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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil 

pembelajaran seni budaya melalui daring di kelas X SMAN 

8 Watansoppeng. Penelitian ini adalah Penelitian  evaluasi 

dengan  menggunakan   pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data  yang digunakan 

yaitu teknik  observasi, wawancara, dan  dokumentasi. 

Sasaran penelitian ini adalah siswa dan guru. Berdasarkan 

hasil evaluasi input, evaluasi transformasi dan evaluasi 

output Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran daring dinyatakan kurang efektif. Pada hasil 

evaluasi input kemampuan dan sikap siswa didalam proses 

pembelajaran dinyatakan kurang aktif  karena didalam 

kegiatan proses pembelajaran siswa kurang merespon dan 

memperhatikan pembelajaran. Pada hasil evaluasi 

transformasi materi,media dan metode yang digunakan 

guru juga masih  kurang efektif karena guru tidak 

memperhatikan strategi pembelajaran yang digunakan. 

tidak ada interaksi antara siswa dengan guru. pemanfaatan 

media juga sangat kurang dan guru tidak memanfaatkan 

media yang ada. Pada hasil evaluasi output menunjukkan 

bahwa hasil pembelajaran yang diperoleh siswa sangat 

kurang. Hanya sebagian kecil yang memenuhi standar 

penilaian. Siswa tidak memperhatikan tugas yang 

diberikan. 

 

ABSTRACT 

This study aims to describe the results of learning arts and 

culture through online in class X SMAN 8 Watansoppeng. 

This research is an evaluation research using qualitative 

and quantitative approaches. Data collection techniques 

used are observation, interview, and documentation 

techniques. The target of this research is students and 

teachers. Based on the results of the input evaluation, 

transformation evaluation and output evaluation. The 

results showed that the online learning process was 

declared less effective. The results of the evaluation of the 

input abilities and attitudes of students in the learning 

process were declared less active because in the activities 

of the learning process students did not respond and pay 
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attention to learning. The results of the evaluation of the 

transformation of materials, media and methods used by 

teachers are also still less effective because teachers do not 

pay attention to the learning strategies used. there is no 

interaction between students and teachers. the use of media 

is also very less and teachers do not take advantage of the 

existing media. The results of the evaluation of the output 

indicate that the learning outcomes obtained by students 

are very poor. Only a small proportion meet the assessment 

standards. Students do not pay attention to the assignments 

given..  
PENDAHULUAN 

Covid-19 adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru 

ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang 

ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga 

menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-

anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa 

menyebabkan ganguan ringan pada sistem 

pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga 

kematian. Virus ini menular sangat cepat dan 

telah menyebar hampir ke semua negara, 

termasuk Indonesia, hanya dalam waktu 

beberapa bulan saja. Sehingga WHO pada 

tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini 

sebagai pandemi global. 

Sebut membuat beberapa negara menetapkan 

kebijakan untuk memberlakukan lockdown 

dalam rangka mencegah penyebaran virus 

corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. 

Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, 

maka semua kegiatan yang dilakukan di luar 

rumah harus dihentikan sampai pandemi ini 

mereda. Begitupun dengan sekolah, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah 

meminta siswanya untuk belajar di rumah. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian 

Agama RI. Menerapkan kebijakan belajar dan 

bekerja dari rumah (Work from Home) mulai 

pertengahan Maret 2020 . diberlakukan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. 

Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, 

maka semua kegiatan yang dilakukan di luar 

rumah harus dihentikan sampai pandemi ini 

mereda. Begitupun dengan sekolah, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah 

meminta siswanya untuk belajar di rumah. 

Kebijakan pemerintah ini mulai efektif 

diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di 

Indonesia pada hari Senin, 16 Maret 2020 yang 

juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi 

lainnya. Sistem pembelajaran daring (dalam 

jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa 

tatap muka secara langsung antara guru dan 

siswa tetapi dilakukan melalui online yang 

menggunakan jaringan internet.  

