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ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YOUTUBE PADA MATA PELAJARAN 

SENI TARI DI SMA NEGERI 3 MENGGALA 

 

Oleh 

 

RHAMADIA FITRI 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penggunaan media sosial 

Youtube pada mata pelajaran seni tari di SMA Negeri 3 Menggala. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif sumber data diambil dari guru dan 

siswa-siswi kelas 11. Teknik pengumpulan data yaitu angket, observasi, dan 

dokumentasi. Data dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan dalam 

penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penggunaan media sosial Youtube 

pada mata pelajaran seni budaya bidang seni tari. Penggunaan media sosial 

Youtube pada mata pelajaran seni tari dimana guru mempersiapkan alat bantu 

smartphone dan link video youtube, guru membagikan link youtube melalui 

aplikasi whatsapp group agar siswa dapat dengan mudah mengakses link video 

youtube yang dibagikan oleh guru, kemudian siswa mempelajari tarian yang telah 

diberikan oleh guru 

Kata kunci : Media pembelajaran, Seni tari, Youtube  



 
 

 

 

 

ABSTRAK  

 

THE USE OF YOUTUBE SOCIAL MEDIA IN THE ART OF DANCE  

LESSONS AT SMA NEGERI 3 MENGGALA 

 

BY 

 

RHAMADIA FITRI 

 

This study aims to describe the use of YouTube social media in dance subjects at 

SMA Negeri 3 Menggala. This study used a qualitative descriptive method. The 

data sources were taken from teachers and students in grade 11. The data 

collection techniques were questionnaires, observations, and documentation. The 

data were analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation, 

and drawing conclusions. The results obtained in this study are to find out how to 

use Youtube social media in arts and culture subjects in the field of dance. The 

use of Youtube social media in dance subjects where the teacher prepares 

smartphone tools and youtube video links, the teacher shares the youtube link 

through the whatsapp group application so that students can easily access the 

youtube video link shared by the teacher, then students learn the dance that has 

been given by the teacher.  

Keywords: Learning media, Dance, Youtube 
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“Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita". 

                                     ( Umarbin Khattab) 

 

"Wanita itu sama seperti bunga. Mereka harus diperlakukan dengan lembut, baik, 

dan penuh kasih sayang".  

 (  Ali bin Abi Thalib.) 

 

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain” 

( Nabi Muhammad SAW ) 

 

“Tidak ada yang tau skenario kehidupan seseorang seperti apa, Yakin dan peraya 

semua campur tangan Allah SWT” 

( Rhamadia Fitri ) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya adalah suatu pembelajaran yang diajarkan dari satu 

generasi ke generasi selanjutnya, oleh karena itu untuk beradaptasi dalam 

pendidikan perkembangan zaman ini, ditandai oleh adanya perkembangan 

teknologi. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini, pendidikan seni budaya 

membuka diri untuk berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu 

teknologi pada seni tari. Hal ini bertujuan menjawab tantangan revolusi 

industri 4.0 yang semakin memerlukan tenaga kerja yang kreatif, fleksibel, 

adaptif, dan inovatif terhadap teknologi. Sebagian besar penduduk dunia telah 

menjadikan media sosial sebagai salah satu kebutuhan hidup yang boleh 

dikatakan primer, tercatat saat ini di Indonesia pengguna media sosial 

mencapai kurang lebih 62.56 juta orang, 43.06 juta pengguna Facebook dan 

19.5 orang pengguna Twitter, dan itu dinyatakan sebagai pengguna aktif, dan 

pengguna aktif tersebut di dominasi oleh kalangan remaja millenial 

(sumber:menkoinfo), dalam (Ainiyah, 2018). Pengaruh Media sosial pada 

pendidikan di Indonesia adalah media tambahan yang digunakan sebagai 

bagian dari proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Hal tersebut kemudian dirumuskan dengan 
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konsep media pembelajaran yang digunakan di lembaga pendidikan. Media 

informasi juga merupakan alat untuk memberikan informasi yang lengkap, 

dengan tujuan agar penerima informasi memahami makna dari informasi yang 

diterimanya. 

Media social mempunyai arti penting dalam dunia pendidikan, terutama 

dalam pendidikan formal di sekolah. Guru sebagai pengajar dan sekaligus 

sebagai pendidik yang terjun langsung dalam dunia pendidikan formal di 

sekolah, tidak meragukan lagi akan keampuhan suatu media pembelajaran. 

Utamanya menanamkan sikap dan mengharapkan perubahan tingkah laku 

seperti yang diharapkan, yaitu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Yoto 

& Rahman, 2001 dalam (Ainiyah, 2018). 

Media sosial sebagai sarana informasi pendidikan menunjukkan bahwa media 

sosial membawa angin segar bagi praktik pendidikan di seluruh dunia. Hal ini 

menunjukkan betapa besar peran media sosial dalam dunia pendidikan, dan 

pemikiran Milenial yang peduli terhadap siswa, khususnya karir pendidikan. 

Banyak fitur-fitur bermanfaat yang ditawarkan media sosial dalam menunjang 

perkembangan pola fikir para remaja millennial dalam aspek pendidikan, 

seperti E-Learning, E-Kamus, Al-Quran digital online, kemudian dalam aspek 

komunikasi, interaksi dan sosialisasi ada fitur seperti Facebook, Twitter, serta 

Youtube sebagai media pembelajaran melalui video. 

Dengan melihat uraian diatas dapat kita simpulkan beberapa dampak positif 

media social terhadap remaja millennial adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai sarana informasi edukatif. 

2. Sebagai media pemebelajaran yang mengasyikkan. 
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3. Sebagai media komunikasi yang luas. 

4. Sebagai media sosialisasi yang baik. 

5. Sebagai media mempererat tali silaturahmi. 

6. Sebagai media pergaulan yang nyaman. 

7. Sebagai sarana penyalur potensi. 

8. Sebagai tempat menyuarakan pendapat secara umum, dll. (Ainiyah, 2018) 

Pada saat ini sosial media dapat digunakan sebagai alat mencari materi, siswa 

dapat memanfaatkan platform Youtube, Youtube merupakan salah satu media 

sosial untuk berbagi bermacam-macam video dari para penggunanya baik itu 

video pembelajaran, hiburan, kegiatan sehari-hari dan lain-lain. 

Sekolah menengah atas (SMA) adalah jenjang pendidikan wajib belajar yang 

paling akhir. Pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya pada sekolah 

menengah Atas di bagi menjadi 4 aspek bidang pendidikan, yaitu seni musik, 

seni drama (teater), seni rupa, dan seni tari. Seni Tari adalah keseimbangan 

dari beberapa unsur yaitu unsur gerak, rasa dan irama, atau bisa di sebut, 

wiraga, wirasa, dan wirama sebagai media untuk mengungkapkan, gagasan, 

pesan, dengan media penunjang ruang atau latar. Secara luas tari merupakan 

gerakan yang memiliki irama, yang dapat mengungkapkan maksud atau 

makna dari jiwa atau perasaan manusia. Sejak dahulu sampai sekarang tari 

menampung sendi-sendi kehidupan manusia yang sangat kompleks (Iriani, 

2012). 

