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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

memengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem 

pembelajaran terdiri dari siswa, guru, tenaga lainnya, misalnya tenaga 

laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide 

dan film, audio dan video tipe. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan 

kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan 

metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. (Hamalik, 

2012: 57) 

Terdapat tiga ciri khas yang terkandung dalam pembelajaran : 

1. Rencana, ialah penataan, ketenagaan, material, dan prosedur, yang merupakan 

unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu rencana khusus. 

2. Kesalingtergantungan, antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi 

dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial, dan masing-masing 

memberikan sumbangannya kepada sistem pembelajaran. 
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3. Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. 

Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia dan 

sistem yang alami (natural). Sistem yang dibuat oleh manusia, seperti: sistem 

transportasi, sistem komunikasi, sistem pemerintahan, semuanya memiliki 

tujuan. Sistem alami (natural) seperti sistem ekologi, sistem kehidupan hewan, 

memiliki unsur-unsur yang saling ketergantungan satu sama lain disusun 

dengan rencana tertentu, tetapi tidak mempunyai tujuan tertentu. Tujuan 

sistem menuntun proses merancang sistem. Tujuan utama sistem pembelajaran 

agar siswa belajar. Tugas seorang perancang sistem ialah mengorganisasi 

tenaga, material, dan prosedur agar siswa belajar secara efisien dan efektif. 

Dengan proses mendesain sistem pembelajaran, perancang membuat 

rancangan untuk memberikan kemudahan dalam upaya mecapai tujuan sistem 

pembelajaran tersebut (Hamalik, 2012: 66). 

Guru memiliki peranan sumbangsih kepada siswa dalam proses belajar dan 

menyelenggarakan pengajaran dalam pembelajaran seni tari di dalam kelas. 

Proses belajar mengajar yang merupakan inti dari proses formal di sekolah di 

dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen pengajaran. Komponen-

komponen itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu : 

1. Guru, 

2. Isi atau materi pelajaran,  

3. Siswa. 

Interaksi antara ketiga komponen utama melibatkan sarana dan prasarana, seperti 

metode, media, dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi  
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belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Dengan demikian, guru yang memegang peranan sentral dalam 

proses belajar mengajar, setidak-tidaknya menjalankan tiga macam tugas utama, 

yaitu merencanakan, melaksanakan pengajaran, dan memberikan balikan (Ali,  

2008: 4).  

 

1.2 Peranan Guru 

Mendidik, mengajar dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu 

profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak 

didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan 

menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik (Djamarah, 2010: 

37). Sehubungan dengan fungsinya sebagai “pengajar”, “guru” dan 

“pembimbing”, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Peranan 

guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan 

dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa (yang terutama), sesama guru, 

maupun dengan staf yang lain. Dari berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar 

dapat dipandang sebagai sentral bagi peranannya, sebab baik disadari atau tidak 

bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk 

menggarap proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan siswanya (Sardiman, 

2012: 143). 
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Peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. 

1) Korektor 

Guru sebagai korektor yaitu harus mampu membedakan nilai yang baik dan nilai 

yang buruk. Kedua nilai ini mungkin telah ada di dalam masing-masing siswa, 

karena latar belakang yang mereka miliki. Hal yang harus dilakukan seorang guru 

guna melaksanakan peranannya sebagai korektor adalah mempertahankan nilai 

yang baik yang dimiliki siswa dan mampu menghilangkan nilai yang buruk yang 

ada pada siswa, apabila guru membiarkan siswanya memiliki nilai yang buruk, 

maka itu berarti guru tersebut telah mengabaikan peranannya sebagai seorang 

korektor (Djamarah, 2010: 43-44).  

2) Inspirator 

Guru sebagai inspirator harus memberikan petunjuk dan inspirasi kepada siswa. 

Persoalan belajar selalu dihadapi oleh siswa, oleh karena itu guru memberikan 

petunjuk tentang cara belajar yang baik, tidak harus teori-teori saja, melainkan 

solusi untuk melepaskan siswa dari masalah belajar yang dihadapi siswa 

(Djamarah, 2010: 44). 

