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ABSTRAK 

 

PEMBELAJARAN TARI KREASI LAMPUNG DENGAN KONSEP 

KOREOGRAFI MELALUI MEDIA AUDIOVISUAL DI SMP NEGERI 1 

BANJAR MARGO KABUPATEN TULANG BAWANG 

 

Oleh 

I Wayan Jastra 

 

 

Rumusan masalah pada penelitian  ini adalah “Bagaimana  proses dan hasil 

pembelajaran tari kreasi Lampung dengan konsep koreografi melalui media 

audiovisual di Ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Banjar Margo kabupaten 

Tulang Bawang?” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses dan hasil 

pembelajaran tari kreasi Lampung dengan konsep koreografi melalui media 

audiovisual di Ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten 

Tulang Bawang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan 

dalam penelitian adalah pembelajaran, tari kreasi Lampung, media audiovisual, 

dan koreografi. Sumber data pada penelitian ini adalah guru dan 17 siswa di 

esktrakurikuler.Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara, 

dokumentasi tes praktik dan nontes. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, display data, dan 

vertifikasi data. Proses pembelajaran tari kreasi Lampung melalui media 

audiovisual dilakukan dengan 4 tahap koreografi: tahap pertama audiovisual, 

tahap kedua eksplorasi, tahap ketiga improvisasi dan  tahap keempat 

pembentukan. Hasil pembelajaran tari kreasi Lampung dengan konsep 

koreografi mendapatkan nilai 69; kategori “cukup”. 

Kata kunci: audiovisual, koreografi, pembelajaran, tari kreasi Lampung,  
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LEARNING CREATION DANCE LAMPUNG WITH CHOREOGRAPHY 

CONCEPT THROUGH AUDIOVISUAL MEDIA IN SMP NEGERI 1 

BANJAR MARGO KABUPATEN TULANG BAWANG 

BY 

I WAYAN JASTRA 

 

Abstract 

 

The aim this research was to observe the process and learning outcomes of 

Lampung creation dance with a choreography concept through audiovisual in 

extracurricular SMP Negeri 1 Banjar Margo Tulang Bawang. Observation, 

interview, documentation, testing practices, and non test used as data collection 

techniques of this study. In learning process of Lampung creation dance, 

through audiovisual media it was done by assessing three aspects such as 

creation of emotions that make the students are able to create six range of 

motions with different variation. On the appreciative of emotions, smile the 

looks so excessive, and the pattern of floor, the students are able to create seven 

of floor pattern, transition with the group.The results was showed the average 

value of 69 with enough category of “sufficient" 

 

Keyword: audiovisual, choreography, learning, Lampung creation dance. 
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MOTO 

Kalau engkau sadar akan-Ku, engkau akan melewati segala rintangan 

kehidupan yang terikat atas karunia-Ku. Akan tetapi, kalau engkau tidak 

bekerja dengan kesadaran seperti itu melainkan bertidak karena keakuan palsu, 

dan tidak mendengar-Ku engkau akan hilang. 

( Bhagavad gita Bab 18 sloka 58 ) 

 

 

 



ix 
 

 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan kerendahan hati, Astungkare untuk segala nikmat yang telah diberikan 

oleh Shyang Hyang Widhi Wase, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Tulisan ini dipersembahkan untuk: 

1. Memei dan Bape yang tak pernah lelah memberikan doa dan dukungan 

serta kasih sayang yang tulus; 

2. Keluarga tercinta, adik I Made Jaya Santike dan Komang Arya Bhudana, 

keluarga besar Memei dan Bape, yang telah memberikan doa, dukungan, 

dan motivasi yang tak pernah putus; 

3. Dwi Hadi Putra, terima kasih telah bersedia menjadi penyemangat, 

senantiasa menjadi rekan diskusi, dan atas doanya dalam kondisi yang 

dihadapi; 

4. Keluarga Dwi Hadi Putra telah memberikan sebuah kehidupan dan saya 

banyak belajar disana, dan memberikan ilmu yang luar biasa; 

5. Kepada paman saya, Pak Wayan Kria, yang telah membantu dalam 

segala hal seperti motivasi, semangat, dan mencari solusi dalam sebuah 

permasalahan; 

6. Kepada sahabat-sahabat Kadek Dewi Ani, Dewi Evitri, Erfan septian 

dan Putri Afriyani,yang selalu setia menjadi penyemangat, tempat 

berbagi duka, dan suka; 

7. I Made Jadmiko dan I Wayan Julianto, rekan satu kamar yang selalu 

mendegarkan keluh kesah yang dihadapi selama penyusun skripsi ini; 

8. Keluarga besar program studi Pendidikan Seni Tari Universitas 

Lampung; 

9. Almamater tercinta, Kampus Hijau, Universitas Lampung. 

 

 

 



x 
 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wase, karena atas 

asung kerta anugrah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pembelajaran tari kreasi Lampung dengan konsep koreografi melalui 

media audiovisual di SMP Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan dan pengetahuan penulis 

terbatas, maka adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan terima kasih kepada. 

1. Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku pembimbing 1 atas kesediannya 

untuk memberikan motivasi di sela-sela kesibukan beliau sebagai Dekan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, menjadi tempat mencurahkan 

segala keluh kesah penulis, memberikan motivasi, bimbingan, saran, dan 

kritik dalam proses penyelesaian kuliah dan penyusunan skripsi; 

2. Ibu Susi Wendhaningsi, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II atas 

kesediaanya untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik 

dalam penyusunan skripsi ini; 

3. Agung Kurniawan. S.Sn., M.Sn., selaku ketua Program Studi Pendidikan 

Seni Tari dan selaku dosen pembahas atas kesedianya memberikan saran 

dan kritik dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi; 

4. Hasyimkan, S.Sn., M.A., selaku pembimbing akademik yang senantiasa 

memberikan nasihat, motivasi, dan arahan, selama penulis menempuh 

pendidikan di Universitas Lampung; 

5. Dr. MulyantoWidodo, M.Pd selaku ketua Jurusan Pendidikan Bahasa 

dan Seni FKIP Universitas Lampung; 

6. Dr. Muhammad Fuad, M.Hum selaku dekan FKIP Unila; 

7. Seluruh staf dan dosen Program Studi Pendidikan Seni Tari, terima kasih 

atas fasilitas, pelayanan dan motivasi yang kalian berikan yang sudah 

banyak membantu; 



xi 
 

 

8. I Made Adnyana minta, S.Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 

Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang; 

9. Seluruh staf, guru, dan peserta didik SMP Negeri 1 Banjar Margo 

Kabupaten Tulang Bawang yang menerima keberadan penulis selama 

penelitian; 

10. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan kasih 

sayangnya, terutama memei dan bape yang selalu memperjuangkan 

segalanya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi. 

 

Akhirnya, semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi guru, mahasiswa, dan 

masyarakat pada umumnya untuk menjadi panduan dalam materi pembelajaran 

tari kreasi Lampung dengan konsep koreografi melalui media audiovisual. 

Penulis memohon maaf jika penulisan ini masih kurang sempurna dalam 

penulisan.  

 

 

Bandar Lampung, 22 April 2016 

 

I Wayan Jastra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ....................................................................................... i 

ABSTRAK  ...................................................................................................... ii 

ABSTRACT ..................................................................................................... iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iv 

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... v 

PERNYATAAN SKRIPSI ............................................................................... vi 

RIWAYAN HIDUP ......................................................................................... vii 

MOTO .............................................................................................................. viii 

PERSEMBAHAN  ........................................................................................... ix 

SANWACANA ................................................................................................ x 

DAFTAR ISI  ................................................................................................... xi 

DAFTAR TABEL  ........................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................................... xiii 

BAB I.   PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  ................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah  .............................................................................. 6 

1.3 Tujuan Penelitian  ............................................................................... 7 

1.4 Manfaat Penelitian  ............................................................................. 7 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  .................................................................. 8 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran  ...................................................................................... 9 

2.1.1. Perencanaan Pembelajaran  ........................................................ 10 

2.1.2. Pelaksanaan Pembelajaran ......................................................... 20 

2.1.3. Evaluasi Pembelajaran ............................................................... 25 

2.2 Media Audiovisual  ............................................................................. 26 

2.3 Tari Kreasi Lampung  ......................................................................... 29 

2.4 Koreografi  .......................................................................................... 40 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  .............................................................................. 46 



xiii 
 

 

3.2 Sumber Data  ....................................................................................... 47 

3.2.1 Data penelitian .......................................................................... 47 

3.2.2 Sumber data  ............................................................................. 48 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  ................................................................. 48 

3.3.1. Observasi ................................................................................. 48 

3.3.2. Wawancara  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 4.1 Gambaran Sekolah Tempat Penelitian  .............................................. 57 

4.1.1 Sejarah SMP Negeri 1 Banjar Margo  ...................................... 57 

4.1.2 Misi, visi, dan tujuan SMP Negeri Banjar Margo  ................... 58 

4.1.3 Situasi umum pengelolaan sekolah  .......................................... 60 

4.1.4 Keadaan siswa  .......................................................................... 61 

4.1.5 Organisasi sekolah  ................................................................... 61 

4.1.6 Saranan dan prasaranan sekolah  .............................................. 61 

4.2 Hasil Penelitian   ................................................................................. 62 

4.2.1 Pertemuan pertama ................................................................... 63 

a. Kegiatan pendahuluan  ......................................................... 63 

b. Kegiatan inti  ........................................................................ 63 

c. Kegiatan penutup .................................................................. 65 

d. Pembahasan pelaksanaan pertemuan pertama  ..................... 66 

4.2.2 Pertemuan kedua ....................................................................... 67 

a. Kegiatan pendahuluan  ......................................................... 67 

b. Kegiatan inti  ........................................................................ 68 

c. Kegiatan penutup  ................................................................. 69 

d. Pembahasan pelaksanaan pertemuan kedua ......................... 70 

4.2.3 Pertemuan ketiga ....................................................................... 72 

a. Kegiatan pendahuluan  ......................................................... 72 

b. Kegiatan inti  ........................................................................ 73 

c. Kegiatan penutup  ................................................................. 75 

d. Pembahasan pelaksanaan pertemuan ketiga  ........................ 76 

4.2.4 Pertemuan keempat ................................................................... 83 

a. Kegiatan pendahuluan  ......................................................... 83 

b. Kegiatan inti  ........................................................................ 85 

c. Kegiatan penutup  ................................................................. 86 

d. Pembahasan pelaksanaan pertemuan keempat  .................... 87 

4.2.5 Pertemuan kelima ..................................................................... 93 

.............................................................................. 49 

3.3.3. Dokumentasi  ........................................................................... 49 

3.3.4. Tes Praktik  .............................................................................. 50 

3.4. Analisis Data  ..................................................................................... 54 



xiv 
 

 

a. Kegiatan pendahuluan  ......................................................... 93 

b. Kegiatan inti  ........................................................................ 94 

c. Kegiatan penutup  ................................................................. 96 

d. Pembahasan pelaksanaan pertemuan kelima  ....................... 96 

4.2.6 Pertemuan keenam  ................................................................... 102 

a. Kegiatan pendahuluan  ......................................................... 102 

b. Kegiatan inti  ........................................................................ 103 

c. Kegiatan penutup  ................................................................. 104 

d. Pembahasan pelaksanaan pertemuan keenam  ..................... 104 

4.2.7 Pertemuan ketujuh  ................................................................... 110 

a. Kegiatan pendahuluan  ......................................................... 111 

b. Kegiatan inti  ........................................................................ 111 

c. Kegiatan penutup  ................................................................. 111 

d. Pembahasan pelaksanaan pertemuan ketujuh  ...................... 112 

4.3 Pembahasan Pembelajaran Tari Kreasi Lampung Dengan Konsep 

Koreografi Melalui Audiovisual  ..................................................... 118 

4.4 Penemuan penelitian dalam pembelajaran tari kreasi Lampung dengan 

konsep koreografi melalui media audiovisual  ................................ 122 

  

BAB V KESIMPULAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  ...................................................................................... 124 

5.2 Saran  ................................................................................................ 125 

 

DAFTAR PUSTAKA  ..................................................................................... 126 

 

LAMPIRAN  .................................................................................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel                                                                                                         Halaman 

