
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustakan merupakan refrensi berupa teori-teori yang mendukung dalam

penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, dan tujuan penelitian digunakan tinjauan

pustaka sebagai berikut antara lain pembelajaran, metode drill, ekstrakurikuler, seni

tari, dan tari sigeh pengunten. Tinjauan pustaka tersebut digunakan untuk mengkaji

tentang penerapan metode drill pada pembelajaran tari sigeh pengunten dalam

pelaksanaan ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1 Tumijajar tahun pelajaran

2014/2015, adapun landasan teori tersebut adalah sebagai berikut.

2.1 Pembelajaran

Sagala tahun 2013 mengatakan dalam bukunya yang berjudul ‘Konsep dan Makna

Pembelajaran’ bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, mengajar

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta

didik atau murid. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar

dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
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tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata

lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar

dengan baik. UUSPN No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.

Penelitian ini, teori ini digunakan sebagai acuan penggunaan metode drill dalam

proses pelaksanan pembelajaran tari, yang diharapkan dapat meningkatkan

keterampilan siswa dalam menarikan tari sigeh pengunten dan dapat meningkatkan

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan metode drill

diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa dalam menguasai keterampilan menari sigeh

pengunten.

Arifin tahun 2014 mengatakan dalam bukunya yang berjudul ‘Evaluasi

Pembelajaran’ Konsep dalam pembelajaran merupakan suatu program. suatu

program memiliki ciri di dalamnya yaitu sistematik, sistemik, dan terencana.

Sistematik artinya keteraturan dalam hal ini pembelajaran harus dilakukan dengan

urutan langkah - langkah tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai

dengan penilaian. Setiap langkah harus bersyarat, langkah pertama merupakan syarat

masuk langkah kedua, langkah kedua merupakan syarat masuk langkah ketiga, dan

seterusnya. Sistemik menunjukan suatu system artinya, di dalam pembelajaran

terdapat berbagai komponen, antara lain tujuan, materi, metode, media, sumber

belajar, evaluasi, peserta didik, lingkungan dan guru yang saling berhubungan dan

ketergantungan satu sama lain serta berlangsung secara terencana dan sistemik.
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Perencanaan program merupakan instrumen penting untuk merealisasikannya dalam

dunia nyata.

Penelitian ini, teori ini digunakan pada pelaksanaan proses pembelajaran tari sigeh

pengunten dengan menggunakan metode drill serta memperhatikan langkah-langkah

yang ada didalamnya. Mulai dari perencanaan tujuan, materi pembelajaran, metode

pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar hingga evaluasi di akhir

pembelajaran. Dengan demikian dapat membantu siswa dalam menerima materi yang

diajarkan dengan baik.

Menurut Sagala tahun 2014 dalam pembelajaran guru harus memahami hakekat

materi pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berfikir siswa dan

memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa

untuk belajar dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh guru.

Penelitian ini, teori ini digunakan agar siswa memiliki kemampuan serta pemahaman

makna pembelajaran tari sigeh pengunten. sehingga siswa memiliki rasa tanggung

jawab akan materi yang didapatkan dari guru.

2.2 Metode Pembelajaran

David dalam majid tahun 2014 mengatakan metode adalah cara yang digunakan

untuk mencapai sesuatu. Untuk melaksanakan suatu strategi, digunakan suatu

perangkat metoge pengajaran tertentu. Metode pengajaran menjadi salah satu unsur

dalam strategi pembelajaran.
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Pada pembelajaran tari sigeh penguten penggunaan metode yang dilaksanakan pada

kelas ekstrakurikuler adalah metode drill. Diharapkan siswa dapat menarikan tari

Sigeh Pengunten dengan baik dan benar.

2.2.1 Tujuan Pembelajaran

Majid tahun 2014 mengatakan dalam bukunya yang berjudul ‘Strategi Pembelajaran’

Tujuan adalah suatu rumusan tentang hasil yang ingin dicapai pada akhir suatu

proses. Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau tujuan. Tujuan itu

bertahap dan berjenjang, mulai dari yang sangat operasional dan konkret yakni tujuan

pembelajaran khusus, tujuan pembelajaran umum, tujuan kurikuler, dan tujuan

nasional.