3) Informator 

Guru sebagai informator yaitu sebagai pemberi informasi bagi siswa. Guru harus 

dapat memberikan siswa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang 

terkait dalam masing-masing mata pelajaran. Informasi yang baik dan efektif 

sangat dibutuhkan oleh siswa, selain itu kesalahan informasi juga dapat menjadi  
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racun bagi siswa. Informator yang baik adalah guru yang memberikan informasi 

sesuai dengan kebutuhan siswa, dan menjadi informator yang mengabdi untuk 

anak didik (Djamarah, 2010: 44). 

4) Organisator 

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal 

pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat 

mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa (Sardiman, 2012: 

144). Peranan guru yang di mana guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan 

akademik, seperti tata tertib, penyusunan kalender akademik, dan bahan ajar serta 

perangkat mengajar. Semuanya diorganisasikan, sehingga dapat mencapai 

efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri anak didik (Djamarah, 2010: 45).  

Peranan guru sebagai organisator meliputi pembuatan Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pebelajaran 

(RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), 

Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, 

materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

5) Motivator 

Guru hendaknya dapat memberikan motivasi, dalam upaya menganalisis latar 

belakang siswa yang malas belajar maupun ketika siswa menurun prestasinya.   
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Motivasi dapat efektif apabila bila dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan 

siswa (Djamarah, 2010: 45). Peranan guru sebagai motivator juga penting artinya 

dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar 

siswa. Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta 

reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya 

(aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi dinamika di dalam 

proses belajar mengajar. Dalam semboyan pendidikan di Taman Siswa sudah 

lama dikenal dengan istilah “ing madya mangun karsa”. Peranan guru sebagai 

motivator ini sangat penting dalam interaksi belajar mengajar, karena menyangkut 

esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut 

performance dalam arti personalisasi dan sosialisasi diri (Sardiman, 2012: 145) 

6) Inisiator 

Guru sebagai inisiator dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan pendidikan dan 

pengajaran. Sebagai inisiator guru sebaiknya mengikuti perkembangan zaman 

dalam menggunakan keterampilan media pendidikan dan pengajaran. Hal ini 

dimaksudkan agar interaksi edukatif dapat berkembang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Djamarah, 2010: 45-46). Guru 

dalam hal ini juga sebagai pencetus ide-ide merupakan ide kratif yang dapat 

dicontoh oleh anak didiknya. Jadi termasuk pula dalam lingkup semboyan “ing 

ngarso sung tulodo” (Sardiman, 2012: 145). 
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7) Fasilitator 

Guru sebagai fasilitator diharapkan dapat menyediakan fasilitas-fasilitas guna 

memberikan kemudahan dalam kegiatan belajar. Lingkungan belajar yang tidak 

menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang 

berantakan, serta fasilitas belajar yang kurang memadai, mengakibatkan siswa 

malas belajar. Oleh karena itu, diharapkan guru mampu menjadi fasilitator yang 

baik, guna memberikan kenyamanan kepada siswa dalam belajar (Djamarah, 

2010: 46). Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan 

fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya saja dengan 

menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa serasi dengan 

perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara 

efektif. Hal ini bergayut dengan semboyan “Tut Wuri Handayani” (Sardiman, 

2012: 146). 

8) Pembimbing 

Guru dalam peranannya sangat penting menjadi seorang pembimbing. Guru 

diharapkan mampu memberikan bimbingan agar supaya anak menjadi mandiri. 

Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

potensi dirinya (Djamarah, 2010: 46). 

9) Demonstrator  

Pada interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat dipahami dengan baik. 

Oleh karena itu, guru diharapkan mampu memeragakan apa yang diajarkan,  
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sehingga apa yang guru inginkan sesuai dengan kemauan siswa, tidak terjadi 

kesalahan pengertian antara guru dan siswa. Tujuan pengajaran pun dapat tercapai 

dengan efektif dan efisien (Djamarah, 2010: 46-47). Guru hendaknya menguasai 

bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya dan mengembangkannya, 

karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa. 

