
6 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pembelajaran 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pembelajaran. Menurut 

Permendikbud 81A Tahun 2013 di jelaskan bahwa kegiatan pembelajaran 

merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama 

semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan 

dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan hidup umat manusia.  

 

Pembelajaran yaitu suatu aktifitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan 

mengukuhkan kepribadian (Fadlillah, 2014: 172). Pada pembelajaran kurikulum 

2013 proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
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Menurut Fadlillah (2014; 174) prinsip – prinsip melksanakan proses 

pembelajaran, diantaranya sebagai berikut : 

1. Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik menjadi tahu 

2. Dari guru sebagai satu satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis 

aneka sumber belajar. 

3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguat penggunaan 

pendekatan ilmiah. 

4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis 

kompetensi. 

5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu.  

 

2.2 Metode Pembelajaran 

Metode adalah suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan 

kegiatan dalam mencapai suatu tujuan (Ahmad dan Lilik, 2009: 29). Metode 

pembelajaran merupakan carauntuk memudahkan penyampaian materi kepada 

peserta didik supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai sebagaimana yang 

diharapkan (Fadlillah, 2014: 188). Sebagai pengajar agar melibatkan siswa untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

Dalam proses belajar keterampilan atau pengetahuan tetentu perlu adanya model 

yang bisa ditiru, misalnya bagaimana cara menggerakan tangan dan kaki pada tari 

sigeh penguten 
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2.3  Aktivitas Belajar  

Aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat  penting dalam interaksi 

belajar. Dalam aktivitas belajar mengajar 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 siswa 

 

Penelitian ini menggunakan 3 klasifikasi untuk menilai aktivitas siswa yaitu, 

visual activities, listening activities, motor activities. Visual activities merupakan 

penilaian seperti memerhatikan. listening activities yaitu seperti mendengar, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil 

keputusan. sedangkan motor activities merupakan penilaian yang menekankan 

pada perbuatan, misalnya seperti siswa mampu menggerakkan ragam gerak tari 

Sigeh Penguten. 

 

2.4 Evaluasi Belajar 

Evaluasi berasal dari kata evaluation yang berarti penilaian. Evaluasi 

menerjemahkan bukti menjadi pengertian kualitatif dan membandingkan hasil 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian ditarik kesimpulan mengenai 

keefektifan, kegunaan, keberhasilan dan sebagainya (Purwanto, 2013: 24). 

Evaluasi adalah pengukuran terhadap berbagai aspek tingkah laku untuk melihat 

perbedaan individu atau kelompok (Purwanto, 2013: 26). 
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Evaluasi belajar merupakan suatu komponen dalam sistem pengajaran, sedangkan 

sistem  pengajaran itu sendiri merupakan implementasi kurikulum, sebagai upaya 

untuk menciptakan belajar di kelas. Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengamati 

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

belajar untuk diterapkan dalam pengajaran.  

 

Fungsi evaluasi adalah mengumpukan informasi akurat tentang input dan output 

pembelajaran di samping proses pembelajaran itu sendiri, dengan evaluasi dapat  

diketahui sejauh mana siswa mengalami kemajuan dalam proses belajar setelah 

mengalami pembelajaran (Hamalik, 2011: 145). 

 

2.5 Teknik Pemodelan 

Teknik pemodelan (modelling) merupakan cara penyajian pelajaran dimana guru 

menampilkan model yang bisa ditiru oleh siswanya. Modelling adalah strategi 

yang dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa seseorang dapat belajar melalui 

pengamatan perilaku orang lain. Ada dua alasan yang mendasari mengapa 

menggunakan strategi modelling dalam suatu pembelajaran. Alasan yang pertama 

adalah untuk mengubah perilaku baru peserta didik melalui pengamatan model 

pembelajaran yang dilatihkan dalam pembelajaran tari sigeh penguten.  

 

Dengan mengamati model maka peserta didik dapat meniru perilaku (langkah-

langkah yang di modelkan). Alasan yang kedua adalah untuk mendorong perilaku 

peserta didik tentang apa yang dipelajari, memperkuat atau memperlemah 

hambatan (Trianto, 2010: 53). 
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Teknik pemodelan mempunyai tujuan sebagai berikut 

1. Untuk mengubah perilaku baru siswa melalui pengamatan model 

pembelajaran yang di latihkan; 

2. Untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran gerak tari sigeh penguten; 

3. Untuk membuat siswa dapat meniru perilaku yang dimodelkan atau 

terampil melakukan ragam gerak tari sigeh penguten seperti yang 

dimodelkan. 

