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ABSTRAK  

 

 

PENGGUNAAN METODE RESITASI DALAM PEMBELAJARAN  

TARI MULI SIGER PADA KEGIATAN EKSTRAKULIKULER TARI  

DI SMA NEGERI 1 GEDONGTATAAN 

 

 

 

Oleh  

Tiara Eka Wardani  

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah proses penggunaan metode resitasi 

dalam pembelajaran tari Muli Siger pada kegiatan ekstrakulikuler tari di SMA Negeri 

1 Gedong Tataan. Tujuan dari penelitian yaitu mendeskripsikan proses penggunaan 

metode resitasi dalam pembelajaran tari Muli Siger pada kegiatan ekstrakulikuler tari 

di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  

melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini 

adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data pada 

penelitian ini diperoleh dari guru seni tari dan siswa kelas X dan XI yang berjumlah 

10 orang siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler tari. Penggunaan metode 

resitasi pada pembelajaran ekstrakulikuler tari dilakukan berdasarkan tiga tahap yaitu: 

Pertama fase pemberian tugas, berupa pemberian materi tari Muli Siger dari youtube 

dan memberikan waktu pengerjaan tugas kepada siswa. Kedua langkah pelaksanaan 

tugas, yaitu siswa mampu mempraktikan ragam gerak sesuai dengan intruksi guru. 

Ketiga fase mempertanggungjawabkan tugas, yaitu siswa diminta untuk dapat 

mempraktikkan ragam gerak yang telah dipelajari secara mandiri.  

 

 

 

Kata kunci: Metode Resitasi, Pembelajaran tari Muli Siger 
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ABSTRACT 

 

 

THE USE OT THE RECITATION IN MULI SIGER DANCE LEARNING IN 

DANCE EXRTACURRICULER ACTIVITIES IN SMA 1 GEDONG TATAAN  

 

 

 

 

By 

 

Tiara Eka Wardani  

 

 

 

The problem in this research is how process of using the recitation method in Muli 

Siger dance learning in dance axtracurriculer  activities at SMA Negeri 1 Gedong 

Tataan. The purpose of this research is to describe the process of using the racitation 

method in Muli Siger dance learning in dance axtracurriculer activities at SMA 

Negeri 1 Gedong Tataan. The study uses a qualitative method through descriptive 

approach. The data collection techniques in this study are observations, interviews, 

and documentation. Data analysis in this research is data reduction, data presentation, 

and conclusion. The data souces in this study were obtained from the dance arts 

teachers and students in grades X and XI, totaling 10 students who took part in dance  

axtracurriculer activities. The use of the racitation method in dance extracurriculer 

learning is carried out based on three stages, namely: First the assignment, in the from 

of providing material for the Muli Siger dance from youtube and give time to work 

on assignments to students. Second the task implementation step, that is students are 

able to practice various movements according to the teacher’s instructions. Third the 

task accountability phase, that is students are asked to be able to practicethe various 

movements that have been learned independently. 

 

 

 

 

Key words: Racitation method, Muli Siger dance learning. 
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“Sesunggunya bersama kesulitan ada kemudahan” 

 

(Q.S Al-Insyirah: 6) 

 

 

“Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya” 
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“Belive in something bigger than yourself and find your purpose in life” 

 

(Justin Bieber) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

Bismillahirohmanirrohim 

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang segala puji 

bagi Allah Swt. Atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhitung. Sholawat serta 

salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi dan Rasulullah Muhammad Saw., 

dan dari dasar hati yang paling dalam ku persembahkan karya ini sebagai tanda bukti 

cintaku kepada: 

 

1. Mbah kakungku tersayang Suhendro (Alm), engkau yang selalu sayang 

kepadaku semasa aku masih kecil, engkau selalu membuatku tertawa, 

membuatku selalu bahagia, tetapi terlalu cepat engkau pergi meninggalkan 

cucumu sampai aku belum bisa mengucapkan terimakasih padamu. 

Terimakasih karena telah menyayangiku semasa aku kecil. 

2. Mbah nenekku tersayang Sumiati, engkau yang tak pernah berhenti 

mendoakan, memberi semangat dan motivasi, tek pernah lelah saat merawatku 

dari kecil hingga sekarang dan menemani cucu perempuan pertamamu sampai 

ke gerbang masa depan yang cerah. Terimakasih karena telah merawat dan 

membesarkan ku hingga saat ini. 

3. Ibuku tersayang Susilowati, engkau yang tak pernah berhenti mendoakan 

anakmu, memberikan semangat dan motivasi. Terimakasih sudah 

melahirkanku, sudah mengajariku menjadi anak yang kuat. 

4. Bundaku Laras Susanti, engkau yang tak pernah berhenti mendoakanku, 

memberikan semangat dan motivasi, memberikan nasehat kepada anakmu ini, 



xi 

 

dan tidak membeda-bedakanku,yang menyayangiku lebih dari apapun. 

Terimakasih telah hadir di kehidupanku menjadi bunda yang sangat baik 

untukku. 

5. Ayahku tercinta Angela Kristianto, engkau adalah pahlawanku yang tak 

pernah berhenti mendoakan, memberi semangat dan motivasi, memberi 

dukungan moral dan materi dari awal hingga akhir menempuh pendidikan ini. 

Ayah terimakasih engkau telah berjuang siang dan malam demi anakmu. 

6.  Adikku Zaskia Zalianti Putri dan Fayya Attallah Sadewo terimakasih atas 

semangat, dukungan yang luar biasa yang selalu diberikan, dan selalu 

menghibur melalui canda tawamu. 

7. Program Studi Pendidikan Tari Universitas Lampung yang banyak 

memberikan pengalaman hidup yang luar biasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmat-

Nya skripsi dengan judul “Penggunaan Metode Resitasi Dalam Pembelajaran Tari 

Muli Siger Pada Kegiatan Ekstrakulikuler Tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan” 

ini dapat diselesaikan. 

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

 

1. Agung Kurniawan, S.Sn., M.Sn., sebagai Ketua Program Studi Pendidikan 

Tari Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing I, terimakasih 

telah berkenan membimbing, memberikan motivasi, serta ilmu yang tak 

ternilai. 

2. Dwi Tiya Juwita, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II, terimakasih atas 

kesabaran, ilmu, motivasi, nasihat dan waktu yang diberikan dalam 

membimbing penulis. 

3. Susi Wendhaningsih, S.Pd., M.Pd., yang telah berkenan menjadi 

pembahas, memberikan ilmu, nasihat, motivasi, pengalaman yang tak 

ternilai harganya. 

4. Indra Bulan, S.Pd., M.A., sebagai Pembimbing Akademik, yang telah 

memberikan ilmu, nasihat serta arahan selama menempuh pendidikan di 

Universitas Lampung. 

5. Ibu dan bapak dosen Program Studi Pendidikan Tari Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung atas bimbingan dan ilmunya 

selama perkuliahan. 



xiii 

 

6. Dr. Nurlaksana Eko Ruminto, M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni Universitas Lampung. 

7. Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

8. Prof. Dr. Karomani, M.Si. Selaku Rektor Universitas Lampung. 

9. Keluarga besar Program Studi Pendidikan Tari serta seluruh staff dan 

bidang akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung atas partisipasinya. 