Sebagai pengajar ia harus membantu perkembangan siswa untuk dapat menerima, 

memahami, serta menguasai ilmu pengetahuan. Untuk itu guru hendaknya 

menyampaikan fakta-fakta atau cara-cara secara tepat dan menarik kepada siswa, 

sehingga penyampaian materi pelajaran oleh siswa dapat lebih optimal (Rusman, 

2012: 62). 

10) Pengelola Kelas 

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik 

untuk menunjang jalannya interaksi edukatif di dalam kelas. Maksud dari guru 

sebagai pengelola kelas hendaknya guru dapat menciptakan suasana kelas yang 

baik agar anak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk 

belajar di dalamnya (Djamarah, 2010: 47). Guru sebagai pengelola kelas 

hendaknya mampu melakukan penanganan pada kelas, karena kelas merupakan 

lingkungan yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar 

kegiatan pembelajaran terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. Pengawasan 

terhadap lingkungan itu turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut 

menjadi lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik adalah yang bersifat 

menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman, dan  
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kepuasan dalam mencapai tujuan. Kualitas dan kuantitas belajar siswa dalam 

kelas bergantung pada banyak faktor, antara lain ialah guru, hubungan pribadi 

antara siswa dalam kelas, serta kondisi umum dan suasana di dalam kelas. Tujuan 

umum mengelola kelas ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk 

berbagai kegiatan pembelajaran agar mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan 

tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan 

siswa bekerja dan belajar serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang 

diharapkan (Rusman, 2012: 63). 

11) Mediator 

Sebagai mediator, guru dapat diartikan sebagai penengah dalam proses belajar 

anak didik. Diharapkan guru mampu menjadi pengatur lalu lintas jalannya diskusi. 

Apabila dalam diskusi terdapat kendala masalah, maka guru diharapkan mampu 

menjadi mediator untuk membantu menganalisis permasalahan. Guru sebagai 

mediator juga dapat diartikan sebagai penyedia media (Djamarah, 2010: 47). 

12) Supervisor 

Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara tepat dan 

akurat terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi harus guru kuasai 

dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar 

menjadi lebih baik. Untuk itu kelebihan yang dimiliki supervisor bukan hanya 

karena posisi atau kedudukan yang ditempatinya, akan tetapi juga karena 

pengalamannya, pendidikannya, kecakapannya, atau keterampilan-keterampilan  
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yang dimilikinya, atau karena memiliki sifat-sifat kepribadian yang menonjol 

daripada orang-orang yang disupervisinya. Dengan semua kelebihan yang 

dimiliki, ia dapat melihat, menilai atau mengadakan pengawasan terhadap orang 

atau sesuatu yang disupervisi (Djamarah, 2010: 48). 

13) Evaluator  

Sebagai seorang evaluator, guru diharapkan dapat memberikan penilaian yang 

menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik lebih 

menyentuh kepada aspek kepribadian anak didik, yakni aspek nilai (value). 

Sebagai evaluator, guru tidak hanya memiliki produk (hasil belajar), tetapi juga 

menilai proses (jalannya pengajaran) (Djamarah, 2010 : 48). 

2.3 Seni Budaya 

Seni budaya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi 

segala aspek kehidupan. Pada mata pelajaran seni budaya, aspek budaya tidak 

dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Oleh karena itu, mata  

pelajaran seni budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis 

budaya. Berdasarkan UU No 21 tahun 2006 tentang Standar Isi, pendidikan seni 

budaya dan keterampilan diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, 

dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan siswa, yang terletak pada 

pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan 

berapresiasi melalui pendekatan: “belajar dengan seni,” “belajar melalui seni” dan  
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“belajar tentang seni.” Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain. 

