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ABSTRAK 

Adliantinur, Risma, 2021. Problematika Pembelajaran Daring 

pada Mata Pelajaran Seni Budaya (Tari) pada Kelas XI SMAN 

14 Bone. Skripsi. Jurusan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni dan 

Desain. Universitas Negeri Makassar (Dibimbing oleh Ibu Dr. 

Hj. Heriyati Yatim M,Pd dan Bapak Prusdianto S,Pd., M.Sn). 

Upaya pemerintah dalam menerapkan pembelajaran 

daring mengakibatkan banyaknya terjadi problematika dalam 

proses pembelajaran. Apalagi pada pembelajaran seni budaya 

(Tari) di SMAN 14 Bone. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran  daring pada 

mata pelajaran seni budaya (Tari) di kelas XI SMAN 14 Bone 

dan bagaimana Problematika pembelajaran daring pada mata 

pelajaran seni budaya (Tari) di kelas XI. Data hasil penelitian 

diperoleh dengan memberikan teks wawancara kepada siswa 

dan guru dan dijawab secara tertulis. Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan strategi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Adapun hasil dari 

penelitian ini yaitu pelaksanaan pembelajaran daring pada mata 

pelajaran seni budaya (Tari) di kelas XI SMAN 14 Bone sudah 

berjalan cukup efektif karena guru telah memberikan tugas-

tugas serta tambahan video tari sebagai referensi siswa namun 

tetap ada masalah yang dihadapi oleh guru maupun siswa seperti 

masalah yang berkaitan dengan jaringan dan minimnya kouta, 

pembelajaran yang  tidak dapat dikontrol oleh guru, peserta 

didik yang mengalami keterbatasan dalam berkolaborasi, dan 

penjelasan dari guru yang kurang dipahami oleh siswa. Adapun 

solusi yang ditempuh untuk mengatasi problematika 

pembelajaran daring  yang  terjadi di kelas XI SMAN 14 Bone 

pada mata pelajaran seni budaya yaitu siswa bisa mencari 

tempat yang terjangkau jaringan, guru bekerja sama dengan 

orang tua siswa untuk lebih memantau anaknya di rumah dalam 

melakukan proses pembelajaran daring, siswa harus lebih pintar 

dalam mengatur waktu untuk bertemu agar proses latihan tari 

bisa berjalan dengan lancar.  
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ABSTRACT 

Risma Adliantinur, 2021. Problems of Online Learning in 

Cultural Arts (Dance) Subject in Eleventh Grade of SMAN 

14 Bone. Thesis. Departement of Performing Arts, Faculty 

of Art and Design, State University of Makassar 

(Supervised by Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd. and Mr. 

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

Government efforts in implementing online learning 

resulted in many problems occurring in the learning 

process. Especially during the learning process in learning 

Cultural Arts (Dance) nowadays. This research was 

conducted to find out how the conditions of online learning 

in cultural Arts (Dance) in Elevent Grade of SMAN 14 

Bone and as the problems of online learning process in 

Cultural Arts (Dance) in Elevent Grade. The research data 

were collected by submiting interview text to students and 

teachers which answered in waiting. The type used in this 

research is descriptive qualitative and the stategy used in 

this research is a case study. As for the results of this study, 

namely the implementation of online learning in arts and 

culture subjects (Dance) in class XI SMAN 14 Bone has 

been running quite effectively because the teachers has 

given assignments and additional dance videos. As a student 

reference but there are still problems faced by teachers and 

students such as problems related to the network and the 

lack of qoutas, learning that cannot be controlled by the 

teacher, students experiencing limitations in collaborating, 

and explanations from teachers that are poorly understood 

by students. As for the solution taken to overcome the 

problems of online learning that occured in class XI of 

SMAN 14 Bone in the eyes art and culture lessons, namely 

students can find places that are accessible to the network, 

teachers work with parents to better monitor their children 

at home inthe online learning process, students must be 

smarter in managing time to meet so that the dance practice 

process can run smoothly. 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran daring adalah 

pembelajaran dalam jaringan yang dilakukan 

tanpa bertatap muka secara langsung. 