Pada mata pelajaran seni masih mengalami beberapa hambatan dimana dalam 

pembelajaran seni tari kurangnya minat belajar siswa dalam menggunakan 
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Youtube,  akan tetapi kenyataannya guru cenderung hanya memberikan teori – 

teori saja dikarenakan tidak semua guru seni budaya menguasai semua bidang 

pembelajaran seni budaya, contohnya guru hanya menguasai seni rupa saja 

akan tetapi tidak menguasai seni tari. Begitu pula dengan penguasaan media 

sosial Youtube tidak semua guru menguasai Youtube contohnya guru-guru 

generasi tua pada umumnya tidak menguasai IT khususnya media sosial 

Youtube. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan meneliti tentang penggunaan 

media sosial Youtube sebagai media pendukung proses pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Seni Tari di SMA Negeri 3 Menggala, 

sehingga dapat di manfaatkan atau di pelajari diluar jam sekolah yang 

terbatas. 

Beberapa definisi seni tari menurut para ahli, Tari adalah gerak-gerik yang 

indah dapat menggetarkan perasaan manusia (Susane, K. Langer, 1975). Tari 

adalah gerak seluruh tubuh disertai bunyian (gamelan diatur menurut irama 

lagunya (gendang), ekspresi muka dan geraknya diserasikan dengan isi dan 

makna tarinya (Soeryodiningrat). Beberapa definisi tari di atas dalam Kaji 

Dini Pendidikan Seni menyimpulkan bahwa seni tari adalah perwujudan suatu 

macam tekanan emosi yang dituangkan dalam bentuk gerak seluruh anggota 

tubuh yang teratur dan berirama sesuai dengan musik pengiring nya (Sulistyo, 

2005:50). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pengunaan Media Sosial Youtube Pada 

Mata Pelajaran Seni Tari di SMA Negeri 3 Menggala Karena berdasarkan 

fenomena yang ada di lapangan Tidak banyak siswa yang suka atau senang 

dengan kesenian tari dan lebih suka bermain gatget menonton Youtube. Dan 
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untuk mengetahui minat dan pengaruh media Youtube sebagai media 

pembelajaran seni budaya khusunya seni  tari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada latar belakang rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

Bagaimanakah penggunan media Youtube sebagai media pembelajaran seni  

tari di SMA Negeri 3 Menggala ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mendeskripsikan penggunan  media sosial Youtube pada mata pelajaran seni 

tari di SMA Negeri 3 Menggala. 

1.4 Manfaat penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat dan kontribusi, serta ilmu 

pengetahuan bagi semua pihak, diantaranya adalah: 

       1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Dapat menambah referensi penelitian khususnya dibidang 

pembelajaran seni tari.  

2. Dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam 

pemanfaatan social media Youtube pada pembelajaran seni tari. 

      1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa diharapkan hasil penelitian ini dapat mempermudah 

siswa dalam mempelajari seni tari. 
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2. Bagi guru diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

evaluasi guru dalam memilih media pembelajaran yang efektif pada 

pembelajaran seni tari. 

3. Bagi sekolah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

referensi atau acuan untuk melakukan evaluasi bagi sekolah. 

4. Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

tambahan ilmu pengetahuan dan untuk mengetahui media 

pembelajaran yang  dapat membantu siswa  dalam  mempelajari 

seni tari. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang penelitian ini mencakup: 

1. Objek penelitian adalah bagaimana penggunaan media sosial Youtube 

terhadap siswa-siswi pada pembelajaran seni tari di SMA Negeri 3 

Menggala. 

2. Subjek penelitian adalah guru, dan siswa-siswi di SMA Negeri 3 

Menggala yang mempelajari pelajaran seni tari di SMA Negeri 3 

Menggala. 

3. Tempat penelitian akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Menggala. 

4. Waktu penelitian akan di laksanakan pada tahun ajaran genap 2021. 
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Tabel 1.1 Ruang Lingkup Penelitian. 

No Kegiatan 
                                             Waktu 

Nov Des Jan Feb        Mar 
8 11 17 19 22 3 8 10 11 27 2 7 11 29 

1. Pra Observasi               

2. Penyusunan 

Proposal 

              

3. Pelaksanaan 

Penelitian 

              

4. Pengolahan 

Data 

              

5. Penyusunan 

Hasil 

Penelitian 

              

6. Sidang Akhir               



 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu, Pengunaan Youtube sebagai media 

pembelajaran seni tari sebelumnya pernah dilakukan oleh: 

Sefta Novia Anggraenipada tahun 2020, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Youtube Sebagai Media Pembelajaran Seni Tari Secara Daring Di Kelas XI 

SMAN 1 KademanganBlitar “.Penelitian ini membahas tentang guru Mapel 

Seni Budaya kelas XI SMAN 1 Kademangan Kabupaten Blitar memilih 

Youtube sebagai media pembelajaran secara daring pada masa pandemic 

Covid-19. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran dan mengetahui hasil pembelajarannya. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif.Pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik.Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan 

penarikan simpulan.Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner atau 

angket. 

Penelitian yang berhubungan dengan penggunaan Youtube sebagai media 

pembelajaran seni tari sebelumnya pernah dilakukan oleh Fahmida Yuga 
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Pangestika & Setyo Yanuartuti pada tahun 2020 dalam penelitian yang 

berjudul “Pembelajaran Mandiri Seni Tari Melalui Konten Youtube sebagai 

Inovasi Pembelajaran Masa Kini”.Penelitian ini membahas tentang 

menganalisa respon penikmat melalui cara belajar mandiri Tari Ombyak 

Trimurti melalui media Youtube untuk melatih kemampuan dalam melakukan 

gerak taridan menambah wawasan dengan mempelajari tarian daerah lain.Tari 

Ombyak Trimurti merupakan tarian kreasi yang berasal dari Kabupaten 

Ponorogo dan kemudian diunggah melalui channeldinas pariwisata dan 

kebudayaan Jawa Timur, dengan prestasi yang membanggakan tari ini 

mendapatkan respon positif dari kalangan siswa Sekolah Dasar sampai 

Sekolah Menengah Atas. 

Hal ini menjadikan peneliti yang juga sebagai penata tari Ombyak Trimurti 

sangat penting mengapresiasi respon para apresiator atau siswa.Konten 

Youtube sebagai ‘Sumber Belajar Seni’ dengan menghadirkan video tari dapat 

melakukan pembelajaran mandiri dengan teknik meniru atau 

mengamati.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung 

data berupa video tari yang menekankan pada hasil belajar mandiri melalui 

teknik imitasi.Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan 

menggunakan metode pendekatan  kualitatif yaitu dengan menganalisis 

perananYoutubepada pembelajaran tari dengan waktu jam belajar yang terbatas 

di sekolah, dengan menggunakan angket atau kuesioner untuk mengetahui 

respon dari siswa. 

