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ABSTRAK

KEMAMPUAN SISWA MEMAKAI PROPERTI DALAM
PEMBELAJARAN TARI KREASI LAMPUNG

DI SMP LKMD SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR

Oleh
ANISYA WICITA RAHAYU

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan siswa memakai

properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung di SMP LKMD Sekampung

Lampung Timur. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa

memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung. Kemampuan

dideskripsikan mulai dari proses pembelajaran hingga hasil setiap pertemuan dan

tes praktik.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Sumber data yaitu guru pembimbing dan 14 siswa. Teknik pengumpulan data

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi,

penyajian data, dan simpulan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa

kemampuan siswa memakai properti termasuk ke dalam kategori baik dengan

nilai akhir 75,6. Hal ini dibuktikan berdasarkan akumulasi data proses pertemuan

pertama hingga ketujuh, data hasil tes praktik pada pertemuan kedelapan dan



penilaian properti secara maksimal. Data proses menunjukkan bahwa siswa

mampu mempelajari aspek tari dengan memakai properti, didukung oleh nilai

akhir yaitu 72,4 yang termasuk ke dalam kategori cukup. Siswa memulai proses

pembelajaran dengan salam pembuka, berdoa, kehadiran, olah tubuh, berkreasi

gerak, ruang, dan waktu dengan memakai properti, presentasi, doa, dan salam

penutup. Data hasil tes praktik memperlihatkan bahwa siswa mampu memakai

properti dengan memadukan tiga level, tiga variasi pola lantai, tiga aspek dimensi,

dan tiga tempo walaupun siswa hanya mampu mengeksplorasi dua anggota

tubuhnya. Hal ini didukung oleh nilai akhir 89,4 dengan kategori baik sekali.

Properti yang dipakai juga sudah terlihat maksimal sesuai tema tarian, namun

siswa masih merasa kesulitan dalam menari, didukung oleh nilai akhir 65,1

dengan kategori cukup. Hal ini dikarenakan kurangnya intensitas latihan dan

pembiasaan diri memakai properti, kurangnya konsentrasi mengeksplorasi gerak

dan properti, serta tidak memiliki gagasan dan kesadaran untuk menambah

referensi terkait pemahaman prinsip-prinsip dasar gerak.

Kata kunci: kemampuan siswa, properti, pembelajaran tari kreasi Lampung.



ABSTRACT

THE ABILITY OF STUDENTS BY USING PROPERTY IN CREATION
DANCE LEARNING OF LAMPUNG AT SMP LKMD SEKAMPUNG

LAMPUNG TIMUR

By
ANISYA WICITA RAHAYU

The problems in this research was how the ability of student by using property in

creation dance learning of Lampung at SMP LKMD Sekampung Lampung Timur.

The purpose of research was to describe the student’s ability by using property in

creation dance learning of Lampung. The ability was descibed ranging from the

learning proccess until the result of each meeting and practice test.

This research used descriptive method with qualitative approach. The data source

was tutor and 14 students. Data collection techniques was observation, interview,

and documentation. Data analysis was reduction, data presentation, and

conclusion.

Based on research that has been conducted, there was information that student’s

ability by using property was included a good category with the final value of

75,6. This was evidenced by the data accumulation process of the first meeting

until the seventh, test data practices at the eighth meeting, and property valuation

to the maximum. The process data showed that the student was able to learned



aspects of dance by using property, supported by a final value of 72,4 was

included to enough category. The student begun process learning with opening

regard, prayed, presence, warming up, creation of movement, space, and time by

using property, presentation, prayed, and closing regard. The practice test result

data showed that student was able to used the property with combined three

levels, three variations of the floor pattern, three dimensional aspects, and three

tempo although the student were only able to explored two limbs. This was

supported by a final value of 89,4 with a very good category. The property that

was used also has been seen up maximum according to the theme of dance, but

the student still find it difficult to dance, supported by a final value of 65,1 with an

enough category. This was due to lack of training intensity and habituation by

using property, lack of concentration to explored motion and property, and the

absence of an idea to add relevant references understanding the basic principles

of motion.

Keywords: the ability of student, property, creation dance learning of Lampung.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesungguhnya tari bukanlah hal yang asing bagi kehidupan kita. Hampir dapat

dipastikan kita pernah melihat orang menari, baik disengaja maupun tidak

disengaja, baik hanya menonton atau pernah menarikannya. Budaya menari inilah

yang hidup dan berkembang di dalam berbagai kelompok masyarakat dan

nampaknya melahirkan tarian-tarian tradisi hingga kini. Tradisi menari, yang

mulanya hanya diperuntukkan bagi kepentingan ritus sosial dan keagamaan,

kemudian berkembang menjadi suatu seni pertunjukan. Oleh sebab itu, tari

sebagai bagian dari kebudayaan manusia dengan mudah dapat dijumpai di

berbagai belahan bumi ini. Lewat pengamatan terhadap bentuk dan geraknya, kita

dapat belajar mengenali keragaman budaya tari dari berbagai kelompok

masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara, termasuk di Lampung.

Tarian di Lampung secara umum terdiri atas tari tradisi dan tari kreasi. Tari tradisi

yang sudah dibakukan meliputi tari sigeh penguten, tari bedana, tari melinting,

dan masih banyak lagi lainnya. Selain tari tradisi Lampung, terdapat juga tari

kreasi Lampung yang diciptakan dengan mengusung tema-tema tarian seperti adat

istiadat, kebiasaan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung. Tema
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tersebut memperlihatkan bahwa tari kreasi Lampung akan terus berkembang

dengan memperhatikan unsur tradisi yang ada di Lampung.

Selain tema, apresiasi dari masyarakat Lampung juga membuat tari kreasi

Lampung berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari apresiasi

masyarakat Lampung yang sudah mulai melirik dan menyukai adanya tari kreasi

Lampung untuk ditampilkan di acara-acara tertentu. Tari kreasi Lampung

merupakan bentuk karya tari yang mengarah kepada kebebasan dalam

pengungkapannya. Pencipta tari mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya

dalam berkreasi namun tetap pada takaran yang wajar sesuai dengan kondisi di

Lampung. Salah satu seniman yang ada di Lampung berpendapat bahwa tari

kreasi Lampung lebih memperlihatkan inovasi dan nilai estetis atau keindahan

sebuah tarian (Diantori, wawancara, 2 Mei 2016). Inovasi tersebut dituangkan

melalui gerak-gerak yang indah berdasarkan bentuk tradisi yang ada di Lampung.

Sebagian kental dengan bentuk tradisinya, sebagian lagi dipandang bernafaskan

moderen (Sujana, 2007:)

Tari kreasi Lampung yang masih kental dengan bentuk tradisinya dapat dilihat

dari gerak-gerak yang dipilih yaitu gerakan yang berasal dari tari daerah Lampung

itu sendiri (Adzan, 2014:4). Gerak yang dikreasikan masih mengembangkan

ragam gerak tari tradisi Lampung yang ditata ulang sehingga menjadi sebuah

bentuk gerak yang baru. Gerak-gerak baru yang tercipta menjadi sebuah simbolis

dari pandangan seorang pencipta itu sendiri (Sujana, 2007:262). Pencipta tari

kreasi Lampung harus mempelajari dahulu gerak-gerak tari tradisi Lampung

sebelum dikembangkan menjadi gerak-gerak baru. Pencipta tari membutuhkan
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pengalaman dan pendidikan dalam mengembangkan maupun menata ulang gerak-

gerak tradisi sehingga menghasilkan tari kreasi Lampung yang indah dan inovatif.

Tari kreasi Lampung tidak hanya penting untuk dipelajari oleh seorang pencipta

tari yang sudah berpengalaman namun seorang siswa yang sedang mengenyam

pendidikan juga membutuhkannya. Tari kreasi Lampung dapat selalu lestari dan

berkembang jika siswa mendapatkan pembelajaran tari kreasi Lampung dalam

suatu pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain untuk

melestarikan dan mengembangkan tari kreasi Lampung, kegiatan ekstrakurikuler

dapat menjadi wadah siswa dalam mengembangkan kemampuannya di bidang

tari. Kegiatan ekstrakurikuler menjadi wahana pengembangan pribadi siswa

melalui berbagai latihan dan berpikir kreatif yang terkait langsung dengan materi

kurikulum, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tujuan kelembagaan

(Sopiatin, 2010:99). Kelembagaan yang dimaksud adalah sekolah. Pendapat

tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler sangat membantu siswa

dalam melestarikan tari Lampung dan menumbuhkembangkan kemampuan dalam

bidang tari.

Selain pendapat tersebut, tujuan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah

juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kegiatan ekstrakurikuler dalam

peraturan tersebut bertujuan untuk dapat menemukan dan mengembangkan

potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian

siswa secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan
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(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014:2). Peraturan tersebut sangat

memperhatikan perkembangan kemampuan siswa dari segi pendidikan, salah

satunya di bidang tari. Hadirnya kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi

bakat, minat, dan kreativitas siswa yang berbeda-beda, sehingga siswa sangat

layak untuk didukung kemampuannya.

Siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang tari diberikan kesempatan untuk

mengembangkan kemampuannya. Salah satu kemampuan tersebut adalah

memakai properti. Berdasarkan tujuan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler,

memperlihatkan bahwa pengembangan kemampuan siswa memakai properti

sangat penting untuk diperhatikan. Siswa harus mampu berusaha mengasah dan

mengembangkan kemampuannya dalam memakai properti dengan berbagai cara

yang positif tentunya. Kemampuan tersebut perlu dilatih sebaik mungkin agar

kelak siswa lebih terampil dan kreatif. Perkembangan kemampuan siswa akan

terjadi dengan baik apabila diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang

baru di sekolah seperti pembelajaran tari kreasi Lampung memakai properti

dengan mengembangkan gerak-gerak dasar tari tradisi Lampung.

Sebenarnya banyak sekali sekolah di Lampung yang mengajarkan pembelajaran

tari kreasi Lampung dengan memakai properti. Salah satu sekolah yang

mengadakan pembelajaran tari kreasi Lampung dengan memakai properti di

kegiatan ekstrakurikulernya adalah SMP LKMD (Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa) Sekampung Lampung Timur. Penelitian pendahuluan yang

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 November 2015, menghasilkan informasi

bahwa SMP LKMD Sekampung Lampung Timur merupakan salah satu sekolah



5

swasta yang sudah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler tari sejak tahun 2013.