Perubahan cara belajar dari yang tadinya tatap 

muka kini menjadi daring atau online ini 

dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk 

menekan jumlah terdampak dan untuk 

mengurangi penyebaran wabah tersebut.  Dengan 

adanya perubahan tersebut, sudah pasti 

berpengaruh terhadap proses belajar dan cara 

belajar siswa. Selain itu, mungkin juga terjadi 

cultural lag akibat dari perubahan tersebut. Peran 

guru disekolah terpaksa perlu digantikan dengan 

orang tua dirumah. Guru tidak lagi mengawasi 

belajar peserta didik secara langsung dan 

membutuhkan orang tua sebagai penggantinya. 

Artinya ada perubahan peran dan fungsi akibat 

dari perubahan cara pembelajaran dari tatap 

muka ke daring tersebut. Guru harus memastikan 

kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, 

meskipun siswa berada di rumah.  

Pembelajaran daring diperlukan interaksi antara 

peserta didik dengan pendidik dalam bentuk 

interaksi dua arah meskipun tidak dilakukan 

secara bertemu langsung.  Kejadian ini 

memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa 

mendidik anak itu ternyata tidak mudah, 

diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat 

besar. Sehingga dengan kejadian ini orangtua 

harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara 

membimbing anak-anak mereka dalam belajar. 

Setelah mendapat pengalaman ini diharapkan 

para orangtua mau belajar bagaimana cara 

mendidik anak-anak mereka di rumah.  



  

Ada beberapa pembelajaran yang tidak bisa  

dilakukan secara daring namun harus dilakukan 

secara daring dikarenakan situasi dan kondisi 

yang tidak memungkinkan. Salah satunya yaitu 

pembelajaran seni budaya. Seni budaya adalah 

sebuah keahlian dalam aktivitas 

mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika, 

termasuk mewujudkan kemampuan dan imajinasi 

pandangan atas beberapa benda, karya, atau pun 

suasana, yang dapat menghadirkan rasa indah 

dan menciptkan peradaban manusia yang lebih 

maju.  

Pembelajaran seni budaya dan keterampilan 

diberikan di sekolah  karena keunikan, 

kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap 

kebutuhan perkembangan peserta didik. Yang 

terletak pemberian pengalaman estetik dalam 

bentuk kegiatan berekspresi / berkreasi melalui 

pendekatan  “ belajar dengan seni,  belajar 

melalui seni  dan belajar tentang seni”. Peran ini 

tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain.  

Evalusi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

untuk melihat atau menentukan hasil dari 

sesuatu.  Maka dari itu  peneliti tertarik untuk 

meneliti evaluasi proses belajar mengajar  seni 

budaya secara daring di kelas X  SMAN 8 

Watansoppeng karena sekolah tersebut termasuk 

sekolah yang memiliki prestasi dalam bidang  

kesenian. Prestasi seni tari di SMAN 8 

Watansoppeng termasuk gemilang dilihat dari 

prestasinya mewakili Kab. Soppeng dalam 

perlombaan di Bali. Dan masih banyak lagi 

prestasi yang didapatkan. Peneliti ingin melihat 

proses kegiatan pembelajaran seni budaya di 

kelas X SMAN 8 Watansoppeng , peneliti juga 

ingin mengetahui bagaimanakah hasil 

pembelajaran seni melalui daring selama 

pandemi COVID 19 dan peneliti juga ingin 

melihat hasil evaluasi input, evaluasi output dan 

evaluasi transformasi  menurut teori Suharsimi 

Arikunto.  

 

METODE 

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif  dengan metode penelitian evaluasi, 

dengan desain penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif. Adapun fokus penelitian ini yaitu 

meneliti tentang bagaimana proses. Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah :  

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

yaitu :  

 Teknik analisis data penilaian tes 

unjuk hasil belajar siswa. Analisis data 

terhadap siswa dilakukan beberapa tahap 

sebagai berikut: 

a. Menjumlahkan skor yang 

dicapai siswa pada setiap butir 

penilaian 

b. Menghitung penilaian dengan 

cara sebagai berikut: 

 

NP=    R     x 100 

          SM  

Keterangan:  

NP = Nilai persen yang dicari atau 

diharapkan   

R   = Skor mentah yang diperoleh 

siswa  

SM = Skor maksimum ideal dari tes 

yang bersangkutan  

100 = Bilangan tetap  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1. Hasil pembelajaran seni budaya melalui 

daring di kelas X SMAN 8 Watansoppeng   

 

Hasil belajar siswa diperoleh setelah 

mengikuti kegiatan  pembelajaran yaitu 

praktek tari zaman dimana siswa dibagikan 

video ragam tari zaman setiap pertemuan. 

