
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembelajaran

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman

(learning is defined as the modification or strengthening of behavior through

experiencing). Menurut pengertian ini belajar adalah merupakan suatu proses,

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat,

akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu

penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan ( Hamalik, 2014 : 36).

Hamalik menjelaskan dalam bukunya  bahwa bukti seseorang telah melakukan

kegiatan belajar ialah adanya perubahan tingkah laku pada orang tersebut,yang

sebelumnya tidak ada atau tingkah lakunya tersebut masih lemah atau kurang.

Tingkah laku memiliki unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah

unsur motorik atau unsur jasmaniah, sedangkan unsur subyektif adalah unsur

rohaniah. Unsur obyektif inilah yang tampak, sedangkan unsur subyektifnya tidak

tampak kecuali berdasarkan tingkah laku yang tampak itu. Misalnya, seorang

yang sedang berpikir dapat  kita lihat pada raut mukanya bahwa dia sedang

berpikir, sedangkan proses berpikirnya itu sendiri tidak tampak.
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Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek. Hasil belajar akan tampak pada

setiap perubahan pada aspek-aspek tersebut. Adapun aspek-aspek itu adalah :

pengetahuan, pemahaman, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional,

hubungan sosial, jasmani, budi pekerti (etika), sikap dan lain-lain. Kalau

seseorang telah melakukan perbuatan belajar, maka terjadi perubahan pada salah

satu atau beberapa aspek tingkah laku tersebut.

Pembelajaran adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi,

material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi

mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam pembelajaran terdiri

dari siswa, guru, dan tenaga lainnya misalnya tenaga laboratorium. Material

meliputi buku-buku, papan tulis, kapur dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan

terdiri dari ruangan kelas, perlangkapan audio visual juga komputer. Prosedur

meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan

sebagainya.

Istilah belajar mengajar adalah dua istilah yang berbeda, tetapi terdapat hubungan

yang erat, bahkan terjadi kaitan dan interaksi saling pengaruh-mempengaruhi dan

saling menunjang satu sama lain. Banyak ahli merumuskan pengertian mengajar

berdasarkan pandangannya masing-masing. Perumusan dan tujuan itu masing-

masing memiliki kebaikan dan kelemahan. Berbagai rumusan yang ada pada

dasarnya berlandaskan pada teori tertentu.
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2.2. Model Pembelajaran

Model adalah prosedur yang sistematis tentang pola belajar untuk mencapai

tujuan belajar seta sebagai pedoman bagi pengajar dalam merencanakan dan

melaksanakan aktivitas belajar. Model pembelajaran kerangka

konseptual/operasional, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan dan

melaksanakan aktivitas pembelajaran. Guna menccapai hasil belajar siswa yang

maksimal dan memadai, diperlukan kreativitas guru dalam menjalankan proses

pembelajaran. Kreativitas guru dapat menjadi entry point dalam upaya

meningkatkan proses pembelajarannya (Hosnan, 2014 : 337).

2.3. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

Artz dan Newman dalam Huda (2014 : 32) mendefinisikan pembelajaran

kooperatif sebagai small group of learners working together as a team to solve a

problem, complete a task, or accomplish a common goal (kelompok kecil siswa

yang bekerja sama dalam satu tim untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan

sebuah tugas, atau mencapai satu tujuan bersama).

Huda (2014) juga menjelaskan bahwa dengan demikian pembelajaran kooperatif

berlangsung pada efektivitas kelompok-kelompok siswa tersebut. Pada proses

pembelajaran ini, guru diharapkan mampu membentuk kelompok-kelompok

kooperatif dengan berhati-hati agar semua anggotanya dapat bekerja bersama-

sama untuk memaksimalkan pembelajarannya sendiri dan pembelajaran teman-
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teman satu kelompoknya. Masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab

memelajari apa yang disajikan dan membantu teman-teman satu anggota untuk

mempelajarinya juga.

Pembelajaran kooperatif biasanya menempatkan siswa pada kelompok-kelompok

kecil selama beberapa minggu atau bulan kedepan kemudian diuji secara

individual pada hari ujian yang telah ditentukan. Sebelumnya kelompok-

kelompok siswa ini diberi penjelasan/pelatihan tentang : 1) bagaimana menjadi

pendengar yang baik, 2) bagaimana memberi penjelasan yang baik, 3) bagaimana

mengajukan pertanyaan dengan baik, 4) bagaimana saling membantu dan

menghargai satu dengan yang lain dengan cara yang baik pula ( Huda : 2014).