10. Keluarga besar tercinta yang telah memberikan dukungan secara moral 

dan material yang menjadi sumber kebahagiaan, terimakasih atas 

segalanya. 

11.  Ibu Baiti Tiara Sela, S.Pd. Selaku pelatih tari dan seluruh peserta didik 

yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler tari SMA Negeri 1 Gedong 

Tataan atas kerja sama yang baik selama penelitian. 

12.  Sahabatku  Arinda, Tia, Nanda, Alif, Dimas,Wulan, terimakasih telah 

menjadi teman curhat, penyemangat, pemberi masukan, dan menjadi 

teman setia dalam setiap kondisi. Terimakasih banyak atas kebersamaan 

yang kita lalui dari SMA sampai sekarang. 

13. Adinda Putri, Alya, Rani, terimakasih telah menjadi teman curhat, 

penyemangat tiap hari, dan menjadi teman setia dalam setiap kondisi. 

Terimakasih banyak atas kebersamaan yang kita lalui dari awal masuk 

kuliah sampai saat ini. 

14. Seluruh teman-teman Program Studi Pendidikan Tari angkatan 2018. 

Alfin, Aldi, Hotlan, Ikrom, Zidan, Deswan, Safei, Harim, Kharisma, Pury, 

Sifa, Mona, Bela, Melda, Hanis, Alya, Monic, Mbak Intan, Nursya, Putri, 

Rara, Dita, Reza, Adinda Putri, Clarisa, Sinta, Uli, Adinda Nurul, Heni, 

Devi, Novia, Kak Ega, Upit, Rany, Sasa, Ena, Mazida, Lusi, Dahlia, 

Azizah, Siti. Terimakasih untuk kebersamaan, kebahagiaan, dan 

pengalaman yang tak ternilai dalam setiap prosesnya. Semoga kita semua 

menjadi orang-orang yang sukses keluarga seni 18. 



xiv 

 

15. Keluarga kosan nenek Mona, Uli, Devi, Siti, Sinta, Heni, Mazida. 

Terimakasih kebersamaan yang pernah kita jalanni, canda tawa yang 

selalu hadir disetiap harinya. Semoga kita semua dapat sukses dengan 

jalannya masing-masing amin. 

16. Mbak Renda terimakasih atas bimbingan, motivasi, saran, nasihat yang 

telah diberikan dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 

17. Kakak tingkat Program Studi Pendidikan Tari dari angkatan 2008-2017 

serta adik tingkat angkatan 2019-2022 terimakasih atas kebersamaan 

selama ini. 

18. Temen-temen KKN-PLP SD Negeri 1 Tambahrejo Barat, Kelurahan 

Tambahrejo Barat, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Wanda, 

Rosida, Ega, Tasya, Kak Alfin, Yola, Elfani, Nurul. Terimakasih atas 

kebersamaannya selama ini. 

19. Terimakasih buat orang yang pernah ada yang memberikan motivasi, 

semangat, dan nasihat terimakasih banyak. 

20. Terimakasih buat diri senidiri,terimakasih sudah mau berjuang sampai 

dititik ini, terimakasih sudah mau berusaha untuk selalu kuat, sabar, dan 

ikhlas dalam menjalankan sesuatunya, terimakasih banyak telah bertahan. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi 

sedikit harapan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, amin. 

 

 

Bandar Lampung,06 Juni 2022 

 

 

 

Tiara Eka Wardani  

 



xv 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman  

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

ABSTRACT  .................................................................................................. iii 

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... iv 

HALAMAN PERSETUJUAN  ......................................................................v 

HALAMAN PENGESAHAN  ...................................................................... vi 

PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA ................................................ vii 

RIWAYAT HIDUP ..................................................................................... viii 

MOTTO  ........................................................................................................ ix 

PERSEMBAHAN  ...........................................................................................x 

SANWACANA .............................................................................................. xi 

DAFTAR ISI ................................................................................................ xiv 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xviii 

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xix 

 

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

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

          1.2  Rumusan Masalah  .......................................................................... 5 

          1.3  Tujuan Penelitian  ........................................................................... 5 

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

          1.5  Ruang Lingkup Penelitian  .............................................................. 6 

                 1.5.1  Objek Penelitian  ................................................................... 6 

1.5.2  Subjek Penelitian  .................................................................. 6 



xvi 

 

1.5.3  Tempat Penelitian  ................................................................. 6 

1.5.4  Waktu Penelitian  .................................................................. 6 

 

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

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

          2.2  Landasan Teori  ............................................................................... 10 

                 2.2.1  Metode Pembelajaran  ........................................................... 10 

2.2.2  Metode Resitasi ..................................................................... 11 

2.2.3  Proses Penerapan Metode Resitasi ........................................ 13 

2.2.4  Tari Muli Siger  ..................................................................... 15 

          2.3  Kerangka Berpikir  .......................................................................... 15 

 

III. METODE PENELITIAN ....................................................................... 17 

 3.1 Sumber Data  ................................................................................... 18 

3.1.1  Sumber Data Primer  ............................................................. 18 

                 3.1.2  Sumber Data Sekunder  ......................................................... 19 

          3.2  Teknik Pengumpulan Data  ............................................................. 19 

                 3.2.1  Observasi  .............................................................................. 19 

                 3.2.2  Wawancara  ........................................................................... 20 

                 3.2.3  Dokumentasi  ........................................................................ 21 

          3.3  Instrumen Penelitian  ...................................................................... 21 

       3.3.1  Panduan Observasi ................................................................ 21 

       3.3.2  Panduan Dokumentasi  .......................................................... 23 

                 3.3.3  Panduan Wawancara ............................................................. 24 

3.4  Teknik Keabsahan Data .................................................................... 25   

          3.5  Teknik Analisis Data  ...................................................................... 26 

                 3.5.1  Tahap Reduksi Data  ............................................................. 26 

                 3.5.2  Tahap Penyajian Data  .......................................................... 27 

                 3.5.3  Penarikan Kesimpulan  ......................................................... 28 



xvii 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................ 29 

          4.1 Penelitian Terdahuluan  ................................................................... 29 

          4.2 Hasil Penelitian ................................................................................ 30 

                 4.2.1 Pertemuan Pertama................................................................. 30 

                 4.2.2 Pertemuan Kedua ................................................................... 36 

                 4.2.3 Pertemuan Ketiga ................................................................... 43 

                 4.2.4 Pertemuan Keempat  .............................................................. 49 

     4.3 Pembahasan  ..................................................................................... 54 

          4.3 Temuan  ............................................................................................ 58 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN ....................................................................... 60 

5.1 Simpulan  .......................................................................................... 60 

          5.2 Saran  ................................................................................................ 61 

 

DAFTAR PUSTAKA  .................................................................................... 63 

LAMPIRAN  ................................................................................................... 65 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

             Halaman 

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian.......................................................................................... 7 

Tabel 3.1  Instrumen pengamatan penggunaan metode resitasi pada guru ................ 22 

Tabel 3.2  Panduan Dokumentasi .............................................................................. 24 

Tabel 3.3  Penduan Wawancara Pertanyaan Untuk Guru Tari  ................................. 25 

Tabel 4.1 Hasil pengamatan penggunaan metode resitasi pada guru ........................ 35 