SMP LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah sekolah swasta di

bawah naungan yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Girikarto yang

terletak di jalan Surowiyono desa Girikarto kecamatan Sekampung kabupaten

Lampung Timur. Kegiatan ini dibimbing oleh ibu Titin Agustina, S.Pd. dan

diikuti oleh 14 siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari.

Berdasarkan wawancara terhadap guru pembimbing kegiatan ekstrakurikuler tari,

ibu Titin Agustina, S.Pd. pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 pukul 09.45

WIB di SMP LKMD Sekampung Lampung Timur. Didapatkan informasi bahwa

tujuan kegiatan ekstrakurikuler tari di SMP LKMD Sekampung Lampung Timur

adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa. Setiap siswa yang mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler harus mampu menunjukkan kemampuan berpikir kreatif

mereka, salah satunya di bidang tari. Tarian yang sudah pernah dipelajari oleh

siswa adalah tari sigeh penguten, tari bedana, tari pendet, tari kreasi kipas

lampung, tari muli siger dan tari candik ayu.

Tarian tersebut membuktikan bahwa siswa LKMD Sekampung Lampung Timur

pernah memakai properti dalam menari karena beberapa tarian yang sudah

dipelajari membutuhkan adanya properti dalam penampilannya. Pemakaian

properti pada pembelajaran tari kreasi Lampung menjadi salah satu materi tari

pada kegiatan ekstrakurikuler semester genap tahun ajaran 2015/2016 di SMP

LKMD Sekampung Lampung Timur. Siswa diberikan kesempatan untuk

mengkreasikan ragam gerak dasar tari Lampung dengan memakai properti

sehingga menjadi tari kreasi Lampung hasil karya siswa. Ragam gerak dasar tari
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Lampung yang akan dikembangkan oleh siswa adalah ragam gerak dasar tari

sigeh penguten yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Ragam gerak dasar

yang dimaksud, yaitu gerak gubuh gakhang, ngerujung, lipetto, samber melayang,

ngiyaw bias, dan humbak moloh. Pemilihan ragam gerak tersebut ditentukan oleh

guru pembimbing kegiatan ekstrakurikuler tari di SMP LKMD Sekampung

Lampung Timur. Selain gerak, siswa juga memadukan adanya aspek ruang dan

waktu yang terdiri atas level, pola lantai, dimensi, tempo. Tema yang akan

diusung oleh siswa dalam mengkreasikan tari Lampung dengan memakai properti

adalah tema kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan oleh masyarakat

Lampung.

Selain mengandung tema kehidupan sehari-hari, properti yang dipakai juga

memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kehidupan siswa. Properti

merupakan segala kelengkapan dan peralatan dalam penampilan atau peragaan

menari (Ismayanti, 2013:3). Selain sebagai kelengkapan dalam menari, properti

juga merupakan faktor pendukung dalam sebuah tarian (Diantori, wawancara, 2

Mei 2016). Benda-benda yang digunakan sekaligus digerakkan oleh penari juga

termasuk properti. Properti banyak ragam dan jenisnya, yang paling umum di

antaranya selendang dan kipas, khusus lingkungan keraton Jawa menggunakan

properti dalam bentuk senjata (Sujana, 2007:271).

Properti yang akan dipakai oleh siswa dalam pembelajaran tari kreasi Lampung,

seperti yughan, sinjang, tukak pering, dan sapau lihai. Pemilihan properti tersebut

berdasarkan ketentuan guru pembimbing yang telah mempertimbangkan tingkat

kesulitan yang sama pada setiap properti. Hasil wawancara kepada guru
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pembimbing menunjukkan bahwa pemilihan adanya properti dimaksudkan agar

siswa terbantu dalam mengkreasikan tari Lampung. Hal ini juga menjadi cara

guru untuk melihat kemampuan siswa dalam berpikir kreatif.

Berdasarkan hasil wawancara juga, guru pembimbing sesungguhnya mengalami

kendala dalam hal perbedaan bakat dan rasa ketidakmampuan untuk mencoba

mengkreasikan sebuah tarian dan tidak semua siswa pernah menari dengan

memakai properti. Informasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada 14

siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Wawancara kepada 14 siswa

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 pukul 12.00 WIB di

ruang kantor SMP LKMD Sekampung Lampung Timur. Pertanyaan yang

diajukan berkaitan dengan pembelajaran tari selama mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler. Wawancara dilaksanakan dengan cara bergantian sesuai dengan

kelompok dalam pembelajaran tari kreasi Lampung dengan memakai properti.

Tarian yang sudah pernah dipelajari oleh siswa adalah tari sigeh penguten, tari

bedana, tari pendet, tari kreasi kipas lampung, tari muli siger dan tari candik ayu.

Selain informasi tersebut, siswa juga mengakui akan ketidakmampuan mereka

memakai properti.

Siswa mengakui bahwa guru sebenarnya sudah pernah menginstruksikan kepada

mereka untuk belajar membuat tari kreasi Lampung dengan memanfaatkan benda-

benda di sekitar mereka. Siswa merasa tidak mampu dalam berkreasi sendiri,

sehingga mereka lebih memilih menghafalkan tari kreasi dan tari tradisi yang

sudah ada melalui media audio-visual. Berdasarkan wawancara, siswa yang

pernah mempelajari tari kreasi Lampung adalah kelas IX yang sudah tidak aktif
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mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Semester genap tahun 2015/2016 diikuti oleh

siswa kelas VII dan VIII yang mayoritas belum pernah mempelajari tari kreasi

Lampung. Hal tersebut membuat siswa merasa tidak mampu untuk membuat tari

kreasi Lampung hasil karya mereka sendiri.

Penelitian ini juga berhubungan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan

sebelumnya oleh Kartika Sari tahun 2012 dengan judul penelitian “Penggunaan

Properti sebagai Media Pembelajaran dalam Upaya Menumbuhkan Kreativitas

Gerak Tari Bedana SMP Negeri 2 Metro”. Hasil penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa dengan penggunaan properti dapat memotivasi siswa dalam

berkreasi tari, terlihat semangat siswa dalam proses pembelajaran, dan

penggunaan properti dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Perbedaan dengan

penelitian ini terletak pada material properti yang digunakan, ragam gerak tari,

subjek, lokasi, waktu, dan tujuan diadakan penelitian. Salah satu fungsi penelitian

ini adalah untuk melengkapi penelitian sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian dilaksanakan untuk

mendeskripsikan kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari

kreasi Lampung. Kemampuan dideskripsikan mulai dari proses pembelajaran tari

kreasi Lampung hingga diketahui hasil kemampuan dan pemaksimalan properti

yang dipakai. Oleh karena itu, penelitian ini memilih judul “Kemampuan Siswa

Memakai Properti dalam Pembelajaran Tari Kreasi Lampung di SMP LKMD

Sekampung Lampung Timur”.
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1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama merujuk pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya

sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan

siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung di SMP LKMD

Sekampung Lampung Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari

kreasi Lampung di SMP LKMD Sekampung Lampung Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan yang

bermanfaat bagi semua pihak baik, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai

berikut:

1. Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang

pemakaian properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung.

2. Guru maupun calon guru, pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat

mendukung proses dan hasil yang akan dicapai siswa dalam pembelajaran tari

kreasi Lampung.

3. Siswa, mendapatkan pengalaman tentang pemakaian properti, pembelajaran

tari kreasi Lampung, dan kerjasama kelompok dalam membuat sebuah tarian.

4. Program Studi Pendidikan Seni Tari, untuk menambah referensi pustaka

peneliti selanjutnya baik seputar properti maupun pembelajaran tari kreasi

Lampung.
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup objek penelitian, subjek penelitian, tempat

penelitian, dan waktu penelitian. Berikut penjabaran dari ruang lingkup penelitian.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kemampuan siswa memakai properti dan

pembelajaran tari kreasi Lampung. Properti yang digunakan berupa yughan,

sinjang, sapau lihai, dan tukak pering. Tema tarian yang akan dikreasikan dalam

pembelajaran tari kreasi Lampung adalah kehidupan sehari-hari yang sering

dilakukan oleh masyarakat Lampung. Siswa diberikan kebebasan untuk

mengungkapkan imajinasi mereka tentang kehidupan sehari-hari ke dalam tari

kreasi Lampung dengan bantuan properti yang telah ditentukan. Kemampuan

siswa memakai properti diamati melalui aspek-aspek tari yang akan dipelajari

oleh siswa dalam pembelajaran tari kreasi Lampung, yaitu aspek gerak tari, level,

pola lantai, dimensi, tempo, dan pemaksimalan properti.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 14 siswa yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler tari di SMP LKMD Sekampung Lampung Timur. Subjek ini

dipilih berdasarkan jumlah siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di

bidang tari pada semester genap tahun ajaran 2015/2016.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa) Sekampung Lampung Timur yang terletak di jalan Surowiyono desa

Girikarto kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur. Sekolah ini
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merupakan salah satu sekolah swasta yang terletak di pedesaan, yang ada di

kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016 tanggal

11 Maret – 02 April 2016.

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No Uraian Kegiatan Waktu
11/3 12/3 18/3 19/3 25/3 26/3 01/4 02/4

1
Pengamatan Pertemuan
Pertama

2
Pengamatan Pertemuan
Kedua

3
Pengamatan Pertemuan
Ketiga

4
Pengamatan Pertemuan
Keempat

5
Pengamatan Pertemuan
Kelima

6
Pengamatan Pertemuan
Keenam

7
Pengamatan Pertemuan
Ketujuh

8
Pengamatan Pertemuan
Kedelapan

Keterangan:

11/3 : 11 Maret 2016
12/3 : 12 Maret 2016
18/3 : 18 Maret 2016
19/3 : 19 Maret 2016

25/3 : 25 Maret 2016
26/3 : 26 Maret 2016
01/4 : 01 April 2016
02/4 : 02 April 2016



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kemampuan Siswa

Kemampuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar

mampu yang dapat diartikan sebagai kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu

atau dengan kata lain dapat melakukan sesuatu. Kata mampu dapat diartikan juga

sebagai kaya, berada, atau mempunyai harta berlebih. Kemampuan sendiri dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian kesanggupan, kecakapan,

kekuatan seseorang dalam melakukan sesuatu (Depdiknas, 2014:869).

Secara umum kemampuan dianggap sebagai kecakapan atau kesanggupan siswa

dalam menyelesaikan atau menyanggupi suatu pekerjaan (Sakti, 2011:69).