 

2.6 Tari Sigeh Penguten 

Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan lewat gerakan tubuh, 

sehingga instrumen tubuh beserta prinsip-prinsip gerak fisiknya menjadi peralatan 

utama bagi seorang penari (Sumandiyo, 2011: 59). 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). 

 

Seni tari merupakan bagian gerak tubuh manusia yang terangkai berirama  

Tari sigeh penguten berasal dari daerah Lampung, tari ini mempunyai fungsi 

sebagai tari pembuka, ucapan selamat datang, dan terima kasih dari tuan rumah 

kepada tamu yang hadir pada acara yang diselenggarakanya. Tari sigeh penguten  

 

merupakan kelompok tari putri yang berjumlah ganjil.. Lambang penghormatan 

kepada tamu tampaknya juga terwakili dari nama tarian ini, yaitu sigeh/sigheh 

berarti sirih, sedangkan penguten berarti penghormatan atau penyambutanProperti 
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ini berisi daun sirih yang akan diberikan pada salah seorang tamu yang dianggap 

penting dan mewakili keseluruhan tamu yang hadir. 

 

2.6.1 Ragam Gerak Tari Sigeh Penguten 

Bentuk tari sigeh penguten ini adalah tari kelompok putri yang berjumlah ganjil 

(5, 7, 9). Salah satu penari yang berada paling depan membawa properti yang 

bernama tepak. Gerak tari sigeh penguten secara garis besar hanya berupa 

pengulangan. 

Nama gerak tari 

1. Lapah tebeng 13. Ngerung level tinggi  

2. Seluang mudik hingga jong simpuh 14. Sabung melayang 

3. Merunduk 15. Tolak tebeng 

4. Jong silo ratu 16. Belah hui 

5. Sembah  17. Mempam bias 

6. Kilat mundur 18. Ngerujung level sedang 

7. Ngetir 19. Ngerujung level tinggi 

8. Samber melayang 20. Lipetto 

9. Gubuh gakhang 21. Jong simpuh sembah 

10. Ngiyau bias 

11. Maku raccang 

12. Kenui melayang 
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Tabel 2.1 Ragam Gerak Tari Sigeh Penguten 

No 
Nama 

Gerakan 
Gambar Keterangan 

1 Lapah 

Tebeng 

 

 

Hit 1-2 

 

 

Hit 3-4 

 

 

Hit 4-5 

 

 

Hit 7-8 

Penari berada 

pada posisi 

tegap,kaki 

mendak, dengan 

tangan berada di 

depan dada dan 

padahitungan ke-

1 kaki kanan 

melangkah 

terlebih dahulu, 

kemudian pada 

hitungan ke-2 

kaki kiri 

bergantian 

melangkah ke 

depan. Begitu 

pula seterusnya. 

 

2 Seluang 

Mudik 

hingga  

jong 

simpuh 

 

 
 

Hit 1-2 

 

 

 
 

 

Hit 3-4 

 

 

 

 

Hit 5-6 

 

 

Hit 7-8 

Badan penari 

menghadap depan 

dengan posisi 

mendak, pada hit 

1-2 tangan kanan 

di letakkan di 

sebelah kanan 

pinggul dan kaki 

kiri sedikit 

diinjitkan. Hit 3-4 

tangan di tarik ke 

arah kiri pinggul 

dengan posisi 

jongkok. Hit 5-6 

tangan di tarik 

kembali ke arah 

kanan dengan 

posisi lutut 

menjadi tumpuhan, 

dan pada hit 7-8 

tangan di letakkan 

di depan dada 

dengan posisi 

duduk bersimpuh. 
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3 Merunduk  

 

 

Hit 1-2 

 

 

 

Hit 4-5 

 

Hit 6-7 

 

Hit 7-8 

Penari dalam 

posisi simpuh, 

tangan berada di 

depan dada, 

kemudian pada 

hit 1-4 penari 

merunduk secara 

perlahan dengan 

tangan di 

letakkan di 

depan lutut, 

kemudian pada 

hit 5-8 penari 

kembali pada 

posisi semula 

secara perlahan. 