Pembelajaran daring ini dimanfaatkan oleh 

para guru untuk mengajar para siswa pada 

masa pandemi covid- 19 ini termasuk di 

SMAN 14 Bone. Semua proses kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara online baik 

dari segi mengisi absen, memberikan materi 

pelajaran, memberikan tugas, bahkan ujian 

pun dilakukan secara daring. 

Pemerintah menerapkan pembelajaran 

daring ini sejak 11 maret 2020 yang lalu 

karena, timbulnya penyakit coronavirus 

disease yang bermula dari kota Wuhan 

tepatnya Tiongkok dan merambat masuk ke 

Indonesia yang menyebabkan banyaknya 

korban yang jatuh sakit akibat terserang 

virus corona. Sehingga pemerintah 

mengeluarkan peraturan untuk seluruh 

masyarakat indonesia agar tetap di rumah 

dan menutup semua akses yang dapat 

menciptakan keramaian seperti pusat 

perbelanjaan, tempat ibadah, dan sekolah. 

Maraknya kasus virus corona ini juga 

yang menyebabkan pemerintah menerapkan 

pembelajaran daring secara keseluruhan 

karena pembelajaran daring adalah solusi 

yang tepat dalam memutuskan mata rantai 

virus covid-19 dan menerapkan phisycal 

distancing atau menjaga jarak aman 

sehingga sekolah diliburkan dan seluruh 

proses pembelajaran dipindahkan dari 

sekolah menjadi di rumah saja dan 

memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk 

melakukan proses pembelajaran. 

Beruntungnya teknologi sekarang telah 

canggih sehingga guru dan siswa dapat 

melakukan proses pembelajaran  dari 

berbagai aplikasi di handphone seperti 

whatsapp, google classrom, zoom meeting, 

dan berbagai macam aplikasi lainnya.  

Kesuksesan pembelajaran daring ini 

tergantung kedisiplinan semua pihak, dan 

juga pemerintah memberikan solusi untuk 

meringankan tingkat penilaian guru terhadap 

siswa sebagai syarat kenaikan kelas atau 

kelulusan dalam situasi darurat seperti ini. 

Asalkan, proses pembelajaran dilakukan 

melalui proses edukasi, sosialisasi, dan 

transformasi sebagaimana yang telah di 

ucapkan Mulyasa (2003:73) pada bukunya 

yang mengatakan bahwa: 

Sekolah sebagai suatu lembaga 

pendidikan yang idealnya harus melakukan 

proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi. 

Dengan kata lain sekolah yang bermutu 

adalah sekolah- sekolah yang mampu 

berperan sebagai proses edukasi (proses 

pendidikan yang menekankan pada kegiatan 

mendidik dan mengajar), proses sosialisasi 

(proses bermasyarakat terutama bagi anak 

didik) serta wadah proses transformasi 

(proses perubahan tingkah laku kearah yang 

lebih baik atau lebih maju). 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa 

sekolah yang ideal adalah sekolah yang 

mampu berperan sebagai proses pendidikan 

yang di mana guru harus menekankan pada 

kegiatan yang mendidik dan bisa merubah 

tingkah laku siswa menjadi lebih baik atau ke 

arah yang lebih maju sehingga sekolah dapat 

menciptakan siswa-siswa yang berprestasi 

dan berkarakter baik. 

Dibalik semua itu Pembelajaran daring 

juga memberikan banyak keuntungan bagi 

para siswa dan guru, karena tanpa bertemu 

secara langsung proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik sehingga dalam keadaan 

sakitpun atau ketika ada kepentingan 

mendadak di luar proses pembelajaran tetap 

dapat dilaksanakan. Hal ini tentunya dapat 

membuat siswa kelas XI di SMAN 14 Bone 

dan para guru lebih hemat karena tidak perlu 

lagi mengeluarkan uang jajan dan transportasi 

untuk ke sekolah, hanya dengan duduk diam 

di rumah dan mengikuti proses pembelajaran 

secara daring dengan baik melalui alat 

komunikasi yang hanya membutuhkan kouta.  