Penilaian praktek ini dilakukan dengan 

melihat ketiga unsur wiraga,wirasa, dan 

wirama pada tarian yang dibawakan. 

Nilai yang diperoleh siswa sangat 

kurang. Hanya sebagian kecil yang 

memenuhi standar dan yang lai Selama 

pemberian materi guru selalu mengingatkan 

siswa untuk mengisi absensi pada ruang 

kelas yang telah disediakan. dan setelah 

proses pembelajaran selesai guru juga 

mengingatkan siswa mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan. Setiap pertemuan guru 

hanya memberikan 1 sampai 2 ragam gerak 

tarian dengan alasan  jika terlalu banyak 

siswa akan kesusahan mengerjakan tugas 

tersebut. Dan ternyata siswa memang tidak 

mampu mengerjakan tugas tersebut.   
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Secara klasikal skor tiap butir 

penilaian menunjukkan data sebagai berikut :  

1) Wiraga : Mampu menguasai teknik 

gerak mendapatkan skor 0,42 

2) Wirasa : Ekspresi penari dalam 

menarikan  tarian mendapatkan skor 

0,46  

3) Wirama : Gerakan tarian yang sesuai 

atau selaras dengan iringan music 

mendapatkan skor 0,46  

Secara keseluruhan nilai rata-rata 

seluruh siswa mendapatkan angka 45% yang 

menunjukkan bahwa tingkat hasil belajar 

siswa tidak memenuhi standar penilaian. 

Dari 26 siswa hanya 4 yang mengumpulkan 

tugas yang diberikan. Cukup lumayan 

banyak siswa  yang tidak memperhatikan 

pembelajaran. Sebagian hanya mengisi 

absen, bahkan ada siswa yang hanya 

membaca pesan guru saja dan  tidak mengisi 

absen apa lagi mengumpulkan tugas. Respon 

dan sikap siswa setiap pertemuan menurun, 

siswa terlihat kurang bersemangat dalam 

proses pembelajaran. 

 

2. Hasil Evaluasi Input, Evaluasi Transformasi 

Dan Evaluasi Output Pada Pembelajaran Seni 

Budaya Melalui Daring Dikelas X SMAN 8 

Watansoppeng  

 

Pada evaluasi ini peneliti menggunakan tiga 

evaluasi yakni evaluasi input, evaluasi 

transformasi dan evaluasi output. Suharsimi 

Arikunto(2005:19 ).  

A. Evaluasi input  

Evaluasi input melihat tingkah laku 

atau sikap siswa pada pembelajaran daring 

dengan mengukur melalui proses 

pembelajaran dengan menggunakan 3 aspek 

penilaian sikap yaitu aktif, disiplin dan 

bertanggung jawab.  

B. Evaluasi Transformasi  

Evaluasi transformasi melihat 

materi, media dan metode guru dalam 

proses pembelajaran. Didalam evaluasi 

transformasi mencakup : 

a.  Media  yang  digunakan dalam 

pembelajaran seni budaya di kelas X 

MIPA SMAN 8 Watansoppeng adalah 

aplikasi whatsapp. Dimana kegiatan 

proses pembelajaran dilakukan di dalam  

ruang kelas Online yaitu grup 

WhatsApp. Pemanfaatan media 

pembelajaran dan aplikasi yang 

digunakan pada proses pembelajaran 

daring seni budaya kelas X MIPA  

adalah sebagai berikut. 

1. Buku cetak seni budaya (buku guru seni 

budaya edisi revisi 2017) 

2. Handphone Android  

Pemanfaatan media electronic 

HandPhone  menjadi suatu media yang 

wajib bagi siswa dan guru agar bisa 

mengikuti pembelajaran daring dan 

laptop merupakan media yang wajib 

digunakan oleh guru. 

3. WhatsApp  

Aplikasi WhatsApp  digunakan 

sebagai media pembelajaran daring di 

kelas X MIPA SMAN 8 Watansoppeng. 