2.3.1. Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif

Hosnan (2014 : 239) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif bukan hanya

belajar materi saja, tetapi peserta didik harus mempelajari keterampilan khusus

yang biasa disebut sebagai keterampilan kooperatif. Fungsi keterampilan

kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. Untuk membuat

keterampilan kooperatif dapat bekerja, guru harus mengajarkan keterampilan-

keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. Keterampilan-keterampilan

itu menurut menurut Ibrahim dalam Hosnan (2014 : 239), antara lain sebagai

berikut :

a. Keterampilan-keterampilan sosial

Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial

berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain.
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b. Keterampilan berbagi

Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. Komplikasi ini

mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran

kooperatif. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan secara sadar dan

tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain atau terhadap

kelompok mereka.

c. Keterampilan berperan serta

Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok, siswa lain tidak

mau atau tidak dapat berperan serta. Terkadang siswa menghindari kerja

kelompok karena malu. Siswa yang tersisih adalah jenis lain siswa yang

mengalami kesulitan berperan serta dalam kegiatan berkelompok.

d. Keterampilan-keterampilan komunikasi

Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila

kerja kelompok itu tidak ditandai dengan miskomunikasi. Ada empat unsur

keterampilan berkomunikasi yaitu : mengulang dengan kalimat sendiri,

memberikan perilaku, memberikan perasaan, dan mengecek kesan adalah penting

dan seharusnya diajarkan diajarkan kepada siswa untuk memudahkan komunikasi

di dalam setiap kelompok.
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e. Keterampilan-keterampilan kelompok

Kebanyakan orang telah menglami bekerja dalam kelompok dimana anggota-

anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki keterampilan

sosial. Sebelum siswa dapat belajar secara efektif di dalam kelompok

pembelajaran secara efektif, mereka harus belajar tentang memahami satu sama

lain menghormati perbedaan mereka.

2.3.2. Kelemahan dan Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan atau manfaat yang sangat besar

dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengembangkan

kemampuannya dalam kegiatan belajar. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan

pembelajaran kooperatif, siswa dituntut untuk aktif dalam belajar melalui kegiatan

kerja sama dalam kelompok.

1. Kelebihan Pembelajaran Model Kooperatif

a. Meningkatkan harga diri tiap individu

b. Penerimaan terhadap individu yang lebih besar

c. Konflik antar pribadi berkurang

d. Sikap apatis berkurang

e. Pemahaman yang mendalam

f. Retensi atau penyimpanan lebih lama

g. Meningkatkan kebaikan budi pekerti, kepekaan dan toleransi

h. Mencegah keagresifan siswa dalam sistem kompetisi dan keterasingan

dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif

i. Meningkatkan kemajuan belajar
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j. Meningkatkan kehadiran siswa dan sikap yang lebih positif

k. Meningkatkan motivasi dan percaya diri

l. Menambah rasa senang berada di sekolah serta menyenangi teman-

teman sekelasnya

m. Mudah diterapkan dan tidak mahal

2. Kelemahan Pembelajaran Model Kooperatif

a. Terjadi kekacauan di kelas

b. Ketidakseimbangan dalam pembagian kerja

c. Adanya was-was akan kehilangan keunikan dirinya

d. Menjadi tempat mengobrol

e. Terjadi perdebatan sepele dalam kelompok

2.4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement
Divisions (STAD)

Arindawati dalam Hosnan (2014 : 246) mengemukakan bahwa pembelajaran

kooperatif tipe STAD merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang

diterapkan untuk menghadapi kemampuan sisiwa yang heterogen, dimana model

ini dipandang sebagai metode yang paling sederhana dan langsung dari

pendekatan pembelajaran kooperatif. Model ini paling awal ditemukan dan

dikembangkan oleh peneliti pendidikan di John Hopskin University, Amerika

Serikat dengan menyediakan suatu bentuk belajar kooperatif. Di dalamnya siswa

diberi kesempatan untuk melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan teman

sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan.
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Pada  model pembelajaran ini masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 orang

dibentuk dari anggota yang heterogen terdiri atas laki-laki dan perempuan yang

berasal dari berbagai suku, yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah.