4 Jong Silo 

Ratu 

 

 

 

 

Hit 1-2 

 

 

 

 

Hit 3-4 

 

 

 

 

Hit 5-6 

 

 

 

 

Hit 7-8 

Penari duduk 

dimana kaki 

seperti duduk 

bersila namun 

kedua kaki tidak 

menempel di 

lantai, melainkan 

ditaruh di 

belakang kaki 

kanan. Tangan 

ada di atas lutut, 

tangan kanan di 

taruh di atas 

tangan kiri 
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5 Sembah  

 

Hit 1-2 

 

Hit 3-4 

 

 

Hit 5-6 

 

 

Hit 7-8 

Posisi penari 

sama dengan 

jong silo ratu 

akan tetapi 

tangan disatukan 

seperti memberi 

salam di bawah 

dagu di atas lutut 

kaki kanan dan 

ibu jari dibuka 

ke atas. 

 

6 Killat 

Mundur 

 

 

 

Hi 1-2 

 

 

 

Hit 3-4 

 

 

 

Hit 5-6 

 

 

 

Hit 7-8 

Posisi penari 

berdiri mendak 

menghadap ke 

depan dengan 

kaki kiri berada 

di depan kaki 

kanan, kedua 

tangan ditarik 

lurus kedepan 

dada lalu 

melakukan 

gerakan ukel. 
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7 Ngetir  

 

Hit 1-2 

 

 

Hit 3-4 

Posisi penari 

sama dengan 

kilat mundur, 

akan tetapi kedua 

tangan ditarik ke 

arah kanan dan 

ke arah kiri, lalu 

kedu tangan 

kanan di tarik ke 

arah ke bawah 

sebatas pinggul 

dan diukel 

kemudian ditarik  

ke atasdengan 

telapak tangan 

menengadah ke 

atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit 5-6 

 

 

       Hit 7-8 
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8  Samber  

melayang 

 

 

Hit 1-2 

 

Hit 3-4 

Kedua tangan 

disilangkan ke 

depan di depan 

dada dengan 

posisi di tekuk 

dan badan 

mendak, lalu 

kedua tangan 

diayun di angkat 

sejajar kepala 

dan kaki 

diinjitkan, 

kemudian tangan 

di luruskan 

masing-masing 

ke arah kiri dan 

kanan sejajar 

dengan bahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit 5-6 

 

 

Hit 7-8 
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9 Gubuh 

gakhang 

 

 

Hit 1-2 

 

 

 

Hit 3-4 

Penari posisi 

badan 

menghadap 

depan dengan 

kaki melangkah 

ke depan dan 

tangan juga 

meneyesuaikan 

ditarik ke depan 

dengan posisi 

kaki mendak dan 

badan sedikit 

condong ke 

samping. 

 

 

 

Hit 5-6 

 

 

 

 

Hit 7-8 
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10 Ngiyau  

bias 

 

 

 

 

Hit 1-2 

 

 

 

 

Hit 3-4 

Penari posisi 

badan 

menghadap agak 

ke samping, 

dengan telapak 

kaki kanan 

dihadapkan ke 

arah kanan dan 

kaki kiri di 

belakakng kaki 

kanan 

menghadap kiri 

dengan tangan 

berada di 

samping pinggul 

kemudian 

lakukan gerakan 

ukel. Lakukan 

secara bergantian 

kiri dan kanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit 5-6 

 

 

Hit 7-8 
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11 Maku  

raccang 

 

 

Hit 1-2 

 

 

 

Hit 3-4 

Penari posisi 

badan 

menghadap ke 

depan dengan 

telapak kaki kiri 

dihadapkan ke 

arah kiri dan kaki 

kanan ke depan 

dengan tangan 

kanan berada di 

samping 

pinggang dan 

tangan kanan 

diletakkandi atas 

lutut sebelah kiri. 

12 Kenui 

Melayang 

 

 

 

Hit 1-2 

 

 

Hit 3-4 

Kedua tangan di 

tarik dari arah 

pinggangsebelah 

samping secara 

bersamaan, 

kemudian diayun 

ke arah atas 

seperti samber 

melayang. 
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Hit 5-6 

 

 

Hit 7-8 

 

13 Ngerujung 

Level 

Tinggi 

 

 

 

Hit 1-2 

 

 

 

Hit 3-4 

Penari badan 

lurus ke depan, 

kaki sedikit 

dibuka namun 

tumit kedua kaki 

saling bertemu 

dengan posisi 

mendak, tangan 

yang satu 

direntangkan 

yang satu 

ditekuk dan di 

letakkan di 

depan dada. 