Kemampuan juga dapat diartikan sebagai kapasitas siswa untuk mengerjakan

berbagai tugas dalam pekerjaan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah

penilaian terkini atas apa yang dilakukan oleh siswa (Robbins dalam Sakti,

2011:69). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan

adalah kesanggupan atau kecakapan seorang siswa dalam menguasai  keahlian

tertentu untuk menyelesaikan tugasnya.

Kemampuan keseluruhan seorang siswa pada dasarnya disusun oleh dua faktor,

yakni intelektual dan fisik. Intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan
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untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir, menalar, dan memecahkan

masalah). Fisik merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut

stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa (Robbins dalam

Kurniawan, 2012:10). Penjelasan tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk

menerangkan bahwa kemampuan siswa memakai properti termasuk ke dalam

kemampuan fisik. Kemampuan fisik yang dimaksud adalah memakai properti

dengan membutuhkan stamina, keterampilan, dan kekuatan yang dikaitkan dengan

penggunaan aspek gerak tari, level, pola lantai, dimensi, dan tempo, serta

kesanggupan memaksimalkan properti tari yang digunakan.

Kemampuan siswa memakai properti juga dapat dikatakan sebagai keterampilan

motorik. Keterampilan motorik berkaitan dengan serangkaian gerak-gerik

jasmani. Biarpun belajar keterampilan motorik mengutamakan gerakan-gerakan

seluruh otot, urat-urat dan persendian dalam tubuh, namun diperlukan pengamatan

melalui alat-alat indera dan pengolahan secara kognitif yang melibatkan

pengetahuan dan pemahaman (Winkel dalam Kurniawan, 2011:14-15).

Berdasarkan definisi tersebut, maka penelitian ini memandang kemampuan secara

umum berupa kecakapan atau kesanggupan siswa dalam memakai properti selama

pembelajaran tari kreasi Lampung berlangsung. Kemampuan siswa memakai

properti merupakan keterampilan motorik siswa dengan melibatkan pengetahuan

tentang tari kreasi Lampung. Kemampuan ditandai dengan adanya kesanggupan

memakai properti dengan memadukan aspek gerak tari, level, pola lantai, dimensi,

dan tempo, serta kecakapan siswa memaksimalkan properti yang dipakai. Setiap

aspek dikaitkan dengan pemakaian properti sehingga jika siswa mampu
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melaksanakan semua aspek tersebut dengan baik maka dianggap mampu memakai

properti dengan baik juga. Indikator siswa mampu atau tidaknya akan dijelaskan

dalam Bab III.

2.2 Properti Tari

Pemakaian properti dalam tari dapat dikaitkan dengan adanya media dalam suatu

pembelajaran, sehingga dalam hal ini properti tari dapat dikatakan sebagai media

siswa dalam mempelajari tari kreasi Lampung. Hal tersebut didukung dengan

penjelasan media secara umum. Media merupakan segala sesuatu yang dapat

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga proses

belajar dapat terjadi ketika media merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan

minat siswa (Sadiman, 2010:7). Penjabaran tersebut digunakan dalam penelitian

ini untuk menerangkan bahwa properti menjadi salah satu media untuk proses

siswa mempelajari tari kreasi Lampung. Properti selain sebagai media juga

termasuk segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa

untuk belajar (Briggs dalam Sadiman, 2010:6). Definisi tersebut digunakan dalam

penelitian ini untuk menerangkan bahwa properti selain sebagai alat, juga

bermanfaat sebagai stimulus siswa untuk berlatih tari kreasi Lampung.

Properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung pada penelitian ini digunakan

sebagai salah satu alat yang akan merangsang pikiran siswa untuk berkreasi.

Properti pada dasarnya dapat digunakan untuk memberikan keindahan bentuk tari

kreasi Lampung secara baik, agar tariannya terkesan sempurna (Sugiharti dalam

Amsari, 2015:25). Properti berfungsi sebagai faktor pendukung dalam garapan

tari. Memakai properti tari harus latihan terus-menerus hingga terbiasa
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memegangnya, nyaman memakainya, dan tidak dipikirkan lagi cara

memegangnya. Kenyaman tersebut muncul bila diimbangi dengan kebiasaan

(Diantori, wawancara, 2 Mei 2016). Hal-hal itulah yang dapat membuat siswa

menjadi maksimal memakai properti tari menurut salah satu seniman yang ada

Lampung.

Selain sebagai faktor pendukung tari, properti juga merupakan segala kelengkapan

dan peralatan dalam penampilan atau peragaan menari (Ismayanti, 2013:3).

Properti juga termasuk ke dalam salah satu elemen-elemen dasar komposisi tari

(Soedarsono, 1978:21). Istilah “prop” atau perlengkapan yang digunakan pada

stage drama untuk menamakan setiap barang kecil yang memiliki fungsi dengan

staging dan lebih khusus dengan stage action, sehingga dalam tari istilah ini

digunakan untuk benda-benda yang dipegang oleh penari (Soedarsono, 1986:109).

Jenis properti tari ada dua, yaitu setproperty dan handproperty. Setproperty adalah

media atau alat yang digunakan pada panggung, seperti pohon-pohonan dari

teriplek yang mendukung suatu sistem pertunjukan. Handproperty adalah media

atau alat yang digunakan pelaku tari berfungsi untuk mendukung karakter yang

dimainkan, seperti selendang dan lainnya (Ismayanti, 2013:2). Properti dalam

penelitian ini termasuk ke dalam jenis handproperty.

Properti yang termasuk handproperty dapat dipandang sebagai salah satu unsur

visual dalam tarian. Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa terdapat unsur visual

pada jenis-jenis tarian tertentu, yakni kostum, rias, dan properti, dan pada jenis

tertentu lainnya ada panggung, dekorasi, dan penataan cahaya (Sujana, 2007:261).

Semua unsur visual tersebut menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari
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pertunjukan tari (Sujana, 2007:277). Benda-benda yang dipegang penari dapat

terlihat sebagai murni dekoratif, namun secara tradisi telah membuatnya indikasi

dari karakter-karakter atau situasi-situasi. Penjabaran tersebut digunakan dalam

penelitian ini untuk menerangkan bahwa properti yang dipakai adalah segala

kelengkapan dan peralatan yang dipegang siswa dalam menarikan hasil tari kreasi

Lampung. Properti dapat terbuat dari kain dan kayu, seperti tampah bambu, kain

sarung, sapu lidi, dan tongkat bambu (Tim, 2007:117). Tampah merupakan alat

penampi beras yang digunakan oleh suku Jawa, sedangkan masyarakat Lampung

Timur menyebutnya dengan nama yughan.

Selain bahan kain dan kayu, benda lain yang digunakan sekaligus digerakkan oleh

penari juga termasuk properti. Properti banyak ragam dan jenisnya, yang paling

umum di antaranya selendang dan kipas, khusus lingkungan keraton Jawa

menggunakan properti dalam bentuk senjata (Sujana, 2007:271). Properti kipas

pada beberapa gaya-tari: tari pakarena dari Sulawesi, tari kipas krui dari Lampung

Barat, tari srimpi dari Jawa Tengah, dan tari legong dari Bali (Sujana, 2007:272).

Tari sigeh penguten adalah salah satu tarian yang juga menggunakan properti

tepak atau kotak berwarna kuning keemasan dalam menarikannya. Pemakaian

properti juga terlihat dari pemakaian topeng kayu pada tari sekura sebagai

penutup wajah untuk menunjukkan suatu karakter (Amsari, 2015:4). Setiap

pemilihan properti disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan tarian yang akan

diciptakan.

Pemilihan material properti tari dalam penelitian ini ditentukan oleh guru

pembimbing sesuai tema dan tingkat kesulitan yang sama antara properti satu
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dengan yang lainnya. Properti yang akan digunakan siswa pada kegiatan

ekstrakurikuler di SMP LKMD Sekampung Lampung Timur, yaitu yughan,

sinjang, sapau lihai, dan tukak pering (Titin, wawancara, 4 Desember 2015).

Properti disebut juga dance prop, yakni perlengkapan yang tidak termasuk

kostum, tidak termasuk pula perlengkapan panggung, namun perlengkapan yang

ikut ditarikan oleh penari, seperti properti yang telah ditentukan oleh guru

pembimbing. Properti dapat dikatakan sebagai perlengkapaan yang seolah-olah

menjadi satu dengan badan penari, maka desain-desainnya harus diperhatikan

sekali. Properti tari sering bentuknya dibuat lebih besar dari ukuran yang

sesungguhnya untuk kebutuhan teatrikal (Soedarsono, 1978:36).

2.3 Tari

Tari dalam perwujudannya merupakan perpaduan gerak dengan seni lainnya,

yakni musik dan artistik, sehingga tari disebut dengan multi-layer (banyak lapis),

dibangun oleh tiga fakta seni, yaitu musikal, koreografis, dan artistik. Ketiga fakta

seni tersebut hanya sebagai unsur-pelengkap saja (Sujana, 2007:262). Tari

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan siswa yang penuh makna,

karena tari diartikan sebagai ekspresi yang bersifat estetis (Hadi, 2007:13). Estetis

inilah yang menjadi keindahan dari tarian tersebut, sehingga keindahan tari tidak

hanya keselarasan gerak tubuh di dalam ruangan yang diiringi musik tertentu,

namun seluruh ekspresi dalam tari yang mengandung maksud, tujuan, atau pesan

dari tarian yang dibawakan (Soedarsono, 1978:1).

Hakekat tari adalah gerak. Tari juga mengandung unsur-unsur dasar lainnya,

seperti irama (ritme), iringan, tata busana dan tata rias, tempat, serta tema
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(Sustiawati, 2013:24). Gerak menjadi unsur utama dalam tari yang mengandung

aspek tenaga, ruang, dan waktu. Maksudnya, untuk menimbulkan gerak yang

halus, terdapat juga unsur kekuatan yang mampu mengubah suatu sikap dari

anggota tubuh (Khutniah dan Iryanti, 2012:13). Keindahan bentuk gerak anggota-

anggota badan siswa yang bergerak, berirama, dan berjiwa harmonis juga

menunjukkan sebuah tarian. Bentuk gerak dapat dilihat mulai dari sikap kepala,

badan, tangan hingga kaki yang digerakkan secara keseluruhan maupun sendiri-

sendiri. Irama merupakan ritme atau nada yang dijadikan pengiring dalam

gerakan. Jiwa sendiri diartikan sebagai karakter dan isi dalam tarian. Keselarasan

antara gerak dengan irama dapat menciptakan keindahan, sehingga disebut dengan

harmonis (Priyanto, 2005:315). Gerak dalam kehidupan sehari-hari difungsikan

sebagai tanda-tanda komunikasi yang bermakna untuk mengungkapkan refleksi

batin dari siswa satu ke lainnya (Soedarsono, 1978:5).