Tabel 4.2 Hasil pengamatan penggunaan metode resitasi pada guru ........................ 41 

Tabel 4.3 Hasil pengamatan penggunaan metode resitasi pada guru ........................ 47 

Tabel 4.4 Hasil pengamatan penggunaan metode resitasi pada guru ........................ 52 

Tabel 4.5 Hasil pengamatan penggunaan metode resitasi pada guru setiap pertemuan 

 .................................................................................................................................... 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

  Halaman  

2.3  Kerangka Berpikir Penggunaan Metode Resitasi Dalam Pembelajaran Tari Muli 

Sigeh pada Kegiatan Ekstrakulikuler di SMA Negeri 1 Gedongtataan .............. 16 

4.1  Materi yang diberikan guru  ................................................................................ 31 

4.2 Guru memberikan bimbingan kepada siswa  ....................................................... 33 

4.3 Siswa mempraktikkan sembilan ragam gerak tari Muli Siger ............................. 34 

4.4 Guru memberikan materi pada grub whatsapp  ................................................... 38 

4.5 Guru mengawasi siswa mengerjakan tugas ......................................................... 39 

4.6 Siswa mempraktikkan gabungan ragam gerak tari Muli Siger ............................ 40 

4.7 Guru memberikan materi pada grup whatsapp .................................................... 44 

4.8 Guru mengawasi siswa mengerjakan tugas.......................................................... 45 

4.9 Siswa melaporkan tugas kepada guru .................................................................. 46 

4.10 Guru mengawasi siswa mengerjakan tugas ....................................................... 50 

4.11 Siswa melaporkan tugas secara berkelompok .................................................... 51 

 

 



 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Pembelajaran menurut UU Sisdiknas No.20/2003, BAB 1 pasal 1 ayat 20 adalah 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran terjadi karena adanya proses interaksi antara 

guru dengan peserta didik dengan pendidik yang memiliki tujuan untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dalam suatu lingkungan 

belajar. Kegiatan proses pembelajaran pastinya terdapat sumber-sumber belajar 

untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Sumber-sumber belajar antara lain 

meliputi sumber manusia, lingkungan, media, data yang membantu berjalannya 

proses pembelajaran. 

 

Belajar adalah proses internal dalam diri individu sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan. Belajar yang berkaitan dengan lingkungan akan menghasilkan 

sebuah proses pembelajaran yang dapat dengan mudah diterima oleh siswa 

karena berkaitan dengan pengalaman keseharian (Dina, 2018: 14). Tempat yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran salah satunya adalah sekolah. Sekolah 

merupakan bagian dari pendidikan secara formal yang dibagi menjadi beberapa 

jenjang tingkatan pendidikan salah satunya sekolah menengah yang dibagi 

menjadi dua, salah satunya sekolah menengah atas yang memiliki tujuan 

pembelajaran yaitu untuk mempersiapkan lulusan siswa terbaik. 
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SMA Negeri 1 Gedong Tataan adalah  selah satu sekolah menengah atas yang 

berada di Kecamatan Gedong Tataan. Proses pembelajaran dilakukan di dalam 

kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas diantaranya adalah 

kegiatan pembelajaran ekstrakulikuler merupakan suatu kegiatan tambahan diluar 

jam pelajaran disekolah dengan tujuan untuk menyalurkan minat dan bakat 

peserta didik dalam berbagai bidang. Salah satu bidang pada ekstrakulikuler yaitu 

dibidang seni tari yang memiliki tujuan pengetahuan, pengalaman, keterampilan 

serta ide kreatif dari kesenian. Kegiatan ekstrakulikuler tari di SMA Negeri 1 

Gedong Tataan ini selalu aktif dan memiliki banyak anggota yang masih aktif 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler serta terdapat pendidik yang berlatar belakang 

pendidikan seni, peserta didik dan fasilitas sekolah yang mendukung dalam 

kegiatan ekstrakulikuler tari.  

 

Pembelajaran seni tari adalah sebuah strategi atau cara untuk mengubah atau 

membentuk sikap siswa dari kondisi alami menjadi sikap atau kondisi yang 

memahami tentang fisik, mental dan memahami kondisi sosial yang berkembang 

dilingkungannya (Sustiawati, 2011: 129). Seni tari dapat dipahami dan dimaknai 

pula bahwa seni sebagai refleksi kehidupan manusia yang dituangkan kedalam 

ekspresi (Rosala, 2007: 19). Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan 

bahwa seni tari dapat menimbulkan rasa cinta terhadap kebudayaan yang ada 

serta mampu menumbuhkan kreativitas, meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, sosial, minat dan bakat siswa dalam bidang kesenian. Tari Muli 

Siger adalah salah satu materi tari yang digunakan pada proses pembelajaran 

ekstrakulikuler tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan, karena tarian tersebut 

memiliki unsur pembelajaran yang dekat dengan lingkungan dan keseharian 

sehingga siswa dengan mudah menerima pembelajaran.  
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Proses pembelajaran pada kegiatan eksrakulikuler tari di SMA Negeri 1 Gedong 

Tataan menggunakan metode resitasi, metode yang jarang digunakan karena 

metode tersebut pada umumnya digunakan pada pembelajaran di dalam kelas dan 

pada materi pembelajaran teori. Sebelumnya dalam pembelajaran tari di sekolah 

ini menggunakan metode demonstrasi dan sudah menggunakan fasilitas sekolah 

seperti media audio-visual dikarenakan adanya pendemi covid-19 saat ini tidak 

dapat melakukan pembelajaran tatap muka dan membuat pembelajaran 

ektrakulikuler tari di sekolah ini sedikit terhambat. 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Baiti Tiara Sela, S.Pd selaku guru pembina 

ekstrakulikuler tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan pada tanggal 01 November 

2021 guru berinisiatif dengan mencari metode yang lain yaitu metode resitasi 

atau yang sering disebut dengan metode penugasan, metode resitasi ini dipilih 

dan diterapkan dalam proses pembelajaran pada kegiatan ekstrakulikuler tari  

dikarenakan dilihat dari kelebihan yang ada pada metode resitasi ini dapat di 

bilang sangat cocok untuk digunakan pada proses pembelajaran praktik karena 

dapat membuat siswa untuk belajar bertanggungjawab atas tugas yang telah guru 

berikan dan mentode ini juga dapat  menjadi solusi pembelajaran pada masa 

pandemi saat ini, agar proses pembelajaran tetap berjalan. Berdasarkan hasil 

wawancara guru pembina ekstrakulikuler dan materi pembelajaran tari yang 

dipelajari yaitu ragam gerak tari Muli Siger. 