Penelitian yang berhubungan dengan penggunaan Youtube sebagai media 

pembelajaran seni tari sebelumnya pernah dilakukan oleh Mayang Sari, 
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Sumiani, Rahma M pada tahun 2016 dalam penelitian yang berjudul 

“EfektifitasYoutube Sebagai Media Pembelajaran Praktek Tari diSanggar Seni 

Smart SMA Negeri 11 PANGKEP”. Penelitian ini membahas tentang  

Penelitian ini membahas tentang proses pembelajaran praktek tari 

menggunakan media Youtube di Sanggar Seni SMART SMA Negeri 11 

Pangkep, dan hasil belajar praktek tari dengan Youtube sebagai media 

pembelajaran seni tari di Sanggar Seni SMART SMA Negeri 11 Pangkep. 

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah urutan 

pembelajaran yang dilakukan: Mengamati video Youtube kemudian 

mendiskusikan gerakan-gerakan yang ada dalam video Youtube.Perbedaan 

penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada metode 

instrumennya, pada penelitian ini menggunakan instrumen observasi 

sedangkan instrumen yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah menggunakan angket atau kuesioner. 

2.2 Landasan Teori 

Teori adalah seperangkat preposisi yang mengandung ide,konsep, prosedur, 

dan prinsip yang saling terkait dan terdiri dari satu atau lebih variabel yang  

dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan  dibuktikan kebenarannya (Hamzah. 

2006 ). Teori belajar adalah  teori yang memiliki tata cara penerapan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran antara guru dan siswa, dan rancangan metode 

pembelajaran yang dilakukan di dalam dan di luar kelas. 

2.2.1 Teori Behavioristik 

Teori behavioristik adalah teori yang dikemukakan oleh Gage dan 

Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 
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pengalaman.Kemudian teori ini berkembang menjadi aliran psikologi 

belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan 

praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran 

behavioristik.Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang 

tampak sebagai hasil belajar.Teori behavior adalah teori yang 

beranggapan bahwa belajar adalah perubahan  tingkah laku sebagai 

hasil interaksi rangsangan dan tanggapan.Dengan kata lain, belajar 

adalah perubahan yang dialami siswa dalam  kemampuannya mengubah 

tingkah laku  sebagai hasil interaksi stimulus-respon(Hamzah Uno, 7: 

2006). 

Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang 

spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka 

rujukan, antara lain Psikologi Pendidikan olehDalam buku psikologi 

belajar yang ditulis oleh Drs. Syaiful Bahri Djamarah (2008), bahwa 

karakteristik perubahan hasil belajar adalah : 

a) Perubahan yang terjadi secara sadarArtinya, siswa menyadari 

perubahan tersebut, atau setidaknya merasa bahwa perubahan itu 

telah terjadi. Misalnya, dia menemukan bahwa dia memiliki lebih 

banyak pengetahuan, keterampilan yang lebih baik, dan lebih 

banyak kebiasaan. Perubahan perilaku individu yang disebabkan 

oleh mabuk atau ketidaksadaran tidak termasuk dalam kategori 

perubahan dalam arti belajar.Orang-orang yang terlibat tidak 

menyadari  perubahan itu. 
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b) Perubahan dalam belajar bersifat fungsionalMelalui belajar, 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri individu bersifat 

berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang terjadi  

menyebabkan perubahan berikutnya dan  berguna untuk kehidupan 

atau proses belajar selanjutnya.Misalnya, ketika anak belajar 

menulis, mereka akan mengalami pergeseran dari tidak menulis 

menjadi  menulis. 

c) Perubahan yang bersifat terus menerus. 

d) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif adalah perubahan 

yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

e) Perubahan yang bersifat sementara (temporer). 

f) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

g) Perubahan mencakup semua aspek perilaku Perubahan yang 

diterima individu setelah melalui  proses belajar meliputi 

perubahan perilaku secara keseluruhan.Akibatnya, ketika 

seseorangmempelajari sesuatu, mereka akan mengalami perubahan 

perilaku secara keseluruhan baik dari segi 

sikap,kebiasaan,keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

Dari penjelasan yang telah dijabarkan maka teori behavioristik akan 

digunakan peneliti untuk menganalisis proses pembelajaran media 

Youtube terhadap mata pelajaran seni taridi SMA Negeri 3 Menggala. 

Perubahan proses belajar siswa dari segi pengethuan dan keterampilan 

serta kemudahan saat belajar adalah faktor keberhasilan siswa untuk 

memahami dan menyerap dari suatu pembelajaran. 



13 
 

2.3 Media Pembelajaran  

Media mengasosiasikan data dimulai dari satu pihak kemudian ke pihak 

berikutnya, sedangkan dalam ranah pendidikan kata media disebut media 

pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan salah satu strategi atau perangkat yang 

digunakan dalam pengalaman mendidik. Hal ini dilakukan untuk menjiwai 

desain pembelajaran untuk membantu kemajuan pengalaman mendidik 

sehingga latihan mendidik dan pembelajaran dapat berguna dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Ada berbagai macam media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan. 

Khususnya saat ini, peran terknologi telah masuk ke dalam perspektif yang 

berbeda, termasuk dunia persekolahan. Kemampuan media pembelajaran 

antara lain untuk menarik keunggulan siswa dalam materi pembelajaran yang 

diperkenalkan. Dalam Media Pembelajaran, ada macam-macam media, 

khususnya; 

 

1. Media Audio 

Berbagai jenis media perolehan suara secara efektif menyalurkan pesan suara 

dari sumber pesan ke penerima pesan. Media suara sangat erat hubungannya 

dengan perasaan pendengaran. Berdasarkan gagasan pesan yang didapat, 

media suara dapat menyampaikan pesan verbal (dikomunikasikan dalam 

bahasa atau kata-kata) dan non-verbal (bunyi dan vokalisasi). Contoh media 

seperti radio, alat perekam, telepon, lab bahasa, dan lain-lain. 
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2. Media Visual 

Macam-macam media pembelajaran visual adalah media yang hanya 

mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual 

menampilan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor.  

Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. 

Selain itu fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah 

untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Contoh media 

seperti fil suara, pita video, film, tv, youtube. 

3. Media Audio Visual 

Media audio- visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, slide, suara, dan 

sebagainya. Contoh dari media audio dan media visual gerak adalah televisi, 

video, film serta segala bentuk media audio yang biasa digunakan oleh 

manusia seperti kaset program dan piringan. VCD/DVD yang di dalamnya 

terdapat film ataupun gambar gerak serta audio juga bisa dikategorikan 

sebagai media audio dan media visual gerak. 

