
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik (guru) dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai suatu

proses yang dibangun oleh guru sebagai untuk mengembangkan kreatifitas

berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat

meningkatkan kemampuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang

baik terhadap materi pembelajaran (Sagala,2011:62).

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh

pihak guru sebagai pendidik,  sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik

atau murid (Sagala, 2011:61)

2.1.1 Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru, yang

dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan

pembelajaran (Uno, 2010:2).
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2.1.2 Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif dapat di definisikan sebagai pembentukan kelompok

kecil agar para pelajar dapat bekerja sama untuk memaksimalkan proses

pembelajaran masing-masing dan pembelajaran satu sama lain (Smith, 1996:7).

2.2 Model Pembelajaran Quantum Learning

Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa

belajar dan bekerja dengan cara berkelompok-kelompok kecil secara kolaboratif

dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Dalam pembelajaran ini

tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang di

lakukan antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa (Rusman, 2011:202).

Quantum Learning adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang di

gunakan dalam rancangan, penyajian, dan fasilitas SuperCamp. Diciptakan

berdasarkan teori-teori pendidikan seperti Accelerated Learning (Lozanov),

Multiple Intelligences (Gardner), Neuro-Linguistic Programming (Grinder dan

Bandler), Experiential Learning (Hahn), Socratic Inquiry, Cooperative Learning

(Johnson dan Johnson), dan Elements of Effective Instruction (Hunter), Quantum

Learning merangkaikan yang paling baik dari yang terbaik menjadi sebuah

paket yang multisensori, multikecerdasan, dan kompatibel dengan otak, yang

pada akhirnya akan melejitkan kemampuan guru untuk mengilhami dan

kempuan murid untuk berprestasi. Sebagai pendekatan belajar yang segar,

mengalir, praktis, dan mudah diterapkan.

Model pembelajaran Quantum Learning merupakan kiat, petunjuk, strategi dan

seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat,
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serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan

bermanfaat. Quantum Learning ini berakar dari upaya Georgi Lozanov,

pendidik berkebangsaan Bulgaria. Ia melakukan eksperimen yang disebutnya

suggestology. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi

hasil situasi belajar, dan setiap detil apapun memberikan sugesti positif atau

negatif. Tokoh utama di balik Quantum Learning adalah Bobbi DePorter. Ia

adalah perintis, pencetus dan pengembang utama Quantum Learning.

2.2.1 Kelebihan dan Kelemahan dari model pembelajaran Quantum

Learning :

(a.) Kelebihan model pembelajaran Quantum Learning (Bobbi DePorter &

Mike Henarki 2011:18-19),yaitu:

1. Pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan

fisika kuantum meskipun serba sedikit istilah dan konsep kuantum

dipakai.

2. Pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistis

3. Pembelajaran kuantum lebih konstruktivis(tis)

4. Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang

bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna.

5. Pembelajaran kuantum sangatmenekankan pada pemercepatan

pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi.

6. Pembelajaran kuantum sangat menentukan kealamiahan dan

kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan

yang di buat-buat.
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7. Pembelajaran kuantum sangat menekantan kebermaknaan dan

kebermutuan proses pembelajaran.

8. Pembelajaran kuantum memiliki model yang memadukan konteks

dan isi pembelajaran.

9. Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada pembentukan

keterampilan akademis, keterampilan dalam hidup, dan prestasi

fisikal atau material.

10. Pembelajaran kuantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai

bagian penting proses pembelajaran.

11. Pembelajaran kuantum mengutamakan keberagaman dan

kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban.

12. Pembelajaran kuantum mengintegrasikan totalitas tubuh dan

pikiran dalam proses pembelajaran.

(b) Kelemahan

1. Membutuhkan pengalaman yang nyata

2. Waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam

Belajar.

3. Kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa

Serta karakteristik yang terdapat pada siswa, karena pembelajaran

membutuhkan konsep yang matang dan lebih terarah.
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2.2.2 Sintaks Model Pembelajaran Quantum Learning Dengan Sebutan

TANDUR :

1. Tumbuhkan

Tumbuhkan minat dengan memuaskan “Apakah Manfaatnya Bagiku”

(AMBAK), dan manfaatkan kehidupan belajar.

2. Alami

Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat di mengerti

semua pelajar.

3. Namai

Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, sebuah

“masukan”.

4. Demonstrasikan

Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk “menunjukkan bahwa mereka

tahu”.

5. Ulangi

Tunjukkan pelajar cara-cara mengulang materi dan menegaskan, “Aku

tahu bahwa aku memang tahu ini”.

6. Rayakan

Pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan

keterampilan dan ilmu pengetahuan.

2.2.3 Implementasi Pembelajaran tari bedana Dengan Menggunakan

Model Quantum Learning:

- Kegiatan pendahuluan
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1. Guru menstimulasi siswa

2. Memberi pertanyaan kepada siswa mengenai cakupan tari

bedana.

- Kegiatan inti

1. Pembelajaran di awali dengan pemanasan

2. Guru mengajari ragam gerak tari bedana secara bertahap

3. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok

4. Guru memberi tugas siswa untuk menghafal dan memahami

ragam gerak yang telah di berikan

5. Guru memberi waktu seluruh siswa untuk berdiskusi dan

berlatih bersama kelompoknya

6. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil latihan ragam

gerak yang telah diajarkan bersama kelompoknya

7. Memberikan pujian dan masukan kepada siswa

8. Pengambilan nilai kelompok

9. Guru memberi apresiasi kepada siswa

2.3 Ekstrakurikuler

2.3.1 Pengertian kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program

dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas

wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. Kegiatan Ekstrakurikuler

dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati

oleh sekelompok siswa, misalnya, olah raga, kesenian, berbagai macam



15

keterampilan dan kepramukaan diselenggarakan di sekolah di luar jam pelajaran

biasa (Suryosubroto, 2009: 286).

2.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan Ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman belajar

memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Adapun

tujuan dari pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler di sekolah (Suryosubroto,

2009: 287) adalah:

1. Kegiatan Ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa

beraspek kognitif, afektif dan psikomotor;

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi

menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif;

3. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.

Jadi, ruang lingkup kegiatan Ekstrakurikuler adalah berupa kegiatan-

kegiatan yang dapat menunjang dan dapat mendukung program

intrakurikuler.

2.3.3 Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler

Jenis-jenis kegiatan Ekstrakurikuler dapat dibagi menjadi dua jenis

(Suryosubroto, 2009: 290), yaitu

1. Kegiatan Ekstrakurikuler yang bersifat atau berkelanjutan, yaitu jenis

kegiatan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus menerus

selama satu periode tertentu. Untuk menyelesaikan satu program

kegiatan Ekstrakurikuler ini biasanya diperlukan waktu yang lama.
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2. Kegiatan Ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat, yaitu

kegiatan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktu-waktu tertentu saja.

2.3.4 Prinsip-prinsip program Ekstrakurikuler

Prinsip-prinsip program Ekstrakurikuler (Suryosubroto, 2009: 291) adalah

1. Semua murid, guru dan personel administrasi hendaknya ikut serta

dalam usaha meningkatkan program;

2. Kerjasama dalam tim adalah fundamental;

3. Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya  dihindarkan;

4. Prosesnya adalah lebih penting dari pada hasil

5. Program hendaknya cukup konprehensif dan seimbang dapat memenuhi

kebutuhan dan minat siswa;

6. Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus sekolah;

7. Prograam harus dinilai berdasarkan sumbangannya pada nilai-nilai

pendidikan di sekolah dan efisiensi pelakanaannya;

8. Kegitan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber motivasi yang kaya

bagi pengajaran kelas, sebaliknya pengajaran kelas hendaknya juga

menyediakan sumber motivasi yang kaya bagi kegiatan murid;

9. Kegiatan Ekstrakurikuler ini hendaknya dipandang sebagai integral dari

keseluruhan program pendidikan di sekolah, tidak sekedar tambahan atau

sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.