3.1. Penilaian nontes pada pembelajaran  ......................................................... 51 

3.2 Penilaian hasil dalam menari kreasi (kelompok) ....................................... 52 

3.3 Penentuan patokan dengan persentase untuk skala lima  ........................... 54 

4.1 Keadaan siswa SMP Negeri 1 Banjar Margo tahun ajaran 2015/2016  ..... 61 

4.2 Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Banjar Margo  ................................. 62 

4.3 Penilaian nontes pada pembelajaran pertemuan pertama .......................... 67 

4.4 Penilaian nontes pada pembelajaran pertemuan ketiga  ............................. 80 

4.5 Penilaian nontes pada pembelajaran pertemuan keempat  ......................... 90  

4.6 Penilaian nontes pada pembelajaran pertemuan kelima ............................ 99 

4.7 Penilaian nontes pada pembelajaran pertemuan keenam  .......................... 107 

4.8 Penilaian nontes pada pembelajaran pertemuan ketujuh  .......................... 115 

4.9 Hasil akhir penilaian individu pembelajaran tari kreasi Lampung  ........... 118 

4.10 Hasil akhir penilaian kelompok pembelajaran tari kreasi Lampung  ....... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar                                                                                                    Halaman 
4.1 SMP Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang  ........................ 57 

4.2 Siswa memperhatikan video tari kreasi Lampung  .................................... 64 

4.3 Guru memberikan penjelasan tetang  tari kreasi dan tujuan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan ...................................................... 65 

4.4 Siswa sedang melakukan latihan ragam gerak getir yang sudah 
diberikan oleh guru seni budaya  .............................................................. 68 

4.5 Siswa dengan kelompoknya berlatih mengkreasikan ragam gerak 
eksplorasi, improvisasi dan pembentukan ................................................ 74 

4.6 Siswa sedang melakukan pemanasan sebelum melakukan proses 
pembelajaran tari di ekstrakurikuler tari  .................................................. 84 

4.7 Siswa sedang diskusi kelompok untuk menciptakan tari kreasi dan 
membuat tema tari yang digunakan  ......................................................... 85 

4.8 Siswa mempraktikan hasil diskusi mereka dan langsung 
memperagakan gerakan yang akan dikreasikan berdasarkan tahapan 
koreografi  ................................................................................................. 95 

4.9 Siswa sedang diskusi kelompok untuk menciptakan tari kreasi 
Lampung sesuai dengan music  ................................................................ 95 

4.10 Siswa sedang mengingat ragam gerak yang sudah diciptakan dengan 
kelompok tari kreasi Lampung sesuai dengan musik  .............................. 103



1 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 tahun 2003). Selain mengenal 

pengertian tentang pendidikan, kita juga wajib mengetahuan apa tujuan 

pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3”, tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Tujuan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sangat dipengaruhi 

oleh sistem pembelajaran yaitu guru. 

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu 

strategi pembelajaran. Tanpa adanya guru, bagaimanapun bagus dan idealnya 

suatu strategi jika tanpa adanya guru, strategi tersebut tidak dapat di 
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implikasikan, karena guru merupakan suatu perkerjaan professional, sehingga 

jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus yang menuntut seorang guru 

menguasai benar seluk beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu 

lainnya, dengan harapan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik 

secara otomatis akan mampu menghasilkan output yang baik pula (Rahman, 

2013:04). Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai 

model/teladan bagi siswa yang diajarkan, tetapi juga sebagai pengolah 

pembelajaran.  

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah 

sikap menganut transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu 

mengapa”. Ranah keterampilan mengamati transformasi substansi atau materi 

ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”.  Ranah pengetahuan mengamati 

transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa”. Hasil 

akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk 

menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan 

dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang 

meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan (diklat guru 

dalam rangka implementasi KEMENDIKBUD tahun 2013). 

Istilah koreografi atau komposisi tari sesuai dengan arti katanya, berasal dari kata 

Yunani choreia yang berarti tari masal atau kelompok, dan kata grapho yang 

berarti catatan sehingga apabila hanya dipahami dari konsep arti katanya saja, 
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berarti catatan tari masal atau kelompok. Koreografi sebagai pengertian konsep, 

adalah proses perencanaan, penyeleksian, sampai kepada pembentukan (forming) 

gerak tari dengan maksud dan tujuan tertentu (Hadi 2011:01). Artinya koreografi 

dapat dipahami sebaik mungkin sebagai seni comperative atau kerja sama penari 

dalam menyusun sebuah tarian baru.   

Pada pembelajaran tari menggunakan 3 langkah koreografi yaitu menggunakan 

media audiovisual, penciptaan gerak, penghayatan, dan pola lantai. Untuk masing-

masing tahapan guru selalu memberikan penilaian proses untuk setiap pertemuan, 

dan siswa ditugaskan untuk mengkreasikan tari yang sudah diberikan oleh guru. 

Pada setiap tahap siswa harus bisa melakukan atau bisa menciptakan sebuah tarian 

sehingga pada saat penilaian berlangsung mereka bisa mendapatkan hasil yang 

maksimal. Tahapan koreografi dibutuhkan tingkat kreativitas yang tinggi, 

sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk menuangkan ide-ide kreatif dalam 

sebuah gerakan baru. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk menuangkan 

ide-ide kreatif yang mereka punya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan masalah 

yang akan digali pada penelitian ini yaitu siswa dituntut kreatif dalam 

menciptakan suatu gerakan tari kreasi yang berpacu dengan gerakan tari tradisi 

yang sudah diberikan oleh guru tari ekstrakurikuler. Mengapa pembelajaran 

dengan konsep koreografi penting untuk dipelajari di sekolah karena menunjang 

kreativitas siswa dalam mengembangkan penciptaan tari kreasi Lampung. 

Media audiovisual pada mata pelajaran seni budaya khususnya seni tari sangat 

diperlukan, karena dengan asumsi bahwa audiovisual yang dapat menampilkan 
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demonstrasi mata pelajaran secara visual akan membuat siswa tertarik dan senang 

sehingga membantu siswa memecahkan sebuah materi. Demi menciptakan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru sangat mengharapkan siswa mampu 

mengembangkan bakatnya di luar jam pelajaran sekolah. Namun untuk 

menciptakan keadaan tersebut, perlu ada stimulus yang nyata bagi siswa. 

Audiovisual ini diharapkan mampu membuat siswa tertarik dan memahami 

pelajaran serta dapat meningkatkan hasil belajar khususnya dalam mata pelajaran 

seni tari.  

Berdasarkan pernyataan di atas maka jelas bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan audiovisual dapat memberikan manfaat positif dalam proses 

belajar. Audiovisual ini yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah media yang 

dikemas di dalam bentuk interaktif. Beberapa keuntungan pembelajaran dengan 

menggunakan media audiovisual seperti memberikan rangsangan dan motivasi 

untuk belajar, menciptakan efek audio dan visual, adanya konsep pemanggilan 

kembali konsep yang sudah tercatat, mendorong siswa untuk belajar aktif. Adapun 

manfaat media audiovisual dalam pembelajaran adalah Pertama, pembelajaran 

akan lebih menarik siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi siswa. Kedua, 

bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami oleh 

siswa mencapai tujuan yang lebih baik. Ketiga, siswa lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Diharapkan dengan penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan hasil 

belajar seni tari. 
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SMP Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu 

sekolah yang memiliki visi-misi serta nilai yang dijadikan fondasi dalam 

melaksanakan pembelajaran di sekolah. Nilai dipadang penting untuk dijadikan 

pendukung pencapaian misi dan visi karena nilai merupakan prinsip-prinsip agung 

yang menjadi acuan semua elemen dalam lembaga untuk membangun sikap, 

sehingga munculah sebuah keterampilan baik bidang seni mau bidang sains. SMP 

Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang merupakan sekolah favorit 

yang berada di daerah Kecamatan Banjar Margo yang memiliki berbagai 

ekstrakurikuler, seperti tari, musik, sains dan lain-lain. Pada ekstrakurikuler tari 

siswa belajar dan memahami berbagai tarian daerah seperti tari sigeh pengunten, 

tari bedana, dan lainnya yang ada di Lampung. Pembelajaran dengan konsep 

koreografi di SMP Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, diadakan 

dengan tujuan untuk menambah kreativitas dan hasil proses pembelajaran siswa 

dalam menciptakan sebuah tari kreasi Lampung dengan menggunakan media 

audiovisual. SMP Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang 

penggunaan pembelajaran audiovisual dilakukan dengan pemberian video berupa 

tari kreasi Lampung di mana siswa mampu dan dapat menciptakan tari kreasi 

Lampung dengan ragam gerak tari yang sudah ditentukan oleh guru bidang 

studinya sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui proses 

pembelajaran dan hasil pembelajaran SMP Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten 

Tulang Bawang.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabila Kurnia Adzan (2013), dengan 

menggunakan tahapan koreografi menerangkan bahwa “Pembelajaran  tari  
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menggunakan  tahapan  koreografi  pada  kegiatan ekstrakurikuler di SMA 

Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2013, dalam tulisannya mengkaji proses 

pembelajaran,  kemudian pada penelitian terdahulu contoh tari yang digunakan 

berbeda, ia menggunakan contoh tari Bedana sebagai tari yang akan dikreasikan 

oleh siswa. Untuk tari Bedana yang dikreasikan adalah ragam gerak hombak 

moloh, ayun, ayun gantung, pada penelitian sekarang menggunakan contoh 

ragam gerak tari sigeh penguten dan tari Bedayo Tulang Bawang sebagai tari 

tradisi yang akan dikreasikan. Gerakan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ragam gerak samber melayang, lipeto, tolak tebing, lapah tebeng, ngetir 

dan mampam bias puta. Dengan demikian dibutuhkan sebuah penelitian tentang 

pembelajaran tari kreasi Lampung dengan konsep koreografi melalui media 

audiovisual pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten 

Tulang Bawang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang timbul sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran tari kreasi Lampung dengan konsep koreografi 

melalui media audiovisual di ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Banjar Margo 

Kabupaten Tulang Bawang. 

2.  Bagaimana hasil pembelajaran tari kreasi Lampung dengan konsep 

koreografi melalui media audioisual di ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Banjar 

Margo Kabupaten Tulang Bawang. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran tari kreasi Lampung dengan konsep 

koreografi melalui media audiovisual di ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Banjar 

Margo Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Mendeskripsikan hasil pembelajaran tari kreasi Lampung dengan konsep 

koreografi melalui media audiovisual di ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Banjar 

Margo Kabupaten Tulang Bawang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan  manfaat berupa  teori tari kreasi Lampung dengan konsep 

koreografi kepada guru seni budaya yang dapat digunakan dalam acuan 

pembelajaran di ektrakurikuler tari. 

2. Mahasiswa seni tari, agar dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai 

bahan pengetahuan tentang penggunaan media audiovisual pada kegiatan 

pembelajaran tari kreasi Lampung dengan konsep koreografi di ekstrakurikuler 

SMP Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang 

3. Sebagai bahan masukan bagi guru dan sekolah agar dapat menggunakan hasil 

penelitian untuk mengetahui penggunaan media audiovisual pada kegiatan 

pembelajaran tari untuk meningkatkan kemampuan menari tari kreasi 

Lampung dengan konsep koreografi di ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Banjar 

Margo Kabupaten Tulang Bawang. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi: 

1. Subjek penelitian adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten 

Tulang Bawang yang mengikuti ekstrakurikuler berjumlah ± 17 orang.  

2. Objek penelitian adalah pembelajaran tari kreasi Lampung dengan konsep 

koreografi melalui media audiovisual di ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Banjar 

Margo Kabupaten Tulang Bawang.  

3. Penelitian ini dilakukan pada semester genap yaitu selama 7 kali pertemuan 

yang dilaksanakan pada bulan Januari 2016  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembelajaran 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara (UU No. 20 tahun 2003). Latar belakang Pendidikan dan 

pengalaman mengajar adalah dua aspek yang mempengaruhi kegiatan mengajar 

guru di kelas. Guru yang memandang anak sebagai makhluk individual dengan 

segala perbedaan dan persamaannya, akan berbeda dengan guru yang memandang 

anak sebagai makhluk sosial. Perbedaan pandangan dalam memandang anak didik 

ini akan melahirkan pendekatan yang berbeda pula. Tentu saja, hasil proses 

belajar mengajar pun berlainan. Latar belakang Pendidikan dan pengalaman 

mengajar adalah dua aspek yang mempengaruhi kompetensi seorang guru di 

bidang Pendidikan dan pengajaran. Guru pemula dengan latar belakang 

Pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah 

karena guru sudah dibekali dengan seperangkat  teori sebagai pendukung 

pengabdiannya kalaupun ditemukan kesulitan hanya pada aspek-aspek tertentu. 
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Hal itu suatu hal yang wajar. Jangankan bagu guru pemula, bagi guru yang sudah 

pengalamanpun tidak  akan pernah dapat menghidar diri dari berbegai masalah di 

sekolah ( Djamarah dan Aswan, 2014:112)   

 

Balajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja 

dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah 

adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikapnya 

(Azhar, 2015:01). 