2.3Media Sosial Youtube 

Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari 

pengirim informasi tersebut, yang bertujuan meningkatkan pemahaman 

penerima informasi yang disampaikan. 

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk 

terhubung satu sama lain melalui komunikasi atau dengan berbagi konten 
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dalam bentuk teks, foto, dan video. Semua konten yang dibagikan  terbuka 

untuk umum secara real time. 

YouTube adalah situs web tempat pengguna dapat berbagi video dan 

menikmati berbagai klip video yangdiunggah oleh berbagai pihak. Video 

yang di upload dapat bersifat seperti hiburan, Vlog, Comedy, Film pendek, 

Musik, pendidikan, tutorial, dan lain-lain. 

Youtube memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah mudahnya 

mencari informasi baik dalam maupunluar negeri, menonton beberapa 

videodi Youtubeuntuk memahami dengancepat apa arti video tersebut. 

Keunggulan lainnya adalahkemampuan untuk memberikan informasi kepada 

orang-orang di seluruh dunia.Dapat menjangkau dunia dengan mengunggah 

video yang bermanfaat. Selain itu, Youtube juga bisa menghasilkan 

uangdenganmembuat saluran khusus seperti iklan. Membuat saluran khusus 

di Youtube,  orang lain dapat mengakses saluran yang kita buat. Keuntungan 

yang terakhir adalah bisa membuat orang terkenal.Banyak orang asing yang 

terkenal dengan saluran Youtube mereka, cukup buat satu akun dan sering 

membuat video. 

Youtube adalah jaringan media sosial yang paling banyak diminati 

masyarakat dewasa ini.Konteks pembelajaran, Youtubedapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu media ajar. Hal ini disinyalirdapat meningkatkan minat dan 

motivasi belajar siswa.Youtubeadalah jaringan media sosial yang paling 

banyakdiminati masyarakat dewasa ini.Konteks pembelajaranYoutube dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu media ajar. Hal ini disinyalirdapat 
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meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa.Perkembangan Youtube 

sebagai salah satu media sosial terpopuler merupakan  peluang dalam dunia 

pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan adalah 

usaha sadar dan sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses 

belajar, dan peserta didik membutuhkan keterampilan diri, masyarakat, 

bangsa, dan masyarakat untuk aktif membangun bangsa. Lembaga pendidikan 

perlu kreatif dan inovatifuntuk menciptakan media pendidikan yang baru dan 

menarik bagi siswa. 

2.4Peranan Media Youtube 

Proses belajar adalah interaksi manusia dengan lingkungan untuk memperoleh 

dan mengembangkan pengetahuan yang dikenal dengan istilah belajar. 

Sekolah tentunya merupakan lembaga belajar, tempat menerima dan 

mengkomunikasikan pembelajaran, program pendidikan yang ditempatkan 

dengan baik dalam kurikulum. Sarana dan prasarana merupakan unsur 

penunjang pembelajaran. Faktor-faktor ini mempengaruhi baik guru dan siswa 

yang diajar, serta lingkungan belajar.(Daryanto, 1997: 544). 

Konteks pembelajaran, Youtube dapat digunakan sebagai salah satu media 

pendidikan.Adanya platform berbagi video memungkinkan siswa untuk 

secaramandiri mencari dan berbagi informasi dalam bentuk pengetahuan dan 

praktik.Youtube dapat digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai media 

pendidikan pilihan bagi siswa.Masyarakat tidak dapat disangkal khususnya 

siswa siswi lebih mudah memahami informasi berupa pengetahuan melalui 
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mediayang berkaitan dengan teknologi informasi seperti Youtube 

dibandingkandengan penyampaian secara konvensional di kelas. 

Pada mata pelajaran seni masih mengalami beberapa hambatan karena jumlah 

jam belajar yang terbatas, selain itu mata pelajaran seni juga lebih banyak 

praktik dari pada teori, akan tetapi kenyataannya guru cenderung hanya 

memberikan teori – teori saja dikarenakan tidak semua guru seni budaya 

menguasai semua bidang pembelajaran seni budaya, contohnya guru hanya 

menguasai seni rupa saja akan tetapi tidak menguasai seni tari. Berdasarkan 

hal tersebut, peneliti akan meneliti tentang pengaruh Youtube sebagai media 

pendukung proses pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Seni Tari di SMA Negeri 3 Menggala, sehingga dapat di 

manfaatkan atau di pelajari di luar jam sekolah yang terbatas.  

Dalam realisasi tari yang didukung dengan hadirnya situs Youtube sebagai 

bahan diskusi bagi para mahasiswa untuk dapat lebih maju dengan 

mengetahui dan mempelajari perkembangan tari. Namun, dalam pembelajaran 

seni tari siswa diciptakan untuk berpikir secara imajinatif dan memiliki 

pilihan untuk mengartikulasikan pemikirannya melalui keterampilan. 

Khususnya di kelas ekspresi dan budaya (tari), pemanfaatan aplikasi Youtube 

menjadi jawaban bagi para pendidik untuk mentransformasikannya menjadi 

media pembelajaran berbasis web. 

Pembelajaran online memberi siswa fleksibilitas waktu belajar dan 

memungkinkan untuk belajar kapan saja, di mana saja. Untuk menjadi 

seorang guru, kita perlu mengejar kemampuan untuk meningkatkan proses 
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pendidikan yang maksimal agar tercapai pembelajaran yang efektif. Meski 

saat mengalami pandemic Covid19, akan membawa hasil belajar yang baik 

bagi siswa yang belajar secara efektif.Guru juga harus bisa menggunakan 

media pembelajaran online. Perkembangan teknologi memudahkan upaya 

pemanfaatan hasil teknologi dalam proses pembelajaran.Media pembelajaran 

adalah alat, lingkungan, dan segala bentuk kegiatan yang esensial bagi 

perolehan pengetahuan dan keterampilan orang yang menggunakannya 

(Sanjaya, 2014). 

Pembelajaran berbasis Online memberi kita kemampuan beradaptasi untuk 

berkonsentrasi di mana saja di sekolah. Di tingkat sekolah menengah, 

pembelajaran tari berperan dalam pembentukan karakter siswa yang berfokus 

pada peningkatan anak dalam mencapai berbagai wawasan yang mencakup 

pengetahuan relasional (kerjasama dengan orang lain), intrapersonal 

(pengetahuan individu), melodi (pengertian pengerjaan), etimologi ( bahasa), 

ilmu rasional (berpikir jernih), naturalis (biasa) dan pengetahuan kemalangan 

(menunjukkan kapasitas diri), imajinasi, spiritual dan moral. 