Jadi model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu pembelajaran

yang berguna untuk menumbuhkan kemampuan kerja sama, kreatif, berpikir kritis

dan ada kemampuan untuk membantu teman. Pembelajaran kooperatif tipe STAD

memiliki komponen sebagai berikut :

a. Penyajian Kelas

Guru menyampaiakan materi pembelajaran sesuai dengan penyajian kelas.

Penyajian kelas tersebut mencakup pembukaan, pengembangan, dan latihan

terbimbing.

b. Kegiatan Kelompok

Siswa mendiskusikan lembar kerja yang diberikan dan diharapkan saling

membantu sesama anggota kelompok untuk memahami bahan pelajaran dan

menyelesaikan permasalah yang diberikan.

c. Kuis (Quizzes)

Kuis adalah tes yang dikerjakan secara mandiri dengan tujuan untuk mengetahui

keberhasilan siswa setelah belajar kelompok. Hasil tes digunakan sebagai hasil

perkembangan individu dan disumbangkan sebagai nilai keberhasilan kelompok.

d. Skor kemajuan (perkembangan) individu

Skor kemajuan individu ini tidak berdasarkan pada skor mutlak siswa, tetapi

berdasarkan pada seberapa jauh skor kuis terkini yang melampaui rata-rata skor

siswa yang lalu.
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e. Penghargaan kelompok

Penghargaan kelompok adalah pemberian predikat kepada masing-masing

kelompok. Predikat ini diperoleh dengan melihat skor kemajuan kelompok. Skor

kemajuan kelompok diperoleh dengan mengumpulkan skor kemajuan masing-

masing kelompok sehingga diperoleh skor rata-rata kelompok.

Hosnan (2014 : 246-247) mengemukakan langkah-langkah strategi pembelajaran

kooperatif tipe STAD adalah sebagai berikut :

a. Membentuk kelompok yang anggotanya heterogen

b. Guru menyajikan materi pelajaran

c. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-

anggota kelompok. Anggota kelompok yang tahu menjelaskan pada

anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti.

d. Guru memberi kuis / pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat

menjawab kuis tidak boleh saling membantu.

e. Pembahasan kuis dan memberi evaluasi

f. Kesimpulan

2.5. Seni Tari Dalam Pendidikan

Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan sebagai hasil dari ungkapan

cipta, rasa dan karsa manusia untuk mewujudkan suatu karya yang indah. Supaya

kebudayaan kita tidak terancam punah karena usia atau pengaruh dari kebudayaan

asing. Sudah banyak usaha yang telah dilakukan, seperti mengadakan

penginventarisasian, penggalian, pembinaan dan pengolahan sebagai upaya untuk

melestarikannya.
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Pada  pasal 32 UUD tahun 1945 dijelaskan bahwa kebudayaan bangsa adalah

kebudayaan yang timbul sebagai usaha rakyat Indonesia, yang diperjelas dalam

Tap MPR No. II/MPR/1993, bahwa Kebudayaan Nasional ditujukan unuk

meningkatkan harkat dan martabat manusia, jati diri dan kepribadian bangsa,

mempertebal rasa harga diri, kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa

persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pencerminan pembangunan yang

berbudaya.

Kasmahidayat (2012 : 146) mengemukakan bahwa seni tari seperti halnya seni-

seni yang lain merupakan pernyataan budaya yang sifat, gaya dan fungsinya selalu

tidak terlepas dari kebudayaan yang menghasilkannya, karena lahirnya tari di

lingkungan kehidupan manusia bersamaan dengan tumbuhnya peradaban

manusia. Sebagai ekspresi seni, tari dapat berkomunikassi dengan penghayat dan

penikmatnya melalui media gerak bersama dengan frase-frase ekspresif.

Beberapa batasan mengenai seni tari menurut Kasmahidayat :

1. Tari adalah gerak-gerik ritmis baik sebagian atau seluruh anggota badan

yang terdiri dari pola individu atau kelompok yanng disertai oleh ekspresi

atau ide tertentu.

2. Tari merupakan perpaduan pola-pola didalam ruang yang disusun dan

dijalin menurut aturan pengisian waktu tertentu.

