untuk memperoleh data 

yang penting untuk membuat sebuah kesimpulan agar mudah dipahami oleh 

pembaca (Sugiyono,2019:320). 

Peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan hasil 

akhir dari penelitian ini dijabarkan dalam bentuk uraian singkat sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Tahapan analisis data 

digambarkan sebagai berikut : 

1. Data Reduction (Reduksi data) 

Dalam hal reduksi data, peneliti memperoleh data mengenai pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya di 

SMPN 1 Labuhan Maringgai yang diperoleh dari observasi, wawancara, 

dan dokumentasi seperti foto dan video. Langkah utama dalam reduksi 

data yaitu penelitian lebih difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan 

judul dan rumusan masalah dan data yang tidak dibutuhkan akan dibuang  

dan menyusun data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sehingga 

memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil dari penelitian. 

 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi berupa deskripsi kegitan 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni 

budaya di SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai, gambar yakni berupa foto 

yang diambil di tempat penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran 

tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 

Labuhan Maringgai, dan tabel mengenai aturan protokol, penggunaan 

blended learning, dan penggunaan google classroom. Penyajian data 
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berupa narasi adalah keseluruhan hasil Penelitian yang dilakukan selama 4 

kali pertemuan. Gambaran pada setiap pertemuan adalah kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni 

budaya di SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai dilakukan secara deskriptif 

baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk gambar. 

 

3. Conclusion Drawing/verification 

  Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam 

analisis data. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari 

rumusan masalah yang menekankan pada kegiatan pelaksaan pembelajaran 

tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 

Labuhan Maringgai. Kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi atau 

gambaran akhir mengenai pelaksaan pembelajaran tatap muka terbatas pada 

mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai. 

 



 
 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas 

pada mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai dapat 

diperoleh kesimpulan yaitu pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas 

pada mata pelajaran seni budaya berjalan dengan protokol kesehatan yang 

sudah diatur oleh pemerintah untuk menjaga keselamatan warga sekolah 

selama proses pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan pembelajaran tatap 

muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Labuhan 

Maringgai menggunakan blended learning, pembelajaran blended learning 

berlangsung secara tatap muka dan online.  

Pembelajaran seni budaya secara tatap muka di SMP Negeri 1 Labuhan 

Maringgai dapat berlangsung dengan aturan protokol kesehatan yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, 

membatasi jumlah peserta didik, mencuci tangan, membersihkan ruang kelas, 

mengsosialisasikan protokol kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, menutup 

kantin, dan wali murid menunggu di luar sekolah ketika menjemput siswa. 

Pada Pembelajaran kelas online guru menggunakan aplikasi Google 

classroom untuk menyampaikan materi seni budaya menggambar poster. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran seni budaya di SMP 

Negeri 1 Labuhan Maringgai, terdapat beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru harus lebih cermat dalam menentukan metode yang digunakan 

dalam pembelajaran agar pembelajaran dapat lebih menarik. 
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2. Guru seharusnya dapat mengsosialisasikan secara verbal mengenai 

penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. 

3. Seluruh warga sekolah harus selalu mentaati protokol kesehatan yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

4. Media pembelajaran yang digunakan guru diharapkan lebih variatif 

sehingga siswa tidak mudah jenuh. 

5. Akan lebih baik apabila dalam pembelajaran online guru mengadakan 

kegiatan meeting secara online melalui google meet atau zoom agar 

kesiapan siswa dalam menerima materi dapat diamati. 

6. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi guru 

dan sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka 

terbatas pada mata pelajaran seni budaya dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran seni budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah dalam suyanto, (2014). Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia memasuki 

millennium II. Yogyakarta: Adi cita. Hlm 151. 

Alufha, Hasyimkan, Wedhaningsih. (2015). Pembelajaran Tari Melinting 

Menggunakan Model Kooperatif Tipe Number Head Together (Nht) Di 

Smp.Lampung : Universitas Lampung` 

Apriastuti, F. P., Djau, N. S., & Muniir, A. (2020). Problematika Pembelajaran 

Daring pada Mata Pelajaran Seni di SMA Negeri 11 Pontianak. 

Arikunto, Suharsimi. 2010. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”. 

Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 413. 

Depdiknas, (2008), Menu Gcner-ik, Direotorat PAUD, Jakarta 

Hendrilianti, Y. (2015). Model pembelajaran tari kreatif melalui pengembangan 

Bisido. 

Husamah, (2014). pembelajaran Bauran (Blended Learning)). Jakarta: Prestasi 

Pustaka. 

Izzudin Syarif. (2012). Pengaruh penerapan model blended learning terhadap 

motivasi dan prestasi siswa SMK. jurnal pendidikan vokasi, vol 2, nomor 2, 

2012 belajar siswa SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 2, Juni 

2012 

Iskandar, dkk. 2020. Aplikasi Pembelajaran TIK. Yayasan Kita Menulis (diakses 

pada tanggal 08 April 2022, pukul 20.00 WIB). 