Kehadiran tari mendapatkan perhatian cukup besar dari masyarakat, sehingga

tidak heran bila tari diibaratkan sebagai sebuah seni komunikatif menggunakan

gerak sebagai materinya. Gerak dalam tari berbeda dengan gerak sehari-hari,

namun telah dirombak dan dipindahkan ke dalam bentuk seni (Hadi, 2003:3). Tari

adalah seni, dan substansi dasarnya adalah gerak, sehingga gerak-gerak dalam tari

bukanlah gerak yang realistis, melainkan gerak yang berbentuk ekspresif. Bentuk

ekspresif sebagai ungkapan manusia untuk dinikmati dengan rasa, sedangkan

gerak ekspresif termasuk gerak indah yang di dalamnya mengandung ritme, dan

dapat menggetarkan perasaan manusia (Soedarsono, 1978:2).
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1. Fungsi-Fungsi Tari

Setiap peristiwa-peristiwa besar di Indonesia akan terasa kurang apabila tidak

dimeriahkan dengan tari-tarian. Bukti inilah yang membuat peranan tari sangat

penting di dalam kehidupan masyarakat dahulu hingga sekarang. Tidak hanya

sebagai sarana kepuasan estetis saja, namun juga sebagai sarana upacara adat dan

agama.

Berdasarkan sudut pandang sosiologis, tarian pada kebudayaan tradisional
memiliki fungsi sosial dan religius-magis. Tarian berfungsi sosial ketika
digunakan untuk kelahiran, upacara inisiasi, perkawinan, perang, dan
sebagainya. Fungsi religius-magis adalah untuk penyembahan, mencari
makan, menyembuhkan orang sakit, menghilangkan roh-roh jahat, dan
untuk upacara kematian (Soedarsono, 1978:5).

Fungsi tari dalam kehidupan sehari-hari juga bermacam-macam selain fungsi

yang dilihat dari kebudayaan tradisinya. Secara luas, tari berfungsi sebagai

upacara adat, sarana kegembiraan atau pergaulan, dan sebagai seni tontonan

(Soedarsono, 1978:6). Tarian yang bertahan sebagai upacara adat atau keagamaan

terletak di daerah yang masih kuat unsur-unsur kepercayaannya, seperti Bali, Irian

Jaya, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah lainnya di Indonesia. Fungsi ini sangat

berperan penting dalam penghidupan rohani masyarakat dan pelestarian budaya

lokal. Tari sebagai sarana pergaulan selalu berubah-ubah sesuai perkembangan

jaman dan struktur masyarakat. Fungsi tari sebagai seni tontonan artinya tarian

memberikan hiburan yang menghadirkan nilai estetis kepada khalayak ramai.

2. Jenis-Jenis Tari

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki keanekaragaman tari mulai

dari yang paling sederhana jauh dari pusat lalu lintas kulturil, hingga yang sangat

indah dan komplek seperti di Bali dan Jawa. Tarian yang sederhana sebenarnya
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memiliki nilai artistik yang khas dengan daerah masing-masing sehingga dapat

dinikmati dan tidak kalah menarik dengan tarian yang sudah indah sekarang ini.

Jika dilihat dari wujud, ciri-ciri khas, serta fungsinya, tarian di Indonesia dapat

dibedakan berdasarkan pola garapan dan fungsinya. Tarian berdasarkan fungsinya

sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya tentang fungsi seni tari. Berdasarkan

atas pola garapannya, tari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tari tradisi dan tari

kreasi (Soedarsono, 1978:11).

a. Tari Tradisi

Tari tradisi merupakan tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam

masyarakat secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi,

sehingga selama tarian tersebut masih sesuai dan diakui oleh masyarakat, maka

masih termasuk tari tradisi (Jazuli dalam Khutniah dan Iryanti, 2012:12).

Berdasarkan penjelasan tersebut, tari tradisi dapat diungkapkan sebagai tata cara

menari yang dilakukan oleh masyarakat tertentu secara terus-menerus kemudian

dikembangkan oleh generasi berikutnya. Penata tari berperan penting dalam

menjaga eksistensi tari tradisi ketika mengalami perkembangan, sehingga tarian

tersebut tetap bertahan dan lestari (Aprilina, 2014:2).

b. Tari Kreasi

Tari kreasi merupakan tari yang mengarah kepada kebebasan dalam

mengungkapkan ekspresi menari, namun tetap berpijak dari unsur-unsur tradisi

(Soedarsono, 1978:11). Tari kreasi baru merupakan bentuk karya tari yang

mengarah kepada kebebasan dalam pengungkapan. Sebagian tampak masih kental
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dengan tradisinya dan sebagian lagi keluar dari konvensi dan bentuk tradisi,

sehingga dipandang bernafas modern (Sujana, 2007:262).

2.4 Tari Kreasi Lampung

Tari kreasi baru merupakan bentuk karya tari yang mengarah kepada kebebasan

dalam pengungkapan. Sebagian tampak masih kental dengan tradisinya dan

sebagian lagi keluar dari bentuk tradisi, sehingga dipandang bernafas modern

(Sujana, 2007:262). Tari kreasi Lampung merupakan sebuah bentuk gerak yang

diambil dari daerah Lampung itu sendiri (Adzan, 2014:4). Tari kreasi Lampung

ditata sedemikian rupa menjadi sebuah gerak yang baru dan menjadi simbolis dari

pandangan seorang pencipta (Sujana, 2007:262).

Mengkreasikan suatu tarian baru sesungguhnya adalah satu kegiatan kreatif (Hadi,

2003:123). Berkreasi berarti melihat, menjadikan, dan mengerjakan. Seorang

pencipta memberikan dunia pengalamannya, mengambil posisi dan mengontrol

apapun yang dilihat, menjadikan sesuatu dan merubahnya menjadi bentuk yang

hasilnya suatu kesatuan yang utuh dan unik (Hadi, 2003:11). Seseorang mulai

menciptakan suatu tarian karena adanya dorongan kuat untuk mengikuti ide atau

perasaannya (Hadi, 2003:15).

Proses penciptaan tarian dalam penelitian ini hanya difokuskan pada proses

belajar siswa menata kembali gerak yang diberikan menjadi gerak yang berbeda

sesuai imajinasinya. Siswa juga belajar memakai properti dalam menari, serta

berlatih mengkreasikan aspek gerak, ruang, dan waktu. Hubungan unsur ruang,

waktu, dan gerak merupakan hal yang pokok dari sifat tari. Tiga elemen ini

menjadi tri-tunggal sensasi yang sangat berarti (Hadi, 2011:10). Saling
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ketergantungan dari gerak, waktu, dan ruang adalah fundamental pada sifat hakiki

dari tari (Soedarsono, 1978:42). Tiga elemen ini menjadi materi dasar dalam

sebuah pembelajaran tari kreasi Lampung.

Gerak menjadi unsur utama dalam tari. Gerak digunakan untuk tujuan-tujuan

ekspresif dan estetis. Pengetahuan dari prinsip-prinsip dasar gerak membebaskan

bagi pencipta untuk mengontrol dan membentuk gerak dalam gambarannya

sendiri (Hadi, 2003:45). Salah satu pinsip gerak adalah kekuatan. Kekuatan gerak

dapat dilihat dari instrument tubuh seperti torso/badan, tangan, kaki, dan kepala

(Hadi, 2003:103-112).

Gerak yang dikreasikan oleh siswa dalam pembelajaran tari kreasi Lampung

memakai properti yaitu ragam gerak gubuh gakhang, ngerujung, lipetto, samber

melayang, ngiyaw bias, dan humbak moloh. Siswa diberikan kesempatan

mengkreasikan ragam gerak tersebut, namun tidak menghilangkan unsur aslinya.

Siswa dapat mengkreasikan gerak mulai dari kepala, torso/badan, tangan, dan

kaki. Tari kreasi Lampung dalam penelitian ini memadukan adanya properti

sebagai alat bantu siswa dalam berkreasi. Tema yang ditentukan oleh guru

pembimbing, berkaitan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung

(Titin, wawancara, 4 Desember 2015).
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Gambar 2.1 Ragam Gerak Tari yang Dikreasikan Siswa

No. Nama Ragam Gerak Gambar Deskriptor Gerak
1. Gubuh Gakhang Kedua tangan diayunkan

ke depan, posisi badan
menghadap ke serong
kanan, diikuti gerakan
kaki kiri melangkah ke
depan dengan sikap
mendhak pada hitungan
1-4.

Kedua tangan diayunkan
ke belakang, posisi badan
menghadap ke serong
kiri, diikuti gerakan kaki
kanan melangkah ke
depan dengan sikap
mendhak pada hitungan
5-8.

2. Ngerujung Kedua tangan melakukan
gerakan ukel dengan
posisi tangan kanan
diletakkan diagonal ke
arah serong kanan atas
dan tangan kiri ditekuk
dan diletakkan sejajar di
depan dada, kaki kanan
menyilang ke belakang,
sedangkan kaki kiri
berada di depan kaki
kanan serta sikap
mendhak. Lakukan dalam
hitungan 1-8.
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3. Lipetto Kedua tangan melakukan
gerakan ukel, posisi
badan menghadap serong
kanan, sikap mendhak,
kaki kanan melangkah ke
depan menapak ke lantai,
sedangkan kaki kiri
dijinjit di belakang.
Lakukan dalam hitungan
1-8.

4. Samber Melayang Kedua tangan digerakkan
ke depan sejajar dada
dengan posisi ditekuk,
pergelangan tangan kanan
di atas pergelangan
tangan kiri. Posisi badan
sedikit condong ke depan,
sikap mendhak. Kaki
kanan silang ke depan
dan kaki kiri ditekuk di
belakang kaki kanan.
Lakukan selama hitungan
1-4.
Kedua tangan diayun ke
samping kanan dan kiri,
lalu diangkat setinggi
bahu, kemudian
diluruskan ke samping
kanan dan kiri, kaki
kanan diletakkan silang
di depan kaki kiri. Badan
dan kepala menghadap ke
depan. Lakukan selama
hitungan 5-8.

