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ABSTRAK 

 

Ananda Hardiyanty, 2021. Penerapan Outdoor Learning 

Untuk Meningkatkan Ketrampilan Dalam Pembelajaran Seni 

Tari Pada Siswa Kelas XI Di SMA Negeri 11 Pinrang. Skripsi. 

Jurusan Pertunjukan, Fakultas Seni dan Desain. Universitas 

Negeri Makassar (dibimbing oleh Dr. A. Padalia, M.Pd, dan 

Selfiana Saenal, S.Pd, M.Pd ).  

 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan proses 

penerapan outdoor learning untuk meningkatkan keterampilan 

dalam pembelajaran seni tari pada siswa keas XI di SMA Negeri 

11 Pinrang. 2) Mendeskripsikan hasil penngkatan ketarampilan 

dalam pembelajaran seni tari pada siswa kelas XI di SMA 

Negeri 11 Pirang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan tindakan klas (PTK) dengan dianalisis 

menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Obyek penelitian ini 

adalah sisw menega atas kelas XI. Penelitian ini memiliki 2 

rumusan masalah yaitu: 1). Bagaiman proses penerapan outdoor 

learning untuk meningkatkan keterampilan dalam pembelajaran 

seni tari pada siswa kelas XI SMAN 11 Pinrang. 2) bagaimana 

hasil penerapan outdoor learning untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam pembelajaran seni tari. Metode yang 

digunakan dalam pembelajaran demonstrasi outdoor learning 

untuk meningkatkan keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian 

ini terjadi peningkatan dalam pembelajaran dengan nilai rata-

rata 5,5 di pra siklus, 70 di siklus I dan 83 pada siklus II. Dan 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bisa dikatakan berhasil. 

 

 

 

mailto:Anandahardianty2505@gmail.com


Ananda Hardiyanty: penerapan outdoor learning untuk meningkatkan keterampilan 

dalam pembelajaan seni tari pada siswa kelas XI di SMAN 11 Pinrang 

 

 

 

ABSTRACT 

Ananda Hardianty, 2021. Application of Outdoor Learning to Improve Skills in Learning Dance 

for Class XI Students of SMA NEGERI 11 Pinrang. Thesis, Ballet Study Program, Performing 

Arts Department, Faculty Of Art And Design, Makassar State University. Supervised by Dr.A. 

Padalia, M.Pd (I), and Selfiana Saenal, S.Pd, M.Sn (II) 

This research is classroom action research (CAR) using two cycles, namely cycle I and cycle II 

consisting of planning, implementation, observation, and reflection. The data collection 

techniques used in this study include observation, tests, interviews, and documentation. The 

data analysis used is qualitative and quantitative. The method used is the demonstration 

method. The subjects in this study were 20 students of class XI. , which aims to improve dance 

skills, especially dance creations in South Sulawesi. This study has 2 problem formulations, 

namely 1. How is the process of implementing outdoor learning to improve the skills of class 

XI students at SMAN 11 Pinrang 2. How are the results of implementing outdoor learning in 

improving students' skills in learning dance 

The method used in demonstration learning is outdoor learning or learning carried out outside 

the classroom to improve students' skills. Based on the results of the study, it was found that 

there was an increase in outdoor learning to improve student skills in learning dance for class 

XI students at SMAN 11 Pinrang. the average value of students in the pre-cycle condition is 5.5 

and in the first cycle is 70 and increased in the second cycle is 83, the classical learning 

completeness data is 5.5% in the pre-cycle condition, and in the first cycle condition 70.5% and 

greatly increased in the second cycle, namely 90%. So this research can be concluded can be 

said to be successful 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan 

hidup manusia mutlak yang harus dipenuhi 

demi keberlangsungan hidup manusia. 

Tanpa pendidikan akan sulit suatu 

kelompok manusia dapat hidup berkembang 

untuk maju, sejahtera, dan bahagia. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk 

mempersiapkan peserta didik melalui 

kegiatan pengajaran, bimbingan atau latihan 

bagi perannya dimasa yang akan datang. 

Menurut UU SISDIKNAS NO 20 Tahun 

2003 didalam buku pengantar pendidikan 

Muhammad arifin, (2012: 103) Menyatakan 

pendidikan adalah usaha sadar untuk 

mewujudkan susana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya. 

