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BAB II LANDASAN
TEORI

2.1 Pengertian Persepsi

Rahmat (1994: 51) mengungkapkan bahwa, persepsi adalah pengalaman tentang

objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

dan menafsir pesan. Persepsi adalah pemberian makna berdasarkan, stimuli

inderawi. Menurut Mar’at (1981: 22), persepsi merupakan suatu pengalaman yang

berasal dari komponen kognitifnya, persepsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Pengalaman, proses belajar, dan penetahuan. Mirip dengan itu, Efendi (1986: 27),

menyatakan bahwa persepsi adalah kesan terhadap pengideraan atas

lingkungannya; pengideraan ini dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan, dan

kebutuhan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi

merupakan suatu kesan atau tanggapan yang timbul sebagai akibat dari adanya

proses mengetahui sesuatu (objek) melalui alat panca inderanya yang kemudian

diproyeksikan kebagian-bagian tertentu dalam otak sehingga diperoleh penafsiran

tentang objek tersebut.

Menurut Dakir yang dirangkum oleh Noorhardiyanti (2005: 5) ada tiga tahapan

persepsi. Ketiga tahapan itu sebagai berikut.

a. Seleksi tahap stimulus yang datang dari luar melalui indra.
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b. Interprestasi yaitu proses pengorganisasian informasi, sehingga mempunyai

arti bagi seseorang.

c. Redaksi yaitu tingkah laku akibat interprestasi.

2.1.1 Proses Terjadinya Persepsi

Setiap individu dalam melakukan suatu persepsi akan melalui suatu proses atau

tahapan tertentu. Menurut Rahmat (1994: 50), proses terjadinya persepsi adalah

sebagai berikut.

“Objek yang menyentuh alat indera sehingga menimbulkan stimulus,
oleh alat penerima atau alat indera stimul ini akan diubah menjadi
energi syaraf  untuk disampaikan ke otak  stimuli akan diproses,
sehingga individu dapat memahami dan menafsirkan pesan atau objek
yang diterimanya maka pada tahap ini terjadi persepsi”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya persepsi

didahului oleh adanya objek yang diterima oleh alat indera, kemudian

diproyeksikan ke otak sehingga individu dapat menyadari dan memahami apa

yang telah diterimanya. Dengan kata lain, proses terjadinya persepsi mencakup

penerimanan stimulus (input) oleh alat indera. Melalui alat indera, objek atau

informasi akan diterima dan  kemudian akan  diundang  menjadi  impuls-impuls

saraf untuk disampaikan ke otak dengan bahasa yang mudah dipahami oleh otak

sehingga melalui alat inilah manusia dapat memperoleh pengalaman atau

pengetahuan baru

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Irwanto, dkk. (dalam Noorhardiyanti 2005: 6), persepsi dipengaruhi oleh

hal-hal berikut ini.
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a. Perhatian yang selektif, artinya rangsangan (stimulus) yang ahrus ditanggapi

tentang individu cukup memuaskan perhatian pada rangsangan tertentu saja.

b. Ciri-ciri rangsangan, artinya intensitas rangsangan paling kuat, rangsangan

yang bergerak atau dinamis lebih menarik perhatian untuk diamati.

c. Nilai-nilai kebutuhan, artinya antara individu yang satu dengan individu yang

lainnya tidak sama tergantung pada nilai hidup dan kebutuhan.

d. Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang

mempersepsi dunia sekitarnya.

Dari laporan tersebur dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan pandangan

atau tanggapan seseorang terhadap segala sesuatu objek yang diterimanya dan

memberikan arti atau gambaran terhadap objek tersebut dengan cara berbeda-

beda. Dengan demikain,   persepsi mempunyai sifat subjektif karena bergantung

pada kemampuan dan keadaan diri masing-masing, sehingga akan memungkinkan

peristiwa yang sama akan ditafsirkan berbeda oleh orang yang satu dengan yang

lainnya.

2.2       Variabel Proses Pembelajaran

2.2.1 Pengertian Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan salah satu tahapan penting dalam pembelajaran.

Proses pembelajaran ditempuh melalui prosedur yang sistematis dan sistemik.

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi

antara guru-siswa atau siswa dengan siswa dan komunikasi timbal balik yang

berlangsung dalam  situasi edukatif untuk  mencapai  tujuan  belajar (Rustaman,

2001).
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Pelaksanaan proses belajar mengajar adalah proses berlangsungnya belajar

mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah.

Pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka

menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan

pengajaran (Winarno Surachmad, 1983: 257). Sedangkan menurut Roy. R

Lefrancois seperti dikutip oleh Dimayati Mahmud (1989: 23), pelaksanaan

pengajaran adalah pelaksanaan strategi-strategi yang  telah dirancang untuk

mecapai tujuan pengajaran.

Di dalam proses pembelajaran dibutuhkan strategi-strategi yang baik dalam

melakukan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran

dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemp (1995). Dilain pihak Dick & Carey

(1985) menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan

prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan

hasil belajar pada siswa.