Pembelajaran seni tari sangat penting sebagai ungkapan perasaan jiwa 

manusia yang diungkapkan melalui gerak ritmis yang indah dan diiringi 

musik.Menurut Kusudiarjo (Hidayat, 2004: 28) bahwa “seni tari adalah 

keindahan gerak anggota badan manusia, berirama, dan berjiwa atau dapat 

juga diberi arti seni adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia 

yang bergerak, berirama, dan berjiwa harmoni”.Pada pembelajaran seni tari, 

pelatih merupakan faktor pendukung dalam proses pembelajaran, namun tidak 

semua sekolah memiliki pelatih, termasuk sekolah.Dari sinilah 
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Youtubemenjadi sarana penunjang bahkan solusi yang sangat membantu siswa 

dan guru untuk mencari referensi gerak tari. Di sinilah dapat ditentukan 

permasalahan tentang seberapa jauh tingkat efektivitas Youtube sebagai media 

pembelajaran. 

2.5 Kerangka Berfikir 

Menurut DominikusDoletUnaradjan (2019), Kerangka berfikir adalah suatu 

dasar dari pemikiran atau gagasan yang mencakup perpaduan fakta dengan 

teori,observasi,dan kajian pustaka,yang akan dijadikan dasar penelitian.Objek 

permasalahan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pembelajaran 

MediaYoutubePada Mata Pelajaran Seni Tari. Adapun kerangka berfikir 

dalam penelitian ini adalah peneliti mendapatkan permasalahan mengenai 

Pada mata pelajaran seni khususnya seni tari masih mengalami beberapa 

hambatan karena jumlah jam belajar yang terbatas, selain itu mata pelajaran 

seni juga lebih banyak praktik dari pada teori, akan tetapi kenyataannya guru 

cenderung hanya memberikan teori – teori saja dikarenakan tidak semua guru 

seni budaya menguasai semua bidang pembelajaran seni budaya, contohnya 

guru hanya menguasai seni rupa saja akan tetapi tidak menguasai seni tari.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan meneliti tentang pengaruh Youtube 

sebagai media pendukung proses pembelajaran terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Seni Tari sehingga dapat di manfaatkan atau di pelajari di 

luar jam sekolah yang terbatas.Yang mana akan berpengaruh dalam ke 

efektifitasan belajar anak dalam pelajaran bidang seni tari. Kerangka berfikir 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Penggunaan Media sosialYoutube Pada Mata Pelajaran Seni Tari 

Di SMA Negeri 3 Menggala 

 

 

 

Youtube sebagai media pembelajaran 

 

Youtube sebagai media pembelajaran mata pelajaran seni tari 

Gambar 1. Skema kerangka berfikir penelitian 

Peneliti mendapatkan permasalahan di SMA Negeri 3 Menggala bahwa 

terbatasnya mata pelajaran seni budaya bidang seni tari menjadi halangan 

untuk belajar ataupun menghapal kan tarian yang di berikan oleh guru seni, 

maka dari itu media Youtubedigunakan untuk membantu prosespembelajaran 

seni tari agar lebih mudah dan efektif.Setelah itu peneliti menyimpulkan 

penggunaan Media SosialYoutubepadamatapelajaransenibudaya bidang seni 

tari terhadap pembelajaran siswa siswi,dengan metode kualititatif. 

 

Teori Behavioristik 



 

 

 

III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 

pendekatan ini dipilih berdasarkan pembahasan yang diteliti oleh penulis, 

yaitu penggunaan media sosial Youtube pada mata pelajaran seni tari di Sma 

Negeri 3 Menggala. Penelitian kualititatif adalah penelitian yang 

menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian 

(2019) yang diterbitkan oleh Ristek Dikti, penelitian kualitatif  dapat dipahami 

sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif  berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian 

kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang. Oleh karena itu, proses penelitian kualitatif dimulai dengan 

mengembangkan asumsi-asumsi dasar dan kaidah-kaidah pemikiran yang 

digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian 

diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 

pembahasan yang diteliti berkaitan dengan meliputi seluruh aspek atau bidang 

kehidupan manusia, yaitu manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi 

olehnya. 
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Mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan manipulasi 

terhadap semua data yang diperoleh dari lapangan, oleh sebab itu peneliti 

memilih penelitian deskriptif kualitatif. metode deskriptif adalah metode 

penelitian yang menyampaikan fakta dengan menjelaskan apa yang dilihat, 

diterima, dan dirasakan. Dalam istilah jurnalistik, peneliti cukup menulis dan 

melaporkan hasil Eyeview Report. Ketika penulis menjelaskan secara singkat 

subjek dari objek yang diselidiki tanpa adanya pekerjaan atau data yang 

rekayasa.Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang tidak sekedar 

menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi 

juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan 

dengan fenomena yang akan diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif pada 

penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pengaruh 

media Youtube pada pembelajaran seni tari di SMA Negeri 3 Menggala. 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipakai sebagai tempat penelitian dampak media 

Youtube terhadap pembelajaran bertempat di SMA Negeri 3 Menggala, 

Jalan Lintas Timur, Menggala, Menggala Tengah, Kecamatan Menggala,      

Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Tempat lokasi bisa berubah 

mengingat sumber data atau objek tidak menetap di suatu tempat. 

Pemilihan SMA Negeri 3 Menggala sebagai lokasi penelitian adalah 

sebagai berikut: 
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a) SMA Negeri 3 Menggala Telah menggunakan Youtube pada beberapa 

pelajaran di sekolah. 

b) Mata pelajaran Seni Budaya bidang seni tari wajib diikuti seluruh 

siswa-siswi SMAN 3 Menggala. 

c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan media Youtube di 

SMA Negeri 3 Menggala belum pernah diteliti. 

d) Lokasi SMA Negeri 3 Menggala berada dekat dengan lokasi peneliti 

sehingga memudahkan peneliti untuk menjangkau lokasi. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah guru, dan siswa-siswi SMA Negeri 3 

Menggala yang mengikuti pelajaran seni budaya bidang seni tari dengan 

menggunakan media Youtube. 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari guru, dan salah 

satu kelas peserta didik atau siswa-siswi kelas 11 yang mengikuti 

pelajaran seni budaya bidang seni tari menggunakan media Youtube. 

       3.3.2 Data Sekunder 

Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari arsip sekolah  

serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelajaran seni 

budaya seperti absen daftar nilai dan lain-lain. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah hal atau langkah yang penting pada suatu 

proses penelitian, karena akan digunakan untuk memperoleh data penelitian.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Angket 

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dari variabel 

yang kemudian diukur serta dapat melihat apa yang diharapkan dari 

responden. Contohnya seperti beberapa bentuk pertanyaan dan tipe. 

Pertanyaan tidak dituliskan terlalu panjang dan tidak menggiring ke 

arah satu jawaban saja. Angket juga merupakan serangkaian pertanyaan 

yang dibuat untuk responden untuk mencatat jawabannya, dan pada 

prinsipnya alternatif jawaban diberikan secara terbuka (Silalahi, 2012, 

p.296). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan survei, 

daftar periksa, dan skala sebagai alat survei. 