2.3.5 Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

(Suryosubroto, 2009: 292) adalah :
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1. Kegiatan Ekstrakurikuler yang diberikan kepada siswa secara

perseorangan atau kelompok ditetapkan oleh sekolah berdasarkan minat

siswa, tersedianya fasilitas yang diperlukan serta adanya guru atau

petugas untuk itu, bilamana kegiatan trsebut memerlukannya.

2. Kegiatan yang direncanakan untuk diberikan kepada siswa hendaknya

diperhatikan keselamatannya dan kemampuan siswa serta kondisi sosial

budaya setempat.

2.4 Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam

interaksi belajar mengajar. Dalam aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang

berorientasi pada pandangan ilmu jiwa lama dan pandangan ilmu jiwa modern.

Menurut pandangan ilmu jiwa lama aktivitas didominasi oleh guru , sedangkan

pandangan ilmu jiwa modern aktivitas didominasi oleh siswa, kemudian untuk

aktivitas belajar dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi antara lain: visual

activities, oral activities, listening activities, writing activities, drawing

activities, motor activities, mental activitiesdan emotional activities (Sadirman,

2011: 101).

2.4.1 Belajar Gerak

Gerak dalam tari adalah bahasa yang dibentuk menjadi pola-pola gerak dari

seorang penari. Prinsip yang sangat penting dalam bentuk gerak mengandung

pengertian menjadi satu yang utuh. Kesatuan aspek-aspek gerak, ruang, dan

waktu yang hadir dalam tari (Hadi, 2007: 25).



18

Pembelajaran gerak tari seorang siswa tidak boleh lepas dari pengawasan dan

bimbingan seorang guru agar mencapai hasil belajar yang optimal. Siswa dapat

mempraktikan gerak atau menari dengan tepat sesuai dengan tugas yang

disampaikan melalui media berupa kertas, siswa melakukan gerak itu sendiri

lalu didiskusikan dengan pasangan, guru mengarahkan gerak dengan tepat dan

dengan teknik yang benar sehingga pembelajaran gerak akan memperoleh hasil

yang baik.

2.5 Tari Bedana

Tari merupakan gerak dari seluruh anggota badan yang selaras dengan bunyi

musik, diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan  dalam menari

(Soeryodiningrat dalam Mustika, 2012:22).

Tari Bedana adalah tari tradisional yang hidup dan berkembang di daerah

Lampung yang merupakan pencerminan tata kehidupan masyarakat yang harus

dipelihara, dibina, dan dikembangkan. Tari Bedana merupakan tari tradisional

kerakyatan daerah Lampung sebagai perwujudan simbolis adat istiadat, agama,

etika yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Diperkirakan pada

awalnya tari Bedana ditarikan oleh pria yang dibawa oleh kaum pedagang atau

para pemuka agama Islam dari Gujarat maupun dari Timur Tengah yang

berfungsi untuk syiar agama Islam (Firmansyah, Hasan, dan Kamsadi, 1996:3).

Tari Bedana yang pada awalnya sebagai sarana syiar agama islam mengalami

pergeseran fungsi menjadi tari pergaulan sebagai sarana hiburan. Perkembangan

zaman juga memengaruhi penari Bedana, kaum wanita sudah mulai menarikan
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tari bedana bahkan sekarang sudah ditarikan dengan berpasangan antara pria

dengan wanita.

Tari bedana hidup dan berkembang di daerah Lampung seiring dengan

masuknya agama Islam, tidak mengherankan jika di daerah lain di Indonesia ada

yang memiliki kesamaan baik ragam maupun geraknya, serta memiliki fungsi

yang sama sebagai tari pergaulan. Di daerah Sumatra bagian timur termasuk

Kalimantan Barat, tari ini terkenal dengan Zapin atau Jepen, di daerah Sumatra

Selatan dan Bengkulu dengan tari Dana,  sedangkan di Indonesia bagian timur

seperti Nusa Tenggara Barat dan Maluku tari ini dikenal dengan nama tari

Dana-Dini (Firmansyah, Hasan, dan Kamsadi, 1996:3).