Pada penelitian ini tujuan atau ketercapaian yang diharapkan dari siswa adalah

mengikuti pembelajaran tari sigeh pengunten dan mampu menarikan dengan baik.

Meski dalam penelitian deskriptif kualitatif tidak menekankan pada hasil namun

proses yang berlangsung untuk dideskripsikan secara terbuka.

2.2.2 Metode Drill

Sagala tahun 2014 mengatakan dalam bukunya yang berjudul ‘konsep dan makna

pembelajaran’ metode drill atau latihan merupakan suatu cara mengajar yang baik

untuk menanamkan kebiasan - kebiasan tertentu, dan juga sebagai sarana untuk
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memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan keterampilan.Bentuk-bentuk

metode drill dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk teknik, antara lain teknik

Inquiry (kerja kelompok), Discovery (penemuan), Micro Teaching, Modul Belajar,

dan Belajar Mandiri.

Majid tahun 2014 mengatakan dalam bukunya yang berjudul ‘ Strategi

Pembelajaran’ bahwa Metode Drill (latihan) pada umumnya digunakan untuk

memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang dipelajari. Drill

adalah cara membelajarkan siswa untuk mengambangkan kemahiran dan

keterampilan serta dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan. Latihan atau berlatih

merupakan proses belajar dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu.

Pada penelitian ini metode drill adalah metode yang digunakan pada saat

pembelajaran tari sigeh pengunten di SMAN 1 Tumijajar Tahun Ajaran 2014 / 2015.

Metode drill digunakan agar siswa dapat belajar tari secara terus menerus, dan dapat

menambah keterampilan karena sifat dari metode drill adalah menuntut siswa

melakukan latihan secara berulang-ulang dalam penerapannya. Sehingga pada akhir

pembelajaran siswa mampu menarikan tari Sigeh Pengunten dengan baik.

2.2.3 Kelemahan dan kelebihan Metode Drill

Sagala tahun 2014 menyatakan ada beberapa kelebihan dalam metode drill, beberapa

kelebihan tersebut anatara lain adalah sebagai berikut. (1) Pembentukan dengan

mengunakan metode drill ini akan menambah ketepatan dan kecepatan
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pelaksanaan;(2). Pemanfaatan kebiasaan tidak memerlukan banyak konsentrasi dalam

pelaksanaanya; dan (3). Pembentukan kebiasaan membuat gerakan yang kompleks

dan rumit menjadi otomatis.

Materi pembelajaran tari sigeh pengunten dengan teratur dapat dan sesuai dengan

acuan pembelajaran, maka siswa mampu memiliki ketepatan dalam menari dengan

waktu pelaksanaan yang relatif lebih cepat. sehingga diakhir pembelajaran tari sigeh

pengunten dengan metode drill, siswa akan memperoleh keterampilan dalam menari

sehingga dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sagala tahun 2014 menyatakan ada beberapa kelemahan dari pelaksanaan metode

drill. (1). Menghambat bakat dan inisiatif peserta didik karena peserta didik lebih

banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan kepada jauh dari pengertian; (2).

dapat rnenyebabkan kebosanan dalam pembelajaran; dan (3). Membentuk kebiasaan

yang kaku, karena murid lebih banyak ditujukan untuk mendapatkan kecakapan, serta

member respon secara otomatis, tanpa menggunakan intelegensia.

Berdasarkan kelemahan - kelamahan yang terdapat pada metode drill, ada bebereapa

cara atau usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi yaitu dengan memberikan

variasi baru dalam pemberian materi dalam pembelajran, sehingga siswa tidak jenuh

selama pembelajaran berlangsung.
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2.2.4 Tujuan Penggunaan Metode Drill

Majid tahun 2014 mengatakan tujuan penggunaan metode drill dalam pembelajaran

tari sigeh penguten sebagai berikut.