2.1.1 Perencanaan Pembelajaran 

Dalam suatu proses belajar-mengajar, dua unsur yang amat penting adalah metode 

mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan 

salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam memilih media antara lain yang harus diperhatikan dalam 

media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan 

siswa kuasai setelah pembelajaran yang berlangsung, dan konteks pembelajaran 

yang termaksud karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa 

salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru (Azhar, 2015:19). 
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Dalam proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi 

pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Berikut ini adalah faktor yang 

mempengaruhi sistem pembelajaran: 

1. Faktor guru 

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu 

strategi pembelajaran. Tanpa adanya guru, bagaimana pun bagus dan ideanya 

suatu strategi jika tanpa adanya guru, strategi tersebut tidak dapat di implikasikan, 

karena guru merupakan suatu perkerjaan profesional, sehingga jabatan ini 

memerlukan suatu keahlian khusus yang menuntut seorang guru menguasai seluk-

beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya, dengan harapan dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik secara otomatis akan mampu 

menghasilkan output yang baik pula. Menurut Dunkin dalam Rahman (2013:4), 

ada sejumlah aspek yang mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari 

fakta guru: 

a) Teacher formative experience, meliputi jenis kelamin serta semua pengalaman 

hidup seorang guru yang menjadi latar belakang sosial mereka. Yang termasuk 

ke dalam aspek ini di antaranya meliputi tempat asal kelahiran, suku, latar 

belakang budaya dan adat istiadat. 

b) Teacher training experience, meliputi pengalaman-pengalaman yang 

berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru, misalnya 

pengalaman latihan profesional, tingkat pendidikan, pengalaman jabatan dan 

lain-lain. 

c) Teacher properties, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang 
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dimiliki guru, misalnya sikap guru terhadap profesinya, sikap guru terhadap 

siswa, kemampuan/intelegensi guru, motivasi dan kemampuan mereka baik 

kemampuan dalam pengolahan pembelajaran termasuk di dalamnya 

kemampuan dalam merencanakan dan evaluasi pembelajaran maupun 

kemampuan dalam penguasaan materi.  

 
2. Faktor siswa 

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek 

kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak 

pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh 

perkembangan anak, di samping karakteristik lain yang melekat pada diri anak. 

Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran 

dilihat dari aspek siswa yang meliputi aspek latar belakang siswa yang menurut 

Dunkin disebut pupil formative experience serta faktor sifat yang dimiliki siswa 

(pupil properties). Aspek latar belakang meliputi jenis kelamin, tempat kelahiran, 

tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa, dari keluarga yang bagaimana 

siswa berasal dan lain-lain, sedangkan dilihat dari sifat yang dimiliki siswa 

meliputi kemampuan dasar pengetahuan dan sikap. Setiap siswa memliki 

kemampuan yang berebeda dan berkemampuan tinggi yang biasanya ditunjukan 

oleh motivasi tinggi dalam belajar, perhatian dan keseriusan dalam mengikutin 

pelajaran dan lain-lain. Sebaliknya siswa yang tergolong pada kemampuan rendah 

ditandai dengan kurangnya motivasi belajar, tidak adanya keseriusan dalam 

mengikuti pelajaran, termasuk menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. 
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3. Faktor sarana dan prasarana 

Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan 

dan menunjuang proses pendidikan, khususnya proses belajar-mengajar, seperti 

gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun 

yang dimaksud dengan prasarana adalah fasiltas tidak langsung yang menunjang 

jalannya proses pendidikan/pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, 

jalan menuju sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar-

mengajar. Di mana taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah 

sekaligus lapangan olahraga. Terdapat beberapa keuntungan bagi sekolah yang 

memiliki kelengkapan sarana dan prasarana: 

 
a) Kelengkapan sarana dan prasarana dapat menumbuhkan gairah dan motivasi 

guru mengajar. Mengajar dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu sebagai proses 

penyampaian materi dan sebagai proses pengaturan lingkungan. Lingkungan 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Jika dipandang sebagai proses 

penyampaian materi, maka dibutuhkan sarana pembelajaran berupa alat dan 

bahan yang dapat menyalurkan pesan secara efektif dan efisien. Sedangkan 

dipandang sebagai proses mengatur lingkungan agar siswa dapat belajar, 

maka dibutuhkan sarana yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang 

dapat mendorong siswa untuk belajar. 

 
b) Kelengkapan sarana dan prasana dapat memberikan berbagai melalui 

pendengaran, sedangkan tipe siswa yang visual akan lebih mudah belajar 

melalui penglihatan. 

c) Faktor lingkungan, faktor ini terdiri dari: 
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1. Faktor organisasi kelas, yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu 

kelas merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses 

pembelajaran. 

2. Faktor iklim sosial-psikologis maksudnya keharmonisan hubungan antara 

orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial ini dapat terjadi 

secara internal/eksternal. Secara internal yang ditunjukan oleh kerja sama 

antar guru, saling menghargai dan saling membantu, maka membuat iklim 

menjadi sejuk dan tenang. Sehingga akan berdampak pada motivasi belajar 

siswa. Sebaiknya manakala hubungan tidak hormanis, iklim belajar akan 

mempengarui psikologis siswa dalam belajar (Rahman, 2013:8) 

 
Menjadi guru yang kreatif, profesional dan menyenangkan dituntut untuk 

memiliki kemampuan mengembangkan pendekatan dan memilih metode 

pembelajaran yang efektif. Hal ini penting dilakukan, terutama untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Terdapat 

lima pendekatan pembelajaran yang perlu dipahami guru untuk dapat mengajar 

dengan baik: 

 
1) Pendekatan Kompentensi  

Dalam hubungan dengan proses pembelajaran, kompentensi menunjukan 

kepada perbuatan (performance) yang bersifat rasional dan memenuhi 

spesifikasi tertentu dalam proses pembelajaran. Dikatakan perbuatan, karena 

merupakan perilaku yang dapat diamati meskipun sebenarnya seringkali 

terlihat pula proses yang tidak nampak seperti pengambilan keputusan/pilihan 

sebelum perbuatan dilakukan. 
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2) Pendekatan Ketrampilan Proses 

Pendekatan ketrampilan proses merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses belajar, aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam 

memperoleh pengetahuan, keterampilan sehari-hari. Dalam pengertian 

tersebut, termaksud di antaranya keterlibatan fisik, mental, dan sosial peserta 

didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. 

 
3) Pendekatan Lingkungan  

Pendekatan lingkungan merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

berusaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui 

pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Pendekatan yang 

berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran akan menarik perhatian peserta didik 

jika apa yang dipelajari diangkat dari lingkungan, sehingga apa yang dipelajari 

berhubungan dengan kehidupan dan berfaedah bagi lingkungan. 

 
4) Pendekatan kontekstual 

Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) yang sering 

disingkat dengan CTL merupakan salah satu model pembelajaran berbasis 

kompentensi yang dapat digunakan untuk mengefektifkan dan menyukseskan 

implementasi kurikulum 2004. CTL merupakan konsep pembelajaran yang 

menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia 

kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga para peserta didik mampu 

menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan 

sehari-hari.  

5) Pendekatan tematik 
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Pendekatan tematik merupakan pendekatan pembelajaran untuk mengadakan 

hubungan yang erat dan serasi antara aspek yang mempengaruhi peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendekatan tematik sering juga 

disebut pendekatan terpadu (Janawi, 2011:89-101) 

 
Dalam upaya mencapai tujuan kurikuler program pendidikan di suatu lembaga 

pendidikan, maka perlu dirumuskan tujuan pembelajaran umum maupun tujuan 

pembelajaran khusus. Apabila tujuan pembelajaran suatu program atau bidang 

pembelajaran itu ditinjau dari hasil belajar, maka akan muncul tiga ranah/aspek, 

yaitu 

 
1. Tujuan pembelajaran ranah kognitif  

Taksonomi ini mengelompokan ranah kognitif ke dalam enam kategori. 

Keenam kategori ini mencakup ketrampilan intektual dari tingkat rendah 

sampai dengan tingat tinggi. Keenam kategori itu tersusun secara hirarki yang 

berarti tujuan pada tingkat di atasnya dapat mencapai apabila tujuan pada 

tingkat di bawahnya telah dikuasai. Adapun keenam kategori tersebut sebagai 

berikut: 

a) Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan (C1) adalah kemampuan untuk 

mengingat (recal) akan informasi yang telah diterima, misalnya informasi 

mengenai fakta, konsep rumus, dan sebagainya. 

b) Kemampuan kognitif tingkat pemahaman (C2) adalah kemampuan mental 

untuk menjelaskan informasi yang telah diketahui dengan bahasa atau 

diungkapan sendiri. 

c) Kemampuan kognitif tingkat penerapan (C3) adalah kemampuan untuk 
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menggunakan atau menerapkan informasi yang telah diketahui ke dalam 

situasi atau konteks baru. 

d) Kemampuan kognitif tingkat analisis (C4) adalah kemampuan menguraikan 

suatu fakta konsep, pendapat, asumsi, dan semacamnya atas elemen-

elemennya, sehingga dapat menentukan masing-masing elemen. 

e) Kemampuan kognitif tingkat sintesis (C5) adalah kemampuan 

mengkombinasikan elemen-elemen di dalam kesatuan atau struktur. 

f) Kemampuan kognitif tingkat evaluasi (C6) adalah kemampuan menilai 

sesuatu pendapat, gagasan, produk, metode, dan semacamnya dengan suatu 

kriteria tertentu. 

  
2. Tujuan pembelajaran ranah efektif  

Tujuan pembelajaran ranah efektif berorientrasi pada nilai dan sikap. Tujuan 

pembelajaran tersebut menggambarkan proses seseorang dalam menggali dan 

mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu menjadi pedoman dalam tingkah 

laku. 

a) Pengenalan (receiving) adalah kategori jenis perilaku ranah efektif yang 

menunjukkan kesadaran, kemauan, perhatian individual untuk menerima 

dan memperhatikan berbagai stimulus dari lingkungan. 

b) Pemberian respon (responding) adalah kategori jenis perilaku ranah efektif 

yang menunjukkan adanya rasa kebutuhan individu dalam hal mematuhi 

dan ikut serta terhadap sesuatu gagasan, benda atau sistem nilai. 

c) Penghargaan terhadap nilai (valuing) adalah kategori jenis perilaku ranah 

efektif yang menunjukan sikap menyukai, menghargai dari seseorang 
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individu terhadap sesuatu gagasan, pendapat atau sistem nilai. 

d) Pengorganisasian (organization) adalah kategori jenis perilaku ranah efektif 

yang menunjukkan kemauan membentuk sistem nilaidari berbagai nilai 

yang terpilih. 

e) Pemeranan (characterization) adalah kategori jenis perilaku ranah efektif 

yang menunjukan kepercayaan diri untuk mengintergrasikan nilai-nilai 

kedalam suatu filsafat hidup lengkap dan menyakinkan.  

 
3. Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik   

Tujuan ranah psikomotor secara hirarki dibagi kedalam lima kategori berikut: 

a) Peniruan (imitation) adalah kemampuan melakukan perilaku meniru apa 

yang dilihat atau didengar. Pada tingkat meniru, perilaku yang ditampilkan 

belum bersifat otomatis, bahkan mungkin masih salah, tidak sesuai dengan 

yang ditiru. 

b) Manupulasi (manipulation) adalah kemampuan perilaku tanpa contoh atau 

bantuan visual, tetapi dengan petunjuk tulisan secara verbal. 

c) Ketetapan gerak (precision) merupakan kemampuan melakukan perilaku 

tertentu dengan lancar, tepat, dan akurat tanpa contoh dan petunjuk tertulis. 

d) Artikulasi (articulation) merupakan keterampilan menunjukkan perilaku 

serangkaian gerakan dengan akurat, urutan benar, cepat dan tepat. 

e) Naturalisasi (naturalization) merupakan keterampilan menunjukan perilaku 

gerakan tertentu secara “automatically’, artinya cara melakukan gerakan 

secara wajar dan efisien (Hosna, 2014:13). 