Gerak dasar tari bedana dimulai dengan salam diakhiri pula dengan salam yang

mana setiap gerakan dilakukan dengan sopan dan santun disertai dengan

kelembutan yang diibaratkan ketika kaki melangkah tidak membuat kusut tikar

atau karpet yang dipakai sebagai alas mereka menari. Makna filosofis yang

terkandung dari gerak tari Bedana melambangkan sebagai bentuk dari

kepedulian dengan lingkungan, hal ini dapat dilihat dari gerak pembuka.

Penari mengawali dengan tahtim kemudian memberi salam dan melangkah maju

dan mundur. Langkah dan gerak tari berikutnya memasuki penyampaian misi

dari tari yaitu ajaran dan nasehat kehidupan yang berasal dari agama Islam.

Sedangkan keseluruhan gerak melambangkan falsafah tentang kehidupan.

Penari bedana dapat pria, wanita saja atau berpasangan dengan jumlah yang

tidak terikat. Gerak tari Bedana harus disertakan dengan ekspresi, agar dapat
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mengekspresikan dengan baik penari mampu mengenali dan menghayati unsur-

unsur geraknya.

2.5.1 Ragam Gerak Tari Bedana

Tabel 2.1
Ragam Gerak Tari Bedana

No Nama Gerak Foto Deskripsi Gerak

1 Tahtim

1 2               3               4

5              6                7               8

1. Kaki kanan
melangkah ke
depan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan dengan
ekspresi senyum.

2. Kaki kiri
melangkah ke
depan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan dengan
ekspresi senyum.

3. Kaki kanan
melangkah ke
depan dengan
sedikit mendak
(merendah),
tangan kanan
memutar ke depan,
pandangan
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mengarah ke
depan dan
tersenyum.

4. Mundur kaki kiri,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),dan
membalik-kan
badan ke kiri dan
tersenyum.

5. Langkah kaki
kanan dengan
sedikit mendak
(merendah),
tangan kanan
memutar ke depan,
pandangan
mengarah ke
depan dan
tersenyum.

6. Membalikan badan
ke kiri angkat kaki
kanan jinjit, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan dengan
ekspresi senyum.

7. Maju kaki kiri
badan merendah
kaki kanan jinjit,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
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menghadap ke
depan dengan
ekspresi senyum.

8. Menarik kaki
kanan ke sebelah
kiri diteruskan
dengan berjinjit
(perem- puan),
tangan dengan
sikap sembah,
sikap badan
menghadap ke
depan dan
tersenyum.

2 Khesek Gantung

1             2              3                   4

1. Langkah kaki
kanan ke depan,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan dengan
ekspresi senyum.

2. Langkah kaki kiri,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan dengan
ekspresi senyum.

3. Ayunkan kaki
kanan ke samping
kanan dengan
sikap kaki jinjit,
sikap tangan
disikukan ke arah
kanan sejajar bahu,
badan tegak
pandangan ke
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kanan dan
tersenyum.

4. Sikap kaki kanan
ditekuk ke depan
disikukan rata-rata
air, tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
sikap badan tegak
dan tersenyum.

3 Khesek Injing

1             2                  3          4

1. Langkah kaki
kanan ke depan,
langkah kaki
kanan ke depan,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan dengan
ekspresi senyum.

2. Langkah kaki kiri,
langkah kaki
kanan ke depan,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan dengan
ekspresi senyum.

3. Sikap kaki kanan
jinjit dan
diletakkan di
samping kaki kiri,
sikap tangan
kimbang, sikap
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badan tegak dan
pandangan
mengarah ke
bawah atau
menunduk dan
tersenyum.

4. Sikap kaki kanan
dibuka ke samping
kanan, tangan
kanan menyiku
sejajar bahu,
pandangan
kembali
menghadap ke
depan dan
tersenyum.