Bidang seni rupa, musik, tari, dan teater memiliki kekhasan tersendiri sesuai 

dengan kaidah keilmuan masing-masing. 

Pada pendidikan seni budaya, aktivitas berkesenian harus menampung kekhasan 

tersebut yang tertuang dalam pemberian pengalaman mengembangkan konsepsi, 

apresiasi, dan kreasi. Semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, 

prinsip, proses, dan teknik berkarya dalam konteks budaya masyarakat yang 

beragam.  

Mata pelajaran seni budaya bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai 

berikut : 

1. Memahami konsep dan pentingnya seni budaya 

2. Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya 

3. Menampilkan kreativitas melalui seni budaya 

4. Menampilkan peran serta dalam seni budaya dalam tingkat lokal, regional, 

maupun global. 

Mata pelajaran seni budaya meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan 

sebagainya. 

2. Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan 

alat musik, apresiasi karya musik  
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3. Seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan 

tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. 

4. Seni teater, mencakup keterampilan, olah tubuh, olah pikir, dan olah suara 

yang pementasannya memadukan unsur seni musik, seni tari dan seni peran.  

2.4 Seni Tari 

Tari merupakan salah satu cabang seni yang diekspresikan melalui ungkapan 

gerak. Gerak-gerak yang diuntai dalam sebuah tarian merupakan ekspresi sang 

seniman sebagai alat komunikasi kepada orang lain, sehingga orang lain yang 

menikmatinya memiliki kepekaan terhadap sesuatu yang ada dalam dirinya 

maupun yang terjadi di sekitarnya (Syafii, 2000 dalam Zakarias Soetedja dkk, 

2009: 2.3.1). Tari merupakan seni gerak yang termasuk ke dalam seni visual yang 

dimana dapat dinikmati melalui indera penglihatan. Gerakan yang dimaksud 

adalah gerakan yang telah distilirisasi dan didistorsi, sehingga bukan merupakan 

tarian yang hanya gerak sembarangan. Pembelajaran seni tari di sekolah bertujuan 

untuk melatih sensori motorik, melatih kepekaannya dan mengkoordinasikan 

antara gerakan dan bunyi, menginterpretasikan pengalaman disekitarnya dalam 

gerak dan sebagainya. Memelajari seni tari itu berarti merupakan suatu sarana 

untuk mengenal dan melestarikan jenis-jenis tarian yang ada di daerah.  

2.5 Tari Bedana 

Dari sekian banyak ragam dan bentuk tari tradisional yang hidup dan berkembang 

di daerah Lampung, sekaligus merupakan pencerminan tata kehidupan masyarakat 

yang harus dipelihara, dibina, dan dikembangkan adalah tari Bedana. Tari Bedana  
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merupakan tari tradisional kerakyatan daerah Lampung yang mencerminkan tata 

kehidupan masyarakat Lampung sebagai perwujudan simbolis adat istiadat, 

agama, etika yang telah menyatu dan kehidupan masyarakat. Menurut sejarah, 

diperkirakan tari Bedana ini hidup berkembang di daerah Lampung seiring 

dengan masuknya agama islam. Sehingga tidak mengherankan jika di daerah lain 

di Indonesia banyak memiliki kesamaan baik ragam maupun geraknya, yang juga 

memiliki fungsi yang sama pula, yaitu sebagai tari pergaulan.  

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

ini terkenal dengan tari Zapin atau Jepen. Sedangkan di daerah Sumatera Selatan 

dan Bengkulu di kenal dengan tari Dana. Di Indonesia bagian timur, seperti Jawa 

Timur dan Nusa Tenggara Barat bahkan Maluku, tari ini dikenal dengan nama tari 

Dana-Dini. Dari penjelasan di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan tari Bedana adalah: 

1. Tari tradisional kerakyatan yang telah berakar dirasakan sebagai suatu hasil 

budaya bernapaskan Islam, yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya, 

sebagai suatu simbol tradisi yang luas tentang pandangan hidup serta alam 

lingkungan yang ramah dan terbuka. 