Pada teknik pengumpulan data Angket atau kuesioner, dilakukan pada 

guru dan siswa-siswi SMA Negeri 3 Menggala, yang di berikan 

beberapa pertanyaan dari angket kuesioner tentang penggunaan media 

sosial Youtube terhadap mata pelajaran seni tari. 

3.4.2 Observasi  

Metode perolehan data observasi adalah metode yang didasarkan pada 

pengamatan langsung.  Peneliti melakukan pengamatan di lokasi sasaran 

penelitian, yang mereka amati dengan panca indera nya. Peneliti 

diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Peneliti dapat 
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menggunakan catatan dan catatan saat mengumpulkan data melalui 

observasi. Observasi dapat bersifat partisipatif jika peneliti ikut serta dan 

terlibat dalam kegiatan yang diamati. 

Pada proses observasi ini yang diamati peneliti adalah guru dan peserta 

siswa-siswa yang mengikuti pelajaran seni budaya bidang seni tari. 

Observasi yang dilakukan pada siswa-siswi yaitu sebagai berikut : 

a) Proses pembelajaran media Youtube terhadap mata pelajaran seni tari 

b) Dampak pembelajaran media Youtube terhadap mata pelajaran seni 

tari 

c) Respon guru dan siswa-siswi terhadap pembelajaran media Youtube 

pada mata pelajaran seni tari 

3.4.3 Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah teknik dalam mengumpulkan data penelitian 

secara tidak langsung, yang berarti data didapatkan melalui dokumen-

dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti. 

Menurut Robert C. Bogdan seperti yang dikutip, Sugiyono 2005: 82 

mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah 

berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang didapatkan pada penelitian adalah absen 

siswa-siswi, daftar nilai, arsip sekolah berupa data siswa-siswi, gambaran 

fisik sekolah, foto sarana dan prasarana sekolah, video dan foto kegiatan 

pembelajaran. Dokumen peneliti berupa gambaran hasil observasi, data 

angket atau kuesioner, serta catatan peneliti sendiri. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat untuk melakukan kegiatan survey terutama 

untuk pengukuran dan pengumpulan data berupa,  soal tes, lembar observasi, 

dan lain-lain Pernyataan tersebut senada dengan pengertian instrumen 

penelitian menurut Sugiyono (2018, hlm. 102) instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa panduan angket 

atau kuesioner, panduan observasi, serta panduan dokumentasi. 

3.5.1 Panduan Angket (kuesioner) 

Angket kuesioner yang digunakan adalah angket online menggunakan 

google form sebagai media angket,karena menghemat waktu dan biaya, 

angket ini berisi beberapa pertanyaan untuk guru dan  siswa-siswi yaitu : 

Tabel 3.1 Panduan pertanyaan angket kuesioner guru. 

No. Pertanyaan 

   1. Apa yang dipersiapkan guru sebelum mengajar ? 

2.  Apa saja tujuan untuk mempersiapkan hal – hal tersebut ? 

3. Apakah efektif pembelajaran menggunakan media Youtube 

sebagai media tambahan dalam menggajar ? 

4. Kendala apa saja yang guru alami dalam menggunakan Youtube 

sebagai media tambahan mengajar guru ? 

5. Manfaat apa yang dapat diambil oleh guru selama menggunakan 

Youtube sebagai media tambahan ? 
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6. Bagaimana cara anda mengelola kelas dengan efektif agar siswa 

dapat memahami pembelajaran melalui Youtube sebagai media 

tambahan dalam mengajar ? 

7. Apa yang guru lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa 

terhadap materi pembelajaran yang diberikan ? 

 

Tabel 3.2 Panduan pertanyaan angket kuesioner siswa. 

No. Pertanyaan 

1. Identitas siswa seperti Nama, Alamat, Sekolah, Kelas, Jenis 

kelamin. 

2. Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi Youtube 

sebelumnya? 

3. Apakah belajar tari hanya dengan jam sekolah cukup untuk 

mempelajarinya? 

4. Apakah belajar seni tari melalui media Youtube memudahkan 

siswa untuk memahaminya? 

5. Menurut siswa apakah belajar melalui tambahan media Youtube 

di luar jam pelajaran sangat membantu? 

6. Apakah Efektif belajar menggunakan media Youtube terhadap 

mata pelajaran seni tari? 

7. Apakah dampak media Youtube pada proses belajar mu terhadap 

mata pelajaran seni tari? 
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           3.5.2 Panduan Observasi 

Panduan observasi digunakan sebagai panduan peneliti untuk 

mendapatkan informasi di lapangan tentang yang dilihat dari proses 

pembelajaran media Youtube pada mata pelajaran seni tari. Peneliti 

melakukan pengamatan pada guru dan siswa-siswi yang berpartisipasi 

dalam pelaksanaan pembelajaran media Youtube pada mata pelajaran 

seni tari. Perbedaan observasi dengan wawancara adalah observasi 

menanyakan pertanyaan dengan menggunakan formulir pertanyaan 

dan dijawab secara tertulis atau online, tidak harus langsung bertemu 

dengan narsumber. Sedangkan wawancara menanyakan narasumber 

secara langsung dan bertemu langsung dengan narasumber. 

Pengamatan tersebut meliputi: 

A. Tujuan:  

Untuk mendapatkan data dan informasi baik itu data fisik maupun 

data yang non fisik terhadap proses pendidikan pembelajaran di 

SMA Negeri 3 Menggala. 

B. Aspek yang di amati: 

1. Proses belajar dan mengajar mata pelajaran seni budaya bidang 

seni tari 

2. Guru dan siswa-siswi yang mengikuti pelajaran. 

3. Dampak kegiatan pembelajaran media Youtubepada mata    

pelajaran seni budaya bidang seni tari  

4. Proses belajar dengan menggunakan media Youtube. 
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Tabel 3.3 Lembar Observasi guru. 

 

 

NO 

 

PERTANYAAN  

PENILAIAN  

YA TIDAK 

1 Apakah guru mampu menjelaskan materi 

pembelajaran dengan jelas sehingga mudah 

dipahami siswa ? 

  

2 Apakahguru dapat menjelaskan materi 

pembelajaran dengan baik ? 

  

3 Dalam menyampaikan bahan pembelajaran, 

guru memberikan contoh sehingga apa yang 

disampaikan muda dimengerti ? 

  

4 Apakah gurumenjelaskan materi pelajaran 

dengan baik ? 

  

5 Apakah guru langsung menjelaskan materi 

pelajaran tanpa menghubungkan dengan materi 

yang lalu? 

  

6 Apakah setiap pertanyaan yang diajukan siswa 

dapat langsung dijawab oleh guru dengan 

mudah ? 

  

7 Apakah sulit untuk menggunakan media 

Youtube sebagai media pembelajaran ? 

  

8 Setelah selesai menjelaskan materi 

pembelajaran apakah guru langsung mengakhiri 

tanpa menyimpulkan terlebih dahulu ? 

  

9 Apakah guru menggunakan cara yang berbeda 

dalam menyampaikan materi ? 

