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ABSTRAK 

Fatmawati, 2021. Strategi Pembelajaran Seni Budaya (teater) 

Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelas X SMKN 1 Tinondo. 

Skripsi. Jurusan Pertunjukan, Fakultas Seni dan Desain. 

Universitas Negeri Makassar (dibimbing oleh Prusdianto, S.Pd., 

M.Sn dan Faisal, S.Pd., M.Sn).  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi 

pembelajaran seni budaya  di masa pandemi covid 19 yang 

diterapkan di SMKN  1 Tinondo. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Subjek penelitian ini adalah guru seni budaya,  dan beberapa 

siswa kelas X SMKN 1 Tinondo. Obyek penelitian ini adalah 

strategi pembelajaran di masa pandemi covid 19 yang  

diterapkan di SMKN 1 Tinondo. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini ada empat komponen yaitu: 1) Teknik 

pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data dan 4) 

Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

beberapa  tahap strategi pembelajaran seni budaya (teater) pada 

masa pandemi covid 19 yang diterapkan secara daring  di 

SMKN 1 Tinondo yaitu, 1) Strategi Persiapan  pembelajaran; 2) 

Strategi Penggunaan  Media; 3) Strategi Pendekatan; 4) Strategi 

Penerapan Metode  pembelajaran; 5) Startegi Memotivasi 

Siswa; 6) Strategi Evaluasi Pembelajaran. 
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ABSTRACT 

Fatmawati, 2021. Cultural Arts (theater) Learning 

Strategy During the Covid 19 Pandemic in Class X SMKN 1 

Tinondo. Essay. Department of Performance, Faculty of Art 

and Design. Makassar State University (supervised by 

Prusdianto, S.Pd., M.Sn and Faisal, S.Pd., M.Sn). 

 

This study aims to describe the cultural arts 

learning strategy during the COVID-19 pandemic which 

was applied at SMKN 1 Tinondo. The method used in this 

research is descriptive qualitative research method. The 

subjects of this study were art and culture teachers, and 

several grade X students of SMKN 1 Tinondo. The object of 

this research is a learning strategy during the COVID-19 

pandemic that was applied at SMKN 1 Tinondo. Data 

collection techniques used in this study were observation, 

interviews and documentation. The data analysis technique 

used in this study has four components, namely: 1) Data 

collection techniques, 2) Data reduction, 3) Data 

presentation and 4) Conclusion drawing. The results 

showed that several stages of the arts and culture learning 

strategy (theater) during the covid 19 pandemic that were 

applied online at SMKN 1 Tinondo, namely, 1) Learning 

preparation strategy; 2) Media Use Strategy; 3) Approach 

Strategy; 4) Strategy for applying learning methods; 5) 

Strategies to Motivate Students; 6) Learning Evaluation 

Strategy..
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Sistem pendidikan di Indonesia  telah 

mengalami banyak perubahan. Perubahan-

perubahan itu terjadi karena telah dilakukan 

berbagai usaha pembaharuan dalam 

pendidikan. Apalagi dengan adanya wabah 

virus corona atau covid 19 sehingga  

pengaruh pendidikan semakin mengalami 

penurunan. Charismiadji (2020) mengatakan 

pada masa pandemi ini, mutu pendidikan  

Indonesia menurun. Hal ini terjadi karena 

ekosistem pendidikan Indonesia belum 

mencapai kondisi ideal yang didesain oleh 

Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan 

proses humanisasi, yakni proses 

penyempurnaan kemanusiaan yang terus 

menerus. Hal ini memperlihatkan bahwa 

pendidikan mempunyai dasar yang paling 

dalam, karena berbicara pendidikan pada 

dasarnya berbicara tentang harkat dan 

martabat serta nilai-nilai insani (Supeno, 

1983). 

Adanya virus covid 19 memberikan 

dampak yang luar biasa pada semua bidang, 

salah satunya adalah pendidikan.  

Pendidikan dimasa pandemic sangat 

berpontensi dimana sekolah tatap muka 

belum diperbolehkan di berbagai tempat. 

