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EKSTRAKURIKULER TARI DALAM MENANAMKAN KECERDASAN 

KINESTETIK PADA SISWA SD 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara implementasi ekstrakurikuler 

tari dalam menanamkan kecerdasan kinestetik pada siswa kelas atas di Mim Pk 

Kartasura. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Subyek penelitian ini 

adalah siswa kelas atas MIM PK Kartasura yang mengikuti ekstrakurikuler tari 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap-tahap reduksi data, menyajikan 

data, menarik kesimpulan dan verifikasi, yakni dengan merangkum data yang di 

peroleh di lapangan lalu mengelompokkan data dan membuat kesimpulan 

berdasarkan data yang di peroleh. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi 

teknik dan triangulasi sumber. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kegiatan 

ekstrakurikuler tari untuk menanamkan kecerdasan kinestetik di MIM PK Kartasura 

sudah berjalan dengan baik, 2) banyak murid yang antusias dalam mengikuti 

ekstrakurikuler tari dan ada hambatan dimana siswa susah berkonsentrasi dengan 

kegiatan ekstrakurikuler tari tapi hal ini bisa di atasi dengan menyalakan tape 

recorder untuk memancing apa yang sudah di ajarkan oleh guru pelatih.  

 

Kata kunci:kecerdasan kinestetik,ekstrakurikuler tari. 

 

Abstract 

This study aims to describe how to implement dance extracurricular activities in 

instilling kinesthetic intelligence in upper class students at MimPkKartasura. This 

type of research is a qualitative research. The subjects of this study were upper class 

students of MIM PK Kartasura who took part in the dance extracurricular. Data 

collection techniques used were observation, interviews, and documentation. 

Analysis of data by data reduction, presenting data, drawing conclusions and 

verification, namely by summarizing the data obtained in the field and then grouping 

the data and making conclusions based on the data obtained. Data validity is done by 

technique triangulation and source triangulation. From the results of research that has 

been done 1) dance extracurricular activities to instill kinesthetic intelligence in MIM 

PK Kartasura has been going well, 2) many students are enthusiastic in participating 

in dance extracurricular activities and there are obstacles where students have 

difficulty concentrating with dance extracurricular activities but this can be 

overcome by turning on tape recorder to provoke what the teacher has taught.  

 

Keywords: kinesthetic intelligence, dance extracurricular. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan program strategis jangka panjang yang harus mampu 

menjawab kebutuhan dan tantangan nasional dan global pada masa sekarang dan 

yang akan datang, mengingat semakin ketatnya tantangan dan perkembangan 
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lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan. 

Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda 

pembangunan pendidikan yang diarahkan salah satunya untuk memajukan mutu 

pendidikan. Sekolah merupakan institusi pendidikan yang memiliki berbagai dimensi 

yang satu sama lain berkaitan dan saling menunjang yang di dalamnya terdapat 

kegiatan belajar mengajar untuk peningkatan kualitas dan pengembangan potensi 

peserta didik (Minsih, 2014).  

 Manusia merupakan mahkluk spesial yang mempunyai banyak kelebihan 

dibandingkan dengan mahkluk lainnya, salah satu kelebihan yang dimiliki manusia 

adalah kecerdasan. Kecerdasan atau intelegensi dapat diartikan sebagai kemampuan 

keseluruhan individu untuk mendapatkan pengetahuan, memahami dan 

menerapkannya dalam suatu masalah dan sebenarnya tidak ada satu pun anak yang 

bodoh, tapi hanya saja setiap individu tersebut memiliki kemampuan atau kecerdasan 

yang berbeda-beda. Menurut Gardner dalam Chatib (2013: 132) ,Kecerdasan seorang 

anak tidak diukur dari hasil tes, namun dapat dilihat dari kebiasaan seseorang 

terhadap dua hal yakni bagaimana cara seseorang tersebut menyelesaikan 

masalahnya sendiri dan bagaimana cara seseorang tersebut menciptakan produk-

produk baru yang mempunyai nilai ( kreatifitas ). Atau dapat diartikan dua hal 

tersebut adalah Problem solving dan Creatifity. 

 Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan luar jam pelajaran sekolah 

dengan tujuan untuk mengembangkan kebutuhan, potensi, minat dan bakat siswa. 

Kegiatan ekstrakurikuler ini pemerintah berharap sekolah bias menampung semua 

bakat yang dimiliki siswa. Dalam Permendikbud No 62 Tahun 2014 Pasal 1 tentang 

Kegiatan Ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah, di jelaskan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik 

di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kurikuler, di bawah 

bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. 