  

10 Apakah  media pembelajaran Youtube dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran seni tari ? 
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Tabel 3.4 Lembar Observasi siswa. 

 

 

NO 

 

PERTANYAAN  

PENILAIAN  

YA TIDAK 

1 Apakah siswa tertarik untuk belajar mata 

pelajaran seni tari ? 

  

2 Apakah siswa tertarik dengan  belajar 

menggunakan Youtube ? 

  

3 Apakah siswa tertarik belajar seni tari dengan 

menggunakan media Youtube ? 

  

4 Apakah siswa dapat dengan mudah 

menggunakan atau mengakses Youtube ? 

  

5 Apakah siswa dapat dengan mudah belajar seni 

tari melalui media Youtube ? 

  

6 Apakah media Youtube dapat membuat siswa 

mudah memahami dalam mempelajari mata 

pelajaran seni tari ? 

  

7 Apakah dengan media Youtube sangat 

membantu ketika belajar seni tari di luar jam 

sekolah atau jam pelajaran ? 

  

8 Apakah sulit untuk menggunakan media 

Youtube sebagai media pembelajaran ? 

  

9 Apakah siswa lebih tertarik belajar seni tari 

melalui media video Youtube dari pada buku 

pelajaran biasa? 

  

10 Apakah  media pembelajaran Youtubedapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran seni tari ? 
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3.5.3 Panduan Dokumentasi  

Panduan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto 

dan video dokumentasi proses belajar mengajar di kelas. Foto dan video 

dimaksudkan agar mempermudah peneliti untuk menganalisa data 

penelitian. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam 

pola, kategori, dan unit deskriptif dasar untuk menemukan topik dan 

mengembangkan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. 

Moleong (2000). 

Sebelum melakukan penelitian di lapangan, analisis dilakukan pada data 

sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Akan 

tetapi, fokus penelitian itu hanya bersifat sementara, dikarenakan akan 

berkembang selama peneliti melakukan penelitian di lapangan (Sugiyono, 

2013: 336) 

Analisis data yang dilakukan peneliti sebelum ke lapangan adalah peneliti 

memulai dengan melakukan pra observasi dalam rangka untuk menemukan 

rumusan masalah yang terdapat di SMA Negeri 3 Menggala, lalu peneliti 

melakukan analisis terhadap masalah yang ada di SMA Negeri 3 Menggala 

yang didapatkan dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh 

peneliti, dengan cara melakukan proses observasi kembali dan mengumpulkan 

penelitian yang sudah ada sebelumnya, setelah itu peneliti mulai 
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memfokuskan pokok penelitian tentang pengaruh pembelajaran media 

Youtube terhadap mata pelajaran seni tari di SMA Negeri 3 Menggala. 

Dalam penelitian kualitatif ini analisis data dilakukan pada saat proses 

mengumpulkan data dan setelah mengumpulkan data dalam waktu tertentu. 

Dalam menganalisis data yang ada di lapangan penelitian kualitatif ini 

menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 

mengemukakan bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif terdiri dari 

tiga tahapan yaitu yang pertama  adalah mereduksi data, lalu melakukan 

penyajian data yang di dapat, serta yang terakhir melakukan penarikan 

kesimpulan ( Sugiyono dalam Wayan,2019). 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang menitik beratkan 

pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi umum dari data kasar 

yang muncul dari record yang tertulis di lapangan atau dapat diartikan 

juga sebagai merangkum. Reduksi data akan dilakukan pada selama 

proyek penelitian berorientasi pada penelitian kualitatif sedang berjalan. 

Reduksi data menjadi jelas ketika peneliti memutuskan kerangka 

konseptual untuk bidang studi peneliti, masalah penelitian, dan 

pendekatan pengumpulan data yang akan digunakan .langkah berikutnya 

dilakukan selama pengumpulan data (ringkasan, membuat kode, 

pelacakan topik, pengelompokan, partisi, pembuatan catatan). 

Reduksi/konversi data ini berlanjut setelah penelitian lapangan hingga 

laporan akhir dihasilkan  (Sugiyono, Op. Cit. hlm. 334). Pada penelitian 

ini, peneliti akan mereduksi data dari lapangan yang berkaitan dengan 
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pengaruh pembelajaran media Youtube terhadap mata pelajaran seni tari 

di SMA Negeri 3 Menggala. 

3.6.2 Penyajian Data 

Setelah peneliti melakukan reduksi data yang didapat dari lapangan 

maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan penyajian data. 

menurut Miles & Huberman suatu penyajian data dibatasi sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik 

merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. 

Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk, bagan, 

uraian singkat, tabel dan hubungan antar kategori dan sejenisnya 

(Simbolon dalam Wayan 2019). Dengan menyajikan data, maka akan 

membuat mudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan langkah berikutnya, berdasarkan apa yang dipahami 

sebelumnya. (Sugiyono dalam Wayan 2019). Data yang akan didapat 

selama penelitian adalah hasil dari observasi atau pengamatan, 

wawancara, dan catatan-catatan yang didapat selama meneliti di 

lapangan mengenai pengaruh pembelajaran media Youtube terhadap 

mata pelajaran seni tari. Peneliti akan menyajikan hasil dari observasi, 

angket/kuesioner, dan catatan hasil dari lapangan dalam bentuk 

deskriptif berupa uraian kalimat pada setiap indikator yang diamati. 
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3.6.3 Keabsahan Data Dan Tri Angulasi Data 

Keabsahan data atau validitas, adalah data yang tidak ada perbedaannya 

antara data yang diperoleh  peneliti dengan data yang benar-benar terjadi  

pada subjek penelitian di lapangan sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Tri anggulasi data adalah cara untuk memperoleh data yang benar-benar 

valid atau absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. 

Dengan menggunakan tri angukasi data maka akan mudah meyakinkan 

peneliti untuk mengambil kesimpulan.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tri angulasi sumber untuk 

membandingkan hasil pengamatan atau suatu informasi yang diperoleh 

dari sumber yang berbeda yaitu membandingkan jawaban guru dan siswa 

mengenai pembelajaran seni tari dengan media youtube, apabila 

jawabannya sama atau menyerupai makan data tersebut dapat dikatakan 

valid atau absah. 
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CROS CEK TABULASI TRI ANGULASI SUMBER INSTRUMEN 

PENELITIAN GURU DAN SISWA 

NO Tema Sub Tema Sumber Data 

Inf 1 Inf 2 

1 Persiapan  Apa yang dipersiapkan guru 

sebelum mengajar? 
  

2 Tujuan Apa saja tujuan untuk 

mempersiapkan hal – hal tersebut ? 
  

3 Efektifitas 

pembelajaran 

Apakah efektif pembelajaran 

menggunakan media Youtube 

sebagai media tambahan dalam 

menggajar ? 

  

Apakah efektif belajar 

menggunakan media Youtube 

terhadap mata pelajaran seni tari ? 