2.2.2     Tahapan pembelajaran

Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dalam prosesnya pengelolaan

tersebut harus diarahkan hingga menjadi suatu proses bermakna dan kondusif

dalam pembentukan kemampuan siswa. Oleh karena itu, kegiatan belajar selain

dikembangkan secara sistematis, efektif dan efisien juga perlu variasi kegiatan

sebagai alternatif untuk menumbuh kembangkan motivasi dan aktivitas siswa

dalam belajar.
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Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan peserta didik terlibat dalam sebuah

interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Dalam iteraksi itu peserta

didiklah yang lebih aktif, bukan guru. Keaktifan anak didik tentu mencakup

kegiatan fisik dan mental, individu dan kelompok. Oleh karena itu interaksi

dikatakan maksimal bila terjadi antara guru dengan semua peserta didikdengan

guru, antara peserta didik  dengan peserta didik,  perseta didik  dengan dirinya

sendidri, namun tetap dalam kerangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan

bersama (Fathurrohman,2011: 14-15). Dalam kerangka guru melaksanakan

pembelajaran dibutuhkan pendekatan, strategi, metode, teknik dan medi. Selain itu

guru adalah desainer/perancang pembelajaran sekaligus sebagai

pengelola/pelaksana pembelajaran, guru perlu memiliki pengetahuan dan

keterampilan dalam menyusun desain pembelajaran. Desain pembelajaran

merupakan alat untuk membantu guru  melaksanakan kegiatan pembelajaran

secara efektif dan efesien (Rohani 2004: 69)

Pembelajaran akan berlangsung efektif apabila terjadi interaksi antara guru dan

siswa. Pada pembelajaran guru bukanlah titik fokus dalam pembelajaran tersebut,

melainkan siswa harus ikut berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Maka

dalam pembelajaran juga terdapat aktivitas belajar siswa.

Menurut Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2011: 101) aktivitas belajar

digolongkan menjadi beberapa klasifikasi berikut ini:

1. Visual Activities, yang termasuk didalam misalnya, membaca, memerhatikan

gambar demontrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.
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2. Oral Activities, seperti, menyatakan merumuskan, bertanya memberi saran,

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

3. Listening Activities, sebagai contoh mendengarkan: urayan, percakapan,

diskusi, musik, pidato.

4. Wtiting Activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket

menyalin

5. Drawing Activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diangram.

6. Motor Activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan,

membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.

7. Mental Activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi mengingat,

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.

8. Emotional Activities, seperti misalnya, menaruh niat,merasa bosan, gembira,

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.

Berdasarkan ativitas belajar siswa yang diungkapkan dalam buku Sardiman di atas

Ativitas  belajar yang dilakukan  siswa pada pembelajaran  tari Sigeh Penguten

kelas X semester 1 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Way Tenong dalam

penelitian ini bertautan dengan hal berikut ini.

1. Visual activities, yaitu melihat. Dalam hal ini siswa terlihat dari pandangan

mata siswabahwa memrhatikan guru pada saat pembelajaran tari sigeh

penguten di dalam kelas.
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2. Listening activities, yaitu mendengarkan. Dala, hal ini siswa terlihat dalam

dan mendengarkan guru pada  saat pembelajaran tari sigeh penguten di

dalam kelas.

3. Motor activities, yaitu percobaan. Dalam hal ini siswa melakukan

percobaan dengan gerakan tubuh atau mencoba menari sesuai dengan motif

gerak yang diperagakan oleh guru pada saat pembelajaran tari sigeh

penguten bersama guru di dalam kelas.

4. Emotational activities, yaitu gembira dan semangat. Dalam hal ini siswa

terlihat gembira dan semangat dalam pembelajaran tari sigeh penguten di

dalam kelas. Ekspresi gembira dapat terlihat dari cara siswa yang tertawa

riang pada saat pembelajaran dan siswa bersemangat dapat terlihat dari

gerakan yang dilakukan oleh siswa tidak bermalas-malasan.

1. Kegiatan Pra dan Awal Pembelajaran

Kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran sering pula disebut dengan pra-

instruksional. Fungsi kegiatan tersebut utamanya adalah untuk menciptakan awal

pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses

pembelajaran dengan baik. Untuk memahami tentang kegiatan dan prosedur

dalam kegiatan awal pembelajaran, di bawah ini akan diuraikan tentang kegiatan

tersebut.

a. Menciptakan Kondisi Awal Pembelajaran

Proses pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila guru dapat

mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Kondisi belajar tersebut harus
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dimulai dari tahap pendahuluan atau awal pembelajaran. Upaya yang harus

dilakukan untuk mewujudkan kondisi awal pembelajaran yang baik di antaranya:

Menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Kondisi belajar dapat

dipengaruhi oleh sikap guru di depan kelas. Guru harus memperlihatkan sikap

yang menyenangkan supaya siswa tidak merasa  tegang, kaku bahkan takut.

Kondisi yang menyenangkan ini harus diciptakan mulai dari awal pembelajaran

sehingga siswa akan mampu melakukan aktivitas belajar dengan penuh percaya

diri tanpa ada tekanan yang dapat menghambat kreativitas siswa.