Sehingga orang tua siswa  dan tenaga 

pendidik banyak yang mengeluh baik dalam 

meyediakan perangkat belajar seperti ponsel 

dan laptop maupun pulsa untuk koneksi 

internet. Harnani (2020) menyatakan  bahwa 

pada masa pandemi covid 19 ini banyak 

sekolah dan perguruan menutup sementara 

aktivitas pembelajaran kelas tatap muka 

(berhenti beroperasi) sehinga pemerintah 

menerapkan proses pembelajaran jarak jauh 

atau pembelajaran daring. Pembelajaran 

daring merupakan pembelajaran yang 

dilakukan tanpa melakukan tatap muka, 

seperti (Zoom, Whatsapp, Class Room). 

Segala bentuk materi pembelajaran 

distribusikan secara daring, komunikasi juga 

dapat dilakukan  secara daring, dan tes juga 

dilakukan secara daring (Syafni, 2020).  

Proses pembelajaran pada masa 

pandemi covid 19 yang menggunakan 

pembelajaran daring ini dimulai pada tanggal 

16 maret 2020 , dimana siswa mulai belajar 

dari rumahnya masing-masing tanpa harus ke 

sekolah. Mengenai pembelajaran daring maka 

semua peralihan cara pembelajaran ini 

membuat berbagai pihak untuk mengikuti 

alur, dengan memanfaatkan teknologi sebagai 

media dalam pembelajaran. Penggunaan 

teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa 

masalah, banyak faktor yang menghambat 

terlaksananya pembelajaran daring seperti 

penguasaan teknologi yang masih rendah, 

keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan 

internet, biaya, dan masih banyak lagi, 

sehingga proses pembelajaran menjadi 

kurang efektif. 

Seni budaya merupakan sistem yang 

koheren, yang dapat digunakan untuk 

menjalankan komunikasi efektif melalu satu 

bagian seni yang dapat menunjukkan 

keseluruhan (Kartodirdjo, 2005: 45). Melalui 

pengajaran pendidikan seni kita dapat 

mengambangkan prestasi seni bagi siswa 

melalui pendidikan seni   dengan cara kita 

harus senantiasa membimbing, mengarahkan  

dan mendukung sehingga membuatnya 

menjadi menyenangkan dan dapat menjadi 

siswa berprestasi. 

Pembelajaran seni teater juga sebagai 

salah satu bidang studi yang memiliki tujuan 

membekali siswa untuk dapat 

mengembangkan kemampuan pribadi dan 

dapat memuat materi perkembagan diri dan 

pengetahuan informasi, dengan demikian 

secara alamiah teater membutuhkan proses 

kerjasama kolaboratif antar anarsir yang 

terlibat di dalamnya, karena dalam 

pembelajaran seni teater disekolah 

merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap 

penyajian keterampilan dan seni teater dapat 

ditinjau dan dipelajari dari bergaram sisi pula. 

Menurut Iswantara (2016 : 1) seni  teater 

adalah istilah lain dari drama, tetapi dalam 

pengertian yang lebih luas yakni meliputi 

proses penentuan ide pemilihan naskah lakon, 

penafsiran, penggarapan, penyajian, 

pementasan, pergelaran pertunjukan, 

penyaksian, pemahaman, penikmatan, 

pengkajian, penganalisaan, dan atau 

penilaian. Pembelajaran seni teater adalah 

salah satu cabang yang paling kompleks di 

 

PENDUHULUA 

 

I.  Latar Belakang 
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dalamnya memuat beragam unsur seni yang 

dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran ekspresi dalam setiap 

karyanya, karena seni teater merupakan 

suatu pementasan yang dapat dipentaskan di 

atas pangggung dan dapat di pertontongkan 

oleh banyak orang. 

Pada masa pandemi covid 19 

pebelajaran seni budaya khusus teater 

menjadi problematika bagi guru dan siswa.  

Apalagi pembelajaran seni teater tidak hanya 

memberikan materi saja melainkan seni 

teater juga mengharuskan guru untuk 

memberikan praktek kepada siswa, sehingga 

siswa dapat memahami  dan 

mengaplikasikannya dalam karya, akan 

tetapi karena adanya pandemi covid 19 ini 

proses pembelajaran seni teater tidak efektif 

karena siswa diharuskan melakukan 

pembelajaran daring. 