 Luo (2019: 1) mengatakan teori kecerdasan ganda telah banyak di terapkan 

untuk pendidikan literasi dan bahasa inggris sebagai bahasa kedua dalam 

menginformasikan pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran. Pada waktu 

guru mengajar memberikan kebebasan anak untuk berkreasi sekreatif mungkin 
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sehingga disini guru hanya sebagai fasilitator. Hal tersebut di perkuat dengan adanya 

visi dan misi sekolah tersebutya itu salah satu memberikan latihan Life Skill dan 

meraih prestasi akademik maupun non akademik dan program ekstrakurikuler yang 

dijalankan tersebut salah satunya yaitu ekstrakulikuler tari. 

 Adanya ekstrakurikuler tari di harapkan dapat lebih menambah rasa cinta 

siswa untuk belajar budaya Indonesia serta meningkatkan kesadaran siswa bahwa 

belajar mengkoordinasikan tubuh dengan pikiran secara baikitu sangat penting, salah 

satunya dengan menari. Oleh karena itu, usia sekolah dasar adalah usia yang sangat 

tepat untuk menggali potensi anak, karena pada usia dini jika gemar menari, maka 

selanjutnya seorang anak akan lebih menanamkan dan mengembangkan lagi 

kemampuan kinestetik mengkoordinasi tubuhnya, dan juga anak tidak akan segan-

segan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan 

berbentuk wawancara, dokumentasi dan observasi. Data primer didapatkan dari 

narasumber secara langsung serta observasi di MIM PK Kartasura. Data sekunder 

diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan dan lain – lain. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas, guru pelatih 

ekstrakurikuler tari dan peserta didik MIM PK Kartasura. Sedangkan narasumber 

dalam penelitian ini adalah wakil kepala sekolah, guru kelas, guru pelatih dan peserta 

didik. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Tehnik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan Teknik 

Triangulasi. Teknik Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 

menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

3.1.1 Proses kegiatan ekstrakurikuler tari dalam menanamkan kecerdasan 

kinestetik siswa pada kelas atas di MIM PK Kartasura 
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Penelitian kualitatif ini dilakukan dari bulan Agustus 2019 sampai September 2019. 

Penelitian ini dilaksanakan setiap seminggu sekali, hal itu dikarenakan jadwal 

ekstrakurikuler tari yang hanya dilaksanakan pada hari jum’at. Wawancara dilakukan 

dengan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas, dan siswa, selain 

melakukan wawancara peneliti juga mengamati jalannya kegiatan ekstrakurikuler 

tari. Berdasarkan hasil wawancara ekstrakurikuler tari tersebut tidak serta merta di 

buat sebagai pelengkap kegiatan ekstrakurikuler, melainkan di bentuk untuk 

pengembangan potensi yang ada pada diri siswa, persiapan siswa,dan untuk melatih 

siswa agar dapat mengkoordinasi tubuh dengan baik dan memiliki kematangan 

mental yang bagus sebelum mengikuti lomba-lomba di luar sekolah. Kegiatan 

ekstrakurikuler tari tidak secara khusus menggunakan materi dari buku, materi yang 

disampaikan oleh guru pelatih disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berkaitan 

dengan tarian yang akan diajarkan. Untuk itu, peran guru disini dituntut untuk lebih 

kreatif dalam memilih materi, sehingga kegiatan ekstrakurikuler dapat berkembang 

sesuai dengan tujuan yang di terapkan. 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler tari di kelas, materi yang di gunakan banyak yang melibatkan fisik, 

ini bertujuan agar anak-anak bisa mengkoordinasi tubuh dengan baik saat belajar tari. 

Hal tersebut juga tampak dari cara guru pelatih dalam mengajarkan tari dengan 

memberikan tari bentuk atau tari yang sudah ada dan tari susunan dari guru pelatih. 