Guru mengecek kehadiran siswa. Untuk menghemat waktu dalam mengecek

kehadiran siswa dapat dilakukan dengan cara siswa yang hadir disuruh

menyebutkan siswa yang tidak hadir, kemudian guru menanyakan mengapa yang

bersangkutan tidak hadir? dan seterusnya.

Menciptakan kesiapan belajar siswa, kesiapan (readinees) belajar siswa

merupakan salah satu prinsip belajar yang sangat berpengaruh terhadap hasil

belajar siswa. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan guru dalam

menciptakan kesiapan dan semangat dalam belajar siswa, khususnya dalam awal

pembelajaran, alternatif yang perlu dilakukan guru di antaranya:

a. membantu atau membimbing siswa dalam mempersiapkan fasilitas/sumber

belajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar;

b.   menciptakan kondisi belajar untuk meningkatkan perhatian siswa dalam

belajar;

c. menujukan minat dan penuh semangat yang tinggi dalam mengajar;
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d.   mengontrol (mengelola) seluruh aktivitas siswa mulai dari awal

pembelajaran;

e. menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran dan menarik perhatian siswa;

f. menentukan kegiatan belajar yang memungkinkan siswa dapat

melakukannya.

Menciptakan Suasana Belajar yang Demokratis. Pada hakikatnya suasana belajar

yang demokratis dapat  dikondisikan melalui pendekatan proses belajar CBSA

(Cara Belajar Siswa aktif). Untuk menciptakan suasana belajar yang demokratis

guru harus membimbing siswa agar berani menjawab, berani bertanya, berani

berpendapat atau berani mengeluarkan ide- ide, dan berani memperlihatkan unjuk

kerja (performace). Suasana belajar yang demokratis harus dikondisikan sejak

awal pembelajaran, guru harus selalu memberikan kesempatan pada siswa untuk

melakukan kreativitas.

b. Melaksanakan Kegiatan Apersepsi

Penilaian awal atau pre tes tujuannya adalah untuk mengukur dan mengetahui

sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan dipelajari sudah dikuasai oleh

siswa. Kemampuan awal tersebut sebagai dasar untuk kelanjutan bahan pelajaran

yang harus dipelajari oleh siswa. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam

kegiatan apersepsi di antaranya.

 mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari

sebelumnya.
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 memberikan komentar terhadap jawaban siswa serta mengulas materi

pelajaran yang akan dibahas.

 membangkitkan motivasi dan perhatian siswa

2. Kegiatan Inti dalam Pembelajaran

Kegiatan inti dalam pembelajaran sangat memegang peranan penting untuk

mencapai  tujuan pembelajaran  maupun dalam membentuk  kemampuan siswa

yang telah ditetapkan. Proses kegiatan inti dalam pembelajaran akan

menggambarkan tentang penggunaan strategi dan pendekatan belajar yang

digunakan guru dalam proses pembelajaran, karena pada hakekatnya kegiatan inti

pembelajaran merupakan implementasi strategi dan pendekatan belajar.

Pada prinsipnya kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses

pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang

dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Langkah kegiatan inti yang perlu

dilakukan dalam pembelajaran secara sistematis sebagai berikut:

Memberitahukan tujuan atau garis besar materi dan kemampuanyang akan

dipelajari. Kegiatan paling awal yang perlu dilakukan guru sebelum membahas

pelajaran, adalah memberitahukan tujuan atau garis besar materi dan kemampuan

apa yang akan dipelajari siswa. Sehingga siswa menyadari dan mengetahui apa

yang harus dipelajari untuk mencapai tujuan tersebut.

Menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Dalam

tahapan ini guru perlu menyampaikan pada siswa tentang kegiatan belajar yang

bagaimana yang harus ditempuh siswa dalam mempelajari topik-topik maupun
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kemampuan tersebut. Efektivitas dan efisiensi belajar sangat dipengaruhi oleh

teknik belajar yang digunakan siswa.

Membahas materi/menyajikan bahan pelajaran. Pembahasan atau penyampaian

materi pelajaran harus mengutamakan aktivitas siswa, sehingga dalam prosesnya

guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Karena melalui

kegiatan  ini akan terjadi suatu proses perubahan tingkah laku, dari tidak

memahami menjadi memahami, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak

mampu menjadi mampu dan dari tidak terampil menjadi terampil.

c. Menyimpulkan Pelajaran.

Menyimpulkan pelajaran dirumuskan oleh siswa di bawah bimbingan guru.

Langkah  ini dalam  prosesnya sebagai teknik untuk penguatan  terhadap  hasil

belajar siswa secara menyeluruh. Kriteria yang harus diperhatikan dalam

menyimpulkan pelajaran di antaranya sebagai berikut.

a. Berorientasi pada acuan hasil belajar dan kompetensi dasar.

b. Singkat, jelas dan bahasa (tulis/lisan) mudah dipahami oleh siswa.

c. Kesimpulan tidak keluar dari topik yang telah dibahas.

d. Dapat menggunakan waktu sesingkat mungkin.