Selama pembelajaran daring, semua 

kegiatan proses pembelajaran dilakukan 

di ruang kelas online yaitu aplikasi 

Whatapp.  Jumlah siswa yang ada di 

dalam grup WhatsApp berjumlah 26 

siswa sesuai dengan jumlah yang ada 

didalam absen.  

 

b. Materi  yang diajarkan dalam 

pembelajaran seni budaya dikelas X 

MIPA SMAN 8 Watansoppeng adalah 

tari nusantara yaitu  tari zaman.  

 

c. Guru menggunakan metode ceramah 

dan penugasan kepada siswa namun 

terlihat guru lebih banyak 

menggunakan metode penugasan 

kepada siswa. Pada pertemuan pertama 

guru menggunakan metode ceramah 

untuk menjelaskan materi yang akan 

dipelajari oleh peserta didik sehingga 



  

peserta didik dapat memahami materi 

yang akan dipelajari. Kemudian guru 

memberikan tugas kepada siswa. 
 

Pembahasan 

 Pada pembelajaran seni budaya (tari ) 

ada beberapa point penialaian  yang harus 

diperhatikan ketika melakukan sebuah tarian 

salah satunya adalah  unsur-unsur penilaian 

pada tari yakni unsur wiraga, wirasa dan 

wirama.  

Pada aspek penilaian wiraga, yang 

harus diperhatikan adalah siswa mampu 

menguasai teknik gerak. Pada tugas yang 

dikumpulkan siswa, terlihat bahwa siswa 

tidak menguasai teknik gerak pada tari 

zaman. siswa  hanya bergerak saja tanpa 

adanya power dan teknik yang baik. Ini 

mengakibatkan nilai yang diperoleh siswa 

kurang. Pada aspek penilaian wirasa, yang 

harus diperhatikan adalah Ekspresi penari 

dalam menarikan  tarian  tersebut. Pada tugas 

yang dikumpulkan, siswa tidak mencapai 

point penilaian karena terlihat siswa hanya 

menghafal gerakan tersebut sehingga 

mengakibatkan ekspresi yang ditunjukkan 

seperti tidak menghayati dan hanya 

menghafal.  Pandangan mata  seharusnya 

mengikuti gerak tangan. Pada point penilaian 

wirama, yang harus diperhatikan adalah 

bagaimana siswa mampu bergerak sesuai 

atau selaras dengan iringan musik. Point 

penilaian wirama ini terlihat tidak tercapai 

karena sesuai dengan penjelasan pada wiraga 

dan wirasa,  terlihat teknik dan penghayatan 

gerakan tersebut tidak diperhatikan sehingga 

mengakibatkan keselarasan dan ketepatan 

antara gerak dan iringan musik tidak 

terpenuhi.  

 Berdasarkan hasil penelitian. 

pembelajaran yang dilaksanakan secara 

daring belum sepenuhnya mencapai target 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sebagaimana yang sudah ditentukan. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria 

paling rendah untuk menyatakan peserta 

didik mencapai ketuntasan dalam 

menentukan kelulusan nilai peserta didik. 

Untuk memenuhi standar penilain siswa 

harus mencapai skor 5 pada setiap aspek 

penilaian. Guru memberikan nilai sesuai 

dengan kemampuan siswa.  Nilai yang 

diperoleh siswa tidak memenuhi KKM 

karena siswa tidak mencapai aspek penilaian 

yang telah disediakan. Pada pembelajaran 

tari zaman ini siswa tidak memperhatikan 

teknik-teknik pada tarian tersebut. Siswa 

hanya menarikan tarian tersebut tanpa 

adanya unsur wiraga, wirasa dan wirama.  

Sistem pembelajaran yang diterapkan 

sekolah saat ini yaitu pembelajaran daring 

sehingga tidak mampu melihat secara 

langsung perilaku siswa saat proses 

pembelajaran maka peneliti melakukan 

observasi atau pengamatan langsung pada 

setiap proses pembelajaran dengan 

mengamati tiga aspek yaitu aktif, disiplin, 

dan bertanggung jawab.  