5. Ngiyaw Bias Kedua tangan lurus
diagonal ke bawahsejajar
di atas lutut sebelah
kanan dan melakukan
gerakan ukel, posisi
badan menghadap ke
serong kanan, sikap
mendhak. Kedua kaki
ditekuk dengan posisi
kaki kanan di depan kaki
kiri. Lakukan dengan
hitungan 1-4 dan
dilanjutkan ke sebelah
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kiri hitungan 5-8.
6. Humbak Moloh Kedua tangan diletakkan

ke samping kanan dan
kiri diayunkan ke atas
setinggi bahu pada
hitungan 1.

Hitungan 2 kedua tangan
diayunkan ke bawah
sehingga posisi kedua
tangan berhenti lurus ke
arah serong atau pojok
kanan kiri serta posisi
jari-jari menjadi ngecum
menghadap ke atas.

Hitungan 3 dilakukan
dengan kedua tangan
diayunkan ke atas lagi,
posisi jari-jari ngecum ke
arah bawah.

Hitungan 4 dilakukan
dengan kedua tangan
lurus sedikit melengkung
ke bawah dan arah kedua
telapak tangan ke arah
samping kanan dan kiri.
Hitungan 5-8 sama
seperti di atas, namun
berubah melangkah ke
arah samping kiri.

(Sumber: Mustika, 2012:43-48)
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Selain gerak, aspek ruang dan waktu juga dipelajari oleh siswa dalam

mengkreasikan tari Lampung dengan memakai properti. Aspek ruang adalah

sesuatu yang tidak bergerak dan diam sampai gerakan yang terjadi di dalamnya

mengintrodusir waktu. Ruang tari adalah lantai tiga dimensi yang di dalamnya

seorang penari dapat menciptakan suatu imaji dinamis (Hadi, 2011:14). Hal itu

bergantung pada penari yang harus mampu  mengontrol dan membatasi dengan

cara yang khas sehingga ia mempertinggi sebuah kinestetis dan arti dari tari

menjadi satu kesatuan (Soedarsono, 1978:42).

Aspek ruang yang umum dipelajari oleh siswa dalam pembelajaran tari kreasi

Lampung, yakni level, pola lantai, dan dimensi. Level terdiri atas level rendah,

sedang, dan tinggi. Pola lantai tidak hanya dilihat secara sekilas, tetapi disadari

terus menerus tingkat mobilitasnya selama penari itu bergerak berpindah tempat,

atau bergerak di tempat maupun dalam posisi diam berhenti sejenak di tempat

membentuk wujud pola “V”, lingkaran, diagonal, zig-zag, segitiga, dan lain

sebagainya (Hadi, 2011:15-19). Dimensi dalam tari dipahami sebagai struktur

keruangan ketika seorang siswa bergerak menjangkau ketinggiannya,

kelebarannya, dan kedalamannya sehingga menjadi bentuk dalam ruang tiga

dimensional. Dimensi ketinggian menjangkau arah naik dan turun, kelebaran

meliputi jangkauan sisi samping kanan atau kiri, sedangkan kedalaman

menjangkau arah ke depan dan belakang (Hadi, 2011:24).

Selain materi keruangan, dalam pembelajaran tari kreasi Lampung juga mengenal

adanya aspek waktu. Waktu dipahami sebagai faktor pengorganisir dalam setiap

kegiatan. Seorang penata tari maupun koreografer harus sadar bahwa ia sedang
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menciptakan sebuah desain waktu. Struktur waktu dalam tari dapat dipahami

dengan adanya aspek tempo, ritme, dan durasi. Aspek tempo merupakan

kecepatan atau kelambatan sebuah gerak. Aspek ritme dipahami sebagai pola

timbal-balik atau perbedaan dari jarak waktu cepat dan lambat. Durasi pula

diartikan sebagai jangka waktu berapa lama berlangsungnya sebuah gerakan

(Hadi, 2011:26-27). Semua aspek tersebut dipelajari oleh siswa dalam

mengkreasikan tari Lampung memakai properti pada kegiatan ekstrakurikuler di

SMP LKMD Sekampung Lampung Timur.

2.5 Pembelajaran

Siswa tidak hanya memahami materi dasar tari namun dibutuhkan juga adanya

proses belajar dalam menerapkan pengetahuan yang sudah didapatkan ke dalam

sebuah tarian. Belajar terjadi apabila suatu stimulus bersama ingatan

mempengaruhi siswa sehingga kemampuannya berubah dari waktu sebelum ia

mengalami sesuatu ke waktu sesudah mengalaminya. Siswa dapat dikatakan

belajar jika siswa mengalami perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai

hasil dari adanya pengalaman (Winataputra, 2012:1.9). Perubahan perilaku

tersebut merupakan hasil latihan atau pengalaman yang dapat memberikan

penguatan. Perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak terampil

menjadi terampil. Perubahan tidak harus segera dapat diamati pada proses belajar

yang sedang berlangsung, namun lebih bersifat potensial (Baharudin dan

Wahyuni, 2010: 15-16).

Belajar dilakukan untuk mendapatkan competencies (pengetahuan), skills

(keterampilan), attitudes (sikap), and value (nilai) (Hamdani, 2011:71). Tipe
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kegiatan belajar tari yang dilakukan siswa lebih mengutamakan keterampilan,

sehingga satu arah dengan pembelajaran tari yang diamati dalam penelitian ini.

Kegiatan belajar dalam bentuk keterampilan mementingkan tiga hal dalam belajar,

yakni kesiapan siswa, tingkat intensitas dan durasi dari latihan yang dilakukan,

serta adanya sebab akibat yang muncul (Eggen dan Kauchak dalam Yaumi,

2013:29). Keterampilan berfokus pada pengalaman belajar siswa melalui gerak,

stimulus, dan respon dalam situasi belajar tertentu (Thobroni, 2015:22).

Pengalaman belajar tersebut akan didapatkan oleh siswa dalam sebuah

pembelajaran.

Pembelajaran memberikan siswa sebuah serangkaian kegiatan yang dirancang

untuk memungkinkan terjadinya proses belajar yang diinginkan (Gagne, Briggs,

dan Wager dalam Winataputra, 2012:1.19). Pembelajaran yang siswa dapatkan

dalam penelitian ini adalah pembelajaran tentang tari kreasi Lampung memakai

properti. Pembelajaran yang akan dilakukan dimulai ketika adanya interaksi

antara siswa dengan guru, siswa lain, properti yang digunakan dalam

mengkreasikan tari Lampung, dan sumber belajar lainnya. Konsep dasar

pembelajaran yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 20 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi

siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

(Republik Indonesia, 2003:3). Penjelasan tersebut mengandung lima konsep

pembelajaran, yaitu interaksi, siswa, guru, sumber belajar, dan lingkungan belajar.

Berikut adalah lima konsep pembelajaran yang terkandung dalam penelitian.

Siswa yang belajar memakai properti dalam penelitian berjumlah 14 siswa. Guru
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pembimbingnya, yakni ibu Titin Agustina, S.Pd. (Titin, wawancara, 4 Desember

2015). Interaksi yang dimaksud, berkomunikasi antara siswa dengan guru

pembimbing maupun dengan siswa lainnya. Sumber belajar yang digunakan

berupa buku, catatan guru, dan properti. Lingkungan belajar seperti ruang kelas

yang kondusif (Winataputra, 2012:1.20).

Pelaksanaan pembelajaran dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan awal, inti, dan

penutup. Kegiatan awal meliputi persiapan secara psikis dan fisik, diawali salam,

mengetahui materi yang sudah dan akan dipelajari, dihadapkan permasalahan

terkait materi, mengetahui tujuan pembelajaran dan garis besar materi yang akan

dipelajari, serta adanya motivasi belajar (Fadlillah, 2014:182). Kegiatan inti

meliputi seluruh proses belajar yang mengajak siswa untuk mengembangkan

pengetahuan, kemampuan berfikir, dan keterampilan psikomotor melalui interaksi

langsung dengan sumber belajar. Aktifitas kegiatan penutup terdiri atas menarik

kesimpulan terhadap rangkaian aktifitas pembelajaran dan hasil-hasil yang

diperoleh, terdapat umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, adanya

kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas, dan mengetahui  kegiatan

pembelajaran berikutnya (Fadlillah, 2014:183).

Setiap usai pembelajaran selalu ada evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hasil

kemampuan siswa. Evaluasi siswa diarahkan pada komponen proses dan output.

Proses untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembelajaran, sedangkan output

mengetahui hasil pembelajaran dengan menandai ketercapaian tujuan

pembelajaran. Evaluasi yang digunakan berupa ceklis yang berisi komponen

kemampuan yang hendak dinilai (Hamalik, 2012:169-171).



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian digunakan untuk memperoleh data penelitian yang berisi

tentang rancangan pelaksanaan penelitian mulai dari mengumpulkan, mengolah,

dan menganalisis data agar terlaksana secara sistematis. Data yang diperoleh

dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa

memakai properti mulai dari proses pembelajaran tari kreasi Lampung hingga

diketahui hasil kemampuan. Data yang sudah terkumpul juga digunakan untuk

mengetahui pemaksimalan properti yang dipakai oleh 14 siswa dalam

mempelajari tari kreasi Lampung pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP LKMD

Sekampung Lampung Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada

deskripsi kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi

Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi guna

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013:3). Penelitian ini

bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci kemampuan siswa memakai

properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung pada kegiatan ekstrakurikuler di

SMP LKMD Sekampung Lampung Timur.
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Penelitian ini dilakukan melalui desain penelitian yang secara sistematis dibuat

agar diperoleh data yang sistematis pula. Desain penelitian dimulai dari pra-

lapangan, lapangan, analisis data, dan penulisan laporan (Moleong, 2011:85).

Desain tersebut merupakan kerangka penjajakan lapangan yang digunakan dalam

penelitian ini. Enam desain yang dilakukan dalam pra-lapangan, yaitu:

1. Memilih salah satu sekolah yang akan diteliti, yakni SMP LKMD Sekampung

Lampung Timur sebagai salah satu sekolah swasta yang ada di kecamatan

Sekampung kabupaten Lampung Timur.

2. Permohonan izin kepada pihak SMP LKMD Sekampung Lampung Timur agar

penelitian ini dapat dilaksanakan di sekolah tersebut. Permohonan ini berupa

surat penelitian pendahuluan dan surat izin penelitian.

3. Melakukan observasi awal terhadap guru pembimbing dan siswa yang

melaksanakan pembelajaran tari pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP LKMD

Sekampung Lampung Timur.

4. Melakukan wawancara kepada guru pembimbing kegiatan ekstrakurikuler tari,

ibu Titin Agustina, S.Pd. pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 pukul

09.45 WIB di ruang kantor SMP LKMD Sekampung Lampung Timur.

Wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi dari 14 siswa yang

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari pada hari Jumat tanggal 4 Desember

2015 pukul 12.00 WIB di ruang kantor SMP LKMD Sekampung Lampung

Timur.