Hasil belajar siswa di sekolah 

dipengaruhi 70% oleh kemampuan siswa 

dan 30% oleh lingkungan, menurut Richard 

Clark (Sadirman, 2005: 12). Aspek lain, 

seperti motivasi belajar, minat dan 

perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, 

ketekunan, factor social ekonomi, fisik, dan 

psikologis, ada disamping kemampuan 

siswa karena hakikat belajar adalah 

perubahan tingkah laku individu yang 

diminati dan disadarinya, pengaruh dari 

dalam diri siswa merupakan hal rasional dan 

wajar. Siswa harus memiliki keinginan yang 

kuat untuk belajar dan berhasil. Namun, 

hasil yang dapat diperoleh masih 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, salah 

satu pengaturan belajar yang paling 

berpengaruh dalam menentukan hasil 

belajar adalah ruang kelas. 

belajar pada manusia, menurut 

Winkel dalam Abdul Haling (2007: 2), 

merupakan proses psikologis yang terjadi 

sepanjang subjek melakukan kontak aktif 

dengan lingkungan. Dan menghasilkan 

perubahan jangka panjang atau permanen 

dalam pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. Perubahan bisa menjadi sesuatu yang 

benar-benar baru dan segera terlihat dalam 

perilaku yang sebenarnya. Ketika pendidik 

atau guru mencapai tujuannya dan memiliki 

wewenang untuk mengkonstruksi 

pembelajaran baru, hingga pembelajaran 

menjadi berkualitas. 

Ada beberapa jenis pembelajaran 

semua jenis pembelajaran mengarah pada 

tujuan tertentu seperti pembelajaran seni. 

Di dalam pembelajaran seni terdapat 

beberapa unsur seni meliputi, seni tari, 

seni rupa, seni musik, dan seni drama. 

Masing-masing seni memiliki unsur dasar 

yang dapat memberikan ketegasan lebih 

bermakna mengenai bentuk seni tersebut. 

Unsur dasar yang terdapat pada seni 

tari meliputi ruang, gerak, tenaga dan waktu 

sehingga unsur tersebut dapat memberikan 

peluang untuk dapat mengapresiasikan 

jiwanya kedalam bentuk tari. Pembelajaran 

Seni tari memiliki dampak yang positif bagi 

siswa karena untuk menanamkan nilai-nilai 

kebudayaan di lingkunganya.  

Pembelajaran seni budaya 

mengembangkan berbagai jenis kegitan 

untuk menikmati keindahan, seperti 

Bahasa, penampilan, suara, gerak, 

ucapan, dan peran, serta tindakan 

ekspresi, penemuan, produksi, dan 

apresiasi. Tujuan pendidikan seni adalah 

untuk menumbuhkan toleransi, 

demokrasi, keadaban, dan kemampuan 

hidup rukun dalam masyarakat majemuk, 

serta mengembangkan keterampilan, 

menerapkan teknologi dalam karya, dan 

memamerkan karya seni, seperti musi, 

tari dan peran, serta untuk menanamkan 

pemahaman tentang dasar-dasar seni 

dalam seni budaya (Masuna,2003: 26).  

Pembelajaran seni tari di SMAN 

11 Pinrang tidak di adakan dikarenakan 

guru atau pendidik dalam bidang seni tari 

tidak ada maka dari itu siswa kesulitan 

dalam mengembangakan keterampilan 

atau skill yang mereka miliki hal ini 

menyebabkan siswa di SMAN 11 Pinrang 

jarang mengikuti perlombaan seni tari. 

Sementara siswa yang meminati 

pembelajaran seni tari di SMAN 11 

Pinrang sangat banyak tetapi guru atau 

pendidiknya yang tidak ada oleh sebab itu 

perlu solusi untuk mengatasi permasalahan 

diperlukan perbaikan agar proses 

pembelajaran berjalan sesuai harapan. 

Peneliti juga dapat memanfaatkan media 

sumber belajar di lingkungan yang ada di 

sekolah karena kebanyakan siswa belajar 

di dalam kelas membuat mereka bosan dan 

minatnya menurun apalagi pada mata 
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pelajaran seni tari. 

Outdoor Learning atau 

pembelajaran luar kelas akan mendorong 

terjadinya proses belajar dan memberikan 

pengalaman siswa secara nyata. 

Menjadikan siswa lebih bersemangat 

dalam belajar, lebih berkonsentrasi pada 

materi, membuat daya pikir siswa lebih 

berkembang, suasana belajar lebih 

nyaman, siswa lebih dapat memahami 

materi pelajaran, siswa lebih berani 

mengemukakan pendapat dan membuat 

siswa lebih aktif. 