Japar, dkk. (2019). Media dan teknologi Pembelajaran PPKn. Surabaya: CV jakad 

publishing. 

Jien Tirta Raharja, T. H. R. (2007). Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Seni 

Budaya SMA di Kabupaten Lombok Timur, NTB. 

Kemendikbud. (2021). Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa 

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 

Kusumastuti, E. (2010). Pendidikan seni tari melalui pendekatan ekspresi bebas, 

disiplin ilmu, dan multikultural sebagai upaya peningkatan kreativitas siswa. 

Limbong, O. P., Tambunan, W., & Limbong, M. (2021). Kesiapan Pelaksanaan 

Pembelajaran Tatap Muka dI SMK Negeri 2 Toraja Utara pada Masa 

Pandemi. 10(01), 37–45. 

Marisa, Wedhaningsih, Hasyimkan. (2015). Pembelajaran Tari Melinting 

Menggunakan Model Discovery Learning Di Sma Negeri 07 Bandar. 

Lampung : Universitas Lampung. 

Margono, S. 2010.Metodologi Penelitian Pendidikan.Jakarta: Rineka Cipta. 

Nana Sudjana. 2010. Dasar – Dasar Proses Belajar Mengajar.Bandung. Sinar 

Baru Algensindo. 



 

 

Oktaliana1, Mustika , Bulan. (2019). Penggunaan Model Explicit Instruction Dalam 

Pembelajaran Tari Bedayo Tulang Bawang Pada Ekstrakurikuler Tari Di Smk 

Pgri 4 Bandar Lampung. Lampung: Universitas Lampung 

 

Pamungkas, Wedhaningsih, Hasyimkan. (2017).  Peran Guru Dalam 

Pembelajaran Seni Tari Sman 1 Seputih Agung Lampung Tengah. Lampung: 

Universitas Lampung 

 

Purnama, S. C. (2014). Peningkatan Kreativitas Anak Dalam Pembelajaran Tari 

Dolanan Anak Usia Dini Melalui Metode Beyond Center And Circles Time 

(Bcct) Di Paud Sekarsari Sidokarto Godean Sleman. 

Raja, Habsary, Bulan & Setiawan. (2021). Pelatihan Instrumen Penilaian Praktis 

dalam Pembelajaran Seni bagi Guru Seni di Provinsi Lampung. Lampung. 

Universitas Lampung. 

Rizal, M., Afrianti, R., & Abdurahman, I. (2021). Dampak Kebijakan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) bagi Pelaku 

Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten 

Purwakarta The Impact of the Policy for Implementing Community Activity 

Restrictions for Coffee Shop Businesses during the COVID-19 Pandemic Era 

Affected in Purwakarta Regency. 

Rizkiyah, A. (2015). Penerapan Blended Learning Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Bangunan Di Kelas X Tgb Smk 

Negeri 7 Surabaya. 1, 40–49. 

Rosala, D. (2016). Pembelajaran Sseni Budaya Berbasis Kearifan Lokal Dalam 

Membangun Pendidikan Karakter Siswa di Sekolah Dasar. 2(1), 17–26. 

Rusman & Kurniawan, D. (2011). Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. Bandung: PT RajaGrafindo Persada. 

Salamah Wildatus. (2020). Deskripsi Penggunaan Aplikasi Google Classroom 

dalam Proses Pembelajaran.Semarang: Universitas PGRI Semarang. 

Saputri, Ali, Asmarawati. (2021). Eksistensi Tari Virtual Pada Masa Pandemi 

Covid-19. Lampung: Universitas Lampung. 

Setiawan, Habsary, Bulan. (2021). Virtual Choir: Bentuk Penyajian Paduan Suara 

di Masa Pandemi Covid-19. Lampung: Universitas Lampung. 

Setiawan, Hani, Gustia .N. (2021). Peran Seni Pertunjukan di Sekolah sebagai 

Media Aktualisasi Diri Peserta Didik. Lampung: Universitas Lampung. 

Sibuea, H. Y. P. (2021). Pembatas Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Darurat Jawa 

dan bali. 

Singarimbunn. (2015). Pelaksanaan Pembelajaran dan Hasil Belajar Siswa 

Dalam Pembelajaran Busana Wanita Kelas XI Busana 4 di SMKN 4 

Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2003). Landasan Psikologi Proses Pendidikan. 



 

 

Bandung: Remaja Rosdaka 

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Syaiful Bahri & Azwan Zain. (2010). Setrategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka 

cipta.  

Tesa Nurhikmah. (2020). Implementasi Pembelajaran Daring Pada Mata 

Pelajaran Tari Di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Malaysia (Studi Kasus 

Pembelajaran Tari Di Tengah Pandemi Covid-19) Universitas Pendidikan 

Indonesia. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