3. Tari adalah gerak spontanitas yang dipergunakan oleh situasi yang benar.

4. Tari merupakan perpaduan gerakan-gerakan indah dan ritmis yang disusun

atau ditata, sehingga dapat memberikan ketenangan atau kepuasan bagi

pelaku dan penikmatnya.
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5. Tari adalah hasil latihan gerakan yang tersusun untuk menyatakan tata

laku dan tata rasa.

Mustika (2013 : 26-32) mengemukakan bahwa seni tari dalam dunia pendidikan

pada dasarnya adalah bagaimana seni tari itu ada dan dimasukan dalam

pendidikan untuk diterapkan atau diajarkan, bahkan siswa dapat mengembangkan

bakat seni tari yang dimilikinya. Disamping itu, bertujuan juga untuk

mengembangkan kreativitas serta membentuk karakter siswa menjadi berbudaya

yang luhur. Implikasi pendidikan seni tari diharapkan agar menghasilkan

kemampuan peserta didik dalam dua hal. Pertama, kemampuan melakukan

kegiatan seni tari seperti meniru (imitasi) dan berekspresi. Kedua, agar siswa

memiliki kemapuan untuk menghargai buah pikiran (dalam bentuk karya) serta

menghargai karya orang lain dalam bentuk dan jenis karya seni tari.

Mustika juga menyebutkan tentang peran pemerintah dalam upaya terus

melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia juga sangat penting, salah satunya

dengan menjadikan seni budaya sebagai mata pelajaran di sekolah. Manfaat seni

dalam dunia pendidikan dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Seni membantu pertumbuhan dan perkembangan anak

b. Seni membina perkembangan estetik

c. Seni membantu menyempurnakan kehidupan
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2.6. Tari Bedana

Firmansyah (1996 : 3) mengemukakan tari bedana merupakan tari tradisional

kerakyatan daerah Lampung yang mencerminkan tata kehidupan masyarakat

Lampung sebagai perwujudan simbol adat istiadat, agama, etika yang telah

menyatu dalam kehidupan masyarakat. Menurut sejarah, konon kabarnya tari

bedana ini hidup dan berkembang didaerah Lampung seiring dengan masuknya

agama Islam. Sehingga tidak mengherankan jika di daerah lain di Indonesia

banyak memiliki kesamaan dari segi ragam geraknya yaitu sebagai tari pergaulan.

Di daerah Sumatera bagian timur (Riau, Jambi) termasuk juga Kalimantan Barat,

tari ini dikenal dengan tari Zapin atau Jepen. Sedangkan di daerah  Sumatera

Selatan dan Bengkulu dikenal dengan tari dana. Di Indonesia bagian timur,

seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat bahkan Maluku tari ini dikenal

dengan nama tari dana-dini.

Firmansyah (1996 : 4) mengemukakan bahwa tari bedana adalah tarian yang

dibawakan oleh pemuda-pemudi dalam acara-acara adat dan acara-acara yang

tidak resmi sebagai ungkapan rasa gembira. Tari kesenian rakyat yang akrab ini

mengandung nilai budaya yang dapat dijadikan cara dalam menginterprestasikan

pergaulan, persahabatan, kasih sayang yang tulus dan dapat diterima oleh ahli

waris dari generasi ke generasi. Tari bedana adalah adalah salah satu jenis seni

tari masyarakat suku Lampung, baik Pepadun maupun Sebatin. Gerak dasar tari

bedana dimulai dengan salam dan diakhiri dengan salam yang mana setiap

geraknya dilakukan dengan sopan dan santun disertai dengan kelembutan yang

diibaratkan dengan kaki melangkah tidak membuat kusut tikar atau karpet yang

dipakai sebagai alas mereka menari.
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2.6.1. Ragam Gerak Tari Bedana

Tabel 2.1 Ragam gerak tari bedana

No. Nama Dan Rangkaian Ragam Gerak Hit Uraian Gerak Ket

1. Tahtim 1

2

3

4

5

6

7

Kaki kanan

melangkah ke depan

Kaki kiri melangkah

kedepan

Kaki kanan

melangkah kedepan,

badan agak merendah

dan kaki kiri diangkat

sedikit

Mundur kaki kiri

balik badan ke kiri

Melangkah kaki

kanan

Maju kaki kiri diikuti

kaki kanan jinjit

sebelah kiri

Maju kaki kiri badan

Gerakan

tangan

kimbang

(kayuh)
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8

merendah

Menarik kaki kanan

sebelah kaki kiri

langsung sembah

2 Khesek Gantung 1

2

3

4

Langkah kaki kanan

kedepan

Mundur kaki kiri

Ayun kaki kanan

geser samping kanan

30 derajat

Tarik kaki kanan

merapat kaki kiri

(angkat)