Maka dari itu diperlukan solusi 

untuk membuat siswa lebih berminat dan 

lebih aktif dalam pembelajaran seni tari 

dengan cara menggunakan metode yang 

sesuai agar dapat meningkatkan 

keterampilan atau skill seperti metode 

belajar di luar kelas (Outdoor Learning) 

agar siswa dapat lebih bebas belajar 

dengan menggunakan semua indra untuk 

mendorong pola pikir kreatif dan 

imajinatif serta menumbuhkan rasa 

percaya diri. 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana penerapan outdoor 

learning untuk meningkatkan 

ketarampilan dalam pembelajaran 

seni tari pada siswa kelas XI di 

SMAN 11 Pinrang 

2. Bagaimana hasil penerapan outdoor 

lerning dalam meningkatkan 

keterampilan pembelajaran seni tari 

siswa kelas XI SMAN 11 Pinrang 
 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

Tindakan Kelas (PTK). Pendekatan ini 

dipilih karena masalah yang dikaji 

bersifat praktisi dan berfokus pada 

proses belajar mengajar. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

diperlukan dalam penelitian ini untuk 

memperoleh data yang akurat adalah: 

1. Observasi dan catatan lapangan 

2. Tes praktek tari 

3. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif dan kuantitatif, 

data yang dianalisis secara kualitatif 

data yang dianalisis tentang aktifitas dan 

respon siswa, dan data dianalisis secara 

kuantitatif dianalisis hasil belajar siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Kondisi Umum Keadaan 

Siswa 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan diperoleh informasi tentang 

kondisi di dalam kelas pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung.guru mengajar 

masih menggunakan metode ceramah dan 

siswa secara umum cenderung pasif saat 

pembelajaran berlangsung, hal ini karna 

proses pembelajaran berlangsung, hal ini 

karna proses pembelajaran hanya berpusat 

pada guru. Suasana kelas pada saat 

pembelajaran berlangsung terlihat sepi, 

siswa merasa takut mengemukakan 

pendapat ataupun mengajukan pertanyaan. 

. Disamping itu aktivitas siswanya sangat 

pasif, yaitu tidak ada kreativitas siswa 

untuk memahami materi yang diberikan 

Sebagian besar siswa mengalami 

kesulitan menirukan gerak tari yang 

didemonstrasikan oleh peneliti. Hanya 

siswa yang mempunyai bakat dan 

konsentrasi tinggi yang bisa menirukan 

gerak tari yang dilakukan peneliti. Mereka 

juga kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. Ini tampak dari suasana 

pembelajaran di mana terdapat sebagian 

siswa yang tidak peduli dengan kegiatan 

pembelajaran. Mereka diam saja dan tidak 

mengikuti demostrasi yang dilakukan guru. 

Sebagian siswa lain melakukan aktivitas 

mereka sendiri sehingga menimbulkan 

suasana gaduh. Selain itu dalam proses 

pembelajaran siswa belum terbiasa untuk 

bekerja sama dengan temannya dalam 

belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan 

prestasi belajar siswa pada pembelajaran 

seni tari sebagian besar masih rendah. 

Berbagai metode pembelajaran 

sering digunakan seperti diskusi, ceramah, 

tanya jawab dan lain-lain. Penerapan 

metode pembelajaran seperti itu 

kemungkinan belum dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan, hal ini disebabkan karena 

kemampuan guru, keadaan siswa dan 
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fasilitas/sarana yang belum memadai. 

Terbukti jika proses belajar berlangsung 

sering siswa merasa jenuh dan bosan. Oleh 

karena itu perlu ada usaha lain yang 

dilakukan oleh guru agar proses 

pembelajaran berlangsung baik dengan 

menerapkan penerapan Pembelajaran Di 

Luar Kelas ( Outdoor Learning ). 

Berdasarkan temuan masalah selama 

observasi dalam proses pembelajaran 

tersebut, peneliti mencoba 

mengimplemtasikan penelitian tindakan 

kelas yang direncanakan antara lain pra 

siklus dengan siklus I dan siklus II. 

a. Prasiklus 

Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas PTK pada siswa kelas XI 

SMAN 11 Pinrang, sebelum penerapan 

metode outdoor learning dalam proses 

perkembangan aktivitas dan prestasi belajar 

seni tari siswa sebelum tindakan pada siklus 

I, peneliti melakukan observasi prasiklus 

atau pra penelitian pada hari sabtu, tanggal 

27 februari 2021 Peneliti memulai dengan 

mengamati pelaksanaan pembelajaran seni 

tari dan melakukan penilaian unjuk kerja 

seni tari siswa sebelum menerapkan 

pembelajaran luar kelas (outdoor learning). 

Dari hasil observasi aktivitas yang 

menggunakan instrumen lembar observasi 

diperoleh persentase rata-rata aktivitas 

prasiklus sebesar 57.5% dengan hasil 

ketuntasan 0,75%. Siswa yang belum tuntas 

sebanyak 15 siswa dan siswa yang tuntas 

sebanyak 5 orang siswa jadi penilaian pada 

pra siklus ini belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimum KKM. 