Dalam penggunaan media pengajaran memiliki cara masing-masing, maka 
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diharapkan kepada guru agar menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan 

pada saat suatu kali pertemuan. Hal ini dimaksudkan jangan sampai penggunaan 

media penghalang proses pembelajaran yang akan guru lakukan di kelas. Menurut 

Drs. Sudirman N (1991) dalam Djamarah dan Aswan, 2014, yang menerangkan 

beberapa prinsip pemilihan media pengajaran yang dibagikan kedalam tiga 

kategori sebagai berikut: 

1. Tujuan pemilihan  

Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan 

pemilihan yang jelas. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran (siswa 

belajar), untuk informasi yang bersifat umum, atau untuk sekedar hiburan saja 

mengisi waktu kosong? Lebih spesifik lagi, Tujuan pemilihan ini berkaitan 

dengan kemampuan berbagai media.  

2. Karakteristik media pembelajaran 

Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan 

dasar yang harus memiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan 

pemilihan media pembelajaran. Disamping itu, memberikan kemungkinan pada 

guru untuk menggunakan berbagai jenis media pengajaran secara bervariasi. 

Sedangkan apabila kurang memahami karakteristik media tersebut, guru akan 

dihadapkan dengan kesulitan dan cenderung bersikap spekulatif. 

3. Alternative pilihan  

Memilih pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan dari berbagai 

alternative pilihan. Guru menenentukan pilihan media mana yang akan 

digunakan untuk diperbandingkan. Sedangkan apabila media pengajaran itu 
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hanya ada satu, maka guru tidak bisa memilih, hanya bisa menerima apa 

adanya. 

 

2.1.2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar-mengajar yang berperan dalam 

menentukan keberhasilan belajar siswa atau peserta didik. Dari proses 

pembelajaran itu akan muncul sebuah pesan timbale-balik antara guru dengan 

siswa agar mencapai tujuan diharapkan sesuai dengan pembelajaran yang akan 

sudah diterapkan. Dengan demikian proses pembelajaran tari kreasi Lampung 

yang tepat di ekstrakurikuler tari sangat dibutuhkan dalam kegiatan berkesenian 

untuk menghasilkan sebuah karya tarian baru melalui koreografi yang sudah di 

berikan oleh seorang guru dan siswa mampu untuk menciptakan tarian baru 

dengan konsep koreografi yang telah ditentukan.  

Untuk melakukan sebuah proses pembelajaran, terlebih dahulu harus dipahami 

pengertian dari kata pembelajaran. Pembelajaran bertujuan untuk menciptakan 

perubahan secara terus-menerus dalam perilaku dan pemikiran siswa pada suatu 

lingkungan belajar. Keberhasilan proses pembelajaran tidak lepas dari ketepatan 

pemilihan media pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kompetensi 

siswa. Proses pembelajaran dilakukan dengan pemberian kelompok di mana 1 

kelompok terdiri atas 4 sampai 5 siswa yang heterogen dari kemampuan 

belajarnya, ada siswa yang kemampuan belajarnya tinggi, sedang maupun 

rendah. Kelompok belajar tersebut akan ada tanggung jawab bersama, jadi 

setiap anggota saling membantu untuk menutupi kekurangan temannya. Ada 
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proses diskusi, saling bertukar pendapat, menghargai pendapat, pembelajaran 

teman sebaya, kepemimpinan dalam mengatur pola kereografi di kelompoknya 

sehingga yang terjalin  hubungan positif yang dapat menciptakan sebuah tarian 

baru dengan konsep koreografi.  

Kemudian guru membagikan tugas berupa materi ragam gerak setelah dilakukan 

pembelajaran mengunakan media audiovisual yang sudah diberikan guru. Guru 

memberikan ragam gerak tari kreasi Lampung seperti: samber melayang, lipeto, tolak 

tebing, lapah tebeng, ngetir dan mampam bias puta yang akan dijadikan materi 

dalam pengembangan ragam gerak tarian kreasi Lampung kepada masing-masing 

kelompok dengan cara undian dan setiap anggota kelompok bertanggungjawab 

atas ragam gerak yang akan dikembangkan manjadi tarian kreasi Lampung, guru 

menyampaikan garis besar materi melaui media audiovisual yaitu materi 

pembuatan tari kreasi Lampung dengan konsep koreografi yang akan dipelajari 

siswa dalam pembentukan tari kreasi Lampung baru. 

Pembagian kelompok sudah dilakukan yang memiliki tugas masing-masing dalam 

mengkreasikan ragam gerak tari kreasi dimulai dari berdiskusi mengenai ragam 

gerak yang dikreasikan dan melakukan latihan-latihan untuk membentuk tari 

kreasi baru. Masing-masing kelompok melakukan presentasi, hasil diskusi dan 

menyamakan presepsi atau pendapat tentang materi, agar materi yang didapat 

siswa dari hasil diskusi tidak melenceng atau teruji kebenarannya dan adanya 

perkembangan gerak yang sudah diberikan oleh seorang guru menjadi bentuk tarian 

yang utuh. Guru mengklarifikasi hasil presentasi latihan apabila terjadi 
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kesalahan. Persentasi selesai siswa kembali ke kelompok masing-masing dan 

saling bertukar informasi dalam mengembangkan ragam gerak Lampung, setelah itu 

siswa melakukan latihan proses penciptaan macam-macam gerak-gerakan yang 

telah diberikan dan mengkreasikan ragam gerak yang harus dikreasikan secara 

kelompok dipresentasikan kembali sebagai nilai proses siswa.  

Guru kemudian mengevaluasi hasil mengkreasikan ragam gerak pada setiap 

kelompok. Selanjutnya guru memberikan musik yang dipakai, memberikan 

durasi waktu yang dipakai dan pengembangan ragam gerak yang dikreasikan. 

Selajutnya diakhir pertemuan dilakukan berupa tes praktik berupa tarian baru 

yang dibuat oleh masing-masing kelompok untuk mengukur seberapa besar 

pengetahuan dan pemahaman siswa tentang materi yang didapatkan. Kelebihan 

media audiovisual dibanding model pembelajaran konvensional adalah keaktifan 

siswa akan terlihat dengan antusiasme dan kerjasama siswa dalam satu 

kelompok untuk memecahkan masalah yang telah diberikan oleh guru sehingga 

adanya keaktifan siswa ini diharapkan akan meningkatkan kompetensi siswa 

karena siswa akan lebih bisa memahami materi tari kreasi dengan mempelajari 

secara bersama-sama dari pada hanya dijelaskan oleh guru.   

Kelas yang sebelumnya tidak menggunakan media pembelajaran dapat dilihat siswa 

terlihat pasif, siswa tergantung dengan arahan dari guru, mengerjakan tugas asal 

jadi sehingga mempengaruhi kompetensi siswa. Sedangkan yang menggunakan 

media audiovisual adalah keaktifan siswa akan terlihat dengan antusiasme siswa 
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untuk bekerjasama dalam satu kelompok dalam memecahkan masalah yang telah 

diberikan oleh guru motivasi dan minatpun ikut meningkat.  

Adanya keaktifan siswa maka diharapkan akan meningkatkan kompetensi siswa 

dalam mempelajari mata pelajaran yang diberikan guru karena siswa akan lebih 

memahami materi membuat pola lantai, ragam gerak yang dikreasikan, dan 

busana secara konstruksi dengan mempelajari secara bersama-sama dari pada 

hanya dijelaskan oleh guru materi untuk membuat pola lantai, ragam gerak 

yang dikreasikan, dan busana akan lebih mudah dimengerti oleh siswa apabila 

mereka bersama-sama memecahkan masalah dari pada dijelaskan oleh guru 

dengan model pembelajaran konvensional sehingga kompetensi belajar membuat 

tarian kreasi baru dapat meningkat. Sebelum melakukan sebuah proses 

pembelajaran harus memiliki kerangka berpikir dalam menyukseskan 

pembelajaran baik hasil pembelajaran maupun hasil  kepada peserta didik. 

Kerangka berpkir itu berupa cara yang dilakukan untuk mengajar di 

esktrakulikuler yang menggunakan media audiosiual yang dengan memakai 

materi konsep koreografi. Di bawah ini adalah kerangka berpkir diatas dapat 

digambarkan menjadi bagan berikut: 

1. Menyiapkan materi pembelajaran yang berupa video tari kreasi Lampung, 

kompentensi yang digunakan konsep koreografi dan menyiapkan ragam 

gerak yang akan diberikan kepada siswa atau murid 

2. Media pembelajaran audiovisual  

3 .  Pendahuluan : 
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a.   Salam 

b.   Presensi 

c.   Apersepsi materi dan menyajikan informasi 

d.   Memotivasi siswa 

4. Kegiatan Inti: 

a. Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

b. Membagi kelompok 

c. Pelaksanaan pembelajaran: 

1. Mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok. 

2. Setiap anggota tim diberi tugas dengan materi sama berupa ragam 

gerak tari Lampung. 

3. Guru menjelaskan materi pembelajaran. 

4. Para siswa yang memiliki tugas membentuk kelompok anggota yang 

baru untuk melakukan latihan dan berdiskusi materi mereka dan 

mengembangkan materi yang mereka gunakan.  

5. Presentasi  dilakukan oleh masing-masing kelompok  

6. guru mengklarifikasi hasil diskusi berupa sebagai nilai proses. 

7. Setelah selesai mereka latihan mengembangkan ragam gerak yang 

telah diberikan guru. 

d. Pemberian dalam pembuatan tari kreasi Lampung 

e. Evaluasi kerja kelompomok dalam proses latihan yang telah dilakukan 

siswa dalam 1 kelompok lalu melakukan latihan kembali  

f. Tes ketrampilan dalam pembuatan tarian baru 
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5.  Refleksi, memotivasi siswa dalam belajar dalam mengembangkan tari kreasi 

peningkatan kompetensi membuat konsep koreografi dan evaluasi 

 

2.1.3 Evaluasi  Pembelajaran 

Secara bahasa Evaluasi berasal dari bahasa inggris Evaluation yang berarti 

penilaian atau penaksiran jadi evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan 

informasi tentang berkerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut 

digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil keputusan. 

Dari penjelasan di atas bahwa evaluasi memiliki tujuan: 

1. Untuk mengetahuai kadar pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran. 

2. Untuk mengetahui tingkat perubahan prilakunya. 

3. Untuk mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah 

diberi perhatian khusus agar ia dalam mengejar kekurangan. Oleh karena itu, 

sasaran dari evaluasi bukan saja peserta didik tetapi mencakupi pengajaran 

(guru). 

Sedangkan manfaat dilaksanakan evaluasi pembelajaran ada beberapa hal: 

1. Memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung/ dilaksanakan oleh guru. 

2. Membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. 

3. Meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran  dalam rangka upaya 

meningkatkan kualitas keluaran (Hosna,2014:424). 
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2.2. Media Audiovisual 

Sebelum uraian ini sampai pada pengguna media oleh guru dalam proses belajar 

mengajar, ada baiknya dipahami apa yang dimaksud media itu sebenarnya. Kata 

media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, 

yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media 

merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan.  

Dalam proses belajar-mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup 

penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang disampaikan 

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kesulitan bahan yang 

akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan batuan media. 

Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata 

atau kalimat tertentu (Djamarah dan Aswan, 2014:120)  

Media pendidikan adalah segala sarana atau bentuk komunikasi nonpersonal yang 

dapat dijadikan sebagai wadah dari informasi pelajaran yang akan disampaikan 

kepada anak didik serta dapat menarik minat dan perhatian, sehingga tujuan dari 

pada belajar dapat tercapai dengan baik. Menurut Hosna (2014:111 dan 119), jika 

dilihat dari proses penggunaannya, maka media pendidikan dapat digolongkan ke 

dalam beberapa kelompok berikut: 

a. Secara masal, meliputi: televisi, film, slide dan radio. 

b. Secara individual, yaitu kelas atau laboratorium elektronik, alat-alat 

otoinstruktif dan kota uji instruksional. 

c. Secara konvensional, maksudnya setiap guru secara individual memegang 
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peranan penting dalam proses belajar mengajar dan semua media yang 

digunakan dalam kelas, seperti laboratorium, maupun di luar kelas, yang 

bersifat kelompok kecil maupun kelompok besar. 

d. Modern, yang meliputi; ruang kelas otomatis, yaitu ruang kelas yang dapat 

diubah-ubah fungsinya secara otomatis sesuai dengan tujuan instruksional 

dan keperluan peserta didik, sistem proyeksi berganda (multiprojection 

system) sebagai kelengkapan ruang otomatis yang diciptakan untuk 

memungkinkan proyeksi bahan-bahan visual melalui berbagai proyektor 

secara terkoordinasi, sistem inter-komunikasi, yaitu sistem yang dibuat 

dalam rangka instruksional secara masal di mana programnya direkam 

melalui televisi, sistem ini dapat digunakan untuk beberapa kelas dalam satu 

sekolah atau beberapa sekolah.  

 

Media audio mempunyai sifat yang sangat khas karena hanya mengandalkan suara 

(indera pendegaran), personal, cenderung satu arah, dan mampu menggugah 

imaginasi. Kaitannya dengan audio sebagai media pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa media audio pembelajaran yaitu sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi 

yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan 

kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutar 

sedangkan media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara, slides, 

film, video dan gambar yang memberikan informasi berupa ilmu pengetahuan dan 

ketrampilan kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik lebih 

memahami materi pembelajaran yang diberikan guru. Jenis media ini mempunyai 
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kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan 

kedua. Media ini dibagi lagi kedalam: 

1. Audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam 

seperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai suara, dan cetak 

suara. 

2. Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur-unsur dan 

gambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette. 

 

Pembagian lain media ini adalah: 

1. Audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal 

dari satu sumber seperti film video-cassette. 

2. Audiovisual tidak murni, yaitu yang unsur suara dan unsur gambarnya 

berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsur 

gambarnya bersumber dari slides projector dan unsur suaranya bersumber 

dari tape recorder. Contoh lainnya adalah film strip suara dan cetak suara. 

(Djamarah dan Aswan, 2014:125) 

Secara umum media adiovisual mempunyai kegunaan dan kelebihan, sebagai 

berikut: 

a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis 

b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra 

c) Menimbulkan gairah belajar, interaksi langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

d) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestestiknya 
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e) Memberikan rangsangan yang sama, memperagakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

f) Dapat menstimulasi efek gerak 

g) Dapat diberi suara maupun warna 

h) Tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya 

i) Tidak memerlukan ruang gelap dalam penyajiannya. 

 
Kekurangnya menggunakan media audiovisual adalah sebagai berikut: 

a) Memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya 

b) Memerlukan tenaga listrik 

c) Memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya 

(Rahman, 2013:132) 

 

2.3. Tari Kreasi Lampung  

Seni tari merupakan kelompok mata kuliah estetika yang dimaksud untuk 

meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengapresiasi, keindahan dan harmoni. 

Kemampuan ini mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individu 

maupun masyarakat sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup dalam 

bermasyarakat untuk menciptakan kebersamaan yang harmonis (PERMEN 

DIKNAS No. 22 tahun 2006). 

Seni Tari secara umum merupakan hasil ekspresi yang diungkapkan melalui 

gerak. Namun demikian beberapa para ahli menyebutkan tari adalah bentuk 

pernyataan imajinasi yang dituangkan melalui lambang gerak, ruang dan waktu. 

Pernyataan lambang atau simbol dari imajinasi dan kehendak dalam bentuk gerak 
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tari telah mengalami distorsi atau stilasi dengan mempertimbangkan pada 

keindahan dan pesan yang di sampaikan. Pada akibatnya, gerak mempunyai 

makna yang memberikan penjelasan maksud dan muatan tari ( Ranni Oktavianti, 

2013: Http://tarikreasi.blogspot.co.id/, 06 januari 2016). 

Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari 

tradisional kerakyatan dengan tradisional klasik. Gerak ini berasal dari satu 

daerah atau berbagai daerah di Indonesia. Selain bentuk geraknya, irama, rias, 

dan busananya juga merupakan hasil modifikasi tari tradisi. Bentuk tari yang 

lebih baru lagi misalnya tari pantomim (gerak patah-patah penuh tebakan), operet 

(mempertegas lagu dan cerita), dan kontemporer (gerak ekspresif spontan, terlihat 

tak beraturan tapi terkonsep). Contoh: tari Oleg Tambulilingan, tari Tenun, tari 

Wiranata, tari Panji Semirang (Bali), tari Kijang, tari Angsa, tari Kupu-Kupu, tari 

Merak (Jawa), tari Pattenung, tari Padendang, tari Bosara, tari Lebonna 

(Sulawesi Selatan). Pada garis besarnya tari kreasi dibedakan menjadi 2 

golongan: 

1. Tari Kreasi Berpolakan Tradisi 

Merupakan kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari 

tradisi, baik dalam koreografi, musik/karawitan, tata busana dan rias, 

maupun tata teknik pentasnya. Walaupun ada pengembangan tidak 

menghilangkan esensi ketradisiannya. 

2. Tari Kreasi Baru Tidak Berpolakan Tradisi (non tradisi) 

Merupakan tari yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi baik 

http://tarikreasi.blogspot.co.id/


31 
 

 

dalam hal koreografi, musik, rias dan busana maupun tata teknik pentasnya. 

Walaupun tarian ini tidak menggunakan pola-pola tradisi, tidak berarti sama 

sekali tidak menggunakan unsur-unsur tari tradisi mungkin saja 

menggunakannya tergantung pada konsep gagasan penggarapannya. Tarian 

ini juga disebut tarian modern yang berasal dari kata ''modo'' yang berarti 

baru saja ( Ranni Oktavianti, 2013: Http://tarikreasi.blogspot.co.id/, 06 

januari 2016). 

 
Pengertian tentang fungsi kaitannya dengan keberadaan tari dalam masyarakat 

tidak hanya sekedar aktifitas kreatif, tetapi lebih mengarah pada kegunaan. 

Artinya keberadaan tari memiliki nilai guna dan hasil guna yang memberikan 

manfaat pada masyarakat, khususnya dalam mempertahankan kesinambungan 

kehidupan sosial. Selain tari yang dipergunakan sebagai bagian dari upacara 

penyambutan (ceremonial). Tarian juga difungsikan sebagai pendukung untuk 

menyemarakkan perhelatan atau hajat pribadi seperti khitanan, pernikahan, atau 

nadar (membayar janji). Perkembangan fungsi tari pada zaman modern lebih 

mengarah pada bentuk prestasi artistik, dengan demikian muncul bentuk-bentuk 

tari yang berfungsi sebagai hiburan (tontonan). Disamping itu ada fungsi tari 

yang cukup tua dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu fungsi tari sebagai sarana 

untuk mengungkapkan rasa kegembiraan atau tari suka cita (Hidayat, 2005: 5-7). 

Tari kreasi Lampung merupakan tari yang digarap yang bermula dari tari tradisi 

Lampung yang mengalami perkembangan yang mengacu pada ragam gerak dan 

teknik ragam yang sudah ada seperti tari kreasi Kembang Melinting yang berawal 

dari tari tradisi Melinting yang berasal dari Lampung Timur yang digarap oleh Dr. 

http://tarikreasi.blogspot.co.id/
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I Wayan Mustika, M.Hum.Proses lahirnya tari kreasi Lampung tidak lepas dari 

realitas budaya Lampung cerita dalam tariannya pun mengangkat tentang sejarah-

sejarah Lampung. Sebagai contoh Tari Sigeh Penguten merupakan salah satu tari 

kreasi baru dari daerah Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari 

sembah yang merupakan tari tradisi asli masyarakat Lampung, para koreografer 

harus memperhatikan ciri khas gerakan-gerakan tari Lampung sehingga 

memudahkan dalam menciptakan suatu gerakan tari kreasi karena pada tahap 

koreografi gerakan-gerakan yang dipakai adalah gerakan dari pengembangan 

tari tradisi Lampung. Berdasarkan pendapat tersebut menggiring pengertian tari 

pada materi gerak, ungkapan atau ekspresi perasaan dan keselarasan antara gerak 

itu sendiri dengan irama. Untuk memperoleh   pengertian yang lebih mendalam 

mengenai hakikat tari, maka berikut ini akan diuraikan beberapa unsur dalam tari. 

a) Gerak 

Esensi dari tari adalah gerak, tetapi struktur gerak dalam tari itu sendiri 

meliputi beberapa aspek. Rudolf Van Laban mendeskripsikan gerak menjadi 

beberapa bagian yaitu the body (bagian spesifik dari gerak, misalnya gerak 

bagian kepala, kaki, tangan, badan), space (ruang gerak, misalnya level, 

jarak/rentangan atau tingkatan gerak), time (waktu, misalnyai durasi gerak) 

dan dynamics (kualitas atau tekstur gerak, misalnya gerak yang kuat, lemah, 

elastis, aksentuasi, penekanan). Untuk itu dapat disimpulkan bahwa gerak 

dalam tari terdiri dari ruang, tenaga dan waktu. Membedakan gerak tari 

dengan gerak lainnya maka dapat ditinjau dari beberapa fungsi gerak yang 

dihasilkan oleh tubuh manusia. Menurut fungsinya, gerak pada dasarnya 
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dapat dibedakan antara gerak keseharian, gerak  olah raga, gerak bermain,   

gerak bekerja dan gerak dalam berkesenian (Triana, dkk, 2013:396). 

Menurut Sal Murgianto dalam F.X. Sutopo Cokrohamidjoyo, gerak dalam 

kesenian termasuk gerak menari merupakan gerak yang dilakukan untuk 

mengungkapkan pengalaman batin dan perasaan seseorang dengan harapan 

untuk mendapat tanggapan orang lain.  Sebagai benang merah dari 

penjelasan tersebut, gerak dalam tari hakikatnya dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang yaitu gerak itu sendiri yang mencakup ruang, tenaga dan 

waktu, gerak yang merupakan ekspresi atau ungkapan perasaan dan gerak 

yang selaras dengan irama atau musik. Mengingat gerak dalam tari telah 

mengalami stilasi ataupun distorsi dan identik pula dengan gerak-gerak 

yang indah, maka secara holistik tari senantiasa berorientasi pada unsur 

estetis (keindahan). Perlu diketahui bahwa gerak di dalam tari adalah gerak 

keseharian yang telah diberi sentuhan seni dan merupakan ekspresi jiwa 

manusia. Ada dua macam gerak di dalam tari:  

1). Gerak maknawi (gesture), yaitu gerak yang mengandung arti, 

misalnya  gerak  mencangkul, gerak burung terbang, gerak nelayan 

menebar jala, dan sebagainya,  

2). Gerak murni, yaitu gerak yang diciptakan hanya untuk keindahannya 

saja, misalnya gerak-gerak yang terdapat dalam tari jaipongan dan 

gerakan yang dilakukan oleh para penari latar dan sebagainya.  