          Hasil pada evaluasi input tentang sikap 

dan tingkah laku siswa mampu mendeteksi 

sikap siswa walaupun dengan system 

pembelajaran daring karena dalam 

pembelajaran pentingnya etika dalam 

kehidupan agar siswa bukan hanya sekedar 

paham dengan materi namun juga harus 

memiliki sikap yang baik dengan evaluasi ini 

peneliti mampu melihat sikap siswa dalam 

proses pembelajaran. hal ini sesuai dengan 

teori sanjaya, 2006 yang mengatakan bahwa 

penguasaan materi bukanlah akhir dari 

proses pembelajaran tingah laku yang lebih 

luas. Artinua sejauh mana materi 

pembelajaran yang dikuasai siswa dapat 

membentuk pola prilaku siswa itu sendiri.  

Berdasarkan hasil penelitian pada 

evaluasi transformasi, dengan melihat 

materi, metode dan media yang digunakan 

guru didalam proses pembelajaran seni 

budaya di kelas X MIPA, dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa media yang 

digunakan guru hanya aplikasi whatsapp, 

guru tidak memanfaatkan media online yang 

telah disediakan. meskipun pada saat ini 

proses pembelajaran dilakukan daring namun 

guru harus tetap memperhatikan metode 

pembelajaran yang digunakan. 
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 Sesuai dengan teori Abu Ahmadi & 

Joko tri mengatakan bahwa metode 

pembelajaran adalah teknik yang dikuasai 

pendidik/guru untuk menyajikan materi 

pelajaran kepada peserta didik dikelas, baik 

individu maupun kelompok agar materi 

pelajaran dapat diserap dan dipahami dan 

dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. 

Pada pembelajaran ini guru tidak 

memperhatikan metode pembelajaran yang 

diberikan. Guru hanya menggunakan satu 

metode saja yaitu metode penugasan kepada 

siswa.  

Pada proses pembelajaran ini guru 

kurang memperhatikan materi yang 

diajarkan. Guru harusnya mampu 

meningkatkan metode dan strategi 

pembelajaran yang digunakan sehingga 

siswa tidak jenuh selama proses 

pembelajaran dan pada materi yang diajarkan 

sebaiknya guru  menjelaskan dan mengoreksi 

kesalahan pada tugas siswa sehingga siswa 

dapat memperbaiki kesalahanya, terkhusus 

pada pembelajaran tari ini. Rata-rata siswa 

tidak memperhatikan teknik gerak dalam 

tarian tersebut, siswa hanya menghafal 

gerakan-gerakan tanpa memperhatikan point-

point penilaian dalam tari.  

Pendidik harus memiliki  kreativitas 

dalam memilih dan memperhatikan metode-

metode pembelajaran yang digunakan 

sehingga proses pembelajaran bisa berjalan 

lancar tanpa adanya rasa bosan atau malas 

pada siswa. Karena jika guru tidak 

memperhatikan metode pembelajaran yang 

digunakan maka tujuan dalam pembelajaran 

tersebut tidak tercapai.  Dan   Guru 

sebaiknya memperhatikan bagaimana respon 

siswa dalam proses pembelajaran  Ini 

membuktikan bahwa penting bagi guru untuk 

mengevaluasi setiap proses pembelajaran 

untuk melihat efektifitas pembelajaran dan 

sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa 

evaluasi pembelajaran merupakan komponen 

penting dan tahapan yang harus ditempuh 

oleh pendidik untuk mengetahui efektifitas 

pembelajaran. sehingga hasil yang diperoleh 

dari evaluasi pembelajaran dapat dijadikan 

balikan (feed back) bagi guru dalam 

memperbaiki dan menyempurnakan program 

dan kegiatan pembelajaran (Budiarjo 2019 : 

14).  

 Berdasarkan hasil evaluasi output 

pencapaian yang diperoleh siswa selama 

pembelajaran ini dinyatakan kurang atau 

tidak memenuhi standar penilaian. 