 

Metode merupakan strategi dalam penyampaian materi pembelajaran kepada 

siswa. Metode resitasi adalah metode penyajian bahan yang mana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Pemberian 

tugas atau penugasan dari guru yang dapat dikerjakan siswa di sekolah ataupun 

dirumah secara perorangan atau kelompok sehingga dapat menjadi solusi dalam 

menyampaikan materi secara tuntas (Djamarah dan Zain, 2006: 85). Penelitian 
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yang dilakukan oleh Yeti Musnayati dengan judul “Pengaruh Penggunaan 

Metode Pemberian Tugas (Resitasi) Terhadap Hasil Pembelajaran Sejarah Pada 

Materi Tradisi Sejarah Dalam Masyarakat Indonesia Masa Pra Aksara Di SMA 

Islam Cikal Harapan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengunaan metode pemberian tugas (Resitasi) terhadap hasil belajar sejarah pada 

materi tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa pra aksara. Metode  

penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian 

eksperimen. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh penggunaan metode 

pemberian tugas terhadap hasil belajar sejarah pada materi tradisi sejarah dalam 

masyarakat Indonesia masa pra aksara di SMA Islam Cikal Harapan. Setelah 

pembelajaran sejarah diketahui bahwa metode pemberian tugas (Resitasi) 

bermanfaat bagi peningkatan hasil belajar sejarah pada materi tradisi sejarah 

dalam masyarakat Indonesia masa pra aksara. 

 

 

Dari penjelasan para ahli dan artikel tentang metode resitasi dapat disimpulkan 

bahwa metode resitasi atau penugasan ini dapat digunakan untuk proses 

pembelajaran didalam kelas maupun di luar kelas serta dapat digunakan guru 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik dari sebelumnya dan 

membuat siswa untuk melakukan latihan-latihan atau pengulangi meteri 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Melalui metode resitasi siswa 

berkesempatan untuk saling membandingkan dengan hasil pekerjaan orang lain, 

dapat mempelajari dan mendalami hasil uraian orang lain. Dengan demikian akan 

memperluas, memperkaya dan memperdalam pengetahuan serta pengalaman 

siswa.  

 

 

Metode resitasi jarang digunakan pada proses pembelajaran diluar kelas tetapi 

pada kegiatan ekstrakulikuler tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan guru atau 

pelatih menggunakan metode resitasi tersebut pada proses pembelajarannya, 



5 

 

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penggunaan 

metode resitasi yang guru terapkan. Alasan memilih SMA Negeri 1 Gedong 

Tataan sebagai tempat penelitian karena berdasarkan pengamatan pada kegiatan 

di sekolah tersebut guru menggunakan metode resitasi untuk menjadi solusi 

dalam proses pembelajaran pada masa pandemi saat ini pada pembelajaran diluar 

kelas dengan materi praktik dikegiatan ekstrakulikuler tari. 

 

 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ilmiah yang membahas tentang Penggunaan Metode Resitasi Dalam 

Pembelajaran Tari Muli Siger pada Kegiatan Ekstrakulikuler Di SMA Negeri 1 

Gedong Tataan.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

Bagaimana proses penggunaan metode resitasi dalam pembelajaran tari Muli 

Siger pada kegiatan ekstrakulikuler tari di SMA Negeri 1  Gedong Tataan? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian 

ini yaitu: 

Mendeskripsikan proses penggunaan metode resitasi dalam pembelajaran tari 

Muli Siger pada kegiatan ektrakulikuler tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. 
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1.4 Manfaat Penelitian   

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat secara teoritis 

maupun  praktik ,yaitu sebagai berikut : 

1.4.1    Bagi guru,  hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat 

bantu dalam menetukan metode yang berkualitas dan bervariasi dalam  

proses pembelajaran ekstrakulikuler tari.  

1.4.2   Bagi mahasiswa, bermanfaat untuk menambah wawasan dan  pengetahuan     

mengenai metode resitasi dalam pembelajaran seni tari dan dapat dijadikan 

referensi untuk penelitan selanjutnya.  

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini mencangkup objek penelitian, subjek penelitian, dan 

tempat penelitian. 

1.5.1 Objek Penelitian  

Objek Penelitian ini adalah penggunaan metode resitasi dalam 

pembelajaran tari Muli Siger pada kegiatan ekstrakulikuler di SMA Negeri 

1 Gedong Tataan. 

1.5.2 Subjek Penelitian  

Subjek Penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X dan XI yang mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler tari tahun ajaran 2021/2022. 

1.5.3 Tempat Penelitian  

         Tempat Penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Gedong Tataan. 

 1.5.4 Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini adalah tahun ajaran 2021/2022 
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Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 

No Tanggal Aktivitas 

1. 12 Oktober 2021 Penelitian Pendahuluan  

2. 11 Januari 2022 Penelitian Pertemuan Pertama 

3.  18 Januari 2022 Penelitian Pertemuan Kedua 

4. 25 Januari 2022 Penelitian Pertemuan Ketiga  

5. 02 Februari 2022 Penelitian Pertemuan Keempat 



 

  

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian dengan judul “Penggunaan Metode Resitasi Dalam Pembelajaran Tari 

Muli Sigeh pada Kegiatan Ekstrakulikuler Tari di SMA Negeri 1 Gedong 

Tataan” penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, namun penelitian sejenis 

ini sudah pernah dilakukan. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Efita Elvandari (2019) yang berjudul 

“Penerapan Metode Resitasi Dalam Pembelajaran Notasi Tari Pada Program 

Studi Sendratasik Universitas PGRI Palembang”. Pada penelitian Efita 

Elvandari  ini membahas tentang notasi Laban sebagai sistem pencatatan tari, 

notasi Laban juga merupakan materi pokok yang diajarkan kepada mahasiswa 

semester VI yang mengambil jurusan/minat seni tari. Fokus pada penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hasil penerapan metode Resitasi dalam pembelajaran 

Notasi Tari terhadap mahasiswa semester VI minat tari. Penelitian ini 

menggunakan pre-Eksperimental Design. Disimpulkan bahwa metode resitasi 

cocok digunakan di dalam kelas. Adapun perbedaan terletak pada metode 

penelitian yang digunakan yaitu pre-Eksperimental Design sementara  

penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif  

untuk melihat proses penggunaan metode resitasi. Manfaat dari penelitian ini 

yaitu untuk melihat  proses pembelajaran menggunakan metode resitasi serta 
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melihat hasil pada saat penggunaan metode resitasi berjalan dengan baik dan 

memberikan perkembangan baik atau tidak pada proses pembelajaran. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Raihan Marzuq (2018) yang berjudul 

“Pembelajaran Seni Teater Sebagai Upaya Peningkatan Minat Belajar Teater 

Menggunakan Metode Resitasi Pada Siswa Kelas VIII di SMP Taman 

Yayasan Ujung Pandang”. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini  

yaitu ingin melihat proses dan hasil dari pembelajaran seni teater yang 

menggunakan metode resitasi. Perihal yang membedakan penelitian Muh. 