5. Menyusun rancangan penelitian setelah mengetahui permasalahan yang

terletak pada kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari

kreasi Lampung di SMP LKMD Sekampung Lampung Timur.



32

6. Menyiapkan perlengkapan penelitian yang akan digunakan selama proses

penelitian. Perlengkapan tersebut berupa lembar pengamatan siswa, lembar

wawancara, dan alat dokumentasi. Lembar pengamatan siswa untuk mengamati

kemampuan selama pembelajaran tari kreasi Lampung berlangsung mulai dari

pertemuan pertama hingga pertemuan kedelapan. Lembar wawancara berupa

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh guru pembimbing dan 14

siswa setelah delapan kali pertemuan selesai dilaksanakan. Alat dokumentasi

berupa alat perekam suara, kamera handphone untuk mengambil gambar dan

merekam video semua aktivitas siswa dalam menunjukkan kemampuannya

memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung di SMP LKMD

Sekampung Lampung Timur.

Desain selanjutnya setelah pra-lapangan dilaksanakan, yaitu lapangan. Desain

lapangan dilaksanakan mulai dari memahami terlebih dahulu latar penelitian dan

mempersiapkan diri sebelum melakukan penelitian. Desain selanjutnya,

melakukan pengamatan menggunakan lembar pengamatan terhadap kemampuan

14 siswa yang memakai properti. Mengambil gambar dan merekam video juga

dilakukan untuk mendokumentasikan semua aktivitas siswa selama pembelajaran

tari kreasi Lampung berlangsung menggunakan kamera handphone. Mencatat

semua data tambahan yang diperoleh dari lapangan ke dalam catatan lapangan.

Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam analisis data. Analisis data

merupakan kegiatan mengorganisasikan dan mengurutkan data yang diperoleh

dari observasi, wawancara, dan dokumentasi ke dalam kategori-kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melsakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
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memilih hal yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan (Sugiyono,

2014:244). Analisis data bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian dari

kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung.

Desain yang terakhir setelah semua dilaksanakan, yakni menuliskan hasil

penelitian ke dalam bentuk laporan penelitian.

3.2 Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data melalui

teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Arikunto, 2013:172). Data

kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung

dikumpulkan melalui wawancara dengan guru pembimbing dan 14 siswa yang

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMP LKMD Sekampung Lampung Timur.

Teknik observasi dan dokumentasi juga dilakukan agar data-data yang diperoleh

lebih lengkap. Data tersebut dijabarkan ke dalam data penelitian dan klasifikasi

sumber data.

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa memakai

properti, sedangkan pembelajaran tari kreasi Lampung dipilih sebagai variabel

kedua. Subjek penelitian berfokus kepada 14 siswa perempuan yang mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler. Dikarenakan untuk kepentingan penelitian maka

penyebutan subjek siswa perempuan dirubah menjadi subjek siswa saja agar

penelitian ini dapat digunakan untuk semua kalangan tingkat sekolah menengah.

Responden dibutuhkan dalam penelitian ini karena data tambahan juga

dibutuhkan untuk membuat data menjadi valid. Reponden dari penelitian ini

adalah guru pembimbing, ibu Titin Agustina, S.Pd. pada kegiatan ekstrakurikuler
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tari di SMP LKMD Sekampung Lampung Timur. Berdasarkan hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah guru

pembimbing dan 14 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari.

Sumber data penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu person (orang),

paper (kertas), dan place (tempat). Data yang termasuk ke dalam person (orang)

yaitu guru pembimbing dan 14 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

tari. Data yang termasuk paper (kertas), yakni lembar pengamatan siswa, lembar

wawancara guru pembimbing dan siswa, foto, dan catatan lapangan. Data yang

termasuk ke dalam data place (tempat) ialah SMP LKMD Sekampung Lampung

Timur.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan sebagai langkah strategis dalam

mengumpulkan data kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari

kreasi Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu juga data diperoleh dari

hasil literatur buku dan website. Berikut ini akan dijelaskan data-data yang

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.3.1 Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati kemampuan siswa memakai properti dalam

pembelajaran tari kreasi Lampung. Observasi dilakukan mulai dari penelitian

pendahuluan hingga pelaksanaan pembelajaran tari kreasi Lampung selama 8 kali

pertemuan yang memperlihatkan bahwa tujuan penelitian sudah dicapai.
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Observasi dapat dilakukan menggunakan tes, rekaman gambar, dan rekaman suara

(Arikunto, 2013:199).

Alat yang digunakan dalam observasi penelitian ini berupa lembar pengamatan

siswa dengan sistem checklist terhadap kemampuan 14 siswa memakai properti,

kamera handphone untuk mengambil gambar dan merekam video selama

pembelajaran tari kreasi Lampung berlangsung. Catatan lapangan juga digunakan

untuk mencatat semua data tambahan yang diperoleh dari lapangan. Hasil

observasi terhadap kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari

kreasi Lampung dapat dilihat di lampiran.

3.3.2 Wawancara

Interviu disebut juga wawancara atau kuesioner lisan, yaitu sebuah dialog yang

dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dari sumber data (Arikunto,

2013:198). Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi dari guru

pembimbing, ibu Titin Agustina, S.Pd. dan 14 siswa yang mempelajari tari kreasi

Lampung memakai properti serta narasumber berkaitan dengan tari. Wawancara

dilakukan sebelum dan sesudah penelitian dilaksanakan guna mengetahui hasil

penelitian yang berkaitan dengan kemampuan siswa memakai properti dalam

pembelajaran tari kreasi Lampung.

Wawancara kepada guru pembimbing, ibu Titin Agustina, S.Pd. sebelum

penelitian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 pukul 09.45

WIB di ruang kantor SMP LKMD Sekampung Lampung Timur. Pertanyaan yang

diajukan sesuai dengan lembar wawancara yang berkaitan dengan pembelajaran

tari yang telah dilaksanakan pada semester ganjil kegiatan ekstrakurikuler tari dan
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materi yang dipelajari oleh siswa pada semester genap. Wawancara kepada guru

pembimbing, ibu Titin Agustina, S.Pd. setelah penelitian dilaksanakan pada hari

Jumat tanggal 8 April 2016 pukul 13.00 WIB di ruang kantor SMP LKMD

Sekampung Lampung Timur. Pertanyaan berkaitan dengan kemampuan siswa

memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung yang telah

dilaksanakan selama delapan kali pertemuan.

Wawancara juga dilakukan kepada 14 siswa yang mempelajari tari kreasi

Lampung pada kegiatan esktrakurikuler. Wawancara sebelum penelitian

dilaksanakan pada hari jumat tanggal 4 Desember 2015 pukul 12.00 WIB di ruang

kantor SMP LKMD Sekampung Lampung Timur. Wawancara kepada 14 siswa

setelah penelitian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 pukul

12.00 di ruang yang sama yaitu ruang kantor SMP LKMD Sekampung Lampung

Timur. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pembelajaran tari kreasi

Lampung memakai properti. Pertanyaan tersebut dapat dilihat pada lampiran.

Langkah-langkah wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai

berikut:

1. Menentukan jadwal wawancara kepada guru pembimbing dan 14 siswa yang

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMP LKMD Sekampung Lampung

Timur.

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah sebagai bahan wawancara berkaitan

pembelajaran tari yang telah dipelajari sebelumnya dan pembelajaran tari

kreasi Lampung memakai properti.

3. Menemui guru pembimbing dan 14 siswa berdasarkan jadwal yang telah

ditentukan di SMP LKMD Sekampung Lampung Timur, mengawali dan
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membuka wawancara dengan menanyakan biodata guru pembimbing maupun

14 siswa.

4. Melangsungkan alur wawancara dan merekam semua hasil wawancara

menggunakan recorder handphone.

5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.

6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.

7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku catatan, kamera, dan

recorder handphone atau perekam audio hasil wawancara. Wawancara ini

dilakukan untuk memperoleh data berupa informasi tentang kemampuan siswa

memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung serta gambaran umum

yang berkaitan kegiatan ekstrakurikuler di SMP LKMD Sekampung Lampung

Timur.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, hasil rekaman, dan gambar (Arikunto, 2013:274).

Dokumentasi dapat dilakukan dengan pedoman dokumentasi yang memuat garis-

garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, maupun dengan check-list.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa literatur buku, catatan lapangan, lembar

pengamatan siswa, hasil foto, dan rekaman video baik proses pembelajaran

maupun hasil kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi

Lampung dari pertemuan pertama hingga kedelapan. Teknik ini digunakan untuk

mengumpulkan data kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari
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kreasi Lampung pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP LKMD Sekampung

Lampung Timur.

3.4 Instrumen Penilaian

Pembelajaran tari kreasi Lampung merupakan suatu sistem yang terdiri atas

berbagai komponen yang saling mempengaruhi guna mencapai tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan (Dirman dan Juarsih, 2014:10). Komponen

tersebut meliputi 14 siswa, guru pembimbing, materi tari kreasi Lampung,

properti tari, fasilitas, dan prosedur yang saling mempengaruhi. Tercapainya

tujuan dapat diketahui apabila informasi selama proses hingga hasil pembelajaran

dikumpulkan dan dinilai. Penilaian ini menggunakan alat bantu yang telah

disiapkan sesuai dengan apa yang ingin diketahui dari pembelajaran yang

berlangsung.

Penilaian pembelajaran sudah mencakup pengukuran hasil pembelajaran tari

kreasi Lampung. Instrumen atau alat pengukuran sering disebut sebagai instrumen

atau alat penilaian (Dirman dan Juarsih, 2014:11). Instrumen penilaian digunakan

sebagai alat bantu untuk mengukur kemampuan siswa memakai properti selama

proses hingga akhir pembelajaran tari kreasi Lampung (Sugiyono, 2014:102).

Instrumen penilaian disebut dengan teknik penilaian yang berupa teknik tes dan

nontes (Jihad dan Haris, 2013:67).

Penelitian ini menggunakan penilaian kinerja siswa meliputi penilaian proses dan

tes praktik pada pertemuan kedelapan yang menunjukkan kemampuan siswa

memakai properti telah tercapai. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai

keterampilan atau kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan materi tari yang
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telah dipelajari (Kusaeri, 2014:142). Penilaian yang telah dijelaskan oleh Kusaeri

sesuai dengan penilaian yang digunakan dalam penelitian ini. Penilaian ini

mengacu pada hasil pengamatan untuk menilai kemampuan siswa dalam memakai

properti selama mendemonstrasikan materi tari kreasi Lampung.