Pembelajaran daring dinyatakan kurang 

efektif karena didalam proses pembelajaran 

guru tidak memanfaatkan media 

pembelajaran yang ada. Sehingga didalam 

proses pembelajaran tidak ada timbal balik 

antara siswa dengan guru. Respon siswa 

didalam kelas sangtlah kurang. Efektivitas 

pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas 

siswa selama pembelajaran berlangsung, 

respon siswa terhadap pembelajaran dan 

penguasaan materi pembelajaran. Untuk 

mencapai suatu pembelajaran yang efektif 

dan efisien perlu adanya hubungan timbal 

balik antara siswa dan guru untuk mencapai 

suatu tujuan secara bersama, selain itu juga 

harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

sekolah, sarana dan prasarana, serta media 

pembelajaran yang dibutuhkan untuk 

membantu tercapainya seluruh aspek 

perkembangan siswa. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 

1.Berdasarkan hasil penelitian. pembelajaran 

yang dilaksanakan secara daring belum 

sepenuhnya mencapai target Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sebagaimana yang 

sudah ditentukan. Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) adalah kriteria paling rendah untuk 

menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan 

dalam menentukan kelulusan nilai peserta 

didik. Untuk memenuhi standar penilain siswa 

harus mencapai skor 5 pada setiap aspek 

penilaian. Guru memberikan nilai sesuai 

dengan kemampuan siswa.  Nilai yang 

diperoleh siswa tidak memenuhi KKM karena 

siswa tidak mencapai aspek penilaian yang 



  

telah disediakan. Pada pembelajaran tari zaman 

ini siswa tidak memperhatikan teknik-teknik 

pada tarian tersebut. Siswa hanya menarikan 

tarian tersebut tanpa adanya unsur wiraga, 

wirasa dan wirama.  

 

2. Berdasarkan hasil evaluasi input, evaluasi 

transformasi dan evaluasi output, Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran daring 

dinyatakan kurang efektif. Pada hasil evaluasi 

input kemampuan dan sikap siswa didalam 

proses pembelajaran dinyatakan kurang aktif  

karena didalam kegiatan proses pembelajaran 

siswa kurang merespon dan memperhatikan 

pembelajaran. Pada hasil evaluasi transformasi 

materi,media dan Metode yang digunakan masih 

kurang efektif yang mengakibatkan hasil belajar 

siswa rendah, guru tidak memperhatikan strategi 

pembelajaran yang digunakan. tidak ada interaksi 

antara siswa dengan guru dan pemanfaatan 

media juga sangat kurang. Media pembelajaran 

dan sumber bahan ajar yang digunakan guru 

dalam menyampaikan materi masih kurang 

bervarias. Siswa sangat kurang berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Guru hanya 

menggunkan satu media pembelajaran saja yaitu 

aplikasi WhatsApp. Didalam proses 

pembelajaran Guru hanya membagikan tugas 

video tanpa menjelaskan materi tersebut. Pada 

hasil evaluasi output menunjukkan bahwa hasil 

pembelajaran yang diperoleh siswa sangat 

kurang. Hanya sebagian kecil yang memenuhi 

standar penilaian. Siswa tidak memperhatikan 

tugas yang diberikan. Respon siswa didalam 

ruang kelas juga sangat kurang. Siswa hanya 

mengisi absen yang disediakan, tidak ada 

interaksi antar siswa dan guru yang terlihat 

didalam ruang kelas. terlihat pada hasil nilai 

yang diperoleh siswa. Ini menunjukkan bahwa 

siswa masih perlu perhatian dan bimbingan lebih 

dalam pembelajaran daring seni budaya 

khususnya materi praktek tari.   

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru harus selalu memantau hasil 

pembelajaran siswa. 
2. Guru harus menggunakan strategi 

pembelajaran yang berbeda-beda setiap 

pembelajarannya agar siswa tidak 

bosan dalam kegiatan pembelajaran. 
3. Bagi siswa harus lebih aktif dalam 

pembelajaran meskipun dalam kondisi 

ditengah pandemic.  
 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Among Guru, 15 juni 2020, Pembelajaran Daring 

dan Luring : Pengertian, Ciri-

ciri,SertaPerbedaannya,  

https://www.amongguru.com/pembelajar

an-daring-dan-luring-pengertian-ciri-ciri-

serta-perbedaannya/.  

Arikunto Suharsimi. 2018. Dasar-dasar evaluasi 

pendidikan. Jakarta. PT Bumi Aksara. 