3. Kegiatan Akhir dan Tindak Lanjut Pembelajaran

Kegiatan akhir dalam pembelajaran tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk

menutup pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan

kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh berdasarkan pada
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proses dan hasil belajar siswa. Secara umum kegiatan akhir dan tindak lanjut

pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru di antaranya.

1) Menilai hasil proses belajar mengajar.

2) Memberikan tugas/latihan yang dikerjakan di luar jam pelajaran.

3) Memberikan motivasi dan bimbingan belajar.

4) Menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang dapat di lakukan siswa di luar
jam pelajaran.

5) Berdasarkan hasil penilaian belajar siswa, kemununtuk mgkinan siswa harus
diberikan program pembelajaran secara perorangan atau kelompok elaksanakan
program pengayaan dan atau perbaikan yang dilakukan di luar jam pelajaran.

Kegiatan akhir dan tindak lanjut harus dilakukan secara sistematis dan fleksibel,

sehingga dalam prosesnya akan dapat menunjang optimalisasi hasil belajar siswa.

Prosedur kegiatan yang perlu ditempuh, setelah melaksanakan kegiatan

pendahuluan dan kegiatan inti dalam pembelajaran, serta setelah menyimpulkan

pelajaran, maka langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh guru adalah

sebagai berikut:

Melaksanakan Penilaian Akhir, penilaian belajar dalam kegiatan akhir

pembelajaran (postest), tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana

kemampuan siswa setelah mengikuti pelajaran tersebut. Dalam prosesnya guru

dapat melaksanakan penilaian secara lisan yang ditujukan pada beberapa siswa

yang dianggap representatif (mewakili) seluruh siswa. Teknik lain yang dapat

digunakan adalah secara tertulis yang dikerjakan oleh siswa di rumah, kecuali

kalau waktunya memungkinkan dapat dilaksanakan di sekolah.
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a. Mengkaji Hasil Penilaian Akhir

Setelah melaksanakan kegiatan penilain guru harus mengkaji apakah hasil belajar

tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran?/Apakah tingkat ketercapaian siswa

dalam kelas/individu terhadap tujuan pembelajaran sudah mencapai pada

batas/tingkatan (persentase) minimal? Apabila  penilaian dilaksanakan secara

lisan, maka dalam tahapan ini guru perlu memutuskan secara spontan dalam

menganalisis/mengidentifikasi hasil belajar   tersebut. Kemudian gabungkan

dengan hasil penilaian proses, maka guru akan memperoleh gambaran kegiatan

tindak lanjut yang bagaimana yang harus diberikan pada siswa.

b. Melaksanakan Kegiatan Tindak Lanjut Pembelajaran.

Kegiatan tidak lanjut pembelajaran dilaksanakan di luar jam pelajaran, sebab

kegiatan akhir alokasi waktunya relatif sedikit. Tindak lanjut pembelajaran

esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Untuk itu, marilah

kita mengiingat kembali tentang kegiatan belajar perseorangan yang berkenaan

dengan pengayaan (enrichment) dan perbaikan (remidial). Adapun kegiatan-

kegiatan yang harus dikerjakan di antaranya.

 memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah;

 menjelaskan kembali bahan pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa;

 menugaskan pada siswa untuk membaca topik tertentu yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran; dan

 memberikan motivasi atau bimbingan belajar.
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c. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran

Dalam kegiatan akhir/tindak lanjut pembelajaran di antaranya guru harus

mengemukakan atau memberikan gambaran pada siswa tentang topik bahasan

atau kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Cara ini

perlu dilakukan untuk membimbing atau mengarahkan siswa dalam kegiatan

belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran. Dengan harapan siswa tersebut akan

mempelajari terlebih dahulu sebelum dibahas/dipelajari di sekolah.

d. Menutup Kegiatan Pembelajaran

Setelah guru mengganggap kegiatan akhir selesai dilaksanakan secara optimal dan

sesuai dengan waktu yang direncanakan, maka langkah selanjutnya guru harus

menutup pelajaran. Apabila jam pelajarannya yang paling akhir, maka harus

dibiasakan siswa menutup dengan berdoa.

2.3 Seni Tari

Tari sebagai bentuk seni tidak hanya sebagai ungkapan gerak. Tetapi telah

membawa nilai rasa irama yang mampu memberikan sentuhan rasa estetis. Seni

merupakan aktivitas khusus bukan sekedar ungkapan gerak yang emosional atau

mengungkapakan perasaan dalam wujud gerak tanpa arah dan tujuan atau hanya

menyalurkan kelebihan energi.