Sekolah  jika mengalami suatu masalah 

atau problematika dalam proses pembelajaran  

maka pembelajaran juga tidak akan berjalan 

dengan baik sebagaimana yang telah 

dikatakan Mulyasa dalam bukunya yang 

mengatakan bahwa : 

Pembelajaran yang efektif apabila 

kegiatan mengajar dapat mencapai tujuan  

sesuai pada perencanaan awal. Pembelajaran 

dikatakan efektif ketika peserta didik dapat 

menyerap materi pelajaran dan efisien 

(Mulyasa, 2017) 

Pembelajaran daring ini membuat 

proses pembelajaran di SMAN 14 Bone ini 
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menjadi tidak efektif karena banyaknya 

problematika-problematika yang dihadapi 

baik dari peserta didik maupun para guru. 

Seperti pembelajaran daring pada mata 

pelajaran Seni Budaya di kelas IX SMAN 14 

Bone ini mengalami problematika karena 

pelajaran ini kebanyakan lebih mengarah ke 

praktek daripada teori sehingga guru 

mengalami kesulitan dalam proses mengajar 

secara daring. Tidak hanya guru saja yang 

mengeluh karena siswapun juga ikut 

mengeluh ketika mengikuti proses 

pembelajaran apalagi ketika materi yang 

diajarkan adalah materi tentang tari. 

Terutama kondisi sekolah yang ingin 

peneliti teliti yaitu di SMAN 14 Bone ini 

banyak mengalami permasalahan 

pembelajaran daring pada mata pelajaran 

seni budaya. Sekolah ini menerapkan 

kurikulum 2013 khususnya kelas XI di mana 

materi yang diajarkan pada kelas ini yaitu 

tentang tari kreasi dan guru memilih tari 

kreasi pakarena Anida sehingga tidak sedikit 

masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru 

mata pelajaran yang bersangkutan.  

Pembelajaran yang awalnya efektif 

menjadi kurang efektif setelah masa 

pandemi, hal ini diakibatkan siswa yang 

awalnya rajin mengikuti proses 

pembelajaran menjadi malas mengikuti 

proses pembelajaran. Siswa juga sudah 

mulai malas mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru bahkan ada sebagian 

siswa yang hanya sekedar mengisi absen dan 

mengikuti proses pembelajaran daring ini.  

Maka dari itu penelitian ini dilakukan 

karena peneliti ingin mengetahui masalah 

apa saja yang dihadapi oleh guru dan siswa 

pada  

kelas XI di SMAN 14 Bone selama 

masa pandemi dan juga bagaimana 

pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran 

daring ini pada mata pelajaran seni budaya 

sehingga nanti setelah penelitian ini 

dilakukan peneliti dapat menemukan atau 

mendapatkan solusi-solusi untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang 

terjadi pada mata pelajaran seni budaya pada 

kelas XI di SMAN 14 Bone selama masa 

pembelajaran daring ini. Semoga penelitian 

ini dapat berjalan dengan baik dan masalah 

yang ingin diketahui dapat menemukan 

penyelesaian. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif 

adapun metode yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu metode studi kasus karena 

peneliti ingin meneliti secara lebih mendalam 

tentang peristiwa yang terjadi saat ini pada 

Kelas XI di SMAN 14 Bone. Peneliti 

menggunakan desain penelitian kualitatif 

deskriptif dalam penelitian ini dengan tujuan 

untuk menjelaskan dan menggambarkan 

secara mendalam tentang bagaimana 

problematika pembelajaran daring pada mata 

pelajaran seni budaya (Tari) di kelas XI 

SMAN 14 Bone. Strategi penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu strategi 

penelitian studi kasus. Dan di penelitian ini 

peneliti akan meneliti di SMAN 14 Bone di 

Desa Tokaseng Kec. Tellu Siattingnge Kab. 