4 Ayun

1             2                  3                4

1. Langkah kaki
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan dengan
ekspresi senyum.

2. Langkah kaki kiri
ke arah diagonal
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

3. Mundur kaki
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
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5 6 7 8

(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

4. Angkat kaki kiri
lalu diayunkan ke
atas, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

5. Langkah kaki kiri,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

6. Langkah kaki
kanan ke arah
diagonal kiri,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
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arah kaki dengan
ekspresi senyum.

7. Mundur kaki kiri,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

8. Angkat kaki kanan
lalu diayunkan ke
atas, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

5 Ayun Gantung

1            2                   3              4

1. Langkah kaki
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan dengan
ekspresi senyum.

2. Langkah kaki kiri
ke arah diagonal
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
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5               6                 7               8

(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

3. Mundur kaki
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

4. Angkat kaki kiri
lalu diayunkan ke
atas rata-rata air,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

5. Kaki diayunkan ke
bawah, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
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menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

6. Kaki diayunkan ke
atas, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

7. Kaki diayunkan ke
bawah, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.

8. Kaki diayunkan ke
atas, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
menghadap ke
depan mengikuti
arah kaki dengan
ekspresi senyum.
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6 Humbak Moloh

1               2               3                      4

5 6 7 8

1. Kaki kanan
melangkah ke arah
kanan, tangan
berbentuk ‘L’ ke
arah kanan dengan
telapak tangan
mengarah ke atas
dengan jari dibuka
hingga ke atas
bahu, sikap badan
mengikuti arah
kaki dan
tersenyum.

2. Kaki kiri
melangkah
mengikuti di
belakang kaki
kanan lalu
berjinjit, tangan
berbentuk ‘L’ ke
arah kanan hingga
dibawah bahu
dengan telapak
tangan mengarah
ke atas dengan jari
jempol dan tengah
bertemu, sikap
badan mengikuti
arah kaki dan
tersenyum.

3. Kaki kanan
melangkah ke arah
kanan, tangan
berbentuk ‘L’ ke
arah kanan dengan
posisi di atas bahu
dengan telapak
tangan mengarah
kebawah dan jari
tengan dan jempol
bertemu , sikap
badan mengikuti
arah kaki dan
tersenyum.

4. Kaki kiri
melangkah
mengikuti di
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samping kaki
kanan lalu
berjinjit, tangan
berbentuk ‘L’ ke
arah kanan hingga
sejajar bahu
dengan telapak
tangan mengarah
ke depan dan
mengarah ke
kanan, sikap badan
mengikuti arah
kaki dan
tersenyum.

5. Kaki kiri
melangkah ke arah
kiri, tangan
berbentuk ‘L’ ke
arah kiri dengan
telapak tangan
mengarah ke atas
dengan jari dibuka
hingga ke atas
bahu, sikap badan
mengikuti arah
kaki dan
tersenyum.

6. Kaki kanan
melangkah
mengikuti di
belakang kaki kiri
lalu berjinjit,
tangan berbentuk
‘L’ ke arah kiri
hingga dibawah
bahu dengan
telapak tangan
mengarah ke atas
dengan jari jempol
dan tengah
bertemu, sikap
badan mengikuti
arah kaki dan
tersenyum.

7. Kaki kiri
melangkah ke arah
kiri, tangan
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berbentuk ‘L’ ke
arah kiri dengan
posisi di atas bahu
dengan telapak
tangan mengarah
kebawah dan jari
tengan dan jempol
bertemu , sikap
badan mengikuti
arah kaki dan
tersenyum.

8. Kaki kanan
melangkah
mengikuti di
samping kaki kiri
lalu berjinjit,
tangan berbentuk
‘L’ ke arah kiri
hingga sejajar
bahu dengan
telapak tangan
mengarah ke
depan dan
mengarah ke
kanan, sikap badan
mengikuti arah
kaki dan
tersenyum.