Guru merupakan kompenen yang 

sangat penting bagi sebuah pembelajaran, 

karena keberhasilan siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran bergantung pada 

gurunya. Salah satu kemampuan yan harus 

dimiliki oleh seorang guru yaitu merancang 

suatau  strategi pembelajan yang sesuai  

dengan tujuan atau kompetensi yang akan 

dicapai. Namun faktanya, pembelajaran 

tatap  muka dinilai lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran yang dilakukan 

secara daring. Menurut Luqman (2020) 

mengatakan bahwa kegiatan belajar 

mengajar lebih efektif dibandingkan secara 

online, karena dalam proses belajar 

mengajar secara tatap muka ada nilai yang 

bisa diambil oleh ssiswa, seperti proses 

pendewasaan sosial, budaya, etika, dan 

moral yang hanya bisa di dapatkan dengan 

interaksi sosial disuatu area 

pendidikan.perubahan sosial  yang tiba-tiba 

terjadi sebagai akibat merebaknya 

penyebaran covid-19 menyebabkan 

kegagalan dalam proses penyesuaian 

kegiatan belajar mengajar,sebab itu tidak 

mungkin jika sebuah pembelajaran ideal 

dicapai di masa pandemi seperti saat ini. 

Pembelajaran daring memiliki 

tantangan tersendiri bagi guru, selain waktu 

yang tidak mengenal batas guru juga dituntut 

untuk lebih kreatif, aktivitas belajar dari 

rumah memiliki banyak tantangan yang 

dihadapi oleh guru. Tidak menuntut 

kemungkinan siswa akan merasa bosan dan 

malas karena tergoda dengan suasana 

disekitarnya misalnya rebahan, menonton tv, 

bermain game, atau memainkan aplikasi 

beragam medsos. 

Strategi pembelajaran yang dilakukan 

oleh seorang guru harus sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan siswa, apa lagi pada 

masa pandemi covid 19 keprofesionalitas 

guru seni budaya berpengaruh terhadap 

strategi pembelajaran dan model 

pembelajaran seni teater yang diterapkan 

pada siswa. Strategi  pembelajaran dimasa 

pandemi covid 19 memberikan pengaruh 

terhadap minat dan motivasi siswa untuk 

dalam bentuk pembelajaran daring. Oleh 

sebab itu, dalam usaha meningkatkan kualitas 

pendidikan, diperlukan strategi pembelajaran 

untuk mengatasi keterbatasan tersebut.  

Berdasarkan hasil observasi kegiatan 

pembelajaran seni teater di kelas X SMKN 1 

Tinondo. Peneliti melakukan wawancara pada 

tanggal 12 Oktober  2020 dengan guru seni 

budaya  dan siswa di SMK Negeri 1 Tinondo 

melalui telepon, kegiatan pembelajaran seni 

teater di kelas X SMN 1 Tinondo tetap 

berjalan lancar meskipun di tengah pandemi. 

Guru seni budaya di SMKN 1 Tinondo ini 

memiliki edukasi yang tinggi dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar 

mata pelajaran seni teater, dengan kreativitas 

yang dimilikinya membuat susana belajar 

menjadi menarik meskipun dalam proses 

pembelajaran daring. Keberhasilan guru seni 

budaya di kelas X SMKN 1 Tinondo  

dibuktikan dengan prestasi atau nilai 

pelajaran seni teater yang tinggi dan 

keterampilan teater yang dimiliki oleh siswa 

sangat bagus. 

Penelitian ini dilakukan karena atas 

kesadaran ada keterbatasan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan yang dimiliki 

peneliti dan dorongan kebutuhan rasa ingin 

tahu dan untuk memecahkan suatu masalah  

seperti bagaimana startegi pembelajaran seni 

budaya (teater) dimasa pandemi covid 19 di 

SMKN 1 Tinondo yang dilakukan secara 

daring. 