Kemudian 

lakukan gerak 

ukel dan tangan 

sedikit ditarik 

saat melakukan 
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Hit 5-6 

 

 

 

Hit 7-8 

ukel secara 

bergantian kanan 

dan kiri. 

 

 

 

 

 

14 Sabung  

Melayang 

 

 

Hit 1-2 

 

Hit 3-4 

Posisi penari 

dalam keadaan 

mendak  dengan 

kedua tangan 

berada di depan 

dada, lalu tangan 

dibuka dan 

direntangkan,saat 

tangan berada di 

depaan dada 

maka posisi kaki 

disilangkan dan 

saat tangan 

direntangkan, 

posisi kaki di 

buka. 
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Hit 5-6 

 

 

Hit 7-8 

15 Tolak 

Tebeng 

 

 

Hit 1-2 

 

 

Hit 3-4 

Penari 

melakukan 

gerakan 

menggeser kaki 

untuk berpindah 

posisi dengan 

jari-jari kaki 

bertemu dan 

kemudian dibuka 

lalu tumit kaki 

juga bertemu 

sambil bergeser. 

Tangan yang satu 

direntangkan, 

kemudian tangan 

yang satunya lagi 

ditekuk dan di 

letakkan depan 

dada 
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Hit 5-6 

 

 

 

Hit 7-8 

 

 

 

16 Belah hui 

 

Hit 1-2 

 

 

Hit 3-4 

Penari berada 

pada posisi 

saling 

berhadapan 

dengan penari 

lainya sambil 

menarik kaki 

kanan ke depan 

dan tangan 

disilangkan ke 

depan kemudian 

tangan 

direntangkan 
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Hit 5-6 

 

 

Hit 7-8 

 

17 Mempam 

Bias 

 

 

 

Hit 1-2 

 

 

 

Hit 3-4 

Posisi badan 

diserongkan 

dengan kaki 

menyilang dan 

telapak tangan 

dibuka dan di 

letakkan di atas 

bahu, lakukan 

gerakan serong 

bergantian kanan 

dan kiri dengan 

posisi mendak. 
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Hit 5-6 

 

Hit 7-8 

 

 

18 Ngerujung 

Level 

Sedang 

 

Hit 1-2 

 

 

Hit 3-4 

Posisi badan 

simpuh, tangan 

disilangkan ke 

depan dada 

kemudian tangan 

ditarik 

membuka, 

tangan kanan 

ditarik ke arah 

samping kanan 

lebih tinggi 

sedikit dari 

kepala dan 

tangan kiri di 

depan dada, lalu 

lakukan gerakan 

ukel. 
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Hit 5-6 Hit 7-8 

 

19 Ngerujung 

Level  

Rendah 

 

Hit 1-2 

 

 

Hit 3-4 

Gerakan sama 

dengan 

ngerujung level 

sedang, hanya 

saja posisi badan 

simpuh, tangan 

kiri di letakkan 

di lantaisamping 

lutut, dengan 

posisi badan 

sedikit condong 

ke sampingkiri 

dan posisi tangan 

sama seperti 

ngerujung level 

sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit 5-6 Hit 7-8 
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20 Lipetto 

 

Hit 1-2 Hit 3-4 

Penari 

melakukan 

gerakan memutar 

penuh sambil 

melakukan 

gerakan ukel 

tangan sesuai 

dengan pola kaki 

yang melangkah. 

   

 

Hit 5-6 

 

 

Hit 7-8 

 

21 Jong 

Simpuh 

Sembah 

 

Penari duduk 

simpuh 

kemudian 

meletakan tangan 

kanan di atas 

ujung lutut, dan 

tangan kiri di 

letakkan di atas 

pahu di sebelah 

pinggul. 

 (Foto : Rizki, 2015) 
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2.6.2 Fungsi Tari Sigeh Penguten 

Masyarakat Lampung mempunyai seni budaya tersendiri yang mempunyai 

identitas tersendiri pula, sikap masyarakat Lampung bahwa tamu adalah orang 

yang patut dihormati dan disuguhi sesuatu. Hal ini sesuai dengan prinsip hidup 

mereka yaitu nemui nyimah yang artinya suka memberi dalam suasana suka dan 

duka.  