1. Agar siswa memiliki kemampuan motorik/gerak, seperti menulis, permainan,

perbuatan, dan lain-lain.

2. Siswa memiliki kecakapan mental, seperti hafalan, perhitungan dan lain-lain.

3. Siswa mampu menghubungkan anatara suatu keadaan dengan keadaan lain.

Dengan tujuan tersebut dapat dilihat kemampuan yang dimiliki siswa dalam pada

akhir pembelajaran tari sigeh pengunten dengan metode drill.

2.2.5 Prinsip dan Petunjuk Menggunakan Metode Drill:

Ada beberapa prinsip dan petunjuk dalam penggunaan metode drill menurut Majid

tahun 2014. Antara lain sebagai berikut.

1. Siswa harus diberikan pengetahuan yang mendalam sebelum diadakan latihan

tertentu.

2. Latihan untuk pertama kali hendaknya bersifat diagnosis. Jika kurang

berhasil, lalu diadakan perbaikan agar lebih sempurna.

3. Latihan tidak perlu lama asalkan sering dilaksanakan.

4. Harus disesuaikan taraf kemampuan siswa.

5. Proses latihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang esensial dan berguna.
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Dalam proses pembelajaran, prinsip dan petunjuk penggunaan metode drill ini harus

diperhatikan, seperti memberikan pendalaman akan materi tari sigeh penguten, lalu

dalam pelaksanaanya guru harus memberi materi sesuai dengan kemampuan siswa

dalam mengikuti materi pembelajaran, tanpa meninggalkan hal yang bersifat esensial

dan berguna. Agar dalam penerapannya nanti metode drill mampu diterima oleh

siswa dan tercapai tujuan dalam pembelajaran.

2.2.6 Langkah-langkah Penerapan Metode Drill.

Sagala tahun 2014 dalam bukunya yang berjudul ‘ Konsep dan Makna

Pembelajaran’untuk tercapainya keberhasilan dalam penggunaan metode drill, guru

perlu mengetahui serta memperhatikan langkah-langkah penerapan metode drill

sebagai berikut.

1. Latihan hanya untuk bahan atau tindakan yang bersifat otomatis.

2. Latihan harus memiliki artian yang luas, karenanya jelaskan terlebih dahulu

tujuan dalam latihan tersebut, agar murid memahami manfaat latihan itu bagi

kehidupan siswa, dan murid perlu memiliki sikap bahwa latihan tersebut

diperlukan untuk melengkapi belajar.

3. Masa latihan relatif harus singkat, tetapi sering dilakukan pada waktu-waktu

tertentu.

4. Latihan harus menarik, menggembirakan, dan tidak membosankan. Untuk itu

diperlukan dibandingkan minat instrinsik, tiap-tiap kemajuan yang dicapai
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murid harus jelas, dan hasil latihan yang baik harus menggunakan sedikit

emosi.

5. Proses latihan dan kebutuhan-kebutuhan harus disesuaikan dengan proses

perbedaan individu. Untuk itu tingkat kecakapan yang diterima pada satu

siswa dengan siswa yang lain tidak perlu sama, dan perlu diberikan latihan

perorangan dalam rangka menambah latihan kelompok.

2.3 Program Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksud untuk mengembangkan salah satu bidang

pelajaran yang diminati sekelompok siswa, misalnya olah raga, kesenian, berbagai

macam keterampilan dan kepramukaan di selenggarakan di sekolah diluar jam

pelajaran biasa. Kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah dengan sekolah yang

lain bisa saling berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh kemampuan guru, siswa,

dan kemampuan sekolah (Suryosubroto, 2009:286).

Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program yang pada

umumnya merupakan kegiatan pilihan (Suharsimi dalam Suryosubroto, 2009:286).