Berdasarkan observasi pendahuluan 

tersebut, peneliti tertarik terhadap strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru seni 

budaya di SMK Negeri 1 Tinondo dengan 

minat dan kemampuan siswa dalam bidang 

seni teater. Penelitian dilakukan untuk 

mengetahui strategi pembelajaran yang 

diterapkan guru pada masa pandemi covid 19. 
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METODE 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif kualitatif karena penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

strategi pembelajran yang digunakan 

oleh guru pada masa pandemi covid 10 

di SMKN 1 Tinondo. 

2. Teknik Pengumpulan  Data 

Metode pengumpulan data  

sangat diperlukan dalam penelitian ini  

untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. Semakin akurat data yang 

diperoleh maka semakin pula hasil 

penelitian yang diperoleh.  Adapun 

teknik pengumpulan data  sebagai 

berikut: 

a. teknik observasi 

b. teknik wawancara. 

c. teknik dokumentasi 

3. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan 

anlisis data kualitatif, yaitu dengan 

melakukan analisis secara langsung 

terhadap strategi pembelajaran seni 

budaya (teater) dimasa pandemi covid 

19 di SMKN 1 Tinondo melalui 

proses: 

a. Reduksi data 

b. penyajian data 

c. kesipulan 

 

HASIL DAN PEMBEHASAN  

A. HASIL  

Setelah dilakukan penelitian tentang 

strategi pembelajaran seni budaya (teater) 

pada masa pandemi covid 19 di SMKN 1 

Tinondo, dapat diperoleh data yang relevan 

atas permasalahan yang ingin diketahui 

oleh peneliti. Data terdiri atas strategi 

pembelajaran pada masa pandemi covid 19 

yang digunakan oleh guru untuk mencapai 

tujuan belajar seni budaya (teater)  pada 

siswa kelas x pada masa pandemi covid 19. 

Strategi pembelajaran merupakan segala 

usaha yang dilakukan oleh guru untuk 

menerapkan berbagai cara pembelajaran 

yang  sudah ditentukan maupun sudah 

direncanakan terlebih dahulu dimana guru 

dapat menyesuaikan dengan kondisi 

maupun situasi baik untuk keperluan siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada 

masa pandemi covid-19 proses proses 

pembelelajaran dapat berdapak, namun 

berbagai  upaya yang dilakukan oleh guru 

dalam mencari suatu inovasi atau proses 

belajar mengajar tetap terlaksanakan 

mesipun dalam situasi pandemi. 

Menurut ibu Ita Purnamasari sebagai guru 

seni budaya  mengatakan bahwa dalam 

menyusun strategi pembelajaran harus 

memahami  rencana dalam kegiatan 

pembelajaran atau rangkaian pembelajaran 

dari awal sampai akhir, karena untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, kita dapat 

menggunakan berbagai cara agar tujuan 

pembelajaran tercapai (Wawancara, 4 Mei 

2021). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru dimasa 

pandemi yaitu proses pembelajaran secara 

daring dimana guru dapat menyusun sendiri  

strategi yang tepat untuk digunakan dalam 

pembelajaran daring agar tujuan 

pembelajaran tercapai. Penyampain materi 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru juga 

mudah dipahami oleh siswa dan guru juga 

selalu memberi peluang kepada siswa untuk 

lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Siswa yang bernama Zul Fina dan Nur 

Alamsyah kelas X TKJ SMKN 1 Tinondo 

mengatakan bahwa:  

“Dalam proses pembelajaran yang di 

sampaikan oleh guru itu menyenangkan 

karena pada saat pembelajaran zoom 

penyampaian materi yang dilakukan oleh 

guru asyik dan mudah dipahami, dan guru 

juga menayakan kepada kami materi apa 

yang belum dipahami, dan ibu memberikan 

tugas secara individu agar kita lebih  

mandiri” (Wawancara, 4 Mei 2021). 

Hasil wawancara siswa yang bernama 

Firdayanti kelas X TKJ pada tanggal 4 Mei 

2021 mengatakan proses pembelajaran di 

lakukan dengan menggunakan aplikasi 

Zoom dan Whatsapp. 