Adapun indikator dari keterampilan 

pembelajaran seni tari yang dinilaian 

dipenelitian ini yaitu: 

Teknik gerak yang mencakup, kemampuan 

gerak, kemampuan olah tubuh, kemampuan 

mentaati gerak tari dan kelenturan, aktif 

dalam melakukan Tanya jawab serta mampu 

bekerja sama dalam kelompok. Serta 

memilik kepekaan menyelaraskan musik 

ritme gerak. Keterampilan penari harus 

ditunjukan dengan kemampuannya dalam 

aspek tari yaitu wiraga, wirama, dan wirasa 

dan juga keatifan serta kerja sama. Berikut 

penilaian hasil presentase keterampilan seni 

tari siswa. 

dapat dilihat siswa yang memiliki kriteria 

tinggi maupun sangat rendah. Siswa yang 

memiliki kriteria tinngi 0, dan siswa yang 

memiliki kriteria cukup sebanyak 6 siswa 

30%, dan yang memiliki kriteria kurang 

sebanyak 3 siswa 15%, yang memiliki 

kriteria sangat kurang 12 siswa 6% . Hasil 

ketuntasan siswa secara klasikal pada test 

awal dihutung menggunakan rumus yang 

ditetapkan oleh Zainal Aqib yaitu 

 

𝑝 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100% = 

 

 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 
6

20
𝑥100% = 30% 

 

Dari hasil ketuntasan belajar klasikal 

senilai 30% maka kriteria tingkat 

keberhasilan Belajar siswa pada test awal 

(pre test) dikategorikan rendah dan belum 

mencapai tingkat keberhasilan 75%. 

b. Siklus I 

1. perencanaan  

Pada siklus I, tahap pelaksanaan 

penelitian peneliti menjelaskan kepada 

siswa penerapan model pembelajaran yang 

akan digunakan nanti yaitu outdoor learning 

atau belajar di luar kelas. Setelah itu peneliti 

menyusun rancana pelaksanaan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

selama penelitian berlangsung selama 3 

bulan lamanya dengan waktu ( 6x40 menit). 

Selain itu guru mata pelajaran seni budaya 

dan peneliti saling memberi masukan yang 

berkaitan dengan sumber belajar, media dan 

waktu pembelajara alat evaluasi dan 

langkah-langkah pembelajaran di luar kelas 

dalam pembelajaran seni tari. 

Pada tahap ini peneliti juga membuat 

pedoman lembar tes observasi untuk 

mengamati aktifitas dan kondisi 

pembelajaran siswa saat melakukan 

pembelajaran di luar kelas saat melakukan 

tindakan secara langsung. Selain itu peneliti 

juga alat evaluasi sebagai alat ukur untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan 

kemampuan keterampilan siswa saat 

melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan metode outdoor learning atau 

pembelajaran diluar kelas. Perencanaan 

pelaksanaan tindakan siklus I pada 

pembelajaran Seni tari di luar kelas (outdoor 
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learning) siswa kelas XI.SMAN 11 Pinrang. 

1) kegiatan siklus I dilaksanakan empat kali 

pertemuan yaitu, pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari sabtu 6 maret 2021, 

pertemuan kedua hari sabtu 13 maret 2021, 

14 maret 2021, peretemuan ke empat sabtu 

20 maret 2021.  

2)  Selanjutnya kegiatan membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

Dalam kegiatan pembelajaran peneliti 

menerapkan model pembelajaran outdoor 

learning atau pembelajaran diluar kelas. 

Peneliti menyampaikan materi pembelajaran 

yang akan diajarkan yaitu, pengertian seni 

tari, manfaat pembelajaran seni tari, gerak 

serta tarian malattu kopi tarian kreasi 

Sulawei Selatan. Setelah itu, siswa dibagi 

beberapa kelompok yang terdiri atas 5-7 

orang. Peneliti mempraktekkan tarian 

malattu kopi kepada siswa, setelah itu siswa 

mendiskusikan masing-masing kelompok 

untuk memeragakanr gerak dan pola lantai 

serta menggunkan level dalam tarian 

malattu kopi.  

3) Pada pertemuan pertama dan kedua 

adalah proses pembelajaran meliputi 

langkah-langkah pembelajaran yang sudah 

ditetapkan yaitu pendahuluan yang berisi 

apersepsi, kegiatan inti meliputi eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi dan penutup yang 

berisi penarikan simpulan. 