Gerakan

tangan

berkelai

3. Khesek Injing 1

2

3

Langkah kaki kanan

ke depan

Mundur kaki kiri

Mengangkat kaki

kanan diletakkan

sebelah kaki kanan,

kaki kiri jinjit dan

Gerakan

kaki

kanan

berkelai
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4

badan merendah

Mengayun kaki

kanan ke samping

kanan 30 derajat

4. Jimpang 1

2

3

4

5

6

7

8

Langkah kaki kanan

Langkah kaki kiri

Mundur kaki kanan

Langkah kaki kiri

Langkah kaki kanan

putar badan ke kiri

Langkah kaki kanan

balik badan kiri

Angkat kaki kiri

Angkat kaki kiri,

samping kiri kaki

kanan dengan kaki

kiri jinjit

Gerakan

tangan

berkelai

5. Humbak Moloh 1 Langkah kaki kanan Gerakan
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2

3

4

kesamping kanan

Kaki kiri kesamping

kanan (mengikuti

kaki kanan)

Langkah kaki kanan

kesamping kanan

kaki kiri (angkat)

Kaki kiri ayun

kedepan hitungan

5,6,7,8 kebalikan dari

hitungan 1,2,3,4

tangan

berkelai

6. Ayun 1

2

3

4

Langkah kaki kanan

Langkah kaki kiri

Langkah kaki kanan

Angkat (ayun) kanan

kiri

Gerakan

tangan

berkelai

7. Ayun Gantung 1

2

Angkat (ayun) kaki

kiri

Merendah kaki kanan

Gerakan

tangan

berkelai
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3

4

Angkat (ayun) kaki

kiri

Merendah kaki kanan

8. Belitut 1

2

3

4

5

6

7

Langkah kaki kanan

silang ke kiri

Langkah kaki kiri ke

samping kiri

Langkah kaki kanan

silang ke kiri

Langkah kaki kiri

kesamping kiri

Langkah kaki kanan

Langkah kaki kanan

dan balik badan ke

kiri

Langkah kaki kiri

Gerakan

tangan

berkelai
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8

balik badan ke kiri

Mengangkat kaki

kanan diletakkan

sebelah kaki kiri

9. Gelek 1

2

3

4

5

6

7

Ayun angkat kaki

kanan

Langkah kaki kiri

Langkah kaki kanan

silang ke depan kai

kiri

Langkah kaki kiri

kesamping kiri

Mundur kaki kanan

ke belakang

Silang kaki kiri di

belakang kaki kanan

Langkah kaki kanan

ke samping kanan

Gerakan

aki

tangan

berkelai
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8 Langkah kaki kiri ke

samping kanan lalu

jinjit

(Foto : Evi Kristianingsih, 2014)

2.6.2. Musik Pengiring Tari Bedana

Untuk mengiringi musik tari bedana masih digunakan alat musik tradisional yang

sederhana walaupun tidak menutup kemungkinan dipakainya alat musik modern

sebagai alat musik tambahan selama tidak mengurangi nilai atau ciri khas daerah

Lampung.

Alat musik pengiring tari bedana yang lazim dipakai adalah :

1. Gambus Lunik

Yaitu sebuah alat musik tradisional daerah Lampung yang dipetik, dawai

berjumlah empat belas sehingga menghasilkan nada yang dominan, yang biasanya

mengiringi lagu-lagu tari bedana.

2. Ketipung

Yaitu alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi tari bedana dan tari-

tari tradisional.

3. Kerenceng (Terbangan)

Yaitu alat musik yang dibuat dari kayu nangka yang fungsinya sama dengan

ketipung atau lebih dominan alat musik ini sebagai pengiring arak-arakan.