Siswa dari  perwakilan kelas X ATPH yang 

bernama Aidil Saputra mengatakan;  

“Penyampaian materi bagus karena  saat 

pelajaran yang dilakukan lewat zoom ibu 
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menyampaikan materi dengan santai dan 

mudah dipahami, ibu juga selalu 

memberikan tugas individu” (Wawancara, 

4 Mei 2021) 

Pernyataan Aidil Saputra hampir sama 

dengan pernyataan Windi Cahyani dan 

Nurhayati kelas X ATPH mengatakan 

pembelajaran di lakukan secara tidak 

langsung dengan menggunakan aplikasi 

zoom untuk menyampaikan materi 

pembelajaran materi yang disampaikan  

guru bagus dan mudah dipahami 

pengumpulan tugas dilakukan lewat 

aplikasi whatsapp (Wawancara, 4 Mei 

2021). 

Berdasarkan hasil wawancara dan obsevasi 

yang peneliti  temukan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan secara daring 

di SMKN 1 Tinondo menggunakan 

berbagai cara agar agar kegiatan 

pembelajaran terlaksana seperti memberi 

peluang kepada siswa untuk berfikir 

mandiri dengan mencari sumber media 

yang bisa dipelajari yang menyangkut 

materi pembelajaran agar membuat siswa 

aktif tidak hanya mendengarkan materi  

yang disampaikan oleh guru,  begitupun 

dengan guru harus memperhatikan 

bagaimana cara dalam menyampaikan 

materi dapat sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan dengan cara merangkai kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan dari 

awal sampai akhir. Adapun strategi yang 

digunakan oleh guru pada masa pandemi 

covid 19 yaitu: 

1. Strategi Persiapan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran yang penting 

sebelum memulai pembelajaran  yaitu 

kegiatan pendahuluan, dimana guru 

harus mempersiapakan perangkap 

pembelajaran (RPP) yang mengacu 

pada silabussetelah itu  guru dapat 

menerpakannya didalam kelas yang 

dilakukan secara daring. 

2. Strategi Penggunaan media 

Pembelajaran 

Kegiatan proses pembelajaran seni 

budaya (teater)  yang dilakukan oleh 

guru dimasa pandemi covid-19 dengan 

menggunakan media elektronik 

sebagai alat untuk melakukan proses 

pembelajaran yang dilakukan secara 

daring. Berdasarkan hasil wawancara 

ibu Ita Purnamasari selaku guru seni 

budaya SMKN 1 Tinodo pada tanggal 3 

Mei 2021 mengatakan bahwa:  

“Pada masa pandemi sekarang ini saya 

menggunakan  media elektronik  yang 

berupa Hp dan Laptop dalam 

melakukan proses pembelajaran”. 

3. Strategi Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru yaitu menerapkan 

pendekatan-pendekatan pembelajaran 

yang memudahkan siswa dengan proses 

pembelajaran yang dilakukan secara 

daring. Guru menanyakan kepada siswa 

materi maupun kesulitan dalam praktek 

berakting yang belum dipahami oleh 

siswa melalui grup kelas. Selain guru 

membantu dan mengarahkan siswa, 

guru juga memberikan tugas praktek 

kepada siswa agar siswa paham dengan 

materi yang diajarkannya sehingga 

tujuan pembelajaran lebih mudah dan 

lebih cepat untuk dicapai meskipun 

proses pembelajaran dilakukan dirumah 

saja. 

4. Strategi Penerapan Metode 

penggunaan metode pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru seni budaya di 

SMKN 1 Tinondo dimasa pandemi  

yaitu memilih motode dengan 

menyesuaikan materi yang akan 

diajaran kepada siswa, adapun metode 

yang dapat digunakan guru pada proses 

belajar mengajar yaitu metode ceramah 

yang dapat dilakukan dalam 

penyampaian materi dari awal sampai 

akhir, sedangkan metode praktek yang 

digunakan dengan cara  mengirim vidio 

ke grup kelas agar siswa mudah 

memahaminya. Dapat didukung dengan 

pernyataan siswa yang bernama Zul 

Fina kelas X TKJ terkait metode 

pembelajaran menyatakan bahwa:  

“Guru menyampaikan materi dengan 

santai dan menyenangkan, dan tidak 

hanya materi tetapi guru juga 

memberikan contoh praktek tentang 

materi yang diajarkan dan kadang juga 

memberikan motivasi kepada kami”, 

(Wawancara, 4 Mei 2020). 