Kegiatan pembelajaran yang seperti ini yang menunjukkan respon siswa atas gerak 

tari yang di contohkan atau diperagakan oleh guru pelatih sangat baik. Dalam artian 

anak-anak mampu melakukan gerakan yang diberikan oleh guru pelatih dan 

sebaliknya guru pelaatih mampu menyadarkan siswa atas potensi kesadaran serta 

ekspresi atas anggota tubuh mereka yang diungkapkan melalui gerak tari.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran ektrakurikuler tari, peneliti melihat 

bahwasanya guru pelatih menggunakan metode teori dan praktek, dalam metode 

tersebut guru pelatih mencontohkan beberapa gerakan dan setelah itu anak-anak 

disuruh untuk menirukannya apa yang dicontohkan oleh guru pelatih, setelah itu 

bagi anak yang belum bisa akan di ajari oleh guru pelatih secara terpisah. guru 

pelatih menggunakan media tape recorder dan guru pelatih sebagai media, guru 
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pelatih berperan untuk memperagakan gerakan atau alat peraga untuk mencontohkan 

gerakan tari kepada anak-anak dan alat-alat tari seperti selendang atau sampur 

sebagai alat pendukung kegiatan ekstrakurikuler tari. 

3.1.2 Hambatan dan solusi dalam implementasi kegiatan ekstrakurikuler tari dalam 

menanamkan kecerdasan kinestetik siswa pada kelas atas di MIM PK 

Kartasura 

Dalam suatu kegiatan pembelajaran terdapat sebuah hambatan untuk mencapai suatu 

tujuan dan solusi untuk menangani hambatan tersebut. Berdasarkan hasil observasi 

peneliti yang dilakukan pada saat pembelajarn ekstrakurikuler tari di ruang kelas 1d 

sebagai berikut : Peneliti melihat banyak siswa yang kurang berkonsentrasi pada saat 

kegiata ekstrakurikuler tari, ada yang bicara sama temannya, ada yang lari-lari, hal 

ini di pengaruhi karena minimnya fasilitas yang diberikan pada saat kegiatan 

ekstrakurikuler tari seperti tidak adanya fasilitas media LCD yang membuat siswa 

tidak bisa fokus saat pembelajaran. Melihat guru pelatih dalam mengkondisikan 

suasan kelas dengan cara memainkan musik melalui tape recorder dan benar setelah 

audio menyala anak-anak langsung mempraktekkan gerakan yang sudah diajarkan 

oleh guru pelatih yang sesaui dengan irama yang di dengarnya. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Proses kegiatan ekstrakurikuler tari dalam menanamkan kecerdasan 

kinestetik siswa pada kelas atas di MIM PK Kartasura 

Menurut Mulyono (2017: 188) Kegiatan ekstrakulikuler adalah berbagai kegiatan 

sekolah yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk dapat mengembangkan potensi minat bakat dan hobi yang dimilikinya yang 

dilakukan diluar jam pelajaran. Dalam ekstrakurikuler tari di MI Muhammadiyah 

PK Kartasura dilaksanakan pada hari rabu jam 14.00 – 15.00 WIB untuk kelas 1 dan 

2, hari jum’at jam 11.30 – 12.30 WIB untuk kelas 3, 4 dan 5. Semua kegiatan 

ekstrakurikuler di MI Muhammadiyah PK Kartasura dilakukan setelah jam pelajaran 

selesai. 

 An (2019:1) mengatakan“extracurricular activities helps develop children's 

cultural capital that is crucial to both education and career 

successes”yangartinyakegiatanekstrakurikulermembantumengembangkan modal 
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budaya anak-anak yang penting bagi keberhasilan pendidikan dan karier.MIM PK 

Kartasura merupakan sekolah yang berbasis Multiple Intelegences dan sekolah ini 

menerapkan bahwa ekstrakurikuler tari dijadikan wadah untuk mngembangkan 

minat bakat dan potensi yang dimiliki siswa sehingga menjadi bakat yang terarah 

dan dengan antusiasisme siswa yang tinggi dalam mengikuti ekstrakurikuler tari, 

dengan guru yang berbakat dalam ektrakurikuler ini akan memperlancar MI 

Muhammdaiyah untuk mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa. 

 Dalam penyampaian materi guru pelatih tidak menggunakan buku khusus 

atau buku pedoman dari pemerintah maupun sekolah, akan tetapi guru pelatih di 

sini di tuntut untuk lebih berkreatif dalam membuat materi baik mengambil materi 

formal maupun non-formal. Dalam ekstrakurikuler tari di MIM PK Kartasura 

sendiri guru pelatih banyak melibatkan gerakan fisik dan anggota-anggota tubuh 

lainnya dengan tujuan agar siswa terlatih dalam mengkoordinasikan tubuh mereka. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler guru pelatih selalu melatih siswa dengan 

menggerakkan kaki, tangan dan kepala mereka serta bagian tubuh yang lainnya hal 

ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik pada 

siswa. 