4. Alat musik tambahan

Alat musik tambahan yang biasanya digunakan untuk mengirirngi tari bedana

diantaranya gong kecil, biola, akordion dan lain-lain.
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5. Lagu

Lagu dalam tari bedana merupakan suatu keharusan, karena selain keharmonisan

dalam tari lagu-lagu yang dilantunkan oleh vokalis juga merupakan panduan

untuk perubahan gerak atau komposisi tari lagu-lagu yang mengiringi tari bedana

adalah lagu-lagu yang bersifat gembira yang bersumber dari sagata, adi-adi,

wayak atau pantun seperti lagu penayuhan, mata kipit, atau lagu bedana dan lain-

lain. Berikut ini adalah lagu yang digunakan sebagai pengiring tari bedana.

PENAYUHAN

C.    Minor
4/4  Moderato

‐‐ .  . !1>   2>    3> 3>  .  4> 3>    2>    1>    7>    6 . .  6     6    7

1>   2>>    3> 4>  .  3    2> 1> 2>    1>  7

Ki ta pun ki ta pun  ja ma  ja ma kitapun ja ma ja ma de lom ne ma sa
sin ji

Bu gukhau bu gukhau lalang waya bugukhau lalang waya ja – ja ma  senang
ha ti

‐‐     .  . !1>   2>    3 3>  .  4> 3>    2>    1>    7>    6    . .  6     6    7   1>

2>>    3> 4>  .  3    2>     1>     2>    1>  7

Ki ta pun ki– ta pun  ja ma  ja ma kitapun ja ma ja ma de lom ne ma
sa sin ji

Bu gukhau bu gukhau lalang waya bugukhau lalang waya ja ja ma  senang
ha ti

‐‐    .  .  6    7   1>  1> . 3> 2> 1> 7 6 5 6 .  1>     7    6    5

4   3 .        .        .         .
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Bu gukhau bu gukhau lalang waya tok ko na  se bik ha ti
Ngulah takhi ngulah takhi  be  da na si kedau kham unyine

‐‐ .  . ! 3   4    6 6  .  7    6    5    4    3    2 . .  2     2    3   4   5    6 6

.  5    4     3     5    4  3

Bu gukhau  bu gukhau lalang waya bugukhau lalang waya  tok ko na  se bik
ha ti

Ngulah ta khi ngulah takhi bedana ngulah takhi bedana si kedau kham
unyine

BEDANA

C.    Minor
4/4  Moderato

‐‐ .  . !3>   5/    6     7  .   7 .  . !7   3>    3> 3  .   2>    7    6     .      7

1>    .    7 .     .      .        .

Ta khi be da—na takhi be da na   ta khi kham tumbai
Ta khi be da9na       takhi be da9na   sa ka ti an9dan

‐‐  .  . !3>   5/    6     7  .   7  .  . !7   3>    3>     3  .   2>    7    6     .      7

1>    .    7      .     .      .        .

Ta khi be da—na takhi be da na   ta khi kham tumbai
Ta khi be da9na      takhi be da9na   sa ka ti an9dan

‐‐  .  . !6   7 1>    2> 7 1> 6  .1> 7 6 5/ 4   3 6 5/     .     6     .

7 6 . .      .        .

Ngajimpang waya ngajimpang waya    cu luk   bu ke   lai
Da li    sa    ga 9 ta9   da  li  sa    ga 9   ta     la    gu    ta         yu9han
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‐‐  .  . !6   7   1>    2>    7   1> 6  .1>   7   6    5/    4   3  6    5/     .     4     5

4      3    .       .      .        .

Ngajimpang waya      ngajimpang waya    cu   luk   bu ke   lai
Da li    sa    ga 9 ta9   da  li  sa    ga 9   ta     la    gu    ta          yu9han

Sumber : Firmansyah, 1996.

Tabel 2.2 Alat Musik Pengiring Tari Bedana

Gambus lunik Rebana Akordeon

Ketipung Krenceng Gong kecil

(sumber : https://www.google.co.id/search?
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2.6.3. Busana Tari Bedana

Tari bedana mempunyai dan menggunakan busana tari serta aksesoris yang khas

dari daerah Lampung. Hal ini perlu dikemukakan agar pemakaian busana tari

bedana ada keseragaman dan memiliki identitas tersendiri.

Tabel 2.3 Busana Tari Bedana

Gaharu kembang goyang Gelang kano

Subang giwir Kembang melati/kembang melur

Peneken Sanggul malang
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Kalung buah jukum Baju kurung wanita

Tapis Bulu serretei

Kikat akinan Kawai teluk belanga

Celana pria Kain biduk gantung

(Foto : Evi Kristianingsih, 2014)