5. Strategi Motivasi 

Guru seni seni budaya SMKN 1 
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Tinondo  memberikan motivasi kepada 

siswa agar mampu mengubah minat 

siswa yang awalnya rendah menjadi 

tinggi, karena Susana proses 

pembelajaran daring itu sangat berbeda 

dengan tatap muka, di mana kegiatan  

pembelajaran dapat dilakukan di 

rumah masing-masing sehingga 

banyak godaan yang membuat siswa 

malas untuk mengikuti mata pelajaran.  

6. Strategi Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi adalah suatu proses 

penentuan nilai dalam suatu kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan untuk 

mengetahui sejauh mana tujuan 

pengajaran yang telah dicapai oleh 

siswa. adapun evaluasi yang lakukan 

oleh guru yaitu  dengan cara guru 

memberi pertayaan di awal 

pembelajaran dan di akhir 

pembelajaran  sebagai bagian dari 

strategi dalam kegiatan mengevaluasi 

yang dilakukan secara daring, guru 

dapat mengecek absensi siswa, 

keakitivan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan, sikap siswa, tugas-tugas 

yang diberikan baik teori maupun 

praktek. 

 

B. PEMBAHASAN  

Choiro (2020) Strategi pembelajaran 

daring atau jarak jauh adalah proses 

pembelajaran menggunakan model 

interagtif berbasis internet dan learning 

manajemen systeam (LMS). Pada 

proses kegiatan pembelajaran  daring  

dapat dilakukan tampa bertemu secara 

langsung antara guru dan siswa, 

melainkan menggunakan sistem 

elektronik dan membutuhan alat bantu 

berupa Hp, Laptop dan Internet.  Hal 

ini sesuai dengan apa yang dilakukan 

di SMKN 1 Tinondo, pembelajaran 

seni budaya (teater) dilakukan secara 

daring menggunakan sistem eloktronik 

seperti Hp, Laptop dengan 

menggunakan media internet dan 

beberapa pendukung lainnya seperti 

RPP. 

Melalui observasi dan 

wawancara peneliti pada tanggal 4 Mei 

2021, Pelaksanan pembelajaran seni 

budaya (teater) pada masa pandemi 

covid 19 di SMKN 1 Tinondo, telah 

dilaksanakan pembelajaran secara 

daring, hal ini dilakukan oleh guru mata 

pelajaran seni budaya secara daring 

agar siswa tetap bisa belajar di masa 

pandemi covid 19. Pembelajaran secara 

daring ini menggunakan beberapa 

media aplikasi agar proses 

pembelajaran ini berjalan lancar seperti 

aplikasi zoom sebagai media tatap 

muka dan whatsap sebagai aplikasi 

yang digunakan untuk memberikan 

informasi kepada siswa dan sebagainya 

yang tidak memerlukan tatap muka. 

Meskipun pembelajaran daring ini 

dilaksanakan dengan aplikasi zoom 

sebagai media tatap mukan dan 

whatssap sebagai media pemberian 

informasi kepada siswa yang tidak 

memerlukan tatap muka tapi masih 

memiliki beberapa kelemahan pada saat 

pengerjaan tugas dimana tugas siswa 

bisa saja dikerjakan oleh orang lain atau 

proses Tanya jawab bisa saja melihat 

text walaupun menggunakan aplikasi 

zoom dikarenakan tidak diawasai secara 

langsung oleh guru, maka dari itu masih 

perlu perubahan atau penambahan satu 

media lagi agar siswa memahami mata 

pelajaran yang diberikan guru walaupun 

tidak diawasi secara langsung. 