Raihan Marzuq dengan penelitian yang dilakukan terletak pada  konsep yang 

digunakan pada penelitian Muh. Raihan Marzuq menggunakan konsep dari 

Imansjah Alipandie sedangkan peleniti menggunakan konsep dari Djamarah 

dan Aswan Zain, serta  terletak pada objek pembelajarannya seni teater, 

penelitian Muh. Raihan Marzuq meneliti pembelajaran seni teater sebagai 

upaya minat belajar, sedangkan fokus pada  penelitian ini yaitu  meneliti 

tentang proses pembelajaran tari Muli Siger dengan menggunakan metode 

resitasi. Manfaat dari penelitian terdahulu yaitu untuk memahami konsep dan 

langkah-langkah pada metode resitasi serta mengetahui kelemahan yang ada 

pada metode resitasi agar peneliti melakukan penelitian sudah mendalami 

konsep yang ada pada metode resitasi ini.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Jerli Novria Sandra (2016) yang berjudul 

“Penerapan Metode Resitasi Dalam Pembelajaran Tari Kelas VII. A Di SMP 

Negeri 2 Sawahlunto”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan metode 

resitasi pada pembelajaran seni tari dalam kelas. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, hasil penelitian dengan 

menggunakan penerapan metode resitasi berdampak baik pada proses 

pembelajaran tari di dalam kelas. Adapun perbedaan penelitian Jerli Novria 

Sandra dengan peneliti yaitu peneliti melakukan penelitian pada kegiatan 
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ekstrakulikuler tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan dengan objek penelitian 

adalah guru dan siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. Manfaat 

penelitian terdahulu ini yaitu dapat menjadi pedoman untuk peneliti pada saat 

melakukan penelitian agar peneliti dapat melakukannya dengan baik serta 

mampu melihat proses belajar siswa dalam mengembangkan gerak serta 

hafalan terkait materi yang diberikan. 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1   Metode Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran siswa yang 

direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar 

siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien 

(Komalasari, 2013 :3). Menurut pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu rangkaian yang ada dalam proses belajar 

mengajar yang memiliki tujuan yang cukup baik dan bermakna melalui 

interaksi guru dengan siswa. Pembelajaan sebagai proses yang dibangun oleh 

guru yang dapat menghasilkan kreatifitas berpikir siswa, serta dapat 

meningkatkan pengetahuan baru dan penguasaan pada materi pembelajaran. 

 

Metode pembelajaran merupakan cara mengajar guru dalam proses 

pembelajaran, jika suatu metode digunakan dengan baik maka hasil 

pembelajaran akan maksimal. Tetapi dalam proses pembelajaran guru 

diharapkan mampu menyampaikan terlebih dahulu terkait metode 

pembelajaran pada mata pelajaran tertentu (Sudjana, 2013: 219). Metode 

pembelajaran  menurut ahli lain adalah suatu cara mengajar untuk mencapai 
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suatu tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Metode pembelajaran sangat 

dibutuhkan oleh guru agar penggunan pembelajarannya lebih bervariasi sesuai 

dengan tercapainya tujuan pembelajaran (Djamarah & Zain, 2010). 

Berdasarkan pendapat ahli terkait dengan metode pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran sangat penting dalam proses 

pembelajaran, maka dari itu seorang pendidik harus menentukan metode 

pembelajaran apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal, maka diwajibkan 

untuk menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai (Roestiyah, 

2001: 17). Penggunaan metode pembelajaran di sekolah, seorang guru dapat 

memberikan metode pembelajaran yang berbeda-beda antara kelas yang satu 

dengan kelas yang lain. Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk memiliki 

kemampuan menguasai dan menerapkan berbagai macam metode 

pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap metode pembelajaran 

mempunyai kondisi penerapan yang efektif, sehingga untuk memperoleh hasil 

yang maksimal, seorang guru atau tenaga pengajar diwajibkan untuk 

memahami dan mampu menerapkan berbagai metode pembelajaran. 

 

 

2.2.2 Metode Resitasi  

Metode resitasi merupakan metode penugasan yang dilakukan guru agar siswa 

lebih memahami materi yang diberikan sehingga dapat meningkatkan minat dan 

pengetahuan secara individu maupun kelompok. Seperti yang diungkapkan oleh 

(Djamarah & Zain, 2006: 85) mengemukakan metode resitasi adalah metode 

penyajian bahan yang mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa 

melakukan kegiatan belajar. Pemberian tugas atau penugasan dari guru yang 

dapat dikerjakan siswa di sekolah ataupun di rumah secara perorangan atau 

kelompok.  
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Langkah –langkah pelaksanaan metode resitasi dibagi menjadi tiga langkah 

yaitu: Langkah pemberian tugas, langkah kedua pelaksanaan tugas dan langkah 

ketiga mempertanggungjawabkan tugas (Djamarah & Zain, 2006 : 86). 

Langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan minat, pengetahuan dan bakat 

siswa. Serta tahapan pelaksanaan metode resitasi menurut Roestiyah 

diantaranya: 1) Peserta didik memiliki hasil belajar lebih mantap, 2) Peserta 

didik memperoleh dan memperkaya pengetahuan serta keterampilan , 3) Peserta 

didik aktif belajar dengan melaksanakan tugas dari pengajar (Roestiyah, 2008: 

133). Dalam menggunakan metode resitasi ini pada proses pembelajaran di luar 

dan di dalam kelas diharapkan siswa dapat belajar lebih giat dan lebih baik lagi 

dari sebelumnya, karena tugas yang diberikan oleh guru akan membutuhkan 

pertanggungjawaban dari masing-masing siswa.  

 

Pendapat lain mengemukakan kelebihan dan kelemahan metode resitasi dan 

kelebihan metode resitasi diantaranya: 1) Lebih merangsang siswa dalam 

melakukan aktivitas belajar individual ataupun kelompok, 2) Dapat 

mengembangkan kemandirian siswa diluar pengawasan guru, 3) Dalam 

membina tanggungjawab dan disiplin siswa, 4) Dapat mengembangkan 

kreativitas siswa (Djamarah & Zain, 2006: 87). Adapun kekurang dari metode 

resitasi ini diantaranya: 1) Sulit untuk memberikan tugas karena perbedaan 

individual anak dalam kemampuan dan minat belajar, 2) Seringkali anak-anak 

tidak mengerjakan tugas dengan baik, cukup hanya menyalin pekerjaan 

temannya, 3) Apabila tugas itu terlalu banyak, akan menggangu keseimbangan 

mental anak, 4) Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang aktif yang 

mengerjakan dan menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja, 5) Sering 

memberikan tugas yang monoton dapat menimbulkan kebosanan siswa, 6) 

Terkadang tugas itu dikerjakan orang lain tanpa pengawasan               

(Djamarah, 2000: 198). 
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Dari  beberapa pendapat di atas terkait langkah-langkah penerapan metode 

resitasi dapat disimpulkan bahwa tahapan inti meliputi: a. guru memberi 

intruksi terkait hal yang akan dipelajari; b. guru memberikan follow-up untuk 

latihan berupa tugas yang akan dibahas dipertemuan selanjutnya; c. melatih 

siswa untuk memiliki rasa bertanggungjawab atas tugas yang diberikan guru, 

serta membuat siswa lebih aktif belajar individual ataupun kelompok. 

 

 

2.2.3 Proses Penerapan Metode Resitasi  

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu 

maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu sesuai langkah-langkah, cara 

proses atau langkah-langkah dalam penerapan dilaksanakan abapila yang 

ditetapkan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dapat terlaksana 

(Nugroho, 2003: 158). Dapat disimpulkan bahwa penerapan pada prinsipnya 

adalah cara yang dilakukan untuk dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan 

agar menjadi lebih teratur. Pada pembelajaran seni tari  terdapat proses yang 

cukup sulit dan memerlukan kesadaran siswa untuk dapat meningkatkan 

pengetahuan, pengalaman serta kreativitas dengan menggunakan metode 

resitasi pada pembelajaran tari yang diberikan oleh guru. 