 
Berdasarkan bentuk geraknya, tari dibedakan menjadi dua, yaitu tari 

representasional dan tari non-representasional. Tari representasional adalah tarian 
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yang menggambarkan sesuatu secara jelas atau realistik, seperti tari yang 

menggambarkan kehidupan dan kegiatan petani, nelayan, tari yang 

menggambarkan kehidupan dan tingkah laku serta keindahan binatang. Sedangkan 

tari non-representasional adalah tarian yang melukiskan sesuatu secara simbolis, 

yang biasanya menggunakan gerak yang abstrak (tidak realistik). Yang 

digolongkan ke dalam tari non- representasional antara lain tari Golek, tari 

Bedaya, tari Srimpi, tari Monggawa, tari Legong Kraton dan sebagainya 

(Triana,dkk, 2013:396) 

 
b) Ruang 

Ruang diperlukan manusia untuk melakukan gerak tubuhnya, sehingga 

semua gerak yang diungkapkan oleh manusia terbentuk sebagai akibat 

perpindahan tubuh atau anggota tubuh manusia dari suatu ruang ke ruang yang 

lain. Laban sendiri membagi ruang menjadi ruang pribadi dan ruang umum, 

ruang pribadi adalah ruang yang langsung bersentuhan dengan tubuh si penari, 

adapun batas imajinasinya adalah batas yang paling jauh yang dapat dijangkau 

oleh tangan dan kakinya dalam keadaan di tempat, sedangkan uang umum 

adalah ruangan di luar tubuh yang dapat dimasuki apabila terjadi gerakan 

perpindahan tempat asal ke tempat lain (Triana, dkk, 2013:396). 

 
c) Tenaga 

Tenaga dibutuhkan seseorang untuk menghasilkan gerak. Gerak dalam tari 

Akan terlihat intensitas dan kualitas estetisnya apabila tenaga tersebut 

dikeluarkan sesuai dengan cara bagaimana tenaga itu sendiri disalurkan untuk 

menghasilkan gerak. Menurut Jacqueline Smith (1985) tenagalah yang menjadi 
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sumber (pangkal) penghasil gerak, dia akan terus berjalan dan berhenti, 

sehingga akan memberikan wujud penekanan dan pengendoran tenaga selama 

menari. Hal ini berarti tenaga merupakan daya untuk dapat menghasilkan gerak 

dari suatu proses pembakaran di dalam tubuh.  Melalui  tenaga tersebut, maka  

gerak  yang  diungkapkan  mempunyai  dinamika, sehingga gerak akan  

mempunyai isi atau jiwa. Yulianti Parani (1972), menyebutkan pula bahwa 

aksen gerak yang berbeda dalam ikatan ruang-tenaga-waktu melahirkan gerak 

yang bervariasi dan menumbuhkan kesan dinamis dalam penataan gerak tari 

(Triana, dkk, 2013:396). 

 
d) Waktu  

Tari merupakan suatu kalimat gerak yang mempunyai arti dan pesan untuk 

dikomunikasikan kepada orang lain. Sama halnya dengan suatu kalimat yang 

terdiri atas frase-frase, maka begitu pula dengan tari yaitu adanya frase gerak 

atau motif gerak. Masing-masing motif gerak dalam suatu kalimat gerak 

mempunyai panjang pendek yang berbeda atau cepat lambat yang dapat diukur 

dengan waktu. Jika seorang penari ingin menggerakkan tubuh ataupun bagian 

tubuhnya dan berpindah dari suatu ruang gerak ke ruang gerak yang lain, maka 

ini akan memerlukan waktu yang tergantung pada “ratio of speed” yaitu 

sejumlah waktu yang diperlukan penari untuk bergerak dan berkaitan dengan 

tempo gerakan yaitu panjang pendek atau cepat lambatnya suatu gerakan 

dilakukan.  

 
Jacqueline Smith juga mengatakan bahwa gerak membutuhkan waktu dan 

waktu tersebut dapat bervariasi menurut durasinya. Sedangkan Doris 
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Humphrey menyebutkan waktu dalam pengertian ini yaitu desain waktu adalah 

yang mewujudkan karena adanya apa yang disebut dengan sekuen gerak yang 

dapat berakhir dalam beberapa detik atau juga merupakan tarian yang utuh. 

Dengan demikian tidak ada seorang pun yang dapat bergerak tanpa 

memerlukan waktu, sekalipun dalam keadaan istirahat atau berhenti sejenak, 

elemen waktu akan tetap mengukur saat berhenti tersebut. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka ruang-tenaga-waktu merupakan unsur yang saling terjalin 

dalam penataan gerak kaitannya dengan wujud atau bentuk tari (Triana, dkk, 

2013:396). 

 
e) Ekspresi 

Ekspresi di dalam gerak tari merupakan suatu daya ungkap dari pengalaman 

yang ada pada diri seseorang untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Pada 

dasarnya faktor ekspresi ada pada setiap gerakan, sebab gerak dilakukan 

manusia untuk menyatakan perasaan atau pikirannya. Tubuh merupakan 

cermin jiwa manusia, dengan demikian gerak tubuh manusia merupakan 

ekspresi atau ungkapan dari gerakan jiwa pribadinya, yang dapat berupa akal, 

kehendak dan emosi. Artinya gerak fisik adalah efek normal pertama dari 

pengalaman mental atau emosional manusia.  

Dalam hal ini seorang seniman yang baik akan bekerja dengan landasan 

tersebut. Ekspresi berkaitan dengan tenaga, sebab tenaga sebagai salah satu 

unsur gerak, merupakan daya penggerak dari dalam diri si penari dan 

berperan di  dalam  kualitas  ekspresi  yang  menghasilkan  suatu daya  hidup  

atau greget  dari  sebuah  tarian.  Greget adalah istilah dalam tari Jawa yang 
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artinya dorongan perasaan, desakan batin atau ekspresi jiwa seseorang dalam 

bentuk tari yang terkendali. Dengan demikian ekspresi hal yang juga esensial 

dalam tari untuk memancarkan kekuatan serta pesan atau maksud yang ingin 

disampaikan dalam suatu bentuk tari, sehingga dapat dimengerti orang lain 

sebagai suatu komunikasi yang diungkapkan melalui gerak (Triana, dkk, 

2013:396). 

 
Tari merupakan bentuk keindahan yang dinikmati dengan rasa, keindahan hadir 

sebagai suatu kepuasan, kebahagiaan dan harapan batin manusia. Kehadiran 

tari di hadapan penonton bukan hanya rangkaian gerak saja, melainkan 

dilengkapi dengan elemen-elemen pendukung agar penampilannya mempunyai 

daya tarik bagi penikmatnya. Unsur pendukung/pelengkap dalam tari adalah 

elemen atau unsur-unsur yang mendukung pertunjukan atau pergelaran tari, 

antara lain:  iringan tari (musik), tema, tata rias dan tata busana, tempat pentas 

atau panggung, perlengkapan atau properti tari, serta tata suara dan tata cahaya. 

 
a) Iringan (musik) 

Musik dan tari merupakan dua hal yang saling berhubungan, yang tidak dapat 

dipisahkan. Pada dasarnya bentuk musik iringan tari dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu musik internal dan eksternal. Disebut musik internal dalam iringan 

dalam tari tersebut bersumber atau berasal dari penarinya, seperti tepukan 

tangan, nyanyian, hentakan kaki, petikan jari. Adapun yang digolongkan sebagai 

musik eksternal adalah iringan tari tari yang bersumber dari luar penari, misalnya 

bunyi-bunyian dari benda yang dipukul, ditiup, digesek, dipetik dan lain-lain, 

serta yang berasal dari alat musik. Fungsi musik dalam tari dapat dikelompokkan 
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menjadi tiga, yaitu 1). Sebagai pengiring, 2).  Sebagai pemberi suasana, 3).  

Sebagai ilustrasi. Fungsi musik sebagai pengiring tari diartikan sebagai peranan 

musik hanya untuk mengiringi atau menunjang penampilan tari, sehingga kadang 

tidak ikut menentukan isi tarinya (Triana, dkk, 2013:396)  

 
b) Tata rias dan tata busana 

Dalam satu sajian tari, tata rias merupakan hal yang amat penting, karena 

penonton biasanya memperhatikan wajah penari sebelum menyaksikan tariannya, 

untuk mengetahui tokoh atau peran apa yang sedang ditarikan, kemungkinan juga 

untuk mengetahui siapa penarinya. Fungsi tata rias di dalam tari pada dasarnya 

adalah mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang dibawakan, serta 

untuk menambah daya tarik panampilan. Tata rias tari dipanggung berbeda 

dengan tata rias sehari-hari. Tata rias panggung biasanya lebih tebal karena jarak 

antara penari dan penonton agak berjauhan. Dalam tata rias panggung lebih 

menonjolkan garis-garis wajah agar terlihat lebih hidup. Sedangkan fungsi tata 

busana dalam tari adalah untuk mendukung tema atau isi tarian, dan untuk 

memperjelas peran dalam satu sajian tari. Tata busana di dalam tari juga 

mencerminkan identitas suatu daerah yang sekaligus menunjuk pada asal tarian 

tersebut.   

Menurut Triana, dkk, (2013:396), tata busana dalam tari tidak hanya sekedar 

menutup tubuh semata, melainkan harus mendukung disain ruang pada saat 

menari, oleh karena itu tata busana hendaknya mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Nyaman dipakai dan sedap dilihat penonton. 
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b. Mempertimbangkan isi/tema sehingga menjadi satu kesatuan. 

c. Tidak mengganggu gerak sehingga nyaman dipakai oleh penari. 

d. Keharmonisan dalam pemilihan warna. 

 
c) Tempat pentas 

Apapun bentuknya, suatu pertunjukan selalu memerlukan ruangan guna 

menyelenggarakan. Ruangan tempat pertunjukan dengan sebutan pentas, dapat 

berupa lapangan, pendopo, halaman pura atau gedung pertunjukan yang sering 

disebut dengan stage, yang disebut dengan pentas tertutup. Pertunjukan tari 

tradisional di lingkungan rakyat biasanya dipentaskan di lapangan terbuka, 

seperti bentuk pertunjukan reog Ponorogo, Jathilan, tari-tarian di daerah 

pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Sedangkan di  

kalangan  istana  di  Jawa  biasanya  tari  dipertunjukkan  di pendopo yaitu suatu 

bangunan yang berbentuk joglo yang mempunyai 4 tiang penyangga atau saka  

guru. Pada tempat pertunjukan seperti ini biasanya penonton dapat menyaksikan 

pertunjukan dari berbagai arah. Sedangkan tari yang dipentaskan di gedung 

pertunjukan hanya dapat dilihat dari satu arah penonton saja, misalnya di aula 

sekolah, dan sebagainya. Bentuk Penyajian tari ditinjau dari jumlah penari 

digolongkan menjadi dua, yaitu tari tunggal dan tari kelompok. 

1.  Tari tunggal adalah tari yang disajikan oleh seorang penari, meskipun saat 

ini tidak jarang bentuk tari tunggal yang disajikan secara berkelompok. 

Beberapa jenis tari tunggal antara lain; tari  Golek, Klana Topeng, Gatot 

kaca Gandrung (Jawa Tengah), Kandagan, Topeng Klana, Monggawa, 

Anjasmara (Sunda), Margapati, Teruna Jaya, Kebyar Terompog (Bali), 
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Tari Remo (Jawa Timur) dan sebaginya.  

2.  Kelompok adalah tarian yang disajikan oleh lebih dari satu orang penari. 

Tari kelompok dibedakan menjadi 3, yaitu tari berpasangan, masal, dan 

dramatari. Tari berpasangan adalah tarian lepas yang dilakukan secara 

berpasangan dan diantara penari saling merespon, tari ini dapat dilakukan 

oleh penari wanita atau pria saja, atau oleh penari pria dan wanita. Contoh 

dari tari berpasangan antara lain; tari Karonsih, Retna Tinanding, Eka 

Prawira, Beksan Menak Kelaswara Adaninggar (Jawa), Oleg 

Tambulilingan (Bali), dan sebagainya.Tari masal merupakan satu jenis tari 

yang dilakukan secara berganda, untuk tari tunggal minimal dua penari, 

sedangkan untuk tari berpasangan minimal dua pasang. Sedangkan yang 

disebut dengan dramatari merupakan sajian tari yang mengungkapkan 

cerita yang di dalamnya terdapat struktur (Triana, dkk, 2013:396). 

 
2..4. Koreografi 

Istilah koreografi atau komposisi tari sesuai dengan arti katanya, berasal dari kata 

Yunani choreia yang berarti catatan, sehingga apabila hanya dipahami dari 

konsep artinya katanya saja, berarti “catatan tari massal” atau kelompok. 

Koreografi sebagai pengertian konsep, adalah proses perencanaan, penyeleksian, 

sampai kepada pembentukan (forming) gerak tari dengan maksud dan tujuan 

tertentu. Demikian pula apabila diturunkan dari asal katanya, semula hanya untuk 

memahami aspek-aspek kebentukan gerak tari yang bersifat kelompok saja. 

Dalam wacana ini koreografi dipakai sebagai pemahaman terhadap sebuah 
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penataan tari yang dapat dianalisis dari apek isi, bentuk, maupun tekniknya; baik 

untuk tarian kelompok maupun tari tunggal (Hadi, 2011: 1 dan 7).  