  Setelah memahami beberapa media 

yang digunakan dalam proses 

pembelajaran daring maka diperlukan 

juga  strategi pembelajaran seni budaya  

(teater) yang digunakan guru pada masa 

pandemi covid 19 yang di lakukan di 

SMKN 1 Tinondo.strategi pendekatan 

dengan observasi, dokumentasi dan 

wawancara sudah bagus tapi masih 

memerlukan strategi baru agar siswa 

lebih memahami lagi materi secara 

dalam dan bisa memberikan pendapat 

secara mandiri tanpa harus berpatokan 

penjelasan pada buku atau slide yang 

diberikan guru, hal ini dilakukan agar 

motifasi siswa dalam belajar bisa lebih 

terpacu lagi dalam proses pembelajaran 

seni budaya walaupun menggunakan 

media elektronik (Hp, laptop).  

Selain dari media yang digunakan 

hal yang lebih penting adalah metode 

yang digunakan dalam proses 

pembelajaran daring di SMKN 1 
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Tinondo, metode yang digunakan saat 

ini di SMKN tinondo dari hasil 

wawancara adalah metode ceramah 

dan metode praktek dimana metode 

ceramah ini guru menjelaskan dengan 

cara berbicara melalui media zoom 

dan metode praktek guru memberikan 

video kepada siswa, hal ini menurut 

saya sudah bagus tetapi karena Negara 

kita masih baru dalam menerapkan 

sekolah daring khususnya SMKN 1 

Tinondo maka diperlukan strategi 

dalam proses belajar mengajar agar 

siswa tidak merasa bosan dan lebih 

semangat lagi dalam mengikuti proses 

pembelajaran daring. 

Selain dari media strategi dan 

metode yang digunakan belum cukup 

untuk meningkatkan minat belajar 

siswa dalam hal ini belajar seni budaya 

khususnya (teater). Hal yang paling 

penting juga adalah memberikan 

motivasi kepada siswa bahwa belajar 

seni budaya bisa membuat kita sukses 

salah satu dalam hal ini (teater), 

menceritakan pengalaman seperti yang 

dilakukan guru SMKN 1 Tinondo 

sudah bagus tapi jika tidak dilengkapi 

dengan fasilitas yang memadai maka 

motivasi siswa dalam belajar pasti 

tidak terlihat peningkatan yang 

signifikan. Selain dari fasilitas maka 

diperlukan metode yang efektif agar 

motivasi belajar siswa meningkat.  

Setelah melalui proses belajar 

mengajar maka diperlukan evaluasi 

terhadap siswa untuk memastikan 

apakah ada peningkatan secara 

signifikan atau masih kurang. Dalam 

hal ini guru seni budaya SMKN 1 

Tinondo melakukan evaluasi dengan 

cara memberikan tugas baik teori 

maupun praktek dan tanya jawab. Hal 

ini sebenarnya sudah bagus dan sesuai 

dengan aturan pemerintah. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

guru telah berupaya menggunakan 

strategi pembelajaran yang di lakukan 

secara daring dalam  arti yang luas 

yaitu dengan memanfaatkan aplikasi 

zoom dan whatsapp untuk proses 

kegiatan pembelajaran. guru juga telah 

melaksanakan proses pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum 2013 adapun 

kegiatan dalam proses pembelajaran 

daring dikaitkan dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan di dalam 

kelas.  

 Hal ini sesuai dengan strategi 

pembelajaran bahwa  Strategi 

pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan 

guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara 

efektif dan efisien (Kemp, 1995:126) 

 

C. SOLUSI 

 Dari hasil penelitian yang peneliti 

lakukan pada SMKN 1 Tinondo maka 

saya menawarkan solusi agar proses 

belajar mengajar bisa lebih baik lagi, di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Selama ini proses pemberikan tugas 