 

Prinsip ini didukung dengan prinsip hidup yang lain, yaitu nengah nyappur yang 

artinya adalah suka bergaul. Kedua prinsip ini yang mendasari hadirnya tari sigeh 

penguten di acara-acara penyambutan tamu pada upacara adat masyarakat 

Lampung. Tari sigeh penguten berasal dari daerah Lampung, tari ini mempunyai 

fungsi sebagai tari pembuka, ucapan selamat datang, dan terima kasih dari tuan 

rumah kepada tamu yang hadir pada acara yang di selenggarakannya. 

 

2.6.3 Busana Tari Sigeh Penguten 

Busana tari sigeh penguten meliputi, pakaian yang dikenakan untuk badan dan 

aksesoris yang digunakan pada bagian kepala dan tangan (Ismail, 2012: 58). 

1. Siger 8.  Baju kurung 15. Gelang kano 

2. Gaharu 9.  Bebe 16. Gelang bibit tanggai 

3. Sanggul 10. Selendang Tapis 

4. Ronce kembang melati 11. Bulu serettei 

5. Sumbang giwir (anting) 12. Kalung dan buah jukum 

6. Peneken  13. Kalung papan jajar 

7. Tapis pucuk rebung 14. Gelang burung 
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2.6.4 Bentuk Penyajian Tari Sigeh Penguten 

Tari sigeh penguten merupakan tari adat budaya Lampung, sebagai sebuah tarian 

daerah, tari sigeh pengutendalam penampilannya sangat menonjolkan ciri-ciri 

budaya adat istiadat Lampung. Untuk sekarang tarian ini mengalami 

perkembangan dengan diperbolehkan dipentaskan di tempat lain secara terbuka 

namun fungsinya tetap sebagai tarian untuk mengisi acara atau menyambut tamu-

tamu jika di mana acara tersebut diselengggarakan. 

 

Personil penari pada tari sigeh penguten adalah berjumlah ganjil (5, 7, 9) orang 

perempuan. Pada tari sigeh penguten personil penarinya tidak ada laki-laki. Durasi 

waktu dalam penyajian tari  kurang lebih 7 menit. Sedangkan penyajian tari sigeh 

penguten ini yaitu disajikan pada waktu pagi, siang atau malam hari, tidak terikat  

pada waktu. 

 

2.6.5 Musik Pengiring Tari Sigeh Penguten 

Nama alat musik: Talo Balak (Kulintang). 

Nama tabuhan: Gupek dan Tarei. 

Gupek adalah iringan yang memiliki tempo yang cepat. Tarei adalah iringan yang 

memiliki tempo yang lambat digunakan pada pokok atau inti tari (Ismail, 2012:  

82). 
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2.7 Program Ekstrakurikuler 

Proses belajar mengajar di sekolah bukan hanya dilaksanakan pada kegiatan 

intrakurikuler, melainkan juga dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler yang 

bertujuan untuk mengembangkan salah satu bidang yang diminati oleh siswa, 

misalnya dalam bidang olahraga, kesenian, dan lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler 

proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas atau di luar  sekolah  yang 

sangat penting untuk perkembangan siswa, memberikan pengalaman langsung 

memungkinkan materi pelajaran akan semakin konkret dan nyata yang berarti 

proses pembelajaran akan lebih bermakna (Husamah, 2013: 19). 

 

2.7.1 Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yaitu: 

1. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa 

beraspek kognitif, efektif, 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 (Suryosubroto, 2001: 288). 

 

2.7.2 Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Banyak jenis dan macam kegiatan ekstrakurikuler yang telah dilaksankan dan 

dikembangkan di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Beberapa macam kegiatan 

ekstrakurikuler  yang dilaksakan yaitu, Organisasi Siswa Intra Sekolah, PMR, 
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Pramuka, Seni tari, Seni musik dan lain-lain. Jenis kegiatan ekstrakurikuler dapat 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat atau berkelanjutan, yaitu jenis 

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus selama 

satu periode tertentu. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat, yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktu-waktu tetentu saja (Suryosubroto, 

2001: 290) 

 

2.7.3 Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah 

1. Kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan kepada siswa secara perorangan 

atau kelompok ditetapkan oleh sekolah berdasarkan minat siswa, 

tersedianya fasilitas yang diperlukan serta adanya guru atau petugas untuk 

itu, bilamana kegiatan tersebut memerlukannya 

2. Kegiatan-kegiatan yang direncanankan untuk diberikan kepada siswa 

hendaknya diperhatikan keselamatannya dan kemampuan siswa serta 

kondisi sosial budaya setempat (Suryosubroto, 2009: 292) 