Dalam KEMENDIKBUD (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) tahun 2014

pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang

dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap

minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari kegiatan wajib dan pilihan.
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Penelitian ini teori digunakan dalam pembelajaran tari sigeh penguten untuk

mengoptimalkan proses pembelajaran tari, hal ini disebabkan karena siswi yang

mengikuti kelas ekstrakurikuler sudah memilih minat dan bakat yang akan

dikembangkan berdasarkan potensi diri mereka sendiri. Serta saat penerapannya pada

kelas ekstrakurikuler, siswa mampu terfokus dengan materi pembelajaran yang

diberikan oleh guru dengan baik.

2.4 Seni Tari

Tari adalah bagian dari kebudayaan, tari merupakan subjek yang memiliki kekuatan

yang serupa dalam perubahan seperti pada aspek kebudayaan yang lain. Seni tari

sebagai ekspresi manusia yang bersifat estetis merupakan bagian tak terpisahkan dari

kehidupan manusia dalam masyarakat yang penuh makna (meaning). Keindahan tari

tidak hanya keselarasan gerakan - gerakan badan dalam ruang dengan diiringi musik

tertentu, tetapi seluruh ekspresi itu harus mengandung maksud - maksud tari yang

dibawakan (Hadi, 2007:13). Seperti  halnya penelitian ini, tari yang diajarkan kepada

siswa adalah tari sigeh pengunten, tari sigeh pengunten memiliki makna yang

terkandung di dalamnya yaitu bentuk kegembiraan masyarakat lampung, serta

keramah tamahan masyarakat Lampung itu terkandung dalam fungsi tari sigeh

pneguten ditarikan dalam acara penyambutan tamu agung.

Hadi tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul “Kajian Tari Teks dan Konteks”

mengatakan bahwa tari dapat dibedakan dalam beberapa kategori pelembagaan yang
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menyangkut proses pembuatan tari tersebut. Pelembagaan tari dibedakan menjadi

pelembagaan masyarakat primitif yang disebut jenis tari primitif. Pelembagaan tari

tradisional kerakyatan yang banyak berkembang di lingkungan pedesaan disebut jenis

tarian rakyat. Pelembagaan tari tradisional yang berkembang di lingkungan istana

atau keraton disebut jenis tarian klasik tradisional dan pelembagaan tari yang

didukung oleh masyarakat yang pluralis dan masyarakat perkotaan disebut jenis tari

kreasi baru.

Tari sigeh penguten merupakan tarian tradisional melihat tarian ini berkembang

dalam masyarakat Lampung, meski pada fungsi dari tari ini mulai bergeser yang

bermula sebagai tarian penyambutan tamu agung, kemudian berfungsi sebagai tarian

yang diperlombakan di dalam acara-acara besar seperti karnaval, pentas budaya, dan

perlombaan tari yang diselenggarakan dalam masyarakat Lampung.

2.5 Tari Sigeh Pengunten

Mustika tahun 2013 dalam bukunya yang berjudul ‘Teknik Dasar Ragam Gerak Tari

Lampung’Mengatakan tari sigeh penguten adalah tarian untuk menyambut tamu dan

memberi penghormatan kepada para tamu atau undangan yang datang. Dapat

dikatakan sebagai sebuah tarian penyambutan. Tari sigeh penguten merupakan tari

selamat datang atau sekapur sirih yang menggambarkan rasa kegembiraan. Tarian ini

biasa digelar pada saat penyambutan tamu atau bisa juga pada resepsi dan upacara

selamatan, yang diiringi dengan musik yang mengekspresikan kehangatan dan

kegembiraan dalam penyambutan.
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Tema yang terkandung dalam tari sigeh penguten adalah tari persembahan yang

ditarikan oleh penari putri berkelompok yang berjumlah ganjil. Penentuan jumlah

ganjil tidak ada makna khusus yang terkandung di dalamnya, jumlah ganjil pada

tarian ini bertujuan untuk kebutuhan komposisi saja.

Pada penelitian ini, penari putri yang mengikuti pembelajaran tari sigeh penguten

berjumlah 7 (tujuh) orang.