2. Merupakan kesenian rakyat yang akrab dan bersatu serta mengandung nilai 

budaya yang dapat dijadikan cara dalam menginterpretasikan pergaulan, 

persahabatan, kasih sayang yang tulus dan dapat diterima oleh pewaris 

generasi ke generasi (Junaidi dkk, 1996: 3-4). 
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1. Musik Pengiring Tari Bedana 

Untuk mengiringi musik tari Bedana masih digunakan alat musik tradisional yang 

sederhana walaupun tidak menutup kemungkinan dipakainya alat musik sebagai 

musik tambahan atau sarana untuk menunjang, selama tidak mengurangi nilai dan 

ciri khas daerah Lampung. Alat musik pengiring tari Bedana yang lazim dipakai, 

yaitu alat musik gambus lunik, ketipung, karenceng, gong kecil, alat musik 

tambahan seperti biola dan acordion, serta vokalis (Junaidi dkk, 1996: 5-7). 

2. Lagu Pengiring Tari Bedana 

Lagu dalam tari Bedana merupakan suatu keharusan, karena disamping 

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

panduan untuk perubahan gerakan atau komposisi tari. Seperti yang telah 

diuraikan terdahulu, bahwa lagu-lagu yang mengiringi tari Bedana adalah lagu-

lagu yang bersifat gembira yang bersumber dari sagata, adi-adi, wayak atau 

pantun (pattun) seperti lagu penayuhan, lagu mata kipit, lagu bedana dan lain-lain. 

(Junaidi dkk, 1996: 7-8). 

3. Busana, Tata Rias dan Ragam Gerak Tari Bedana 

Tabel 2.1 Busana dan Aksesoris Tari Bedana 

Pria Wanita 

1. Kikat akinan/peci sebagai 

ikat kepala 

2. Kawai teluk belanga/belah 

buluh 

3. Kain bidak 

gantung/betumpal sebatas 

lutut 

4. Bulu sarattei/bebiting 

1. Penekan Rambut 

2. Belattung tebak/sanggul malang 

3. Gaharu kembang goyang/sual kira 

4. Kembang melati/kembang melur 

5. Subang giwir/anting-anting 

6. Buah jukum/bulan temanggal 

7.  Bulan serattei/bebitting 

8. Gelang Kano/gelang bibit 

9. Kawai kurung 

10. Tapis/betuppal 
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Tabel 2.2 Ragam Gerak Tari Bedana 

 

 

No Ragam 

Gerak 
Uraian Gerak Foto 

    

1 

Tahtim/

Tahto/

Ngesit 

1. Kaki kanan 

melangkah ke 

depan pandangan 

ke depan gerakan 

tangan kimbang. 

2. Kaki kiri 

melangkah ke 

depan kemudian 

pandangan ke 

depan. 

3. Kaki kanan 

melangkah ke 

depan setengah 

meloncat, kaki kiri 

diangkat 

4. Balik badan kearah 

kiri dengan kaki 

kiri di depan. 

5. Kaki kanan 

melangkah ke 

depan setengah 

meloncat dan kaki 

kiri diangkat 

kemudian 

pandangan ke  

bawah. 

6. Balik badan ke arah 

kiri dengan kaki 

kiri diangkat 

kemudian 

pandangan serong 

ke bawah dengan 

tangan kimbang 

7. Maju kaki kiri 

badan merendah 

kemudian 

pandangan ke 

depan. 