Pencatatan kinerja siswa dalam penelitian ini menggunakan sistem checklist

berupa lembar pengamatan checklist (daftar cek). Lembar pengamatan checklist

merupakan suatu daftar yang berisi aspek yang diamati, indikator aspek, kategori,

dan nama siswa. Penilaian ini dilakukan oleh guru pembimbing. Penilaian

dilakukan dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom nama siswa untuk

tiap-tiap aspek yang diamati sesuai dengan kategori siswa (Dirman dan Juarsih,

2014:66). Pengisiannya juga tetap mengacu pada indikator penilaian yang

menentukan siswa termasuk ke dalam kategori yang mana.

Selama proses pembelajaran tari kreasi Lampung berlangsung dari pertemuan

pertama hingga ketujuh, siswa akan diobservasi dan dinilai berdasarkan instrumen

yang ada pada lampiran. Siswa akan mengkreasikan ragam gerak dasar tari

lampung sesuai ragam gerak yang diajarkan oleh guru pembimbing memakai

properti. Kreasi tari siswa dinilai berdasarkan aspek gerak, level, dimensi, pola

lantai, tempo, dan pemaksimalan properti. Pengisiannya menggunakan sistem

checklist (√). Penilaian kemampuan siswa memakai properti berdasarkan indikator

penilaian kemampuan siswa memakai properti. Berikut ini contoh lembar

pengamatan kemampuan siswa memakai properti.
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Tabel 3.1 Lembar Pengamatan Kemampuan Siswa Memakai Properti

Pertemuan : ……….
Hari/Tanggal : ……….
Pukul : ……….

No Aspek Indikator Skala
Nama Siswa

C D Di E F H I IS Mi M N S V Vi
1 Gerak

Tari
Mampu memakai properti
dengan mengeksplorasi
gerak anggota tubuh

5

4

3

2

1
2 Level Mampu memakai properti

dengan memadukan aspek
level dalam mengkreasikan
tari Lampung

5
4
3
2
1

3 Dimensi Mampu memakai properti
dengan memadukan aspek
dimensi dalam
mengkreasikan tari
Lampung

5
4
3
2
1

4 Pola
Lantai

Mampu memakai properti
dengan menggunakan
susunan pola lantai dalam
mengkreasikan tari
Lampung

5
4
3
2
1

5 Tempo Mampu memakai properti
dengan memadukan
menggunakan aspek tempo
dalam mengkreasikan tari
Lampung

5
4
3
2
1

6 Properti
yang
Maksi-
mal

Mampu memakai properti
tari dengan maksimal

5
4
3
2
1

(Dimodifikasi dari Hadi, 2003:67)
*Pengisian tabel menggunakan tanda ceklis (√) pada kolom nama siswa.

Keterangan:

C : Chindi
D : Devi
Di : Dita
E : Endang
F : Fitri
H : Hani
I : Intan Ayu Safitri

IS : Intan Setianingsih
Mi : Mita
M : Monica
N : Nurul
S : Susi
V : Vanessa
Vi : Vina



41

Instrumen pengamatan tabel tersebut berbeda dengan indikator penilaian.

Instrumen pengamatan pada Tabel 3.1 adalah alat yang digunakan untuk

mengamati kemampuan siswa memakai properti selama proses mempelajari tari

kreasi Lampung. Berdasarkan instrumen tersebut, juga digunakan untuk

mengetahui hasil kemampuan siswa pemaksimalan properti yang dipakai.

Pengisian instrumen pada Tabel 3.1 berdasarkan panduan pada indikator penilaian

agar siswa dapat dikelompokkan ke dalam kategori baik sekali, baik, cukup,

kurang, dan gagal. Setiap aspeknya memiliki penjelasan tertentu sesuai panduan

pada indikator penilaian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Instrumen pada Tabel 3.1 diisi setiap pertemuan mulai dari pertemuan pertama

hingga kedelapan. Kolom nama siswa pada Tabel 3.1 menggunakan inisial nama

siswa namun pada bagian bawah kolom sudah diberikan keterangan nama yang

sesungguhnya. Setiap satu kali pertemuan akan mengamati aspek-aspek dalam

mengkreasikan tari Lampung, yakni gerak tari, penggunaan level, dimensi, pola

lantai, tempo, dan pemaksimalan properti. Aspek tersebut akan diamati

berdasarkan indikator penilaian pada Tabel 3.2 sehingga siswa dapat dinilai

dengan skala lima dari urutan paling tinggi sampai yang paling rendah, yaitu skala

lima, empat, tiga, dua, dan satu. Penilaian berdasarkan pengamatan langsung

terhadap presentasi gerak yang ditampilkan oleh siswa setiap pertemuan. Indikator

penilaian kemampuan siswa memakai properti lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel 3.2.
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3.5 Analisis Data

Jika semua data sudah terkumpul maka penelitian dilanjutkan dengan pengolahan

data atau analisis data. Menganalisis data sama halnya dengan cara berfikir. Hal

ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis untuk menentukan bagian,

menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat

disimpulkan ke dalam laporan penelitian (Spradley dalam Sugiyono,

2014:244). Analisis data dilakukan untuk menjawab semua rumusan masalah

penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik yang menggambarkan

kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung.

Analisis ini digunakan untuk menguraikan aspek-aspek yang diamati dan

menginterpretasikan arti data-data yang terkumpul dengan mengamati langsung

dan merekam proses siswa mempelajari tari kreasi Lampung. Hal ini bertujuan

untuk mengetahui hasil kemampuan dan pemaksimalan properti. Kemampuan

siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung akan

diklasifikasikan berdasarkan indikator penilaian kemampuan siswa memakai

properti.

Indikator penilaian terdiri dari kolom nomor, aspek yang diamati, indikator aspek,

deskriptor penilaian, skala, dan skala maksimal. Terdapat enam aspek untuk

mengamati kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi

Lampung. Enam aspek tersebut adalah gerak tari, level, dimensi, pola lantai,

tempo, dan properti tari.
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Indikator setiap aspek berbeda-beda. Indikator aspek dari gerak tari adalah mampu

memakai properti dengan mengeksplorasi gerak anggota tubuh. Indikator aspek

dari penggunaan level yaitu mampu memakai properti dalam mengkreasikan tari

Lampung dengan memadukan aspek level. Indikator aspek dari penggunaan

dimensi yakni mampu memakai properti dalam mengkreasikan tari Lampung

dengan memadukan aspek dimensi. Indikator aspek dari penggunaan pola lantai

adalah mampu memakai properti dalam mengkreasikan tari Lampung dengan

menggunakan susunan pola lantai. Indikator aspek dari penggunaan tempo yakni

mampu memakai properti dalam mengkreasikan tari Lampung dengan

memadukan aspek tempo. Indikator aspek dari pemaksimalan properti tari adalah

mampu memakai properti tari secara maksimal.

Kolom keempat dari indikator penilaian kemampuan siswa memakai properti

yaitu deskriptor penilaian. Deskriptor penilaian akan berhubungan dengan skala

lima yang digunakan untuk dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Penetapan

skor angka berdasarkan tolak ukur penilaian dalam bukunya Kusaeri tahun 2014

yang berjudul Acuan dan Teknik Penilaian Proses & Hasil Belajar dalam

Kurikulum 2013. Penetapan skala siswa dapat ditentukan berdasarkan deskriptor

penilaian per skala untuk setiap aspek yang diamati. Contohnya aspek gerak tari,

apabila siswa dapat mengeksplorasi kepala, tangan, badan, dan kaki menjadi

sebuah gerakan yang baru maka ia mendapatkan nilai skala lima. Berikut ini

adalah indikator penilaian kemampuan siswa memakai properti yang digunakan

dalam penelitian ini.
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Tabel 3.2 Indikator Penilaian Kemampuan Siswa Memakai Properti

No Indikator Deskriptor Skala Skala
Maks.

1 Mampu memakai
properti dengan
mengeksplorasi
gerak anggota
tubuh

Mampu memakai properti dengan
mengeksplorasi gerak tangan, kaki, badan,
dan kepala yang hasilnya berbeda dengan
gerak yang sudah diajarkan.

5

5

Mampu memakai properti dengan
mengeksplorasi 3 anggota tubuh yang
hasilnya berbeda dengan gerak yang sudah
diajarkan.

4

Mampu memakai properti dengan
mengeksplorasi 2 anggota tubuh yang
hasilnya berbeda dengan gerak yang sudah
diajarkan.

3

Mampu memakai properti dengan
mengeksplorasi salah satu anggota
tubuhnya saja.

2

Mampu memakai properti dengan
memeragakan gerak yang diajarkan tanpa
mengeksplorasi anggota tubuh.

1

2 Mampu memakai
properti dalam
mengkreasikan
tari Lampung
dengan
memadukan
aspek level

Mampu memakai properti dengan
memadukan aspek level atas, sedang, dan
bawah dalam mengkreasikan tari
Lampung.

5

5

Mampu memakai properti dengan
memadukan 2 aspek level dalam
mengkreasikan tari Lampung.

4

Mampu memakai properti dengan
menggunakan satu aspek level dalam
mengkreasikan tari Lampung.

3

Mampu memakai properti dengan hanya
menggunakan aspek level sedang secara
terus-menerus.

2

Tidak mampu memakai properti karena
tidak paham aspek level dan tidak
memadukannya ke dalam tari kreasi
Lampung.

1

3 Mampu memakai
properti dalam
mengkreasikan
tari Lampung
dengan
memadukan
aspek dimensi

Mampu memakai properti dengan
mementingkan ketinggian (naik/turun),
kelebaran (ke samping kanan/kiri), dan
kedalaman (ke depan/belakang) dalam
mengkreasikan tari Lampung.

5

Mampu memakai properti dengan
mementingkan dua aspek dimensi dalam
mengkreasikan tari Lampung.

4
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Mampu memakai properti dengan
mementingkan satu aspek dimensi saja
dalam mengkreasikan tari Lampung.

3 5

Mampu memakai properti tanpa
mementingkan aspek dimensi dalam
mengkreasikan tari Lampung.

2

Tidak mampu memakai properti dan tidak
mementingkan aspek dimensi dalam
mengkreasikan tari Lampung.

1

4 Mampu memakai
properti dalam
mengkreasikan
tari Lampung
dengan
menggunakan
susunan pola
lantai

Mampu memakai properti dengan
menggunakan lebih dari 3 variasi pola
lantai dalam mengkreasikan tari Lampung.