2.5.1 Elemen gerak Tari Sigeh Penguten

Mustika tahun 2013 dalam bukunya yang berjudul ”Tehnik dasar gerak tari

Lampung” mengatakan Gerak dalam tari merupakan bentuk reaksi spontan dari datin

manusia yang dapat membentuk rangkaian gerak, apabila ditata dengan

memperhatikan unsur ruang, waktu, estetika dan didukung dengan irama musik maka

dapat membentuk suatu gerak tari.

Hadi tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul ”Kajian tari teks dan konteks”

mengatakan Gerak tari dibedakan menjadi dua yaitu gerak literal (maknawi) dan

nonliteral. Gerak literal atau gerak maknawi adalah gerak tari yang setiap geraknya

memiliki atau mewakili perasaan penciptanya (koreografer), sehingga setiap

gerakannya memiliki makna yang terkandung di dalamnya.Sedangkan gerak

nonliteral adalah seni gerak yang mengandung pengertian. Gerak tari nonliteral tidak

ada pesan-pesan khusus pada sajiannya.
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Menyusun gerak yang baik adalah memadukan antara gerak maknawi dan gerak

murni, dan sudah mencakup arah gerak dan hadap. Gerak maknawi adalah gerak-

gerak yang memiliki maksud atau arti dan melambangkan suatu hal. Gerak murni

adalah gerak yang mengutamakan keindahan, tidak menyimbolkan sesuatu, dibuat

agar tari tampak lebih estetis (Mustika, 2013:40). Mustika tahun 2012 dalam bukunya

yang berjudul ‘Teknik Dasar Gerak Tari Lampung’mengatakan bahwa tari sigeh

pengunten memiliki berbagai ragam gerak antara lain sebagai berikut.

Lapah Tebeng, seluang mudik, sembah, jong simpuh, jong silo ratu, jong ippek, kilat

mundur, ngetir, mempam bias, ngiyaw bias, kenui melayang, gubuh gakhang,

ngerujung (level tinggi, sedang dan rendah), maku khaccang, samber melayang,

sabung melayang, tolak tebing, ngegiser, belah hui,dan lipetto. Dibawah ini

merupakan gambarkan elemen-elemen gerak tari yang terdapat dalam tari Sigeh

Pengunten yang terdapat dalam table berikut.

Tabel 2.1 Ragam gerak tari Sigeh Pengunten

No. Ragam
Gerak

Gambar Gerak

1. Lapah
tebeng

1 – 8

Posisi badan tegap,
tangan kanan berada
diatas tangan kiri
didepan dada dengan
bentuk tangan ukel.
Pada saat melangkah
diawali kaki kanan
setinggi lutut kaki
kiri. Gerak jalan
kedepan diiringi
dengan bentuk iringan
gupek, yaitu iringan
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yang memiliki tempo
yang cepat.

2. Seluang
mudik

1-2

Kedua tangan diukel
disebelah tangan lalu
tangan kiri berada
diatas kanan dengan
posisi badan mendhak

3-4

Selanjutnya kedua
tangan diukel
disebelah kiri, lalu
tangan kanan diukel
diatas kanan kiri
dengan posisi badan
jongkok

5-6

Selanjutnya mengalir
tangan kanan diukel
dibawah tangan kiri
dengan posisi badan
level sedang
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7-8

Tangan kanan diukel
kembali didepan dada
dengan kanan kiri
berada dibawah
tangan kanan dengan
posisi badan duduk
simpuh dengan sikap
sikut diangkat

3. Merunduk

1-2

Sikap badan duduk
tegak denagn
bersimpuh didua kaki,
lalu kedua tangan
diukel didepan dada
dengan tangan kanan
berada diatas tangan
kiri

3-4

Sikap badan mulai
merunduk
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5-6

Posisi simpuh dan
merundukan badan
dengan posisi tangan
diletakan kebawah
tempat didepan kaki
serta kepala
merunduk kebawah

7-8

Badan kembali duduk
tegap dengan arah
pandang kedepan

4. Jong ippek

1

Diawali sikap badan
duduk tegap, lalu
tangan kiri diletakan
disamping kiri dan
kanan kanan berada di
atas paha
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2