Di dalam pelaksanaan metode penugasan atau resitasi yang didasari oleh 

(Djamarah & Zain, 2006 : 86) perlu diperhatikan langkah-langkahnya, yaitu: 

 

1. Fase pemberian tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan: 

1) Tujuan yang akan dicapai. 

2) Jenis tugas yang jelas dan tepat. 

3) Sesuai dengan kesanggupan siswa. 

4) Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa. 

5) Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. 
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Pada fase ini tugas yang diberikan oleh guru atau pelatih kepada peserta didik 

harus jelas dan terarah serta memberikan penjelasan terlebih dahulu agar 

peserta didik tidak terlalu bingung. 

 

2. Langkah pelaksanaan tugas 

1) Diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru. 

2) Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja. 

3) Diusahakan dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain. 

4)  Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang di peroleh dengan         

baik  

 

3. Fase mempertanggungjawabkan tugas 

1) Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah dikerjakannya. 

2) Ada tanya jawab/diskusi kelas. 

3) Penilaian hasil pekerjaan siswa baik tes maupun non tes atau cara lain. 

 

Pada fase ini siswa mampu mempertanggungjawabkan hasil belajarnya 

berbentuk praktik sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh guru. Tugas  yang 

dikerjakan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing 

siswa hal ini akan mendorong siswa untuk mengerjakan tugas dengan 

bersungguh-sungguh, sehingga siswa mampu mendapatkan nilai yang baik dan 

memiliki pengalaman yang cukup luas dalam mendalami suatu pembelajaran. 

 

Proses penggunaan metode ini guru hanya sebagai fasilitator untuk memberikan 

materi terlebih dahulu dan dapat mengefektifkan waktu pada saat pembelajaran 

berlangsung agar pembelajaran berjalan dengan kondusif dan aktif sehingga 

tercapainya proses belajar yang diinginkan pada setiap pertemuan. Penggunaan 

metode resitasi pada pembelajaran tari dapat disesuaikan dengan materi 

pembelajaran tari yang akan dipelajari. 
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2.2.4 Tari Muli Siger 

Tari Muli Siger adalah tarian yang berasal dari daerah Lampung. Tari Muli 

Siger merupakan tari kreasi baru yang bertemakan tentang gadis-gadis cantik 

Lampung yang sedang berhias dengan menggunakan siger emas sebagai 

lambang kehormatan. siger saat ini merupakan simbol adat dari masyarakat 

Lampung. Siger merupakan cermin sikap ulun Lampung sejak lama, bahkan 

secara turun temurun merupakan bagian dari masyarakat Lampung. Oleh karena 

itu, tari Muli Siger ini adalah menggambarkan gadis-gadis Lampung yang 

sangat cantik serta memiliki kehormatan (Mustika,  2013: 24). Tari Muli Siger 

terdiri dari 27 ragam gerak. Proses penyusunan tari muli siger dari awal sampai 

selesai diiringi oleh alat musik tradisional Lampung yang disebut dengan talo 

balak. Oleh karna itu tari Muli Siger adalah tari kresi baru yang ditarikan oleh 

gadis-gadis Lampung yang mana tarian ini menjadi tarian adat yang sering 

digunakan pada acara adat dan tari Muli Siger ini menggambarkan gadis-gadis 

Lampung yang memiliki kecantikan serta kehormatan. Ragam gerak yang ada 

di dalam tarian Muli Siger ini merupakan materi yang akan diajarkan pada 

pembelajaran di ekstrakulikuler tari di SMA 1 Negeri Gedong Tataan, ragam 

gerak tersebut dipelajari dengan secara tersusun. 

 

 

2.3   Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir digunakan untuk memandu jalannya penelitian yang  

dilakukan pada ekstrakulikuler tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Kerangka 

berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi 

objek permasalahan (Sugiyono, 2016: 92). Objek permasalahan penelitian ini 

adalah proses  penggunaan metode resitasi  yang digunakan guru pada kegiatan 

ekstrakulikuler pembelajaran tari Muli Sigeh. Kerangka berpikir dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berfikir Penggunaan Metode Resitasi Dalam 

Pembelajaran Tari Muli Sigeh pada Kegiatan Ekstrakulikuler  

di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. 

 

 

Pada bagan yang dibuat merupakan gambaran dari proses kegiatan penelitian 

mengenai pembelajaran tari Muli Sigeh dengan menggunakan metode resitasi 

pada kegiatan ekstrakulikuler di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Pada penelitian 

ini permasalahan yang diteliti adalah tentang proses penggunaan metode resitasi 

pada pembelajaran tari Muli Siger. Pada pembelajaran tari Muli Siger ini yang  

diamati adalah penggunaan metode resitasi yang terdiri dari beberapa langkah. 

Langkah-langkah tersebut adalah fase pemberian tugas, langkah pelaksanaan 

tugas, serta fase mempertanggungjawabkan tugas, sehingga dapat mengetahui 

bagaimana proses dari penggunaan metode resitasi dalam pembelajaran tari 

Muli Siger pada kegiatan eksrakulikuler di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. 

Metode Resitasi 

Fase Pemberian Tugas   Pelaksanaan Tugas 
Fase 

mempertanggungjawabkan 

tugas 

 Penggunaan Metode Resitasi Dalam Pembelajaran Tari Muli Siger pada 

kegiatan ekstrakulikuler di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. 

 Pembelajaran Tari Muli Siger Pada Kegiatan Ekstrakulikuler Tari di  

SMA Negeri 1 Gedong Tataan 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dari kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016: 2). Metode penelitian 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. 

Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang penggunaan metode 

resitasi pada saat guru mengajar tari Muli Siger di SMA Negeri 1 Gedong 

Tataan. 

 

Metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif 

adalah metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

keadaan objek penelitian pada keadaan sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya. Metode kualitatif deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah untuk deskripsikan proses penggunaan metode 

resitasi dalam pembelajaran tari Muli Siger pada kegiatan ekstrakurikuler di 

SMA Negeri 1 Gedong Tataan. 

 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 
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2016: 9). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan 

cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil 

penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati secara langsung  di 

lapangan terkait proses penggunaan metode resitasi dalam pembelajaran tari 

Muli Siger tersebut. 

 

 

3.1    Sumber Data 

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh   (Arikunto, 2013: 172). Ketepatan memilih dan menentukan jenis 

sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data yang 

diperoleh dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Sumber 

data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

 

3.1.1 Sumber Data Primer 

Data primer dapat diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa ada 

perantara data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di 

lapangan. Data atau informasi juga diperoleh melalui pertanyaan tertulis 

dengan menggunakan kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara 

(Moleong, 2010: 175). Sumber data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah guru atau pelatih dan siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. 
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3.1.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber  data tidak langsung yang 

mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. 

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi 

kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media elektronik seperti 

laptop, artikel penelitian, dan sebagainya. Selain itu, sumber data 

sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data-data tertulis seperti absen 

siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler tari, artikel terkait 

penilaian guru dari hasil proses pembelajaran tari menggunakan metode 

resitasi. 