Kehadiran tari bermula dari rangsangan (stimulus)yang mempengaruhi organ

kinetik manusia. Dengan tujuan tertentu lahir sedagai sebuah perwujudan pola-

pola gerak yang bersifat konstruktif. Tari merupakan bentuk seni yang mempuyai

kaitan erat dengan konsep dan proses koreografis yang bersifat kreatif (Hidayat,

2005: 1-2).
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Seni tari dapat didekripsikan sebagai berikut:

Tari adalah susunan gerak beraturan yang  sengaja dirancang  untuk mencapai

kesan tertentu atau mentuk upaya yang mewujudkan keindahan susunan gerak dan

irama yang dibentuk dalam satuan-satuan komposisi Edy Sedyawati (dalam

Hidayat, 2005: 2). Tari adalah keindahan gerak badan manusia yang bergerak,

berirama, dan berjiwa atau keindahan bentuk anggota badan manusia yang

bergerak berirama, dan berjiwa harmonis (Kussudiardjo dalam Hidayat, 2005: 4).

Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak ritmis yang

indah (Soedarsono, 1978: 3) tari adalah gerak-gerak tubuh dan anggota-

anggotanya yang diatur sedemikian rupa sehingga berirama (Verkuyl dalam

Hidayat, 2005: 2). Tari adalah sebuah bentuk seni yang independen. Tari bisa ada

tanpa musik, pengiring, dekor atau peralatan pentas (Furqon, 2005: 15).

Seni Tari sebagai ekspresi manusia yang bersifat estetis yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam masyarakat yang penuh makna

(Hadi, 2007:13)   tari dalam dunia   pendidikan dikenal dengan istilah tari

pendidikan atau the education dance yakni merupakan pendekatan baru dalam

dunia tari di sekolah-sekolah umum. Pendekatan baru ini bukan bentuk suatu

tarian baru tetapi suatu konsep atau pandangan edukatif terhadap tari serta bidang

seni lainnya. Perkembangannya dirintis di Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Adapun Yulianti Parani ialah seorang dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang

mengenalkan tari pendidikan pada tahun 1084, mengartikan bahwa   tari

pendidikan berasal dari bahasa Inggris yaitu educational dance. Tari pendidikan

merupakan inovasi baru dalam praktik pendidikan seni. Sejalan dengan

perkembangan tersebut semakin tampak keragaman fungsi tari dalam kehidupan
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masyarakat. Tari tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau sarana pertunjukan,

tetapi tari juga berfungsi sebagai media pendidikan. Tari menjadi media untuk

mendidik siswa, mengembangkan kreatifitas dan sensitifitas, di mana dalam

kegiatan intruksionalnya sangat memperhatikan perkembangan kemampuan siswa

yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik.

2.3.1 Pengertian Tari Sigeh Penguten

Tari sigeh penguten berasal dari daerah Lampung merupakan salah satu tari

pelengkap ritual. Tari ini memunyai fungsi sebagai tari pembuka, ucapan selamat

datang, dan terima kasih dari tuan rumah kepada tamu yang hadir pada acara yang

diselenggarakannya. Tari sigeh penguten merupakan tari kelompok putri yang

penarinya berjumlah ganjil (5, 7, 9 dan seterusnya). Selain jumlah penari, ada

aspek lain yang menjadi ciri utama tari ini yang tidak terdapat pada tari-tari tradisi

lainnya yang ada di daerah Lampung yaitu properti tepak. Tepak adalah kotak

berwarna keemasan yang dibawa oleh salah seorang penari yang posisinya berada

paling depan. Properti ini berisi daun sirih yang akan diberikan pada salah seorang

tamu yang dianggap mewakili seluruh tamu yang hadir. Salah satu acara yang

sering menampilkan tari sigeh penguten adalah resepsi perkawinan dan

penyambutan tamu-tamu agung yang datang ke daerah Lampung.

2.3.2 Sejarah Tari Sigeh Penguten

Tari sigeh penguten memiliki berbagai versi mengenai asal-usulnya. Hilman

Hadikusuma dalam sebuah  buku yang  berjudul Masyarakat dan  Adat Istiadat

Lampung mengatakan, bahwa tarian ini dipengaruhi oleh tari gendhing sriwijaya
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yang berasal dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan dahulu merupakan tempat

berdirinya sebuah kerajaan yaitu Sriwijaya.

Pendapat lain mengatakan, bahwa tari ini diilhami oleh tari yang bernama tari

tepak yang berasal dari Mesuji Wiralaga. Mesuji Wiralaga adalah suatu wilayah

yang terletak di sebelah utara provinsi Lampung, berbatasan dengan provinsi

Sumatera Selatan. Pada saat itu daerah ini dipimpin oleh seorang pesirah yang

bernama Pangeran Muhammad Ali. Di wilayah  ini terdapat tari penyambutan

yang disebut tari tepak. Tari tepak ini konon yang menarikan adalah keluarga-

keluarga dari Pangeran Muhammad Ali. Penyajian tari ini diselenggarakan pada

upacara perkawinan adat, pengangkatan seorang pesirah, dan penyambutan tamu.