Kaki kiri menjadi
tumpuan badan
sehingga penari
menjatuhkan
tubuhnya disebelah
kiri

3

Kaki kanan diangkat
kearah depan

4

Lanjutakan proses
hitungan ketiga kaki
kiri sedikit diangkat
ke depan
membelakangi kaki
kanan sehingga badan
terlihat tegap
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5

Kedua tangan berdiri
kearah depan sejajar
dengan dada

6

Kedua tangan
melakukan proses
ukel diputar kearah
bawah

7

Kedua jari tangan
ditekuk kedalam
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8

Kedua tanagn diputar
dan diletakan diatas
lutut

5. Sembah

1 – 2

Diawali dengan posisi
badan duduk tegap
jong silo ratu, lalu
kedua tangan
diangkat dengan
bentuk tangan sembah

3 – 4

Tangan melakuakan
proses gerak kearah
kanan dengan
pandangan mengikuti
arah gerak tangan
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5 – 6

Tangan melakukan
proses bergerak ke
arah kiri dengan
pandangan mengikuti
arah gerak tangan

7

Kedua tangan
ditekuk kedalam

8

Kedua tangan diputar
dan diletakan di atas
lutut
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6. Kilat

mundur

1-2

Posisi penari berdiri
medehak menghadap
kedepan dengan kaki
kanan ditarik
kebelakang, lalu
kedua tangan
diayunkan kearah
kanan

3-4

Selanjutnya kedua
tangan diayunkan ke
arah kiri

5-6

Kedua tangan diukel
kedalam di samping
kiri badan
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7-8

Kedua tangan diayun
keatas dengan kedua
tangan menengadah,
tangan kiri berada
diatas sejajar dengan
kepala dan tangan
kanan sejajar dengan
dada

7. Samber
melayang

1

Kedua tangan
disilangkan di depan
perut dengan posisi
jari kearah bawah

2

Kedua tangan diukel
keatas
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3-4

Kedua tangan
melakukan proses
ayun kekanan dan
kekiri

5-6

Kedua tangan
membuka selembar
dada dan posisi jari
ditekuk

7-8

Kedua tangan berada
disamping kanan dan
kiri diangkat setingi
bahu dengan posisi
jari berdiri
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8. Gubuh
Gakhang

1-2

Posisi penari
menghadap kesudut
kanan dengan kaki
kiri melangkah
kedepan dan kedua
tangan kedepan posisi
jari menghadap
bawah

3-4

Kaki kanan
melangkah, kedua
tangan menyesuaikan
ditarik kebelakang
dengan posisi badan
kearah sudut kiri

5-6

Kaki kiri kembali
melangkah kedepan
dan kedua tangan
kedepan posisi jari
menghadap bawah
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7-8

Kaki kanan
melangkah, kedua
tangan menyesuaikan
ditarik kebelakang
dengan posisi badan
kearah sudut kiri

9. Ngiyam
bias

1-4

Posisi badan penari
menghadap
kesamping kanan
dengan posisi badan
mendahak dengan
kedua telapak kaki
dihadapkan kerah
kanan, lalu kedua
tangan diletakan di
atas paha dan
melakukan proses
ukel tangan kembali
diletakan diatas paha

5-8

Arah badan berpindah
kerah kiri dengan
sikap badan
mendahak dan kedua
telapak kaki
menghadap kearah
kiri, lalu kedua tangan
diletakan diatas paha
dan melakukan proses
ukel. setelah diukel
tangan kembali
diletakan di atas paha
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10. Kenui
melayang

1-2

Posisi badan berdiri
mendahak dan kedua
tangan ditarik dari
samping pinggang
dengan kedua jari
tangan ditekuk kearah
dalam

3-4

Kaki sedikit dijinjit
dan kedua tangan
melakukan proses
mengayun kearah
samping

5-6

Kedua kaki dijinjit
dan kedua tangan
diayun setinggi bahu
dengan kedua jari
tangan ditekuk
kedalam
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7-8