Bone. Adapun pada penelitian ini yang 

menjadi subyek penelitian yaitu sebagian 

siswa kelas XI dan salah satu Guru Seni 

Budaya di SMAN 14 Bone. Pada penelitian 

ini teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui: Observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pada 

Mata Pelajaran Seni Budaya (Tari) di 

Kelas XI SMAN 14 Bone 

Hasil observasi dari peneliti, 

pelaksanaan pembelajaran daring pada mata 

pelajaran seni budaya (Tari) pada kelas XI 

SMAN 14 Bone ini  kurang efektif karena 

banyaknya siswa yang mengeluh akibat dari 

diterapkannya pembelajaran daring ini. Dari 

yang awalnya guru mengajarkan 

pembelajaran tari dengan praktek langsung 

sekarang guru hanya mengirimkan video tari 

kepada siswa lalu siswa dituntut untuk 

mempraktekkan sendiri dari rumah masing-

masing kemudian mengirimkan kembali 

video latihan tersebut kepada guru melalui 

via whatsapp. 

Guru lebih banyak menjelaskan materi 

pembelajaran daripada praktek sehingga
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siswa kadang merasa bosan atau jenuh 

dalam mengikuti proses pembelajaran seni 

budaya (Tari) apalagi jika guru menjelaskan 

melalui aplikasi via zoom yang 

membutuhkan jaringan yang cukup baik dan 

data yang cukup banyak untuk mengakses 

aplikasi tersebut. Sedangkan rata-rata siswa 

SMAN 14 Bone ini bertempat tinggal di 

daerah yang sulit terjangkau jaringan jadi 

terkadang disaat guru menjelaskan lalu 

koneksi jaringan tiba-tiba tidak baik maka 

siswa mengalami kesulitan dalam 

mendengarkan penjelasan dari guru apalagi 

ketika tiba-tiba kouta atau data siswa habis 

sehingga mengakibatkan siswa tidak bisa 

hadir dan mengikuti proses pembelajaran 

daring.  

2. Problematika Pembelajaran Daring Pada 

Mata Pelajaran Seni Budaya Kelas XI 

SMAN 14 Bone 

Hasil observasi dari peneliti, 

Problematika pembelajaran daring pada 

mata pelajaran seni budaya (Tari) pada 

kelas XI di SMAN 14 Bone ini membuat 

para siswa mengeluh karena mereka 

mulai merasa bosan dalam mengikuti 

proses pembelajaran daring namun 

mereka tetap rajin dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena takut tidak 

mendapatkan nilai dari guru dan juga 

sarana dan prasarana yang kurang dari 

sekolah seperti buku paket seni budaya. 

Sekolah hanya menyediakan kuota 

belajar untuk siswa sehingga siswa tidak 

punya referensi selain di internet. juga 

dilihat dari chat group whatsapp salah 

satu siswa dari kelas XI Mipa 4 dan XI 

IPS 3 rata-rata siswa hanya masuk 

digroup untuk sekedar  mengisi absen 

dan menjawab salam dari guru. Jika guru 

telah mengirimkan materi pelajaran dan 

siswa diberi waktu untuk bertanya hanya 

satu dua orang siswa yang berani 

sedangkan yang lainnya hanya diam saja. 

Hal ini yang sering membuat guru mata 

pelajaran seni budaya banyak mengeluh 

karena guru tidak tau apakah mereka 

mengerti atau tidak. Dan juga tidak 

semua orang tua siswa memiliki alat 

komunikasi sehingga guru sulit untuk 

melakukan komunikasi dan mengajak 

mereka bekerja sama untuk memantau 

anaknya ketika melakukan proses 

pembelajaran daring dirumah masing-

masing. Sehingga guru merasa kesulitan 

dalam mengontrol siswa pada proses 

pembelajaran daring. Jadi ketika siswa 

ada yang tidak hadir dalam proses 

pembelajaran dan tidak pernah mengirim 

atau mengumpulkan tugas guru tidak tau 

harus mencari informasi darimana. Jadi, 

hal inilah yang sebenarnya menjadi 

faktor utama yang menjadi problematika 

pembelajaran daring di kelas XI SMAN 

14 Bone yaitu faktor pendekatan antara 

guru dengan siswa. Berhubung karena 

diterapkannya pembelajaran daring jadi 

guru jarang bertemu secara langsung 

dengan siswa sehingga guru tidak tau 

dengan apa yang dinginkan oleh siswa 

dan guru juga tidak terlalu tau bagaimana 

karakter  siswanya. 