 Pembelajaran ekstrakurikuler di MIM PK Kartasura guru pelatih 

menggunakan metode yang mudah di mengerti anak-anak yaitu metode teori dan 

praktek. Dalam metode teori dan praktek guru biasanya memberikan sedikit 

gambaran tentang apa yang akan di pelajari saat pembelajaran agar anak-anak pun 

juga mengetahui gambaran tentang apa yang akan anak-anak pelajari.  

 Kegiatan ekstrakurikuler juga menggunakan media guna menunjang 

kelancaran kegiatan tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler tari di MIM PK Kartasura 

menggunakan media audio dan selandang atau sampur sebagai alat individu dan 

guru pelatih sebagai alat peraga. Media dalam pendidikan disebut sebagai alat-alat 

belajar atau mengajar. Menurut Kurnita (2019: 26) “Media pembelajaran secara 

umum merupakan alat bantu proses belajar mengajar yang dapat di pergunakan 

untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan peserta didik.”. 

Pembelajaran akan lebih efektif jika di sertai dengan metode dan media yang tepat. 
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Dalam pengajaran tentu lebih mengutamakan sifat konkrit atau nyata, sehingga alat 

atau bahan mengajar pun diawali dengan yang abstrak sampai yang nyata. 

 Ujian tertulis atau soal ulangan itu tidak digunakan untuk penilaian atau 

evaluasi dalam kegiatan ekstrakurikuler di MIM PK Kartasura. Menurut Munthe 

(2015: 2) “evaluasi pendidikan adalah proses membuat penilaian tentang prestasi, 

nilai, atau nilai program pendidikan.”. Kegiatan evaluasi dalam ekstrakurikuler tari 

dilakukan secara langsung pada saat kegiatan ekstrakurikuler tari berlangsung. 

Karena pada dasarnya ektrakurikuler ini bersifat praktik, sehingga guru pelatih tidak 

harus menggunakan ujian atau soal ulangan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi dalam 

kegiatan ekstrakurikuler tari di MIM PK Kartasura dilakukan setelah pembelajaran 

selesai hal ini dilakukan agar siswa memahami bagian mana yang harus di perbaiki 

dan bagian mana yang hars ditingkatkan serta untuk mengetahui sejauh mana hasil 

yang telah dicapai oleh anak-anak. 

 Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler tari di MIM PK Kartasura mengguakan pembelajaran tari meniru ( 

imitatif ) yaitu dimana siswa membuat tiruan tari dari suatu objek gerak atau gerakan 

tari yang sudah jadi. Menurut Sari (2018: 302) “Imitative sebagai salah satu model 

pembelajaran pendidikan seni tari adalah sebuah strategi pembelajaran meniru yang 

merupakan cara pembelajaran seni dengan membuat tiruan (imitative) gerak dari 

suatu objek gerak atau gerak tarian yang sudah jadi.”. Guru pelatih tidak menuntut 

siswa untuk menirukan sama seperti apa yang dicontohkan akan tetapi guru pelatih 

masih memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengolah atau memodifikasi 

gerakan tersebut. 

3.2.2 Hambatan dan solusi dalam implementasi kegiatan ekstrakurikuler tari dalam 

menanamkan kecerdasan kinestetik siswa pada kelas atas di MIM PK 

Kartasura 

Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler tari di sekolah pasti akan ada sebuah 

hambatan, tak terkecuali di MIM PK Kartasura. Kegiatan ekstrakurikuler di MIM 

PK Kartasura di temui beberapa macam hambatan yang menghambat proses 

kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler tari. Salah satunya adalah kurangnya 

konsentrasi anak-anak pada saat kegiatan ekstrakurikuler tari. Dalam pembelajaran 
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anak-anak sering mengobrol dengan teman bahkan ada yang berlarian kesana-

kemari. Salah satu penyebab kurangnya konsentrasi anak-anak yaitu karena 

minimnya media atau fasilitas yang digunakan, seperti tidak adanya media visual 

atau LCD. Menurut Nurinta (2018: 5) “Kesulitan berkonsentrasi merupakan 

indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa, karena hal itu akan menjadi 

kendala didalam pencapaian hasil belajar.”. Dalam kegiatan pembelajaran guru 

pelatih hanya menggunakan media tape recorder serta sampur dan selendang 

sebagai alat individu. Solusi yang guru pelatih terapkan dalam pembelajaran untuk 

mengatasi hambatan diatas yaitu dengan memberikan permaian pada awal 

pembelajaran dan memberikan musik melalui tape recorder dengan musik tarian 

yang biasanya anak-anak sukai sehingga dapat menarik perhatian anak-anak dan 

fokus pada kegiatan pembelajaran. 

 Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara 

efisien dan efektif ( Munadi, 2008 : 9 ), media yang digunakan guru pelatih yaitu 

tape recorder itu dari sekolah dan sampur serta selendang untuk alat individu, saat 

melakukan observasi dalam pelaksanaan ekstrakurikuler tari yang hanya 

menggunakan tape recorder sebagai media itu dirasa kurang untuk menarik 

perhatian siswa sehingga siswa banyak yang tidak fokus pada pembelajaran, 

seharusnya bisa ditambahkan LCD agar siswa bisa tertarik dan bisa fokus pada 

pembelajaran. 

 

4. PENUTUP 

Ekstrakurikuler tari digunakan untuk mewadahi minat dan bakat peserta didik serta 

menanamkan dan mengembangkan kecerdasan kinestetik anak menjadi 

terarah.Kegiatan ekstrakurikuler tari di MI Muhammadiyah PK Kartasura tidak 

termuat dalam program kerja sekolah, dalam ekstrakurikuler tari dilaksanakan pada 

hari Rabu untuk kelas bawah pada jam 14.00-15.00 dan hari Jum’at untuk kelas atas 

pada jam 12.00-13.00. Pelaksanaan prosedur dalam kegiatan ekstrakurikuler tari 

dimulai dari pendahuluan, inti , penutup dan evaluasi.Materi yang digunakan dalam 
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ekstrakurikuler tari adalah tari nusantara dan media yang digunakan yaitu tape 

recorder serta selendang dan sampur sebagai alat individu. Strategi yang digunakan 

oleh guru pelatih adalah strategi teori dan praktek. 

Hambatan dan solusi dalam implementasi kegiatan ekstrakurikuler tari dalam 

menanamkan kecerdasan kinestetik siswa pada kelas atas di MIM PK Kartasura. 

Hambatan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

yaitu kurangnya konsentrasi anak dalam pembelajaran serta minimnya fasilitas yang 

tersedia sehingga membuat anak sulit untuk berkonsentrasi. Kinestetik yang sangat 

tinggi sehingga membuat anak terlalu banyak gerak. Hal yang dilakukan guru 

pelatih dalam menangani hambatan yang terjadi yaitu dengan memberikan 

permainan sebelum pembelajaran dimulai, menyalakan musik melalui tape recorder 

dengan musik yang disukai anak-anak serta memberikan motivasi kepada anak anak 

 

DAFTAR PUSTAKA 

An, Weihuadan Bruce Western. (2019). Social capital in the creation of cultural 

capital: Family structure, neighborhood cohesion, and extracurricular 

participation.Social Science Research.Vol 1, Edisi 1.Hal 1-17.  

Chatib, Munif. (2013).Gurunya Manusia. Bandung: Kaifa. 

Kurnita, Tata dan Hayati, Aida Fitridan. (2016). Penggunaan Media Ajar Pada 

Pembelajaran Seni Tari Di Tk Kemala Bhayangkari Aceh Singkil. Jurnal 

Buah Hati. Vol6 No 1, Hal: 24-37.  

Luo, Mingchu Neal dan Mindy Huang. (2019). ESL teachers’ multiple intelligences 

and teching strategies: is there a linkage?.TESOL journal.Vol 10, Edisi 

1.Hal:1-14.   

Minsih, dkk. (2014). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Membentuk Sekolah 

Berkualitas di Sekolah Dasar. Jurnal PGSD FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.Vol1 ,No 1. Hal : 10. 

Mulyono. (2017). Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

Munadi. (2008). Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru. Jakarta: Gaung 

Persada Pers. 

Nurinta, Irma.(2015). Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Tari Srimpi Irim-Irim. 

Journal Student UNY. Vol.1 No.1, Hal 5.  



10 

Sari, Dyan Indah Purnama, AnangSudigdo, RizkaDiah Amalia. (2018). 

Pembelajaran Tari Kreasi Anak Tuna Grahita Ringan Melalui Proses 

 Imitatif. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, Vol. 4, Nomor 2, ,

 hlm. 302-313.  

Yuningsih,Restu. (2015). Peningkatan Kecerdasan Kinestetik Melalui Pembelajaran 

Gerak Dasar Tari Minang. Jurnal Pendidikan Usia Dini.Vol. 9, Edisi II. 

Hal: 236. Diakses pada 27 Maret 2019 