Setelah diukel kedua
tangan kembali
diangkat setinggi
bahu

11. Ngerunjung
level tinggi

1-2

Posisi badan penari
berdiri mendahak
dengan arah badan
menghadap kesudut
kanan, kaki kiri
membelakangi kaki
kanan, lalu kedua
tangan direntangkan
dengan tangan kanan
berada didepan dahi
dan tangan kiri
ditekuk di depan dada

3-4

Kedua tangan
melakukan gerak ukel
keluar
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5-6

Kedua tangan
melakukan gerak ukel
keluar kembali namun
diikuti dengan gerak
kepala kesamping kiri
bawah

7-8

Kedua tangan sedikit
ditarik saat saat
melakukan ukel atau
sedikit ditekuk
dengan di ikuti
gerakan kepala
dengan menghadap
tangan kanan
(gerakakan ini
dilakukan dengan
arah kanan dan kiri)

12. Sabung
melayang

1-2

Posisi menari
mengahadap kedepan
dengan sikap badan
mendhak, lalu kedua
jari tangan saling
bertemu didepan dada
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3-4

Kedua tangan
dibentangkan
kesamping dengan
kaki kiri membuka

5-6

Kaki kanan
melangkah dengan
posisi silang lalu
kedua jari tangan
bertemu didepan dada

7-8

Kaki kanan berada
didepan dengan kedua
tangan dibentangkan
kesamping, gerakan
dilakukan untuk
perpindahan tempat
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13. Mempan
bias

1-2

Sikap badan mendhak
menghadap sudut
kanan dengan kedua
tangan dengan
mengadah di atas
bahu dan kedua siku
dibuka, lalu kaki
kanan
membelakangni kaki
kiri (sikap kaki kiri
jinjit)

3-4

Kedua tangan masih
menengadah diatas
bahu namun sikap
badan menghadap
kesamping kanan
dengan kaki kanan
membelakangi kaki
kiri (sikap kaki kiri
jinjit)

5-6

Kaki kiri melangkah
kedepan
membelakangi kaki
kanan dengan sikap
badan menghadap
kesudut
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7-8

Sikap badan kembali
menghadap depan
dengan kaki kiri
sedikit jinjit ( gerakan
ini dilakukan penari
sebelah kanan dan
kiri)

14. Tolak
tebeng

1-2

Sikap badan penari
mendhak,  kedua
tumit kaki saling
bertemu dan kedua
tangan ditekuk
disamping kanan
dengan ditekuk
kedalam

3-4

Kedua ibu jari kaki
saling ketemu dan
kedua tangan
mengayun kebawah
dengan gerak kepala
mengikuti gerak
tangan
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5-6

Penari melakukan
gerakan menggeser
kaki untuk berpindah
posisi dimana ibu jari
dan tumit kaki saling
bertemu

7-8

Kedua ibu jari kaki
saling bertemu sambil
bergeser dengan gerak
kepala menghadap
tangan kanan yang
direntangkan

15. Belah hui

1-2

Penari berada pada
posisi saling
berhadapan, lalu
menarik kaki kanan
kedepan dan kedua
tangan disilangkan
kedepan
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3-4

Badan kembali ditarik
tegak,dan kedua
tangan direntangkan
kesamping

5-6

Sikap badan kembali
menjorok kedepan
dengan kedua tangan
kembali disilangkan

7-8

Kaki kanan ditarik
dengan posisi jinjit,
dan kedua tangan
mengadah diatas bahu
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16. Ngerujung
level
rendah

1-2

Sikap badan duduk
dengan kaki kiri
menjadi tumpuan
badan sehingga penari
menjatuhkan
badannya disebelah
kiri. Tangan kiri
berada disebelah kiri
dengan posisi jari
merapat menghadap
depan, lalu tangan
kanan direntangngkan
menghadap sudut
kanan setinggi dahi
dan kepala
menghadap kegerakan
tangan kanan