7 Gelek

1               2                3               4

1. Angkat lalu
mengayunkan kaki
kanan ke atas,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

2. Langkah kaki
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
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5                  6               7 8

langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

3. Langkah kaki kiri,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

4. Langkah kaki
kanan membuka
ke arah kanan,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

5. Mundur kaki kiri,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

6. Langkah kaki
kanan menyilang
kaki kiri depan,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
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lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

7. Langkah kaki kiri,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

8. Kaki kanan
merapat kaki kiri
kemudian berjinjit.
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan ke
depan dengan
ekspresi senyum.

8 Belitut

1              2                3                  4

1. Langkah kaki kiri
menyilang kaki
kanan ke samping
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

2. Kaki kanan
membuka ke
samping kanan,
tangan dengan
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5              6                 7                   8

sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

3. Langkah kaki kiri
menyilang kaki
kanan ke samping
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

4. Kaki kanan
membuka ke
samping kanan,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

5. Langkah kaki kiri
ke arah kiri, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
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mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

6. Langkah kaki
kanan berputar ke
arah kiri, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

7. Langkah kaki
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

8. Jinjit kaki kiri di
samping kaki
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mendak
(merendah)
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.
Kemudian diikuti
gerakan ke
samping kiri.
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9 Jimpang

1               2                 3               4

5             6                  7               8

1. Langkah kaki
kanan ke arah
diagonal kanan,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

2. Langkah kaki kiri,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

3. Mundur kaki
kanan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

4. Langkah kaki kiri,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
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kaki dengan
ekspresi senyum.

5. Langkah kaki
kanan berputar ke
arah kiri belakang,
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

6. Langkah kaki kiri
menghadap ke
belakang, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

7. Langkah kaki
kanan berputar ke
arah kiri
menghadap ke
depan, tangan
dengan sikap
kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan
mengikuti arah
kaki dengan
ekspresi senyum.

8. Angkat kaki kiri
merapat kaki
kanan dengan kaki
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kiri berjinjit.
tangan dengan
sikap kimbang
(mengepal dan
lemah gemulai
sesuai dengan
langkah kaki),
Sikap badan ke
arah depan dengan
ekspresi senyum.

Dokumentasi: (Devielia, November 2014)

2.5.2 Pengertian Kemampuan gerak Tari Bedana

Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seorang individu untuk menguasai

keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu

pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Kemampuan gerak tari

bedana dalam penelitian ini adalah hasil proses belajar tari Bedana. Penilaian

hasil belajar bertujuan melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal

penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian hasil belajar pada Ekstrakurikuler

khususnya seni tari berkenaan dengan hasil belajar tari bedana yaitu melihat

sejauh mana kemajuan belajar siswa dalam proses pembelajaran tari Bedana.

2.6 Evaluasi Belajar

Evaluasi belajar merupakan suatu komponen dalam sistem pengajaran,

sedangkan sistem pengajaran itu sendiri merupakan implementasi kurikulum,

sebagai upaya untuk menciptakan belajar di kelas. Fungsi utama evaluasi dalam

kelas adalah untuk menentukan hasil-hasil urutan pengajaran. Hasil-hasil dicapai

langsung berkaitan dengan penguasaan tujuan-tujuan yang menjadi target. Selain

itu, evaluasi menempati kedudukan penting dalam rancangan kurikulum dan
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rancangan pengajaran. Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengamati peranan

guru, strategi pengajaran khusus, materi kurikulum dan prinsip-prinsip belajar

untuk diterapkan dalam pengajaran. Tujuan evaluasi untuk memperbaiki

pengajaran dan penguasaan tujuan tertentu dalam kelas. Fungsi evaluasi adalah

mengumpulkan informasi akurat tentang input dan output pembelajaran

disamping proses pembelajaran itu sendiri, dengan evaluasi dapat diketahui

sejauh mana siswa mengalami kemajuan dalam proses belajar setelah mengalami

pembelajaran (Hamalik, 2011: 145).