Dengan hadirnya dua tokoh dengan masing-masing wadah organisasinya itu, 

dapat dikatakan sebagai gerakan perkembangan koregrafi tari kreasi baru di 

Indonesia, sehingga istilah koreografi itu semakin popular dan dikenal di kalangan 

seniman tari. Kedua organisasi tari kreasi baru itu dianggap organisasi yang 

pertama di Indonesia khususnya di wilayah Yogyakarta yang mengusahakan, 

mengembangkan kemampuan membina bentuk-bentuk garapan atau koreografi 

tari kreasi baru. Kedua organisasi itu perkembangannya mengalami pasang-surut, 

tetapi walaupun sudah ditinggalkan oleh tokoh-tokoh pendirinya, namun 

keberadaannya masih tetap eksis sampai sekarang. Pada awalnya perkembangan 

koreografi tari kreasi baru yang hidup dan berkembang dalam masyakat perkotaan 

atau masyarakat menengah keatas, tujuan utamanya adalah kebebasan kreatif-

inovatif, pembaharuan, atau keunikan, keanehan dalam dasar-dasar gerak estestis 

pokok tari. Koreografi sebagai pengertian konsep, adalah proses perencanaan, 

penyeleksian, sampai kepada pembentukan (forming) gerak tari dengan maksud 

tujuan tertentu (Hadi, 2011: 1 dan 7).  

Elemen dasar koreografi sesungguhnya tidak dapat melepaskan antara kesatuan 

elemen gerak, ruang, dan waktu. Hubungan antara kekuatan gerak, ruang, dan 

waktu merupakan hal pokok dari sifat koreografi. Artinya sebuah koreografi 

adalah penantaan gerak-gerak tari yang implisit menggunakan pola waktu, dan 

terjadi dalam kesadaran ruang tertentu sehingga ketiga elemen ini membentuk 
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“tari tunggal sensasi” yang sangat berarti dalam sebuah koreografi.  Di bawah ini 

tiga konsep elemen: 

1) Konsep gerak sebagai elemen estetis koreografi 

Gerak di dalam sebuah koreografi adalah bahasa yang dibentuk menjadi 

pola-pola gerak dari seorang penari yang sungguh dinamis, artinya tidak 

hanya serangkaian sikap-sikap atau postur dihubung-hubungkan, tetapi 

terdiri gerak yang kontinyu, gerak yang gerak gerak yang tidak hanya 

berisi elemen-elemen statis. Namun demikian proses kontinuitas gerakan 

itu terjadi pula adanya saat saat beristirahat, sehingga dapat dilihat difrase 

frase gerak. Dalam kesesatuan gerak itu terdapat saat saat mengasuh, tetapi 

tidak mungkin untuk berhenti sama sekali. Itulah sebabnya ruang lingkup 

tari yang dilakukan sesungguhnya terletak diantara dua ekstrim gerak yaitu 

rilex dan tension. 

2) Konsep ruang sebagai elemen estetis koreografi 

Pengertian ruang sebagai elemen koreografi, memiliki hubungan dengan 

bentuk yaitu dipahami sebagai struktur ritmis jari pola atau wujud gerakan 

yang terjadi dalam ruang itu, wujud atau bentuk gerakan yang disebabkan 

oleh kekuatan gerak itu. Membentuk aspek-aspek ruang, sehingga ruang 

menjadi hidup sebagai elemen estetis koreografi dan penonton dibuat sadar 

tentang arti ruang karena bentuk gerak yang terjadi. Disini lah siknifikasi 

hubungan elemen estetis gerak, ruang, dan waktu menjadi hal yang hakiki 

dari sifat koreografi. 
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3) Konsep waktu sebagai elemen estetis koreografi 

Waktu dipahami sebagai faktor pengorganisir dalam setiap kegiatan. Tari 

dan juga kativitas lain, terjadi dalam struktur waktu, berada di dalamnya 

dan berkerja dengannya. Seorang peñata tari dalam proses koreografi harus 

sadar bahwa waktu adalah sebagai elemen estetis karena sebetulnya 

seorang penari atau koreografer sedang proses penciptaan sebuah disain 

atau struktur waktu. Ketika gerakan berlangsung berarti ada sebuah 

kesatuan waktu yang dibagi-bagi sesuai dengan tujuannya, sehingga 

menjadi struktur waktu atau ritmis yang harmonis (Hadi, 2011: 10, 14, dan 

26) 

 

Koreografi difungsikan sebagai pemahaman terhadap sebuah penataan tari yang 

dapat dianalisis dari aspek isi, bentuk, maupun tekniknya baik untuk tari 

kelompok maupun tunggal. Koreografi dapat dipahami sebagai seni kerja sama 

sesama penari. Koreografi sangat penting dipelajari di sekolah karena dengan 

adanya koreografi siswa bisa menggali bakat-bakat yang mereka miliki, mereka 

bisa menciptakan suatu gerakan, mengembangkan gerak yang sudah diberikan 

sebelumnya dan menyatukan gerakan demi gerakan menjadi kesatuan tari yang 

utuh. Pengalaman-pengalaman seseorang penari atau koreografer dalam 

kesadaran gerak, ruang, dan waktu untuk tujuan pembangunan kreativitas dalam 

proses koreografi. Pengalaman tari yang memberikan kesempatan bagi aktivitas 

yang dapat diarahkan atau dilakukan sendiri serta dapat memberi sumbangan bagi 

pengembangan kreatif. Beberapa proses dalam penciptaan gerak dalam tahapan 

koreografi yaitu tahap audiovisual, tahap eksplorasi, tahap improvisasi, tahap 
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pembentukan. Karena dalam penelitian ini siswa hanya mempelajari tentang 

penciptaan gerak saja maka tahap-tahap yang digunakan antara lain: 

 
1. Tahap Audiovisual 

Tahap Audiovisual disini dilakukan dengan memberikan materi pelajaran 

yang berupa video tari kreasi khususnya tari kreasi Lampung. 

 
2. Tahap Eksplorasi 

Eksplorasi adalah tahap awal proses koreografi, yaitu suatu penjajagan 

terhadap objek atau fenomena dari dirinya; suatu pengalaman untuk 

mendapatkan rangsangan. Sehingga dapat memperkuat daya kreativitas. 

Tahap eksplorasi terhadap objek atau fenomena untuk menemukan ide-ide 

tari yang struktur, dapat direncanakan misalnya untuk mengeksplor 

tentang kebentukan, teknik maupun isi. Menjajagi kebentukan, artinya 

merespon objek-objek atau fenomena yang ada secara tangkapan empirik 

yang nampak, dapat dilihat, didengar, dihirup, dikecap, diraba atau 

tangkapan melalui panca indera. 

 
3. Tahap Improvisasi 

Tahap improvisasi sering disebut tahap mecoba-coba atau secara spontan. 

Tahap improvisasi sebagai proses koreografi, merupakan satu tahap dari 

pengalaman tari yang lain (eksplorasi, dan komposisi) untuk memperkuat 

kreativitas. Dengan cara secara bebas ini, mendekati suatu spektrum yang 

luas tentang objek gerak tanpa batas, memberikan kebebesan menjakau 

motivasi gerak yang tidak terbatas. Tetapi bagi seorang pemula kadang 

cenderung untuk melakukan gerak-gerakan dengan gaya yang khusus, dan 
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diulang-ulang sehingga membosankan. Oleh karena itu tahap ini dapat 

dilakukan dengan suatu rangsangan-rangsangan tertentu atau seolah-olah 

dengan secara struktural, dan pemula dapat memberikan respon secara 

bebas terhadap rangsangan yang tidak tetap, sehingga dengan ketrampilan 

gerakannya akan muncul keunikannya. 

 
4. Tahap Pembentukan. 

Tahap pembentukan atau komposisi, merupakan tahap terakhir dalam 

proses koreografi. Artinya seorang koreografi atau penari setelah 

melakukan tahap-tahap sebelumya yaitu eksplorasi, dan improvisasi, mulai 

berusaha membentuk atau mentransformasikan bentuk gerak menjadi 

sebuah tarian tau koreografi. Oleh karena itu tahap ini termasuk 

menyeleksi atau mengevaluasi, menyusun, merangkai, atau menata motif-

motif gerak menjadi satu kesatuan yang disebut koreografi (Hadi, 2011:70, 

76, dan 78) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dan dapat 

dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, 

kondisi atau hal- hal lain yang hasilnya sudah dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian (Sugiyono, 2008: 5). 

Kegiatan penelitian ini, hanya menyajikan apa yang terjadi pada diri objek atau 

wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk 

laporan penelitian secara luas, seperti apa adanya. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi 

dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul 

diklasifikasikan atau dikelompokan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. 

Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan Arikunto (2010:3), 

menjelaskan bahwa, penelitian kualitatif memandang obyek sebagai sesuatu yang 
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dinamis, hasil kontruksi pemikiran dan interprestasi terhadap gejala yang 

diamati, serta utuh (holistic) karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada penelitian kualitatif tidak ditunjukan 

untuk menarik kesimpulan suatu populasi melainkan untuk mempelajari 

karakteristik yang diteliti, baik itu perorangan atau kelompok sehingga 

berdasarkan hasil penelitian tersebut hanya untuk orang atau kelompok yang 

sedang diteliti tersebut. 

3.2 Sumber Data 

Data artinya informasi yang di dapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, 

untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi 

fakta (Fathoni, 2011:104). Sedangkan sumber adalah informasi yang diproleh 

yang berdasarkan pusat penelitian. Jadi sumber data adalah informasi yang 

didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai 

landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta yang diproleh yang 

berdasarkam pusat penelitian. Data penelitian pembelajaran tari kreasi 

menggunakan konsep koreograf yaitu berupa data-data sebagai berikut: 

 

3.2.1 Data penelitian 

Variabel pertama : Pembelajaran tari kreasi lampung 

Variabel kedua  : Menggunakan konsep koreografi melalui media 

Audiovisual. 

Variabel ketiga  : Pada kegiatan ekstrakurikuler. 

Subjek penelitian : Guru seni budaya dan siswa yang mengikuti 
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kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler tari. 

Responden Penelitian   :  Kepala sekolah, guru seni budaya dan siswa. 

3.2.2 Sumber Data 

a. Person (orang) : Kepala sekolah dan guru seni budaya. 

b. Paper (kertas) : Surat Izin Pendahuluan, Surat Izin Penelitian, dan 

surat keterangan. 

c. Place (tempat)  : Ruangan ektrakurikuler Tari SMP Negeri 1 

Banjar Margo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang 

Bawang 

 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2008:308). 

 
3.3.1 Observasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan 

disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran 

(Fathoni, 2011:104). Observasi adalah pengamatan atau mengamati sesuatu 

kejadian data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara 

teliti. Penelitian ini menggunakan jenis observasi non-partisipatif. Observasi 

non-partisipatif adalah sebuah teknik pengumpulan data yang tidak 

mengharuskan penelitian melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat 

yang diteliti untuk dapat melibatkan dan memahami gejala-gejala yang ada. 
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Pengamatan dilakukan dua pertemuan dalam satu minggu. Hal-hal yang akan 

diamati adalah pembelajaran tari kreasi Lampung.  Pengamatan dilakukan 

secara langsung pada pembelajaran tari di SMP Negeri 1 Banjar Margo 

Kabupaten Tulang Bawang yang bertujuan untuk mendapatkan informasi 

tentang pengamatan secara langsung terhadap pembelajaran seni tari di kelas 

ekstrakurikuler. Melalui tahap observasi diharapkan dapat diperoleh data 

tentang pembelajaran gerak tari kreasi Lampung dengan konsep koreografi. 

 
3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan 

informasi.  Penggunaan teknik ini didasarkan untuk mengali yang tidak 

hanya pada hal yang diketahui dan yang dialami subjek yang diteliti, tetapi 

hal yang tersembunyi jauh di dalam diri. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh (Sugiyono, 2013: 317-

321). Penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur, wawancara 

dilakukan kepada, kepala sekolah, guru seni budaya dan siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari di sekolah. Penelitian ini dilakukan 

untuk memperoleh data secara langsung dari informan. 

 
3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa 

catatan, transkip, buku, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dokumentasi sudah 

lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dengan banyak 

hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, 
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menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Arikunto, 2010:274). Pada 

penelitian kali ini dokumentasi digunakan untuk pengambilan foto, video 

yang diambil dalam setiap pertemuan. Setelah mendapatkan hasil penelitian 

berupa dokumentasi kegiatan proses belajar mengajar peneliti juga 

memperkuat dengan dokumentasi tertulis lain memiliki oleh guru dan 

catatan hasil wawancara. 