Tari tepak ini kemudian dikenal sebagai tari sembah (sigeh penguten). Sebelum

mengalami pembakuan, penyajian tari ini belum begitu menampakan ciri khas

daerah Lampung. Tahun 1989 diadakan pertemuan seluruh ketua adat yang ada di

daerah Lampung. Pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Wanita di daerah

Durian Payung Bandar Lampung ini bertujuan untuk membentuk identitas budaya

masyarakat Lampung. Saat itu tari sigeh penguten sudah ada, namun baik kostum

dan iringannya belum diseragamkan.

Pertemuan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan, bahwa tari sigeh penguten

merupakan identitas budaya masyarakat Lampung. Kesepakatan lain yang dicapai

adalah mengenai kostum yaitu baju kurung berwarna putih. Kain tapis sebagai

salah satu ciri daerah Lampung tetap digunakan. Properti utama yang digunakan

adalah sigeh (sirih) dan penguten (tepak). Hal ini menunjukkan bahwa budaya

menginang di kalangan masyarakat Lampung sangat kental.
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Gerak-gerak yang ada pada tari sigeh penguten kemudian dibakukan dengan tidak

menghilangkan gerak-gerak sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan

bentuk agar tidak ada perbedaan apabila seseorang melihat tari sigeh penguten di

wilayah satu dan yang lainnya di Provinsi Lampung.

2.3.3 Ragam Gerak Tari Sigeh Penguten

Gambar2.1Fose Gerakan
Lapah Tebeng

Pada Hitungan 1, 2, 3, dan 4
Lapah Tebeng merupakan         gerak

berpindah tempat. Jari tangan kanan ada di atas tangan kiri, posisi kedua tangan

ada di depan dada, ujung jari tengah menempel dengan ibu jari. Gerak ini dipakai

pada saat memasuki dan keluar area pertunjukan. Iringan yang dipakai untuk

mengiringi penari masuk dan keluar area pentas memiliki tempo yang cepat atau

disebut gupek.
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Gambar 2.2 Fose Gerak Selunag Mudik
Pada Hitungan 2 x 8

Seluang Mudik merupakan gerak transisi dari posisi berdiri menuju posisi level

rendah yaitu sikap jong simpuh. Pada saat penari melakukan gerak ini iringan

terdengar lirih.
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Gambar 2.3 Fose Gerak Merunduk

Pada Hitungan 1x4

Gambar 2.4 Fose Ragam Gerak Jong
Simpuh

Pada Hitungan 1x4

Gambar 2.5 Fose Ragam Gerak
Jong Silo Ratu

Pada Hitungan 1x8

Gambar 2.6 Fose Ragam Gerak
Jong Sembah

Pada Hitungan 1x8
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Gambar 2.7 Fose Proses Samber Melayang Level Rendah

Pada Hitungan 1x8

Gambar 2.8 Fose Proses Samber Melayang Level Tinggi

Pada Hitungan 1x8
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Gambar 2.9 Fose Ragam gerak Ngerujung ( kanan dan kiri) level rendah

Pada Hitungan 2x8
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Gambar 2.10 Fose Ragam gerak ngetir

Pada Hitungan 1x8

Gambar 2.11Fose Ragam gerak Makurancang

Pada Hitungan 1x8
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Gambar 2.12 Fose Gerakan Gubuh gakhang

Pada Hitungan 1x8

Gubuh Garang adalah gerakan maju ke depan, tetapi dilakukan secara perlahan,

posisi kaki mendak, arah hadap srong kanan dan kiri, posisi tangan menengadah

berada di depan dada, kemudian diturunkan berada di samping pinggang.

Gambar 2.13 Fose Ragam gerak Ngiyau biyas
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Pada Hitungan 1x8

Ngiyau Biyas adalah gerakan yang dilakukan dengan memutar bagian pergelangan

tangan, posisi badan mengadap ke kanan kemudian ke kiri. Gerakan ini

menyerupai orang yang sedang mencuci beras

Gambar 2.14 Fose Gerakan Ngerujung level tinggi

Pada Hitungan 1x8

Ngerujung adalah gerakan yang dilakukan pada pergelangan tangan. Gerakan

pertama dilakukan dengan cepat.Sedangkan gerakan kedua dilakukan dengan

lambat dan diikuti gerak kepala menghadap ke atas tangan kanan, kemudian ke

bawah tangan kiri Ngerujung level tinggi dilakukan dengan posisi berdiri namun

posisi kaki mendak.
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Gambar 2.15 Fose Gerak Sabung melayang
Pada hitungan 2x8

Gambar 2.16 Fose Ragam gerak Mempam Biyas

Pada Hitungan  1x8

Mempam Biyas adalah gerakan berpindah tempat, membentuk posisi berhadap-hadapan.

Posisi badan mendak, kedua tangan berada di samping daun telinga.
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Gambar 2.17 Fose Gerakan Ragam gerak Belah Huwi

Pada hitungan 1x8

Belah Huwi adalah gerak pergelangan tangan yang dilakukan ke arah dalam

dengan meluruskan kedua tangan di depan dada.