4) Pada pertemuan ketiga digunakan untuk 

tes unjuk kerja akhir  

5) Strategi yang digunakan dalam tindakan 

yaitu, pembelajaran di luar kelas (outdoor 

learning) dengan pertama mencari lokasi 

yang tepat untuk melakukan pembelajaran 

seperti di lapangan, di taman atau di baruga 

sekolah. 

6) Peneliti  menggunakan  lembar  observasi  

siswa  untuk  mengukur aktivitas siswa serta 

catatan lapangan penelitian untuk mencatat 

kejadian pada proses pembelajaran. 

Pengamatan dilakukan pada pertemuan 

pertama dan kedua sedangkan pada 

pertemuan ketiga tidak dilakukan 

pengamatan karena diisi dengan tes akhir 

siklus. 

7) Pendahuluan, kegiatan yang dilakukan 

Apersepsi dan Motivasi: 1) peneliti 

menyiapkan video tari yang akan dipelajari 

dan menyiapkan nama beberapa kelompok, 

2) peneliti menyampaikan apersepsi, 3) 

peneliti mengawali kegiatan dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

hasil yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran, 4) peneliti menyampaikan 

langkah-langkah pembelajaran dan aturan 

dalam pembelajaran tersebut. 

8)  Kegiatan inti eksplorasi:  

1) guru menyampaikan materi tari melalui 

link Chanel youtube di 

https://youtu.be/HnOlltFI7Is.                                            

 2) peneliti memeragakan langsung tarian di 

depan siswa kemudian siswa mengikuti 

gerak. 3) Peneliti memberikan kesempatan 

berdiskusi Tanya jawab kepada siswa. 

 4) Peneliti membagikan kelompok menjadi 

beberapa kelompok terdiri dari 5-7 siswa.  

5) Setiap kelompok gerak pola lantai yang 

dilihat dan mengkrasikan pola lantai setiap 

kelompok. 

6) Kegiatan Penutup:  

a) Membuat kesimpulan hasil pengamatan 

dari hasil obyek yang diamati,  

b) Membuat kesimpulan dari hasil kegiatan 

menyusun gerak dan membuat pola lantai 

sesuai dengan obyek yang diamati,  

c) Membuat kesimpulan hasil peragaan tari 

di luar kelas. 

Pada proses pembelajaran pada 

siklus I secara garis beras sesuai dengan 

perencanaan diatas. Pada siklus I ini 

pembelajaran seni tari tentang tari malattu 

kopi pada pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua penerapkan pembelajaran 

di luar kelas (outdoor learning), dan 

pertemuan ketiga dilaksanakan dengan tes 

unjuk kerja. Pada siklus ini siswa-siswa 

tampak sudah mengikuti pembelajaran 

dengan baik dalam artian mereka tidak 

tampak canggung atau bingung dengan 

kegiatan pembelajaran yang agak berbeda 

dari biasanya, namun pada saat awal 

terutama pada saat apersepsi siswa tampak 

masih belum memahami model 

pembelajaran yang mereka terapkan. Pada  

pertemuan pertama di siklus I ini 

beberapa siswa masih tampak belum 

memahami langkah-langkah pembelajaran. 

Peneliti belum memberi keterangan dengan 

jelas mengenai langkah pembelajaran. 

Peneliti hanya memberi informasi 

pembelajaran menjelaskan langkah demi 

langkah. 

Kemudian peneliti menyajikan 

https://youtu.be/HnOlltFI7Is
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materi video tari malettu kopi melalui 

Chanelyoutubehttps://youtu.be/HnOlltFI7Is 

dalam rangka memberikan materi dasar 

Tahap ini merupakan tindakan untuk 

memudahkan pemberian materi dan juga 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

terhadap pembelajaran tari dengan diikuti 

peneliti memeragakan langsung tarian. 

 Peneliti melakukan pengamatan 

aktifitas siswa di luar kelas Peneliti 

kemudian memotivasi siswa untuk 

mengadakan Tanya jawab mengenai materi 

pembelajaran. Siswa masih tampak belum 

terlalu aktif dalam sesi ini. Beberapa siswa 

tampak ingin bertanya tapi masih tampak 

malu-malu, tidak berani. Siswa itu 

sebenarnya perlu dimotivasi untuk berani 

mengeluarkan pendapat atau pertanyaanya 

Peneliti meminta siswa mendata 

pertanyaan dari materi yng dijelaskan. 

Peneliti tidak meminta siswa mencari 

jawaban pertanyaan yang telah didata dari 

sumber- sumber materi. Peneliti harus 

memberikan motivasi dan pancingan agar 

siswa mau berpendapat atau bertanya. 