8. Menarik kaki kanan 

ke sebelah kaki kiri 

dalam posisi jijit 

(perempuan ) 

 

                  ( 1 )   

 

 

 

 

 

 

 

 

           ( 1 )              ( 2 )              ( 3 )                                      

 

 

        

           

 

 

 

 

 

                     

 

             ( 4 )                ( 5 )           ( 6 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   (7)                            ( 8 ) 
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No Ragam 

Gerak 
Uraian Gerak Foto 

2 

 

Khesek 

Gantung 

1. Langkah kaki 

kanan ke depan   

2. Langkah kaki kiri 

ke depan 

3. Ayun kaki kanan 

geser ke samping 

kanan 30 derajat , 

kepala menghadap 

kearah kanan                    

4. Tarik kaki kanan 

merapat kaki kiri 

(angkat)                                           

(Gerak kaki kanan 

bisa dilakukan 

dengan kaki kiri 

atau sebaliknya 

gerak tangan 

berkelai ) 

 

 

                  

 

 

 

 

                                       

 

 

 

               ( 1 )                         ( 2 ) 

                               

 

 

 

      

 

 

 

 

 

         ( 3 )                                  ( 4 )            

3 Khesek 

Injing 

1. Langkah kaki 

kanan      

2. Langkah kaki kiri       

3. Mengangkat kaki 

kanan diletakkan 

sebelah kanan 

kaki kiri jinjit 

(badan merendah)  

dan kepala 

menunduk                              

4. Hitungan 4 

mengayun kaki 

kanan ke samping 

kanan 30 derajat 

(gerak tangan 

berkelai) 

 

 

 

                                

 

 

 

              

          ( 1 )                                 ( 2 ) 

                                    

 

 

                                                   

               

 

           ( 3 )                                ( 4 ) 
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No Ragam 

Gerak 
Uraian Gerak Foto 

4 Jimpang  1. Langkah kaki 

kanan tangan 

kimbang         

2. Langkah kaki kiri, 

tangan kimbang 

3. Mundur kaki 

kanan tangan 

kimbang             

4. Langkah kaki kiri 

ke kiri (gerak 

tangan kimbang)                                    

5. Langkah kaki 

kanan                

6. Putar kaki kiri ke 

samping kiri            

7 

7. Diikuti kaki kanan 

balik putar ke 

kanan (sembokh)                                  

8. Angkat kaki kiri 

ke samping kiri 

kaki kanan dengan 

pasti kaki kiri 

jinjit (Gerak angan 

kimbang) 

 

 

 

 

 

 

\                                  

 

 

 

 

 

          ( 1 )              ( 2 )              ( 3 ) 

                  

           ( 4 )                ( 5 )                ( 6 ) 

 

 

 

 

 

 

                        ( 7 )                   ( 8 ) 
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No Ragam 

Gerak 
Uraian Gerak Foto 

5 Humbak 

Muloh 

1. Kaki kanan 

melangkah ke arah 

kanan,  

2. Kaki kiri melangkah 

mengikuti dengan 

alunan lalu berjinjit 

3&4 Mengulangi  

kembali gerak 

pada hitungan ke-1 

dan ke-2 

 

 

 

 

 

 

 

       ( 1 )                  ( 2 )                ( 3 ) 

   

 

 

 

 

 

       ( 4 )                 ( 5 )               ( 6 ) 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 ( 7 )                   ( 8 ) 
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No Ragam 

Gerak 
Uraian Gerak Foto 

6 Ayun 1. Langkah kaki kanan,  

2. Langkah kaki kiri ke 

arah diagonal kanan,  

3. Mundur kaki kanan, 

4. Angkat kaki kiri lalu 

diayunkan 

 

Ket :Sikap tangan pada 

ragam ini yaitu kimbang 

dengan sikap mengepal 

akan tetapi lemah 

gemulai dan tersenyum. 

Ragam gerak ayun 

mempunyai ketepatan 

empat hitungan ke arah 

kanan kemudian ke arah 

kiri. 

 

 

 

 

 

        ( 1 )             ( 2 )                ( 3 ) 

 

                                          

 

                    

 

 

        ( 4 )              ( 5)                  (6) 

 

               ( 7 )                      ( 8)                
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No Ragam 

Gerak 
Uraian Gerak Foto 

7 Ayun 

Gantung  

1. Langkah kaki 

kanan, 

2. Langkah kaki kiri 

ke arah diagonal 

kanan,  

3. Mundur kaki kanan, 

4. Angkat kaki kiri 

lalu diayunkan, 

diayunkan ke 

bawah dan ke atas 

sebanyak dua kali. 