 

3.2     Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama pada penelitian, sebab 

tujuan utama dari penelitian yang akan dilakukan adalah memperoleh data 

yang valid dan sesuai dengan rumusan masalah. Pengumpulan data dapat 

dilekukan dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2016: 

308). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

 

3.2.1 Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia 

dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena 

yang diinginkan (Cristense dalam Sugiyono, 2016: 197). Penelitian 

dilakukan terhadap guru dan siswa dalam proses pembelajaran tari Muli 

Siger dengan menggunakan metode resitasi  mengamati segala sesuatu 

yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian di SMA Negeri 1 
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Gedong Tataan. Bertindak sebagai observer nonpartisipan, maka peneliti 

hanya sebagai mengamati, mencatat, menganalisis dan membuat 

kesimpulan berdasarkan proses penggunaan metode resitasi yang 

digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran tari Muli Siger pada 

kegiatan ekstrakulikuler di SMA Negeri 1 Gedong Tataan tanpa terlibat 

dalam proses pembelajaran antara guru dan peserta didik. Lebih 

ringkasnya peneliti hanya sebagai pengamat saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

3.2.2 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan 

data) dapat mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada 

yang diwawancarai (Sugiyono, 2016: 188). Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam (Sugiyono, 2016: 137). Wawancara berfungsi sebagai 

pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data 

pada suatu penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan jenis 

wawancara terstruktur kepada ibu Baiti Tiara Sela, S.Pd selaku pembina 

ekstrakulikuler tari dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan  secara 

lisan sesuai dengan panduan wawancara untuk memperoleh data secara 

langsung dan mendalam mengenai proses penggunaan metode resitasi 

dalam pembelajaran tari  Muli Siger pada kegiatan ekstrakurikuler di 

SMA Negeri 1 Gedong Tataan. 
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3.2.3 Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah teknik studi dokumen. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2016: 240). Berdasarkan uraian di atas dokumentasi 

diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari dokumen-dokumen 

yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Penelitian dilakukan 

menggunakan dokumentasi berupa foto dan video terkait proses 

pembelajaran tari Muli Siger menggunakan metode resitasi yang 

diambil pada setiap proses pembelajaran berlangsung disetiap 

pertemuan dan hal-hal yang berkaitan dengan objek dan subjek 

penelitian. Adapun alat bantu yang digunakan adalah kamera digital 

atau handphone. 

 

3.3    Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2013 : 192 ). Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan observasi, 

panduan wawancara dan panduan dokumentasi. 

 

 

3.3.1   Panduan Observasi   

Panduan observasi digunakan pada saat melakukan pengamatan di 

lapangan secara langsung tentang apa yang dilihat peneliti dalam 

pelaksanaan penggunaan metode resitasi dalam pembelajaran tari Muli 

Siger pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. 
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Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan dilapangan secara 

langsung untuk mengetahui objek penelitian pada keadaan 

sesungguhnya. Tujuan observasi pada penelitian ini adalah untuk 

mengamati langsung bagaimana proses guru saat mengajar tari Muli 

Siger dengan menggunakan metode resitasi.  

 

Tabel 3.1 Instrumen pengamatan penggunaan metode resitasi pada 

guru. 

No. Aspek  P1 P2    P3 P4 

1. 

  

Fase Pemberian Tugas     

1).    Guru memberikan    informasi    

mengenai      tujuan  

         pembelajaran  yang ingin dicapai pada 

setiap pertemuan. 

    

2).    Guru  memberikan materi tugas serta 

penjelasan     tugas kepada siswa.  

    

3).    Guru  memberikan materi serta 

penjelasan sebagai bentuk petunjuk 

dalam tugas siswa. 

    

4).    Guru melihat respon siswa terhadap 

materi yang telah diberikan. 

    

5).    Guru   memberikan  waktu  kepada  

siswa   untuk        mengerjakan tugas 

yang telah diberikan. 

    

2. Langkah Pelaksanaan Tugas     

1).   Guru   memberikan    bimbingan dan   

pengawasan kepada siswa. 

    

2).    Guru  meminta siswa untuk 

mengerjakan tugas yang telah  diberikan    

guru     sesuai dengan intruksi guru. 
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No. Aspek  P1 P2    P3 P4 

 3).    Guru memberikan motivasi atau 

dorongan kepada siswa agar  siswa 

mengerjakan tugas yang diberikan. 

    

4).     Guru  meminta siswa untuk mencatat 

hasil dari tugas yang diperoleh dengan 

baik. 

    

3. Fase Mempertanggungjawabkan Tugas      

1).   Guru  meminta siswa untuk  melakukan  

pelaporan tugas sesuai dengan istruksi 

guru. 

    

2).    Guru melakukan  penilaian  terhadap  

hasil   tugas siswa. 

    

3).    Guru dan siswa melakukan kegiatan 

evaluasi. 

    

                   (Modifikasi: Djamarah dan Azwan Zain, 2006: 86) 

 

 

Keterangan : P1= Pertemuan Pertama    P3= Pertemuan Ketiga 

        P2= Pertemuan Kedua      P4= Pertemuan Keempat 

 

Lembar pengamatan penggunaan metode resitasi pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Gedong Tataan diisi pada saat proses 

pembelajarannya dilakukan. Pengamatan dilakukan dengan memberi 

tanda check list (√) pada kolom yang sudah ditentukan setelah aspek-

aspek kegiatan tersebut dilakukan. 

 

 

3.3.2.  Panduan Dokumentasi  

Panduan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto 

dan video menggunakan alat bantu kamera atau handphone. 

Dokumentasi dapat berupa foto atau video pada saat proses 
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pembelajaran berlangsung di lapangan terhadap proses penggunaan dari 

metode resitasi saat pembelajaran tari Muli Siger, foto gedung sekolah, 

dan lain-lain. Dokumentasi penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data berupa foto dan video, untuk mengetahui gambaran terhadap proses 

penggunaan metode resitasi dalam pembelajaran tari Muli Siger 

berlangsung. 

 

         Tabel 3.2 Panduan Dokumentasi 

No. Data yang dikumpulkan Dokumentasi 

1.  Proses pembelajaran tari Muli 

Siger dengan menggunakan 

metode resitasi. 

 Foto dan video proses 

pembelajaran  

 Foto dan video guru 

memberikan materi 

praktik kepada siswa  

  Foto kegiatan 

pertemuan  

 

 

 

3.3.3. Panduan Wawancara  

Panduan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan 

cara melakukan tanya jawab dengan guru pada kegiatan ekstrakurikuler di 

SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melaksanakan 

wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penilaian berupa 
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pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diajukan untuk guru dan peneliti 

mencatatnya. 

 

Tabel 3.3 Panduan Wawancara Pertanyaan Untuk Guru Tari. 

 

No. Pertanyaan 

1. Bagaimana proses pembelajaran ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1 

Gedong Tataan? 

2. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran tari sebelum 

menggunakan metode resitasi? 

3.  Sejak kapan ibu menggunakan metode resitasi pada ektrakulikuler tari 

di SMA Negeri 1 Gedong Tatan? 

4.  Bagaimana respon siswa pada saat pembelajaran tari dengan 

menggunakan metode resitasi? 

5. Apa alasan ibu memilih metode resitasi sebagai motode yang 

digunakan untuk mengajarkan tari di sekolah ini? 

6.  Kendala apa saja yang sering ditemui pada saat ekstrakurikuler 

berlangsung? 