3-4

Tangan kanan diukel
dengan telapak tangan
menengadah

5-6

Tangan kanan
kembali diukel namun
kepala digerakan
kesamping bawah kiri
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7-8

Tangan kanan
kemabali diukel
dengan telapak tangan
menengadah dan
kepala digerakan
menghadap kegerakan
tangan

17. Ngerunjung
levelsedang

1-2

Sikap badan setengah
berdiri dengan lutut
kaki menempel
dilantai. Tangan
kanan berada diatas
sejajar dengan dahi
dan tangan kiri berada
didepan dada

3-4

Kedua tangan
dilakukan gerak ukel
dengan posisi telapak
tangan menengadah
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5-6

Saat tangan
melakukan gerak ukel
kepala menghadap
kesamping bawah

7-8

Tangan melakukan
gerak ukel kepala
menghadap kegerakan
tangan

18. Lipeto 1 Sikap badan mendhak
menghadap sudut
kanan dengan posisi
kanan membelakangi
kaki kiri dan kaki
dijinjit. Tangan kanan
berada diatas sejajar
dengan dahi dan
tangan kiri berada
didepan dada, kedua
tangan ditekuk
kedalam
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2

Sikap badan bergerak
kearah sudut kanan
dengan kedua kanan
diukel keluar

3

Sikap badan
mengahadap
kesamping kanan
dengan kaki kiri
membelakangi kaki
kanan dan kedua
tangan menengadah
melakukan proses
ukel

4

Kedua tangan diukel
kedalam dan kaki
kanan melangkah
kebelakang dengan
jinjit
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5

Kedua tangan
berpindah kesamping
kanan dengan sikap
badan menghadap
kesudut kanan
belakang dengan
kedua tangan ditekuk
kedalam dan berputar
keluar, lalu kaki
kanan melangkah
membelakangi kaki
kiri

6

Kedua tangan diukel
kedalam dan kaki
kanan melangkah
membelakangi kaki
kiri

7

Kedua tangan
berpindah dikiri
dengan kanan kiri
diangkat setinggi dahi
dan tangan kanan
didepan dada tepatnya
di samping siku
tangan kanan dengan
kaki kiri melangkah
kedepan
membelakangi kaki
kanan
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8

Kedua tangan diukel
ditekuk kedalam dan
berputar keluar
(gerakan ini diulang
dengan arah berputar
180 derajat)

(foto : Wayan, 2015)

2.5.2 Fungsi Tari Sigeh Pengunten

Tari sigeh pengunten memiliki fungsi sebagai tarian untuk menyambut tamu dan

sebagai ucapan selamat datang kepada tamu yang datang. Properti pendukung yang

harus ada dan merupakan ciri utama dalam tarian ini adalah sirih dan perlengkapan

menginang lainnya atau lebih akrab dikenal dalam masyarakat Lampung dengan

pekinangan.

Sirih merupakan bahan utama yang digunakan untuk menginang, sirih mempunyai

makna sebagai wujud penghormatan tuan rumah terhadap tamu, selain itu juga

merupakan simbol keakraban. Masyarakat Lampung juga mempercayai sirih dan

perlengkapannya merupakan penolak bala. Simbol penghormatan juga menjadi salah

satu arti dari daun sirih serta kegiatan tersebut menjadi salah satu media untuk

mengutarakan maksud kunjungan tersebut. Dari budaya inilah masyarakat Lampung

dikenal dengan tari sigeh pengunten merupakan tari tradisional Lampung yang

digunakan khusus untuk penyambutan dan tari pembukaan.
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Lambang penghormatan kepada tamu juga terwakili dari nama tarian ini, yaitu sigeh

berarti sirih, sedangkan pengunten berarti penghormatan atau penyambutan. Jika

dijabarkan sigeh pengunten merupakan tari penghormatan atau penyambutan. Ada

pula makna kata tersebut adalah persembahan daun sirih dan seulas pinang dari tuan

rumah terhadap tamu yang telah bersedia datang ketempatnya.