Asrul Dkk. 2014. Evaluasi pembelajaran. 

Bandung. Citapustaka media.  

Haling, Abd. 2017. Belajar Dan Pembelajaran. 

Makassar: Badan Penerbit     UNM.  

Hardani Dkk. 2020. Metodologi penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Yogyakarta.  

CV puataka ilmu grup.  

Hermonblogger, 03 Juni 2011, Teknik Evaluasi, 

Bentuk Dan Jenisnya,  

http://hermon87.blogspot.com/2011/06/t

eknik-evaluasi-bentuk-dan-

jenisnya.html, Jambi.  

https://bsnpindonesia.org/wpcontent/uploads/200

9/09/Permendikbud_Tahun2016 

_Nomor023.pdf  

https://yarizzamroni1991.wordpress.com/2011/0

9/13/penelitian-evaluasi/.  

Majid, Abdul. 2011. Perencanaan Pembelajaran. 

Bandung: Remaja Rosadakarya. 

Noor, juliansyah. 2011. Metodologi penelitian. 

Jakarta. Kencana.  

Nuryani, Bangkit. 2013. “Peningkatan Prestasi 

Belajar Seni Tari melalui Model 

Pembelajaran Tutor Sebaya bagi Siswa 

MTs Negeri Karanganyar”. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Seni Tari. 

Fakultas Baha sa dan Seni. Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

https://www.amongguru.com/pembelajaran-daring-dan-luring-pengertian-ciri-ciri-serta-perbedaannya/
https://www.amongguru.com/pembelajaran-daring-dan-luring-pengertian-ciri-ciri-serta-perbedaannya/
https://www.amongguru.com/pembelajaran-daring-dan-luring-pengertian-ciri-ciri-serta-perbedaannya/
http://hermon87.blogspot.com/2011/06/teknik-evaluasi-bentuk-dan-jenisnya.html
http://hermon87.blogspot.com/2011/06/teknik-evaluasi-bentuk-dan-jenisnya.html
http://hermon87.blogspot.com/2011/06/teknik-evaluasi-bentuk-dan-jenisnya.html
https://bsnpindonesia.org/wpcontent/uploads/2009/09/Permendikbud_Tahun2016%20_Nomor023.pdf
https://bsnpindonesia.org/wpcontent/uploads/2009/09/Permendikbud_Tahun2016%20_Nomor023.pdf
https://bsnpindonesia.org/wpcontent/uploads/2009/09/Permendikbud_Tahun2016%20_Nomor023.pdf
https://yarizzamroni1991.wordpress.com/2011/09/13/penelitian-evaluasi/
https://yarizzamroni1991.wordpress.com/2011/09/13/penelitian-evaluasi/


Dewi Fitriani evaluasi proses belajar mengajar seni budaya secara daring di kelas X SMAN 8 

Watansoppeng 

 

 8 

 

Pusat Bahasa Depdiknas. 2005. Kamus besar 

bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka.  

Ratnawulan dan rusdiana. 2014. Evaluasi 

pembelajaran. Bandung. Pustaka Setia 

Bandung.  

 

Rita Adriani. 2020. “Evaluasi Pembelajaran 

Online Matematika Siswa Kelas 5 Sd 

Negeri 5 Metro Pusat”. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 

Institut Agama Islam Negeri Metro 

Lampung.  

Sugiono. 2019. Metodologi penelitian & 

pengembangan. Bandung: Penerbit 

Alfabeta. 

Sukardi. 2013 . metodologi penelitisn 

pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara. 

Sukmadinata. 2017. Metodologi penelitian 

pendidikan. Bandung. PT Remaja 

Rosdakarya.  

Ubaidurrosyid al huda. 2014. “Identifikasi 

Kesulitan Pembelajaran Seni Budaya Di 

Smp Negeri 11 Purworejo”. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Seni Musik Fakultas.  

Bahasa Dan Seni.  Universitas Negeri 

Yogyakarta.  

Yuni Kusmawati. 2015. “Evaluasi Pembelajaran 

Seni Tari Kelas VII SMPN 11 

Magelang”. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Seni Tari. Fakultas Bahasa 

Dan Seni. Universitas Negeri Semarang.  

 

 