Setelah itu, peneliti membagi siswa 

menjadi 3 kelompok, peneliti membagi 

secara acak ada yang kelompok dari 7 

orang hingga 6 orang dalam kelompok. 

 

 

 

         
Gambar.2 Pertemuan Pertama Pembelajaran Di 

Luar Kelas 

(Outdoor Learning, Foto, Indah, Maret 2021) 

 

  Pada pertemuan pertama masih ada 

siswa yang malu-malu dan ada juga 

beberapa kelompok yang tidak mampu 

bekerja sama dengan temannya Siswa-

siswa tersebut tampak melakukan aktivitas 

mereka sendiri. Peneliti harus memberikan 

motivasi kepada siswa-siswa tersebut. 

Peneliti juga memberi pijakan dan inspirasi 

agar siswa mampu memberi  inspirasi 

kepada  teman-teman anggota kelompoknya 

Pada pertemuan kedua pembelajaran 

dimulai dengan kegiatan awal persepsi 

untuk merview kembali kegiatan yang 

telah mereka lakukan dipertemuan pertama. 

Kegiatan inti dilakukan dengan bekerja 

dalam kelompok lagi. Pada sesi kali ini 

siswa langsung melakukan tahap 

berikutnya, yaitu Membuat pola lantai tari 

berkelompok, Memperagakan pola lantai 

berkelompok. 

 

    
Gambar.3 mengkreasikan pola lantai tiap 

kelompok 

(Foto, indah, maret 2021) 

 

Berikut ini akan dijelaskan 

peningkatan hasil belajar siswa yang 

didapatkan pada siklus I dapat dilihat di 

tabel berikut: 

siswa yang memiliki kriteria tinggi 

maupun sangat rendah. Siswa yang 

memiliki kriteria tinngi 4 (2%), dan siswa 

yang memiliki kriteria cukup sebanyak 9 

siswa ( 45%), dan yang memiliki kriteria 

kurang sebanyak 7 siswa (35%), sangat 

kurang tidak ada. Hasil ketuntasan klasikal 

dihitung menggunakan rumus yang telah 

ditetapkan oleh Zainal Aqib yaitu 

 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 
13

20
× 100% = 65% 

 

Dari hasil ketuntasan belajar secara 

klasikal sebesar 65%. Maka kriteria 
Tingkat keberhasilan belajar siswa pada 

siklus I di kategorikan sedang dan 

berkembang sesuai harapan. Meskipun 

demikian hasil belajar siswa pada siklus I 

belum dapat mencapai tahap ketuntasan 

secara klasikal yang telah ditetapkan yaitu 
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sebesar 85%. 

c. Siklus II 

1. perencanaan  

1.   Kegiatan pada siklus II dilaksanakan 

tiga kali pertemuan, pada pertemuan 

pertama pada hari sabtu 10 april 2021, dan 

petemuan kedua pada hari sabtu 17 april 

2021, dan hari sabtu 24 april 2021. 

2.   Berdasarkan hasil refleksi 

pembelajaran pada siklus I dapat diketehui 

bahwa hambatan yang dialami siswa yaitu 

masih kurangnya rasa percaya diri dan 

keterampilan dalam pembalajaran seni tari 

karena siswa lebih sering melakukan 

pembelajaran di dalam kelas ketimbang di 

luar kelas dengan materi ceramah sehingga 

menyebabkan siswa kurang semangat. Pada 

siklus I telah meningkatkan sedikit 

kepercayaan diri siswa tetapi masih kurang 

maksimal diupayakan agar peneliti lebih 

memahamkan siswa metode pembelajaran 

di luar kelas atau outdoor learning dengan 

teliti dan lebih mencari Susana outdoor 

yang lebih aman dan nyaman untuk siswa, 

kemudian peneliti memberikan motivasi 

dan kesadaran kepada siswa bahwa mereka 

mampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan serta peneliti 

lebih memperhatikan siswa disaat proses 

pembelajaran berlangsung. 

3.  Kegiatan pembelajaran menerapkan 

motode outdoor learning. Langkah pertama 

yang dilakukan yaitu peneliti  

Merancang materi dengan materi yang 

sama dengan siklus I peneliti melihat atau 

memperhatikan setiap kelompok dari siklus 

I dengan menggunakan metode 

pembelajaran diluar kelas atau outdoor 

learning bagaimana mengembangan dan 

pemahaman tentang pembelajaran tari 

malattu kopi yang diberikan pada siklus I. 

dan peneliti melakukan apersepsi dengan 

menanyakan persiapan siswa mempelajari 

materi daan pengalaman yang sudah 

mereka dapat ketika pembelajaran siklus I. 