 
3.3.4 Tes Praktik 

Tes praktik penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 

sampai sejauh mana keberhasilan siswa dalam melakukan proses 

pembelajaran di ekstrakurikuler tari. Dengan demikian perlu dilakukan tes 

aktifitas belajar siswa, pengamatan konsep koreografi dengan instrumen yang 

berupa lembar pengamatan tes praktik yang terdapat pada Tabel 3.1 (halaman 

50). 

 
Hasil belajar tari kreasi Lampung siswa yang diukur dengan lembar 

instrumen penilaian pengamatan tes praktik yang diakumulasikan dengan 

total skor keseluruhan siswa adalah 15, sehingga kualitas hasil belajar siswa 

dapat dilihat menggunakan patokan dengan persentase untuk skala lima yang 

dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.1 Penilaian Nontes Pada Pembelajaran 

No. Tahapan P1 P3 P4  

1. Tahapan Audio Visual     

 

a. Siswa memperhatikan tayangan video tari 

kreasi Lampung yang diberikan oleh guru. 
    

b. Siswa bertanya kepada guru tentang makna 

dari tarian tersebut 
    

c. Siswa menayakan kepada guru busana dan 

aksesoris apa saja yang dipakai 
    

d. Siswa sudah mengerti dengan konsep tayangan 

video tari kreasi Lampung 
    

2. Tahap Eksplorasi (Penciptaan) P2 P3 P4 P5 

 

a. Siswa mulai berpikir gerak apa yang akan 

dipresentasikan kepada guru 
    

b. Siswa mencoba memperagakan gerakan yang 

belum dimengerti 
    

c. Siswa memperagakan beberapa gerakan yang 

sudah dimengerti dan guru memperhatikan 

siswa dalam melakukan gerak 

    

d. Siswa sudah paham dengan tari kreasi     

e. Siswa bersama kelompok melakukan 

kerjasama untuk menggabungkan setiap 

gerakan 

    

f. Siswa memilah gerakan mana yang sesuai 

dengan sinopsis yang mereka buat 
    

g. Gerakan yang mereka gabungkan sesuai dengan 

synopsis 
    

h. Musik yang siswa bawa sudah sesuai dengan 

gerakan yang mereka ciptakan 
    

i. Ketepatan siswa bergerak dengan iringan music     

j. Saat menggabungkan gerak siswa sudah 

menggunakan pola lantai 
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3. Tahap Improvisasi dan Tahap Pembentukan     

 

a. Siswa melakukan gerakan-gerakan tambahan 

pada saat menari disebabkan properti terjatuh 
    

b. Siswa bergerak spontanitas karena mereka lupa 

dengan gerakan yang sudah dibuat 
    

c. Siswa melakukan gerakan yang berbeda-beda 

satu dengan yang lainnya 
    

d. Siswa tersenyum lebar pada saat salah 

melakukan gerak 
    

e. Siswa dapat menyusun gerakan yang sudah 

mereka buat mulai dari tahap eksplorasi sampai 

tahap eksplorasi dengan menggabungkan 

gerakan dengan musik 

    

f. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi 

tentang gerakan dan pola lantai lalu 

mempresentasikan kepada guru 

    

( Sugiyono, 2013:135) 
 

Keterangan: Pertemuan pertama sampai kedelapan, instrumen ini untuk menilai 

kegiatan dalam melakukan penilaian proses. 

P1       : Pertemuan satu  P4       : Pertemuan empat   

P2       : Pertemuan dua  P5       : Pertemuan lima   

P3       : Pertemuan tiga  P6       : Pertemuan enam   

P7       : Pertemuan tujuh  

 

Tabel 3.2 Penilaian Hasil Dalam Menari Kreasi (Kelompok) 

No. Aspek Indikator penilaian Skor 

1. Penciptaan gerak 

 

 

 

 

 

 

Siswa bersama kelompok mampu 

menciptakan lebih dari 7 ragam gerak 

dengan variasi gerak berbeda setiap 

hitungan 

5 

Siswa bersama kelompok mampu 

menciptakan 6 ragam gerak dengan 

variasi gerak berbeda setiap hitungan 

4 
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Siswa bersama kelompok mampu 

menciptakan 5 ragam gerak dengan 

variasi gerak berbeda setiap hitungan 

3 

Siswa bersama kelompok mampu 

menciptakan 4 ragam gerak dengan 

variasi gerak berbeda setiap hitungan 

2 

Siswa bersama kelompok mampu 

menciptakan 3 ragam gerak dengan 

variasi gerak berbeda setiap hitungan 

1 

2. Penghayatan 

 

 

Siswa memperagakan gerak tari dengan 

tersenyum dari awal hingga akhir tarian 
5 

Siswa memperagakan gerak tari dengan 

tersenyum namun terlihat gugup 
4 

Siswa memperagakan gerak tari dengan 

tersenyum namun senyumnya terlalu 

berlebihan 

3 

Siswa memperagakan gerak taridengan 

tersenyum hanya diawal tarian saja 
2 

Siswa memperagakan gerak tari tidak 

tersenyum dari awal hingga akhir tarian 
1 

3. Pola lantai Siswa menciptakan 8 pola lantai dengan 

level, transisi, ruang, gerak bergantian 

bersama kelompoknya 

5 

Siswa menciptakan 6 pola lantai dengan 

level, transisi, ruang bersama 

kelompoknya 

4 

Siswa menciptakan 4 pola lantai dengan 

level, transisi ruang bersama 

kelompoknya 

3 

Siswa menciptakan 2 pola lantai dengan 

level dan transisi yang bebeda 
2 

Siswa menciptakan pola lantai tetapi 

tidak menggunakan level dan transisi 
1 

(Sugiyono,2013: 150) 

 

Setelah skor didapat, maka dilakukan akumulasi penilaian lembar praktik. Setelah 

itu dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai siswa berdasarkan aspek yang 

dijadikan indikator penilaian yaitu kreativitas penciptaan gerak, kreativitas 

berdasarkan hitungan. 
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Tabel 3.3 Penentuan Patokan Dengan Persentase Untuk Skala Lima 

Interval Persentase Tingkat 

Penguasaan dan penciptaan 
Keterangan Skor 

85 % - 100 % Baik Sekali 5 

75 % - 84 % Baik 4 

60 % - 74 % Cukup 3 

40 % - 59 % Kurang 2 

0 % - 39 % Gagal 1 

(Sugiyono, 2013:418) 

 
Kreativitas melalui, penghayatan, kreativitas pola lantai. Pada saat menari dengan 

pemberian skor yang sudah ditentukan pada tabel lembar pengamatan tes praktik 

yang memiliki skor maksimal 5. Selanjutnya setelah skor siswa diperoleh maka 

diolah menjadi nilai dengan rumus: 

 

Keterangan: 

NS  : Nilai siswa  

Skor Siswa : Skor siswa didapat jika memenuhi penilaian indikator yang nilai 

maksimal 5 dikali dengan jumlah indikator yang terdiri dari 4 

indikator. Jadi jika siswa mendapatkan nilai 5X4= 20. 

Skor Maksimal : Skor maksimal didapat dari jumlah indikator dikali dengan nilai 

maksimal menjadi 20 . 

 

3.4 Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, 

yaitu diarahkan untuk mengjawab rumusan masalahatau menguji  hipotesis 

hubungan antara dua variable, bila datanya ordinal maka statistic yang digunakan 

adalah korelasi spearman rank, sedangkan bila datanya interval atau ratio 
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digunakan test dua sampel, bila data nominal digunakan chi kuadrat. Selanjutnya 

bila akan menguji hipotesis komperatif lebih dari dua variable, data interval 

digunakan analisis varian (Sugiyono, 2013:  333).  Hasil analisis disusun untuk 

mendeskripsikan pembelajaran tari kreasi lampung dengan konsep koreografi 

pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang 

Bawang. 

Menurut Miles dan Huberman (1990) dalam Mukhtar (2013:135), analisis data 

dalam peneltian deskriptif kualitatif terdiri dari: 

a. Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang 

penelitian, dengan menggunakan  seperangkat instrument yang telah 

disiapkan, guna memproleh infomasi data melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data ini, seorang penelitian 

dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data 

yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data dapat dikatakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian , karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data.  Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Data yang digunakan 

dalam pengumpulan data  adalah data yang memenuhi standar dalam 

penelitian seperti data wawancara,  data observasi,  lembar tes dan nontes.  

b. Reduksi data dilakukan dengan proses penyeleksian data mentah yaitu 

data observasi, wawancara, penilaian tes dan nontes yang muncul dalam 

dalam penulisan catatan lapangan yang telah dilakukan pengumpulan data 
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pada tahap sebelumnya di lapangan. Reduksi data bukan merupakan suatu 

yang terpisah dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang 

tajam, ringkas, terfokus, membuang data yang tidak penting, dan 

mengorganisasikan data sebagai cara untuk mengambarkan dan 

memverifikasi kesimpulan akhir. 

c. Display data  merupakan upaya mengambarkan kesimpulan dan 

mengambil tindakan. Biasanya bentuk display (penampilan) data kualitatif 

menggunakan  teks narasi. Sebagaimana reduksi data, kreasi dan 

penggunaan display juga bukan merupakan sesuatu yang terpisah dari 

analisis data, akan tetapi merupakan bagian dari analisis. 

d. Vertifikasi dan menarik kesimpulan yang sudah di display data dimana 

siswa yang didapatkan apakah siswa mendapatkan katarori gagal, kurang, 

cukup, baik, dan baik sekali dalam pembelajaran tari kreasi lampung 

tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran tari kreasi di ekstrakurikuler SMP 

Negeri 1 Banjar Margo didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran dilakukan dari pertemuan pertama sampai dengan 

pertemuan ketujuh; Pada tahap Audiovisual dilakukan pada pertemuan 

pertama, ketiga, dan kempat. Pada pertemuan pertama dilakukan 

pembelajaran diruangan multimedia dengan menggunakan alat seperti 

LCD, speaker, labtop, dan layar LCD. Pada pertemuan ketiga dilakukan 

pembelajaran diruangan esktrakurikuler tari dengan menggunakan alat 

seperti televisi, labtop, speaker  dan video tari kreasi Lampung. Pada 

pertemuan keempat dilakukan pembelajaran diruangan kelas 7
 1  

hanya 

menggunakan labtop dan speaker dengan hasil proses siswa lebih 

cenderung siswa memperhatikan tayangan video tari kreasi lampung yang 

diberikan oleh guru; Pada tahap Eksplorasi dilakukan dengan proses  

pemberian ragam gerak olehe guru dan siwa diberikan kewajiban 

mengkreasikan ragam gerak tersebut dengan hasil proses bahwa siswa 

lebih cenderung siwa mulai berpikir gerak yang akan dipresentasikan 
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kepada guru dan siswa memperagakan gerakan yang sudah dimengerti dan 

guru memperhatikan siswa dalam melakukan gerak ; Pada tahapan 

improvisasi siswa lebih cederung  siswa bergerak spontanitas  karena lupa 

dengan gerakan yang sudah dibuat dan pada pembentukan siswa 

menyusun gerakan yang sudah disusun  dari tahap eksplorasi sampai tahap 

tahap pemebntukan. 

2. Hasil pembelajaran tari kreasi Lampung melalui media audiovisual 

dilakukan dengan 4 langkah tari kreasi Lampung yaitu tahap audiovisual, 

tahap eksplorasi, tahap improvisasi dan tahap pembentukan dengan hasi 

nilai 69; kategori “cukup”.  

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka disarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Pihak sekolah sebaiknya mampu memberikan fasilitas tambahan berupa 

ruangan latihan yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk berlatih 

diluar jam pelajaran sehingga peserta didik tidak berlatih didalam kelas 

yang dapat mengurangi waktu pembelajaran untuk persiapan 

membereskan kursi kepinggir tembok. 

2. Dalam pemberian gerak tari yang diajarkan guru sebaiknya juga 

memberikan teknik gerak seperti badan, tangan dan kaki, level, ekspresi 

sehingga peserta didik dapat terbiasa untuk melakukannya. Guru juga 

sebaiknya lebih mampu mengembangkan dan membimbing pembelajaran 

 
5.2 Saran 
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tari kreasi Lampung dengan konsep koreografi di SMP Negeri 1 Banjar 

Margo sehingga peserta didik dapat mengapresiasi, mencintai dan 

menghargai pembelajaran seni budaya dengan hati nurani. 
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