7. Bagaimana ibu mengatasi kendala tersebut? 

8. Menurut ibu apakah metode resitasi yang digunakan di sekolah ini 

sudah cukup efektif? 

9. Bagaimana hasil dari pembelajaran seni tari dari beberapa tahun 

terakhir hingga sekarang menggunakan metode resitasi? 

 

 

 

 

3.4 Teknik Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu strategi yang digunakan 

untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang diperoleh dari penelitian, 

supaya hasil dari penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari 

segala segi ( Moleong, 1990: 171). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada 
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penelitian ini yaitu menggunakan analisis triangulasi yaitu, teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu ( Moleong, 

2011: 330). Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi 

sumber yaitu membandingkan dan mengecek informasi yang di peroleh dari 

subjek penelitian agar mendapatkan informasi yang mendalam mengenai proses 

penggunaan metode resitasi dalam  pembelajaran tari Muli Siger pada kegiatan 

ekstrakulikuler tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan.  

 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Data diperoleh dari sumber yang ada pada teknik pengumpulan data dan 

dilakukan secara terus menerus sampai data tersebut benar- benar valid. Analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bog 

dan sugiyono, 2016: 244). Sehingga analisis data yang dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih hal yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain  (Miles dan 

Huberman dalam astika, 2019: 79) analisis data kualitatif dibagi menjadi tiga 

tahap yaitu:  

 

 

3.4.1 Tahap Reduksi Data 

Reduksi data merupakan teknik berupa merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak penting. Sehingga data yang telah direduksi 
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akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan 

(Sugiyono, 2013: 338). Berdasarkan pernyataan di atas reduksi data 

dilakukan dengan cara memilah data-data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi agar mendapatkan hal-hal pokok, fokus terhadap hal yang 

penting, dan dapat menemukan pola dan temanya. Permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini yaitu mengetahui proses penggunaan metode 

resitasi dalam pembelajaran tari Muli Siger pada kegiatan ekstrakurikuler 

di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Data-data tersebut diperoleh dari teknik 

pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara terkait kegiatan 

proses pembelajaran tari Muli Siger. 

 

3.4.2 Tahap Penyajian Data 

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya (Sugiyono, 2016: 

249). Berdasarkan uraian di atas dengan melakukan penyajian data, maka 

memudahkan peneliti untuk memahami yang terjadi, kemudian 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan data yang telah dipahami 

tersebut. 

 

Penelitian  ini, penyajian data yang dilakukan dengan cara membuat uraian 

berbentuk  deskripsi, gambar dan tabel mengenai data yang telah direduksi 

data tersebut berdasarkan hasil  observasi, wawancara, dan dokumentasi 

pada proses penggunaan metode resitasi dalam pembelajaran tari Muli 

Siger pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Gedong Tataan yang 

telah diperoleh dan direduksi. 
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3.4.3 Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Tahapan ini peneliti menyimpulkan berdasarkan dari hasil observasi dan 

wawancara dengan menganalisis hasil dari data yang telah direduksi dan 

disajikan. Kesimpulan tersebut merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti makin jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

Kesimpulan yang dibuat berdasarkan rumusan masalah yaitu pada proses 

penggunaan metode resitasi dalam pembelajaran tari Muli Siger pada 

kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. 



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang didapatkan 

tentang penggunaan metode resitasi dalam pembelajaran tari pada kegiatan 

ekstrakulikuler tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan yaitu:  

 

Proses penggunaan metode resitasi pada kegiatan pembelajaran  ekstrakulikuler 

tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan yaitu dilakukan berdasarkan tiga tahap 

penggunaan metode resitasi yaitu fase pemberian tugas, langkah pelaksanaan 

tugas, dan fase mempertanggungjawabkan tugas. Pada  fase pemberian tugas 

guru memberikan informasi, materi, serta penjelasan melalui media aplikasi 

whatsapp sebagai panduan siswa untuk mempelajari ragam gerak tari Muli Siger 

secara mandiri, kemudian guru melihat respon siswa dan memberikan waktu 

kepada siswa untuk mengerjakan tugas, selama empat kali pertemuan guru telah 

melakukannya sesuai dengan fase pemberian tugas tersebut. Namun pada fase 

pemberian tugas selama empat kali pertemuan ada dua point yang tidak 

dilakukan guru, yaitu pada pertemuan keempat tidak dilakukan karena materi 

ragam gerak tari Muli Siger telah selesai pada pertemuan sebelumnya. 

 

Untuk langkah pelaksanaan tugas guru memberikan bimbingan dan pengawasan, 

serta meminta siswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan intruksi guru, lalu 

guru memberikan motivasi kepada siswa saat siswa mengerjakan tugas, agar 

siswa dapat lebih serius dalam mempraktikkan ragam gerak tari Muli Siger, 
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selama empat kali pertemuan guru telah melakukannya sesuai dengan langkah 

pelaksanaan tugas tersebut. Namun pada langkah pelaksanaan tugas selama 

empat kali pertemuan ada satu point yang tidak dilakukan oleh guru yaitu guru 

meminta siswa untuk mencatat hasil dari tugas yang diperoleh.  

 

Fase mempertanggungjawabkan tugas selama empat kali pertemuan yang guru 

lakukan adalah guru meminta siswa untuk melalukan pelaporan tugas serta 

memberikan penilai melalui tes praktik untuk mengetahui seberapa banyak siswa 

yang dapat menangkap materi yang telah guru berikan, namun pada  evaluasi 

pertemuan satu dan tiga tidak guru laksanakan, dalam tahap evaluasi guru hanya 

mengulas kembali kendala dalam praktik dan memberikan motivasi pada siswa 

agar lebih semangat dalam proses pembelajaran.  

 

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa,  pembelajaran tari Muli Siger menggunakan metode resitasi pada siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler tari di SMA Negeri 1 Gedong Tataan 

terlaksana sesuai  dengan aspek pelaksanaan penggunaan metose resitasi dengan  

kriteria baik dalam proses pembelajarannya karena siswa memiliki respon yang 

baik serta mampu menarikan tari Muli Siger sesuai dengan ragam gerak yang 

telah diberikan, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif. 

 

 

5.2 Saran  

 

Berdasarkan simpulan penelitian diatas saran untuk kepentingan penelitian, maka 

terdapat saran sebagai berikut: 

 

Diharapkan kepada siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan penggunaan 

metode resitasi dengan baik terutama pada aspek wirasa, wiraga, wirama dalam 

menari supaya rasa atau ekspresi ketika menari dapat dinikmati oleh penikmat 
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seni. Kepada siswa agar memperhatikan saat guru menyampaikan materi tari 

Muli Siger dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tarian tradisional. Diharapkan 

bagi guru dapat memperhatikan siswanya kembali pada setiap proses 

pembelajaran berlangsung, serta mampu membuat pembelajaran lebih menarik 

lagi agar siswa bersemangat untuk mengikuti kegiataan tersebut. 

 

Proses penilaian pada ekstrakulikuler harus diterapkan setiap dalam pertemuan 

berlangsung guna mengetahui sejauh mana siswa dapat berkembang dan 

mengetahui kemajuan siswa pada setiap proses dalam kegiatan ekstrakulikuler 

tari tersebut. 
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