4)   Peneliti memberi penjelasan tentang 

tujuan pembelajaran. Dengan memberi 

gambaran dan penjelasan tentang apa yang 

seharusnya mereka pahami dan   ketahui 

setelah pembelajaran. Siswa memperhatikan 

penjelasan tujuan pembelajaran setelah 

dipancing dengan semangat bersama. 

5)   Langkah selanjutnya yang dilakukan 

oleh peneliti mengevaluasi hasil dari kreasi 

tari malettu kopi dari tiap kelompok secara 

bergiliran. Setelah itu peneliti memberikan 

koreksi atau saran kepada setiap kelompok. 

dapat dilihat siswa yang memiliki 

kriteria tinggi maupun sangat rendah. 

Siswa yang memiliki kriteria tinngi 

sebanyak 6 (30%), dan siswa yang 

memiliki kriteria baik sebanyak 8 siswa 

(40%), dan yang memiliki kriteria cukup 

sebanyak 6 siswa (30%), kriteria kurang 

tidak ada dan sangat kurang juga tidak ada. 

Hasil ketuntasan klasikal dihitung 

menggunakan rumus yang telah ditetapkan 

oleh Zainal Aqib yaitu 

𝑝 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100% = 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 
18

20
𝑥100% = 90% 

Dari hasil ketuntasan belajar secara 

klasikal sebesar 90%, maka kriteria tingkat 

keberhasilan belajar siswa pada siklus II 

(Pos Test II) dikategorikan sangat tinggi. 

Hal ini sesuai dengan kreteria tingkat 

keberhasilan belajar siswa yang ditetapkan. 

Dari hasil penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa ketuntasan belajar 

secara klasikal pada siklus II yaitu sebesar 

80% tergolong sangat tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

secara klasikal pada siklus II yaitu sebesar  

90%  telah  mencapai  ketuntasan  hasil  

belajar  yang  telah  ditetapkan  oleh Zainal 

Aqib yaitu 85% atau dengan kata lain 

sudah berhasil dan sudah mencapai nilai 

KKM yang telah dibuat oleh sekolah, hasil 

belajar siswa sudah meningkat oleh sebab 

itu, penelitian ini dilaksanakan cukup 

sampai siklus II. 

B. PEMBAHASAN 

Tindakan berupa penerapan 

pembelajaran outdoor learning untuk 

meningkatkan keterampilan menunjukkan 

fakta peningkatan aktivitas dan prestasi 

belajar siswa mulai dari siklus I hingga 

siklus II. Proses pembelajaran outdoor 

learning menunjukkan bahwa kinerja 

peneliti mengalami peningkatan dari siklus 

I hingga siklus II.  

Kegiatan pembelajaran pada penelitian ini 

dilakukan dalam 8 kali pertemuan dengan 
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alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x45 menit). 

Pada setiap pertemuan dilakukan di luar 

kelas atau di linkungan antara lain di taman, 

di lapangan, dan di baruga sekolah. 

Pembelajaran ini dilaksanakan terdiri dari 

tiga tahapan yaitu, persiapan, pelaksanaan, 

dan tindakan lanjut. Dalam tahap persiapan 

guru dan siswa menentukan objek yang 

akan diamati, alat dan bahan yang 

digunakan, tempat pengamatan tidak terlalu 

jauh dari kelas hingga dapat dijangkau 

dengan cepat, dan aman bagi siswa, pada 

tahap pelaksanaan yaitu melakukan kegiatan 

belajar di tempat tujuan sesuai dengan 

rencana yang telah dipersiapkan. Diawali 

dengan penjelasan dan memeragakan tarian 

langsung dari guru kemudian siswa 

mendengarkan dan mengikuti guru. 

Kemudin siswa melakukan diskusi 

kelompok untuk membuat pola lantai tari 

yang masing-masing kelompok akan 

mempresentasekan hasil kerja kelompok 

dalam membuat pola lantai, level tarian. 

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan 

dengan tes atau evaluasi materi tari yang 

telah didiskusikan tiap kelompok yaitu 

memeragakan hasil diskusi pola lantai tari 

dengan masing-masing kelompok naik 

untuk mempresentasekan hasil 

kelompoknya dengan proses pengamatan 

yang sedang berlangsung. Penilaian yang 

dilakukan Wiraga, wirama, wirasa serta 

keaktivan dan kerja sama kelompok. 

Diakhir pertemuan siswa mengisi lembar 

angket mengenai pendapat mereka selama 

mengikuti pembelajaran outdoor learning. 