 

 

 

 

                                        

                                     

       ( 1 )             ( 2 )            ( 3 ) 

                

 

 

 

 

 

      ( 4 )            ( 5 )                ( 6 ) 

 

 

 

 

 

 

                    

                       ( 7 )            ( 8 ) 
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No Ragam 

Gerak 
Uraian Gerak Foto 

8 Belitut 1. Langkah kaki 

kiri menyilang 

kaki kanan ke 

samping kanan,  

2. Kaki kanan 

membuka ke 

samping kanan, 

3&4Mengulang 

gerakan 

hitungan ke-1 

dan ke-2,  

5. Langkah kaki 

kiri ke arah kiri,  

6. Langkah kaki 

kanan berputar 

ke arah kiri, 

7. Langkah kaki 

kanan,  

8. Jinjit kaki kiri di 

samping kaki 

kanan, sikap 

badan mendak, 

kemudian diikuti 

gerakan ke 

samping kiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

(1)            (2)                   (3) 

 

 

 

 

 

 

            (4)               (5)                   (6) 

 

 

 

 

 

 

 

                   (7)                    (8) 
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No Ragam 

Gerak 
Uraian Gerak Foto 

9 Gelek 1. Angkat lalu 

mengayunkan 

kaki kanan ke 

atas,  

2. Langkah kaki 

kanan,  

3. Langkah kaki 

kiri,  

4. Langkah kaki 

kanan membuka 

ke arah kanan, 

5. Mundur kaki 

kiri,  

6. Langkah kaki 

kanan menyilang 

kaki kiri depan 

7. Langkah kaki 

kiri,  

8. Kaki kanan 

merapat kaki kiri 

kemudian 

berjinjit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

(1)                  (2)                   (3) 

 

 

 

 

 

 

            (4)               (5)                  (6) 

 

 

 

 

 

               (7)                         (8) 

(Foto, Ilham: 2013) 
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2.6 Aktivitas Siswa dalam Belajar 

Banyak jenis aktivitas siswa yang dapat dilakukan dalam belajar di sekolah. 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya menerangkan dan membaca. Beberapa aktivitas 

siswa yang akan dinilai guna menunjukkan peranan guru dalam mempengaruhi 

aktivitas siswa dalam pembelajaran tari Bedana sebagai berikut. 

1. Visual Activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan, orang lain. Visual 

activities ditunjukkan dengan aktivitas siswa yang memerhatikan penjelasan 

guru ketika guru menerangkan materi tari Bedana. 

2. Oral Activities, ditunjukkan dengan aktivitas siswa yang aktif dalam 

menjawab maupun bertanya serta mengeluarkan pendapat tentang 

pembelajaran tari Bedana di kelas.  

3. Motor Activites, ditunjukkan dengan aktivitas siswa yang melakukan 

percobaan menggerakkan ragam gerak tari Bedana yang telah diajarkan oleh 

guru. 

4. Emotional Activites, aktivitas siswa diilihat dari minatnya dalam pembelajaran 

tari Bedana di kelas. Dan dapat dilihat pula tentang aktivitas siswa yang 

senang, semangat, bergairah, berani, tenang atau bahkan gugup dalam 

pembelajaran tari Bedana di kelas (Sardiman, 2012: 101). 
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2.7 Evaluasi Hasil Belajar Siswa 

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh 

mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai (Ralph 

Tyler dalam Siregar dan Nara, 2010: 143). 

Tes hasil belajar digolongkan ke dalam unjuk kerja maksimum yang digunakan 

untuk menentukan kemampuan perorangan siswa. Prosedur unjuk kerja 

maksimum ditekankan pada seberapa bagus penampilan individu ketika mereka 

termotivasi untuk memperoleh skor setinggi mungkin (Cronbach dalam Siregar 

dan Nara, 2010: 156). 

 

 