B. Pembahasan 

Fakta-fakta yang telah disajikan 

sebagaimana seperti data-data di atas, 

maka kita dapat mengambil tindakan 

lebih lanjut dari penelitian ini seperti 

menganalisis data yang telah 

dikumpulkan dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Usaha dalam 

pemanfaatan media pembelajaran secara 

lebih efektif menjadikan guru dan siswa 

seringkali mengalami kesulitan atau 

berbagai hambatan.  

Hasil temuan sebelumnya dapat 

diketahui bahwa, rata-rata hanya guru 

saja yang mengalami kesulitan dalam 

proses pembelajaran daring namun 

setelah melakukan pengecekan secara 

lebih detail, terdapat fakta bahwa bukan 

hanya guru yang mengalami 

permasalahan tapi siswa juga 

mengalami beberapa kesulitan.  

Proses pembelajaran daring pada 

mata elajaran seni budaya di kelas XI di 

SMAN 14 Bone Kecamatan Tellu 

Siattinge Kabupaten Bone berjalan baik 

seperti biasanya yag terjadi jika proses 

pembelajaran dalam kelas berlangsung, 

dan juga guru terlihat baik 

dalammemberikan materi dan 

penugasan. Tidak hanya pemberian 

tugas dan materi pembelajaran akan 

tetapi pada saat guru memberikan tugas 
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di group ke pada siswa terlebih dahulu 

guru memberikan ucapan salam dan 

semangat serta  kata- kata agar siswa 

lebih bersemangat dalam mengikuti 

proses pembelajaran daring.  

Guru kelas XI ini juga 

menentukan media pembelajaran yang 

sesuai dengan keadaan siswa agar 

pembelajaran seni budaya ini bisa 

berjalan dengan efektif dari rumah 

masing-masing. Adapun media yang 

digunakan guru di SMAN 14 Bone ini 

seperti media yang digunakan guru-

guru disekolah lainnya yaitu media 

android melalui aplikasi classroom dan 

whatsapp.  

Pengisian absen diberikan oleh 

guru di aplikasi classroom kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian materi 

dan penugasan setiap hari senin sampai 

sabtu yang diberikan oleh guru melalui 

group kelas XI di aplikasi whatsapp 

serta guru juga akan membuka sesi 

pertanyaan kepada siswa atau jika ada 

siswa yang kurang mengerti dengan 

materi yag telah diberikan oleh guru 

maka guru tersebut akan menjawab 

pertanyaan langsung melalui group 

kelas XI baik itu kelas XI MIPA 1, 2, 3, 

dan 4 atau kelas XI IPS 1, 2, dan 3. 

Kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang telah ditentukan oleh 

sekolah yaitu 75, jadi jika dalam setiap 

pemberian tugas ada siswa yang belum 

mencapai nilai KKM tersebut maka 

guru kelas akan memberikan evaluasi 

untuk memperbaiki nilai siswa yang 

kurang. Pemberian tugas tambahan 

adalah salah satu cara guru untuk 

mengevaluasi siswa agar nilai siswa 

yang kurang bisa diperbaiki. 

Tugas tambahan tersebut nantinya 

bisa dikumpulkan langsung disekolah 

karena guru mata pelajaran seni budaya 

selalu hadir disekolah pada saat jam 

kerja berhubung rumah beliau juga 

masih di kawasan sekolah sehingga 

para siswa mudah untuk bertemu. 

Menurut undang- undang No.20: 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 58 ayat (1) evaluasi peserta didik 

dilakukan oleh pendidik untuk 

memantau proses, kemajuan dan 

perbaikan hasil belajar peserta didik 

(Arifin, 2009: 18). Pelaksanaan 

pembelajaran daring di kelas XI SMAN 

14 Bone ini guru terlebih dahulu 

mempersiapkan materi ajar yang akan 

disebarkan ke siswa kemudian materi 

atau tugas yang ingin diberikan dikirim 

ke group kelas masing-masing sesuai 

dengan jadwal mata pelajaran seni 

budaya. Tapi jika materi khusus tari 

guru juga mengirim vidio tari agar 

siswa dapat mempraktekkan secara 

langsung di rumah.  