  

Bagaimana cara anda mengelola 

kelas dengan efektif agar siswa 

dapat memahami pembelajaran 

melalui Youtube sebagai media 

tambahan dalam mengajar ? 

  

Apakah setiap pertanyaan yang 

diajukan siswa dapat langsung 

dijawab oleh guru dengan mudah ? 

  

4 Penggunaan 

media 

pembelajran 

Apakah sulit untuk menggunakan 

media Youtube sebagai media 

pembelajaran ? 

  

Kendala apa saja yang guru alami 

dalam menggunakan Youtube 

sebagai media tambahan mengajar 

guru ? 

  

5 Ketrampilan  Apakah  media pembelajaran 

Youtube dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam 

pembelajaran seni tari ? 

  

6 Manfaat Manfaat apa yang dapat diambil 

oleh guru selama menggunakan 

Youtube sebagai media tambahan ? 
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7 Minat Apa yang guru lakukan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa 

terhadap materi pembelajaran yang 

diberikan ? 

  

8 Materi Apakah guru langsung menjelaskan 

materi pelajaran tanpa 

menghubungkan dengan materi 

yang lalu? 

  

Setelah selesai menjelaskan materi 

pembelajaran apakah guru langsung 

mengakhiri tanpa menyimpulkan 

terlebih dahulu ? 

  

Apakahguru dapat menjelaskan 

materi pembelajaran dengan baik ? 
  

Apakah guru menggunakan cara 

yang berbeda dalam menyampaikan 

materi ? 

  

 Penggunaan 

Media 

pembelajaran 

Apakah anda pernah menggunakan 

aplikasi Youtube sebelumnya? 
  

Apakah siswa dapat dengan mudah 

menggunakan atau mengakses 

Youtube ? 

  

Apakah sulit untuk menggunakan 

media Youtube sebagai media 

pembelajaran ? 

  

 Efektifitas 

pembeljaran 

Apakah efektif belajar 

menggunakan media Youtube 

terhadap mata pelajaran seni tari ? 

  

 Apakah belajar tari hanya dengan 

jam sekolah cukup untuk 

mempelajarinya ?  

  

Menurut siswa apakah belajar 

melalui tambahan media Youtube 

di luar jam pelajaran sangat 

membantu ? 

  

Apakah siswa dapat dengan mudah 

belajar seni tari melalui media 

Youtube ? 

  

  Apakah dengan media Youtube 

sangat membantu ketika belajar 

seni tari di luar jam sekolah atau 
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jam pelajaran ? 

 Pemahaman Apakah belajar seni tari melalui 

media Youtube memudahkan siswa 

untuk memahaminya ?  

  

Apakah media Youtube dapat 

membuat siswa mudah memahami 

dalam mempelajari mata pelajaran 

seni tari ? 

  

 

 

Minat Apakah siswa tertarik untuk belajar 

mata pelajaran seni tari ? 
  

Apakah siswa tertarik dengan 

belajar menggunakan Youtube? 
  

Apakah siswa tertarik belajar seni 

tari dengan menggunakan media 

Youtube ? 

  

Apakah siswa lebih tertarik belajar 

seni tari melalui media video 

Youtube  dari pada buku pelajaran 

biasa? 

  

 Peningkatan 

pembelajaran 

Apakah media pembelajaran 

Youtube dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam 

pembelajaran seni tari? 

  

Apakah dampak media Youtube 

pada proses belajar mu terhadap 

mata pelajaran seni tari ? 

  

 

Keterangan  

Informa 1             : Guru 

Informa 2             : Siswa 
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3.6.4 Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan 

Huberman Pada awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna 

hubungan, memperhatikan keteraturan dan pola, dan menarik kesimpulan. 

Asumsi dan kesimpulan awal di atas bersifat sementara dan akan berubah 

seiring dengan berlanjutnya proses pengumpulan data. Namun, jika 

kesimpulan tersebut didukung oleh bukti (data) yang valid dan konsisten 

yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, maka kesimpulan yang dibuat 

oleh tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Maka kesimpulan 

yang akan dicapai pada penelitian ini adalah tentang pengaruh 

pembelajaran media Youtube terhadap mata pelajaran seni tari SMA 

Negeri 3 Menggala. 

 



 
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul “Penggunaan 

Media Sosial Youtube Pada Mata Pelajaran Seni Tari Di Sma Negeri 3 

Menggala” dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial Youtube 

sebagai media pembelajaran seni  tari di SMA Negeri 3 Menggala. Guru 

SMA Negeri 3 Menggala mengenai penggunaan media sosial pada 

pembelajaran di sekolah, yang guru lakukan dimana guru mempersiapkan alat 

bantu Smartphone dan link video Youtube yang telah guru siapkan sebelum 

memulai pembelajaran, guru membagikan link Youtube melalui aplikasi 

Whatsapp group agar siswa dapat dengan mudah mengakses link video 

Youtube yang dibagikan oleh guru, kemudian siswa mempelajari tarian yang 

telah diberikan oleh guru,  

Penggunaan media sosial Youtube sebagai media pembelajaran dapat 

memberikan dampak serta meningkatkan minat dan keterampilan siswa-siswi 

SMA Negeri 3 Menggala, dampak media youtube pada proses belajar 

terhadap mata pelajaran seni tari sangat membantu bagi sebagian besar 

siswa pada pelajaran seni tari dan mempengaruhi minat siswa untuk 

mempelajari seni tari dengan media Youtube. sebagian besar siswa berminat 

atau tertarik untuk belajar seni tari melalui media pembelajaran Youtube 



62 
 

karena juga disebabkan mudahnya dalam mengakses Youtube, selain itu  juga 

belajar seni tari menggunakan media pembelajaran Youtube memudahkan 

untuk memahaminya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran di antaranya: 

A. Sekolah diharapkan memiliki fasilitas internet agar siswa dapat 

mempelajari seni tari tidak hanya secara offline tetapi juga bisa melalui 

media Youtube ketika saat-saat jam istirahat dan sebagainya. 

B. Diharapkan penggunaan media Youtube di luar jam pelajaran di sekolah 

dapat dimanfaatkan agar bisa membantu dan meningkatkan keterampilan 

siswa-siswi dalam pelajaran seni tari 

C. Guru seni tari diharapkan dapat menambahkan penggunaan media Youtube 

untuk mempelajari seni tari di luar jam pelajaran sekolah sebagai 

pengingat mata pelajaran yang telah dipelajari di sekolah dan sebagai 

referensi pada pembelajaran yang ada di SMA Negeri 3 Menggala, serta 

dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penerapan pembelajaran 

pada seni tari. 

D. Sebaiknya sekolah mendukung penggunaan media Youtube pada pelajaran 

seni tari karena akan sangat membantu bagi siswa-siswi untuk 

mempelajari seni tari tersebut, dan di harapkan juga dapat diterapkan pada 

mata pelajaran lainnya. 
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