Gambar 2.18 FoseRagam gerak

Tolak tebeng
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Pada Hitungan 2x8

Tolak Tebeng dilakukan dengan teknik ngegiser sambil berpindah tempat ke sisi

kanan dan kiri.Arah posisi tangan dengan gerakan kaki berlawanan. Gerakan ini

digunakan untuk bertukar posisi antara penari yang sejajar dengannya.

Gambar 2.19 Fose Ragam gerak Lipetto

Pada Hitungan 2x8

Gerakan Lipetto menyerupai gerakan berputar namun tidak sekaligus, bertahap

dari pojok kanan kemudian pojok kiri dan di sertai dengan gerakan pergelangan

tangan(ukel).
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Gambar 2.20 Fose Ragam gerak Ngerujung level sedang

Pada Hitungan 1x8

1. Musik Pengiring Tari Sigeh Penguten

1. Nama alat musik: Seperangakat Talo balak (Kulintang);

2. Nama tabuhan: Gupek dan tari. Gupek adalah iringan yang memiliki tempo

yang cepat. Tari adalah iringan yang memiliki tempo yang lambat digunakan pada

pokok atau inti tari.

2. Properti Utama

a. Tepak

Tepak adalah kotak terbuat dari kuningan, digunakan sebagai tempat meletakkan

daun sirih dan perlengkapan untuk menginang. Tari sigeh penguten sebagai

gambaran sistem sosial dan budaya masyarakat Lampung sistem sosial berkenaan

dengan lingkungan sosial, yang muncul akibat adanya hubungan yang kompleks

antara manusia dan manusia lainnya. Sistem budaya atau sistem kultur merupakan
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abstraksi dari sistem sosial. Sebagai sistem sosial, pada tari sigeh penguten

banyak ditemui gerak menyembah dan merunduk sebagai bentuk tuan rumah

menghormati tamu yang datang.

b.   Daun Sirih

Daun sirih sebagai simbol penyangga kebudayaan. Kebudayaan lain yang terdapat

pada tari sigeh penguten adalah sistem kepercayaan yang ada di masyarakat

Lampung. Daun sirih dipercaya sebagai penolak bala oleh masyarakat setempat.

Hal ini biasa dihubungkan dengan keberadaan daun sirih pada tari sigeh penguten

yang disajikan pada awal acara. Dengan kata lain, bahwa makna dibalik sajian

tarian ini dimaksudkan agar acara tersebut lancar hingga selesai.

2.3.6 Busana Tari Sigeh Penguten.

Busana tari Sigeh Penguten meliputi, pakaian yang dikenakan untuk badan dan

perhiasan yang digunakan pada bagian kepala dan tangan.

a. Aksesoris yang dikenakan untuk kepala

Adapun aksesoris yang digunakan pada bagian kepala yaitu, terdiri dari: siger,

gaharu kembang goyang, subang giwir (anting), peneken. Siger merupakan

mahkota yang dipakai di kepala. Bentuk siger adalah seperti tanduk , terbuat dari

lembaran kuningan yang ditatah hias bertitik-titik rangkaian bunga.

Gaharu kembang goyang adalah aksesoris yang dipakai pada bagian kepala,

dipasang dibelakang siger, berupa mahkota kecil dan diatasnya dipasang hiasan

bunga-bunga kecil. Kemudian cara memakainya ditusukkan diatas sanggul atau
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rambut. Sanggul adalah rambut wanita yang terbuat dari rambut yang  dililit

dengan rambut tambahan dan di sanggul dengan dengan rajutan benang hitam

halus. Sebelum memakai sanggul rambut penari diikat dibentuk seperti gelungan,

setelah  itu  sanggul direkatkan  dengan rambut menggunakan  jepit lidi, agar

sanggul benar-benar menempel dengan rambut, tidak mudah terlepas.

Ronce kembang melati atau kembang melur, untaian bunga melati yang dikenakan

pada rambut dibagian atas sanggul (menutupi sanggul), yang melambangkan

kesucian seorang wanita (Kherustika,dkk, 2004:35). Untaian bunga melati

direkatkan pada sanggul dengan menggunakan jepit lidi.

Subang giwir (anting), Perhiasan anting-anting yang digantung pada anak daun

telinga, terbuat kuningan dan berbentuk pipih dan oada bagian bawah terdapat

umbai-umbai. Anting-anting dikenakan dengan cara ditusukan pada ujung daun

telinga bagian bawah. Peneken adalah perhiasan yang dikenakan melingkar

sepanjang dahi sebelum memakai siger. Bentuknya empat persegi panjang kedua

ujung meruncing terbuat dari kain bludru berwarna merah, bagian muka ditempel

ragam hias dari kuningan dan permata berbentuk bulat setengah lingkaran dan

bunga (Kherustika; 2004:34).

b. Pakaian dan Aksesoris yang Dikenakan untuk Badan

Adapun pakaian dan aksesoris yang dikenakan pada bagian badan, yaitu terdiri

dari: tapis pucuk rebung, baju kurung, bebe, selendang tapis, bulu srttei, kalung

buah jukum, kalung papan jajar, gelang burung, gelang kano, gelang bibit, dan

tanggai.
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Kain tapis sering dipakai masyarakat Lampung untuk menghadiri upacara-upacara

adat. Kain ini merupakan kain tenun yang salah satu bahan utamanya adalah

benang warna emas. Pada umumnya yang dipakai pada tari sigeh penguten kain

tapis berwarna dasar merah dan hitam. Kain tapis dipakai untuk menutup tubuh

bagian bawah yaitu dari pinggang diatas tumit kaki.