Siswa akan mempelajari materi 

yang telah diberikan kemudian 

mengerjakan tugas yang telah 

diberikan. Jika tugas yang diberikan 

oleh guru mempraktekkan sebuah tarian 

maka siswa akan memvideo dirinya 

kemudian vidio tarian tersebut akan 

dikirim ke group kelas dan guru akan 

memeriksanya disamping itu selama 

proses pembelajaran berlangsung guru 

tetap akan mengawasi proses 

pelaksanaan pembelajaran daring ini.  

Proses pembelajaran daring 

disini guru mata pelajaran seni budaya 

memberikan penjelasan tentang materi 

tari apabila ada pertanyaan dari siswa 

kemudian siswa diminta mempelajari 

materi pelajaran yang telah diberikan 

oleh guru. Jika ada penjelasan yang 

dianggap kurang jelas maka siswa bisa 

berdiskusi dengan guru melalui media 

online di group whatsapp. Di akhir 

pembelajaran daring guru memberikan 

tugas tertulis kepada siswa untuk 

dikerjakan sebagai pekerjaan rumah 

(PR) kemudian siswa mengumpulkan 

langsung tugasnya di sekolah pada pagi 

hari sesuai jadwal yang telah diberikan 

oleh guru mata pelajaran dan kembali 

kerumah masing-masing jika telah 

mengumpulkan tugas.  Menurut Huda 

(2010: 58) untuk mengetahui hasil 

belajar siswa, guru memberikan soal-

soal tertulis untuk dikerjakan siswa. 

Permasalahan yang mengganggu 

dan mempersulit pencapaian tujuan 

pembelajaran dan  menghambat 

jalannya pembelajaran merupakan 

problematika pembelajaran. Walaupun 

proses pembelajaran daring di SMAN 
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14 Bone belum berjalan dengan efektif 

tapi tetap saja guru mata pelajaran seni 

budaya sering menghadapi masalah 

atau problem yang sering muncul 

apalagi pada materi khusus tari ini. 

Masalah atau problem yang sering 

muncul pada proses pembelajaran 

daring di kelas XI  ini seperti: 

a. Kesulitan dalam mengakses jaringan 

internet dan minimnya kouta 

Siswa di SMAN 14 Bone ini yang 

telah peneliti wawancarai rata-rata 

siswa mengeluh dengan akses internet 

yang susah dijangkau dan minimnya 

kouta. Berhubung sebagian siswa 

berada dilokasi yang kurang strategis 

jadi jaringan tidak bisa digunakan untuk 

mengakses internet sehingga sangat 

sulit bagi mereka untuk menerima atau 

mengikuti proses pembelajaran yang 

dijelaskan guru melalui aplikasi 

penunjang belajar.  

b. Guru tidak dapat mengontrol 

pembelajaran secara langsung  

Pembelajaran praktek tari 

mengharuskan guru terjun langsung 

dalam proses pembelajaran akan tetapi 

karena diterapkannya pembelajaran 

daring ini mengakibatkan guru sulit 

dalam mengontrol pembelajaran secara 

langsung. Karena pada dasarnya 

pembelajaran praktek tari memang 

memerlukan pembelajaran tatap muka 

agar guru bisa langsung mengetahui 

skill siswa. Dan juga tidak semua orang 

tua siswa bisa diajak dalam bekerja 

sama dalam mengontrol anaknya 

mengikuti proses pembelajaran karena 

banyaknya orang tua siswa yag tidak 

menggunakan android. 

c. Peserta didik mengalami 

keterbatasan untuk berkolaborasi 

dengan teman-temannya 

Proses pembelajaran daring 

membuat para siswa harus melakukan 

pembelajaran di rumah saja dan hal itu 

membuat siswa banyak mengeluh 

terutama pada pembelajaran seni 

budaya khususnya tari yang 

mengharuskan siswa untuk lebih belajar 

praktek daripada teori. Namun karena 

diterapkannya pembelajaran daring 

maka hal ini membuat mereka 

mengalami keterbatasan untuk 

berkolaborasi dengan teman-temannya. 