pada SMKN 1 Tinondo hanya 

berputar pada pengiriman tugas 

melalui whatsap tetapi tidak pernah 

berfikir lebih luas dengan melihat 

peningkatan teknologi yang begitu 

pesat, hal yang saya tawarkan adalah 

membuat sebuah tugas semacam 

teater baik secara kelompok maupun 

pribadi kemudian mengapload pada 

akun youtube masing-masing, 

dengan mengapload ke akun youtube 

masing-masing maka siswa yang 

selain dari SMKN 1 Tinondo bisa 

belajar lewat video youtube yang di 

upload oleh siswa SMKN 1 Tinondo 

2. Dalam pengerjaan tugas pihak 

SMKN 1 Tinondo bisa menerapkan 

dengan cara setiap siswa membuat 

suatu penjelasan materi dengan 

membuat sebuah video setiap siswa 

dan mengapload di akun youtube 

masing-masing, jika menerapkan 

seperti ini maka dipastikan mau 

tidak mau setiap siswa pasti sudah 

mengerti setiap materi yang 

diberikan. 

3. Perlunya penambahan metode 

pembelajaran dengan cara 

memberikan kuis atau game agar 

siswa tidak bosan dalam mengikuti 

proses belajar mengajar. 

4. Untuk memotivasi siswa dalam 

belajar maka diperlukan metode dan 



Fatmawati : Strategi Pembelajaran Seni Budaya (Teater) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas 

X SMKN 1 Tinondo  
 

fasilitas yang memadai agar siswa 

lebih termotivasi dalam belajar, 

selain dari pada itu siswa lebih 

termotivasi lagi jika akun youtube 

setiap siswa sudah mendapat 

penghasilan. 

5. Evaluasi tidak perlu memerlukan 

perubahan signifikan, hanya saja 

perlu memberikan tugas kelompok 

agar setiap siswa dapat 

berkomunikasi dengan baik. 

 

KESIMPULAN DAN  SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan  penelitian yang telah 

dilaksanakan peneliti yang berjudul  Strategi 

pembelajaran seni budaya (teater)  pada 

masa pandemi  covid 19 di kelas X SMN 1 

Tinondo , ditarik kesimpulan bahwa: 

Strategi pembelajaran seni budaya  

(teater) dimasa pandemi covid  dilakukan 

secara daring melalui 6 (Enam) tahap yaitu : 

1)  Strategi persiapan pembelajaran yaitu 

strategi persiapan pembelajaran dengan  

membuat  RPP sesuai dengan silabus dan 

kurikulum yang digunakan; 2) Strategi 

penggunaan media pembelajaran yaitu 

memanfaatkan  media elektronik (laptop, 

Hp)  sesuai dengan  materi pembelajaran 

yang dilakukan secara daring; 3) Strategi 

pendekatapn pembelajaran yaitu dengan cara 

guru menanyakan kesulitan yang dihadapi 

oleh siswa selama proses pembelajaran 

daring; 4) Strategi penerapan metode 

pembelajaran yaitu dalam  proses belajar 

mengajar metode yang digunakan guru 

metode ceramah  yang dapat dilakukan  

dalam menyampaikan materi  secara daring; 

5) Strategi Motivasi siswa yaitu memberikan 

nasihat, memberikan motivasi kepada siswa 

agar membuat minat siswa yang awalnya 

rendah menjadi tinggi; 6) Strategi evaluasi 

pembelajran yaitu  dengan cara guru 

memberi pertayaan di awal pembelajaran 

dan di akhir pembelajaran , melihat aktifan 

siswa, tugas-tugas yang diberikan dan 

absensi siswasebagai bagian dari strategi 

evaluasi pembelajaran. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil temuan peneliti ini, maka 

diajukan saran-saran untuk strategi 

pembelajaran yang baik yaitu: 

1. Bagi pihak sekolah tetap memperhatikan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

oleh siswa dalam proses pembelajaran 

daring berlangsung. 

2. Bagi guru seni budaya agar lebih 

meningkatkan lagi strategi pembelajaran 

dan kreativitas pada saat proses 

pembelajaran supaya peserta didik makin 

bersemangat  dan antusias dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran yang di 

lakukan secara daring. 

3. Bagi siswa hendaknya dapat mempelajari 

materi yang dapat dipahami dengan 

mencari beberapa sumber jadi jangan 

terlalu berpatokan kepada guru saja apa 

lagi proses pembelajaran dilakukan 

secara daring. 
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