Setelah kegiatan pelaksanaan 

penelitian di sekolah, selanjutnya 

menganalisis data akhir siswa. Prestasi 

belajar seni tari siswa kelas XI SMAN 11 

Pinrang mengalami peningkatan terbukti 

rata-rata nilai dari 55,25 yang termasuk 

kategori mulai berkembang (MB) di 

kondisi prasiklus, 70,5 berkembang sesuai 

harapan (BSH) di siklus I dan 83 

berkembang sangat baik (BSB) pada 

siklus II Meningkatnya prestasi belajar 

yang diperoleh siswa dari siklus ke siklus 

juga diiringi  dengan  meningkatnya  

ketuntasan  belajar  siswa  secara  klasikal,  

yaitu 5,5 % kategori  belum  berkembang  

(BB)  di  kondisi  prasiklus, 70 % kategori 

mulai berkembang (MB) di siklus I, dan 

90% kategori berkembang sangat 

baik(BSB) di siklus II. Optimalisasi 

penerapan   pembelajaran outdoor learning 

untuk meningkatkan keterampilan siswa 

kelas XI SMAN 11 Pinrang mampu 

meningkatkan pembelajaran seni tari pada 

tahun ajaran 2020-2021. 

Adapun peningkatan aktivitas dan 

prestasi belajar tersebut menunjukkan 

peningkatan yang signifikan dari satu siklus 

ke siklus berikutnya. Berdasarkan keaktifan 

siswa dari prasiklus hingga siklus II dapat 

diketahui bahwa sebagian besar persentase 

pencapaian keaktifan belajar siswa 

mengalami kenaikan setiap siklusnya. 

 
A.  Kesimpulan 

Berdsarkan hasil penelitian pada 

BAB IV dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pada proses penerapan outdoor learning 

untuk meningkatkan keterampilan 

pembelajaran seni tari SMAN 11 Pinrang 

berjalan dengan baik siswa mampu 

mengembangkan kreativitas dan 

keterampilan yang mereka miliki dan pada 

siklus I ke siklus II terjadi peningkatan 

dalam menggunakan menggunakan metode 

pembelajaran outdoor learning. 

2. Berdasarkan hasil penelitian penerapan 

pembelajaran outdoor learning yang 

dilakukan, diketahui bahwa terjadi 

peningkatan prestasi belajar dengan 

penerapan outdoor learning untuk 

meningkatkan keterampilan siswa pada 

pembelajaran seni tari kelas XI SMAN 11 

Pinrang. Rata- rata nilai siswa adalah 55,25 

dikondisi pra siklus, 70 di siklus I. Siklus II 

rata- rata nilai siswa meningkat menjadi, 

83.75. Data ketuntasan belajar klasikal 

secara berturut-turut adalah 5,5% di kondisi 

pra siklus, 70,5 % di siklus I dan 90% pada 

siklus II. Indikator keberhasilan penelitian 

ini adalah apabila 85% < siswa mencapai 

nilai KKM yaitu 75. Data tersebut 

ditafsirkan dengan rentang kualitatif 

menunjukkan kategori mulai berkembang 

(MB) dikondisi prasiklus, berkembang 

sesuai harapan (BSH) di siklus I, 

berkembang sangat baik (BSB) di siklus II. 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti 

memberikan beberapa saran yaitu sebagai 
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berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran outdoor learning 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

oleh karena itu metode pembelajaran ini 

dapat digunakan oleh guru sebagai 

alternatif dan pemecahan dalam proses 

pembelajaran agar menjadi lebih efektif 

lagi sesuai dengan yang diiginkan oleh 

guru. 

2. Bagi para guru mata pelajaran seni 

budaya disarankan agar dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar 

dapat menerapkan berbagai model-model 

sehingga dapat membuat siswa menjadi 

termotivasi, tidak bosan dan berpartisipasi 

aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

siswa menjadi baik. 

3. Untuk siswa, diharapkan dapat memiliki 

motivasi dan aktif dalam proses 

pembelajaran serta dapat mengembangkan 

bakatnya dan percaya diri di depan umum. 

4. Untuk peneliti, setealah hasil penelitian 

ini dapat di jadikan motivasi dalam 

mengejar ketika kelak menjadi guru 

nantinya untuk dapat menerapkan berbagai 

metode dalam proses pembelajaran. 

5. Untuk peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian yang sama 

disarankan melakukan penelitian dengan 

subyek dan sekolah yang berbeda. Agar 

diperoleh hasil penelitian yang lebih luas 

dan bermanfaat sebagai bahan informasi 

bagi dunia pendidikan khususnya yang 

mencari refrensi tugas akhir skripsi. 
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