Baju kurung adalah pakaian wanita yang dibuat dari bahan tipis atau sutera. Pada

tepi baju bagian muka dan bawah atau lengan adakalanya dihiasi dengan rajutan

renda halus. Baju kurung digunakan penari pada bagian atas tubuh. Baju kurung

yang digunakan penari saat ini banyak yang diperbaharui, ada yang tanpa lengan,

ada juga yang memakai baju kurung lengan panjang.

Bebe terbuat  dari  sulaman  kain  satin sutra putih  dan  benang sutra putih  dan

benang sutra yang banyak menyerupai tali kemudian dijahit. Bentuk bebe

menyerupai bunga teratai. Bebe dipakai dengan cara direkatkan pada bagian bahu

di atas gelang burung.

Selendang tapis berbentuk persegi panjang, cara membuat ditenun dengan

menggunakan benang berwarna emas. Motif yang dibuat menyerupai motif yanga

da pada kain tapis. Cara memakainya dikalungkan kebahu, selendang ditarik lebih

panjang kearah bahu sebelah kanan. Pada bahu sebelah kiri selendang

diletakkanlebih pendek, kemudian dilingkarkan sampai kebelakang bahu, lalu

direkatkan dengan baju agar selendang tidak mudah bergeser pada saat menari.

Bulu serettei/Pending, ikat pinggang  wanita yang  terbuat dari  kain beludru

berlapis kain merah. Di bagian luarnya  dijaitkan/ditempel kuningan yang

berbentuk ragam hias bunga dan bertatahkan hiasan berupa bulatan kecil-kecil
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yang melingkar (Kherustika; 2004:35). Pada kedua ujung   bulu serttei

ditambahkan kain kecil dibentuk seperti tali, agar   penari lebih mudah

menggunakan dengan cara diikat di belakang pinggang.

Buah jukum adalah sejenis buah-buah kecil yang bundar dan beralaskan kain,

berbentuk bunga yang dirangkai dengan benang menjadi sebuah kalung panjang.

Biasanya dipakai melingkar mulai dari bahu ke bagian perut sampai ke belakang.

Buah-buah kecil itu dibuat dari bahan kuningan (Kherustika,dkk, 2004:32).

Warna emas banyak ditemukan pada aksesoris, karenawarna tersebut

menggambarkan bahwa Lampung mempunyai kekayaan yang melimpah baik dari

hasil bumi ataupun  kandungan mineral yang ada  di dalam tanah dan pasa

umumnya Sumatera disebutkan sebagai Swarna Bhumi (Kherustika,dkk,

2004:32). Hal ini dapat dibuktikan dengan pakaian pengantin di daerah Sumatera

yang sangat megah dan gemerlap, demikian juga untuk daerah Lampung termasuk

pada kostum tari sigeh penguten, berbagai jenis kalung yang tersusun dileher dan

berbagi perlengkapan yang   disandang   di dada, bahu ataupun pinggang

mempunyai makna  bahwa  manusia bertindak harus menuntut aturan sesuai

dengan tatanan kehidupan.

Kalung papan jajar merupakan kalung yang digantungkan di leher berbentuk

perahu bersusun, yang disusun ke bawah berjumlah 3 buah dengan ukuran yang

berbeda (Kherustika,dkk, 2004:31). Kalung papan jajar berfungsi untuk

memperindah bagian leher. Makna yang terkandung adalah merupakan symbol

dari kehidupan yang akan mereka arungi dan dilanjutkan secara turun termurun.
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Gelang burung, dibuat dari bahan kuningan, bentuk gelang pipih, bagian atas agak

lebar dan ditempel burung garuda sedang terbang. Dan dirangkai kain pengikatnya

dan diikatkan pada lengan kanan kiri atas di bawah bahu (Kherustika,dkk,

2004:32)

Gelang kano, gelang lengan yang dikenakan pada lengan atas dan pergelangan

tangan, terbuat dari bahankuningan yang berukir-ukir. Bentuknya bulat dan lebih

besar dari gelang biasa (Kherustika,dkk, 2004:33). Makna simbolis gelang kano

adalah dapat membatasai perbuatan dan berusaha selalu berbuat baik.

Gelang bibit, bentuk bulat pipih diberi ragam hias. Gelang bibit dipakai di lengan

kanan dan kiri di bawah gelang kano atau dipergelangan tangan (Kherustika,dkk,

2004:33).

Tanggai yang berjumlah 10 buah adalah properti yang dikenakan pada jari tangan.

Tanggai berfungsi untuk memperindah jari tangan. Cara memakainya dimasukan

pada masing-masing jari tangan satu persatu.