d. Kurangnya penjelasan dari guru 

yang lebih rinci dan yang mudah 

dipahami oleh siswa 

Pembelajaran jarak jauh membuat 

guru menjelaskan secara terbatas karena 

disini guru hanya menjelaskan melalui 

via whatsapp sehingga guru tidak bisa 

menjelaskan terlalu panjang materi 

yang diberikan. Guru biasa hanya 

mengirim vidio tari yang disertai 

penjelasan yang singkat yang 

mendukung vidio tersebut. Dan 

menyuruh siswa untuk latihan atau 

mempraktekkan tari di rumah masing-

masing. materi yang singkat itu 

membuat siswa tidak mudah dalam 

memahami pelajaran yang telah 

diberikan. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang problematika 

pembelajaran daring pada mata pelajaran 

seni budaya di kelas XI SMAN 14 Bone di 

Desa Tokaseng Kec. Tellu Siattinge Kab. 

Bone tahun pelajaran 2020/2021 maka 

terdapat beberapa hal yang disimpulkan 

oleh peneliti antara lain: 

a. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pembelajaran daring pada 

mata pelajaran seni budaya (Tari) di 

siswa kelas XI SMAN 14 Bone tidak 

berjalan dengan efektif meskipun guru 

memberikan tugas dan materi serta 

tambahan video tari sebagai referensi 

siswa selama proses pembelajaran daring 

dengan menggunakan android dan 

memanfaatkan group whatsapp kelas XI 

tetapi masih banyak siswa yang jarang 

hadir dalam proses pembelajaran daring  

. 

2. Problematika atau masalah dalam proses 

pembelajaran daring yang dihadapi di 

kelas XI SMAN 14 Bone seperti masalah 

yang berkaitan dengan jaringan dan 

minimnya kouta, masalah pembelajaran 

yang tidak dapat dikontrol oleh guru, 

permasalahan peserta didik yang 

mengalami keterbatasan dalam 

berkolaborasi dengan teman-temannya 

pada saat latihan tari, masalah tentang 
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penjelasan dari guru yang kurang dan 

susah dipahami oleh siswa. 

b. Saran 

Saran dari peneliti melalui uraian di 

atas, beberapa hal yang harus 

diperhatikan untuk mengatasi 

problematika pembelajaran daring pada 

mata pelajaran seni budaya (Tari) di 

kelas XI SMAN 14 Bone antara lain: 

1. Bagi kepala sekolah 

Hendaknya kepala sekolah 

menambah kapasitas kouta yang 

diberikan kepada siswa agar kouta 

yang diberikan cukup untuk 

digunakan dalam waktu satu bulan 

pembelajaran. Dan juga bagi siswa 

yang bertempat tinggal di desa yang 

tidak terjangkau jaringan agar kiranya 

untuk mengizinkan mereka kesekolah 

dan memakai fasilitas wifi sekolah 

agar siswa tetap bisa mengikuti proses 

pembelajaran daring. 

2. Bagi guru 

Hendaknya guru lebih mengontrol 

dan memahami siswa sehingga 

mempermudah dalam proses 

pembelajaran daring. Dan juga guru 

sebaiknya lebih memperjelas materi 

yang telah diberikan kepada siswa 

agar siswa dapat lebih memahami isi 

materi yang telah diberikan.  

3. Bagi orang tua 

Hendaknya orang tua lebih bisa 

diajak bekerja sama dengan guru agar 

meluangkan waktunya sebentar saja 

untuk mengontrol atau memantau 

anaknya ketika proses pembelajaran 

daring berlangsung sehingga siswa 

tidak main main dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

4. Bagi siswa 

Bagi siswa, hendaknya lebih giat 

dalam belajar meskipun dari rumah 

dan lebih rajin dalam mengikuti 

proses pembelajaran daring serta rajin 

dalam mengumpulkan tugas. Dan juga 

hendaknya siswa lebih pintar dalam 

meluangkan waktunya untuk latihan 

bersama teman-teman dan sebaiknya 

tempat latihan ditentukan untuk teman 

yang tidak memiliki kendaraan agar 

mereka tetap bisa mengikuti proses 

latihan walau tidak memilki 

kendaraan. 
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