5

5

Mampu memakai properti dengan
menggunakan 2 variasi pola lantai dalam
mengkreasikan tari Lampung.

4

Mampu memakai properti dengan
menggunakan satu variasi pola lantai
namun tetap teratur dalam mengkreasikan
tari Lampung.

3

Mampu memakai properti dengan
menggunakan satu variasi pola lantai tetapi
berantakan/acak-acakan dalam
mengkreasikan tari Lampung.

2

Tidak paham dengan materi pola lantai dan
tidak menggunakannya dalam memakai
properti.

1

5 Mampu memakai
properti dalam
mengkreasikan
tari Lampung
dengan
memadukan
aspek tempo

Mampu memakai properti dengan
membuat variasi tempo cepat, lambat, dan
sedang dalam mengkreasikan tari
Lampung.

5

5

Mampu memakai properti dengan
memadukan 2 tempo dalam mengkreasikan
tari Lampung.

4

Mampu memakai properti dengan
memadukan satu tempo saja dalam
mengkreasikan tari Lampung.

3

Hanya mampu memakai properti dengan
menggunakan tempo sedang terus menerus
dalam mengkreasikan tari Lampung.

2

Tidak paham tentang tempo dan tidak
mampu memadukannya dengan properti
yang dipakai.

1

6 Mampu memakai
properti tari
secara maksimal

Mampu memakai properti tari dengan
nyaman, tidak merasa kesulitan menari,
tidak jatuh, dan sesuai tema.

5

Mampu memakai properti tari dengan
nyaman, tidak kesulitan menari, dan tidak
jatuh namun memakainya tidak sesuai

4



46

tema.

5
Mampu memakai properti tari dengan
nyaman dan memakainya sesuai tema
namun kesulitan dalam menari.

3

Mampu memakai properti tari sesuai tema
namun tidak nyaman dan ragu-ragu
memeragakan.

2

Properti yang dipakai jatuh atau memakai
properti tidak nyaman dan tidak sesuai
tema.

1

(Dimodifikasi dari Hadi, 2003:23-50)

Tabel di atas digunakan dalam menilai kemampuan siswa memakai properti

dalam pembelajatan tari kreasi Lampung di SMP LKMD Sekampung Lampung

Timur. Indikator tersebut sebagai patokan saat mengamati siswa dimulai proses

pembelajaran maupun tes praktik. Setiap siswa akan diklasifikasikan berdasarkan

deskriptor yang sudah ditentukan dan diklasifikasikan ke dalam skala-skala

tertentu sesuai kemampuan yang siswa tampilkan. Selain indikator penilaian pada

tabel di atas, terdapat juga indikator-indikator bagi properti tari yang dipakai

siswa. Indikator properti tari ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara terhadap

guru pembimbing kegiatan ekstrakurikuler SMP LKMD Sekampung Lampung

Timur. Setiap properti tari yang dipakai memiliki fungsi tertentu. Fungsi-fungsi

dari properti juga dijabarkan dalam indikator properti. Berikut ini indikator

properti tari yang digunakan dalam pembelajaran tari kreasi Lampung di SMP

LKMD Sekampung Lampung Timur.



47

Gambar 3.1 Indikator Properti Tari Kreasi Lampung

Nama Properti Gambar Fungsi

Yughan
(Alat Penampi Beras)

Benda ini sering digunakan
oleh ibu-ibu untuk mengayak
beras, untuk meletakkan
tumpeng dan hidangan lain.

Sinjang
(Kain Sarung)

Benda ini sering digunakan
untuk shalat, acara selamatan,
sebagai selimut, pengganti
handuk, dan untuk ayunan
anak kecil.

Sapau Lihai
(Sapu Lidi)

Benda ini memiliki kegunaan
sebagai alat membersikan
halaman atau tempat yang
kotor, sebagai penangkal
pencuri, sebagai penangkal
makhluk halus. Benda ini
bermakna filosofis berupa
kerjasama dan persatuan.

Tukak Pering
(Tongkat Bambu)

Benda ini bermanfaat sebagai
alat memasak, bahan
membuat alat memasak,
bahan kontruksi rumah,
kontruksi jembatan, alat
musik, bahan kerajinan dan
dekorasi, dan sebagai senjata.

(Sumber: Wawancara dengan guru pembimbing SMP LKMD Sekampung, 2015)
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Setelah mengklasifikasikan ke dalam skala-skala tertentu, kemudian diolah untuk

mengetahui hasil kemampuan siswa memakai properti dengan rumus yaitu skala

yang diperoleh siswa dibagi dengan skala maksimal kemudian dikali 100 sehingga

nilai siswa dapat diketahui. Rumus tersebut dapat juga ditulis seperti berikut ini.

Nilai Siswa =  Skala yang diperoleh  X 100
Skala maksimal

Setelah hasil kemampuan siswa memakai properti dapat diketahui dengan rumus

tersebut, kemudian siswa diklasifikasikan menggunakan penentuan patokan skor

dengan skala lima. Penentuan patokan penilaian skala lima dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Patokan Penilaian Skala Lima

Skala Skor Keterangan
5 85 – 100 Baik Sekali
4 75 – 84 Baik
3 60 – 74 Cukup
2 40 – 59 Kurang
1 0 – 39 Gagal

(Dimodifikasi dari Kusaeri, 2014:95)

Penelitian ini menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman yang

terdiri dari tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

(Sugiyono, 2014:246). Berikut penjelasan analisis dalam penelitian ini.

3.5.1 Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian membuang yang

tidak perlu (Sugiyono, 2014:247). Data yang direduksi adalah jumlah subjek

penelitian. Subjek penelitian pada saat observasi awal adalah guru pembimbing

dan 22 siswa perempuan yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Observasi
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selanjutnya saat pelaksanaan penelitian pada pertemuan pertama hingga kedelapan

menunjukkan bahwa jumlah siswa yang aktif mengikuti pembelajaran tari kreasi

Lampung memakai properti yaitu sebanyak 14 siswa perempuan. Pereduksian

data dilakukan sehingga subjek penelitiannya menjadi 14 siswa dan satu guru

pembimbing kegiatan ekstrakurikuler.

Data lainnya yang direduksi juga adalah material properti yang digunakan oleh

siswa dalam berkreasi. Observasi awal menunjukkan bahwa properti yang

digunakan berdasarkan wawancara adalah bakul bambu, yughan, sinjang, tukak

pering dan sapau lihai. Hasil reduksi berdasarkan pengamatan langsung saat

pembelajaran pada pertemuan pertama hingga kedelapan terdapat empat properti

tari yang digunakan oleh siswa. Properti tari tersebut yaitu yughan, sinjang, tukak

pering dan sapau lihai. Data proses pembelajaran dan hasil kemampuan juga

direduksi guna mendapatkan data-data yang mendukung dengan penelitian ini.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga

membantu peneliti untuk melanjutkan analisis ke tahap berikutnya. Data yang

diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi terhadap

kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung

kemudian diteliti lebih dirinci agar dapat disajikan ke dalam laporan penelitian.

3.5.2 Penyajian Data (Display Data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi adalah menyajikan data. Penyajian data

ini mempermudah dalam memahami apa yang terjadi pada kemampuan siswa

memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung. Penyajian data berupa

uraian dan hubungan antar kategori, sehingga menggunakan teks bersifat naratif
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(Sugiyono, 2014:249). Teks tersebut berisi informasi yang menunjukkan deskripsi

dari kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi

Lampung. Penyajian data berupa deskripsi data kemampuan siswa memakai

properti yang terkumpul mulai dari pertemuan pertama hingga kedelapan pada

kegiatan ekstrakurikuler di SMP LKMD Sekampung Lampung Timur.

3.5.3 Menarik Simpulan (Conclusion Drawing/Verivication)

Tindak lanjut dari analisis data yaitu menarik simpulan dari hasil penyajian data

kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung.

Simpulan merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada berdasarkan

data yang sudah diteliti, sehingga menjadi jawaban yang jelas dari rumusan

masalah (Sugiyono, 2014:252). Simpulan dari penelitian ini mengacu pada

deskripsi kemampuan siswa memakai properti yang meliputi data proses

mempelajari tari kreasi Lampung, data hasil kemampuan memakai properti dan

maksimal atau tidak properti yang dipakai dalam pembelajaran tari kreasi

Lampung pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP LKMD Sekampung Lampung

Timur.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa memakai

properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung di SMP LKMD Sekampung

Lampung Timur. Deskripsi dimulai dari data proses hingga hasil pembelajaran

dan pemaksimalan properti tari. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan

maka dapat diketahui bahwa:

1. Siswa mengikuti proses pembelajaran tari kreasi Lampung memakai properti

mulai dari menjawab salam, berdoa, ditanyakan kehadirannya, melakukan olah

tubuh, mempelajari gerak gubuh gakhang, ngerujung, lipetto, samber

melayang, ngiyaw bias, dan humbak moloh, mempelajari aspek level, pola

lantai, dimensi, dan tempo, berkreasi dengan memakai properti yughan,

sinjang, tukak pering, dan sapau lihai, melakukan presentasi karya kelompok

dan penilaian, berdoa dan menjawab salam penutup dari guru pembimbing.

Kegiatan belajar ini sesuai dengan pendapat Eggen dan Kauchak (dalam

Yaumi, 2013:29) bahwa kegiatan belajar mementingkan hal kesiapan siswa,

tingkat intensitas latihan, dan adanya sebab akibat yang muncul. Siswa

mendapatkan nilai rata-rata 72,4 dengan kategori cukup karena siswa mampu

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan materi yang diajarkan guru

pembimbing.
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2. Hasil kemampuan siswa dalam pembelajaran tari kreasi Lampung pada tes

praktik menunjukkan nilai 89,4 dengan kategori baik sekali karena sudah

mampu memakai properti dengan memadukan aspek level atas, bawah, dan

sedang. Siswa juga menggunakan lebih dari tiga variasi pola lantai, tiga aspek

dimensi, dan membuat variasi tempo cepat, lambat, dan sedang. Siswa juga

sudah mampu mengkreasikannya dengan mengeksplorasi dua anggota

tubuhnya saja walaupun mereka masih merasa kesulitan dalam menari.

3. Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMP LKMD Sekampung

Lampung memperlihatkan bahwa siswa mendapatkan nilai 65,1 dengan

kategori cukup dalam memaksimalkan properti yang dipakainya berdasarkan

tema tari yang ditentukan walaupun masih sering merasa kesulitan dalam

menari. Hal ini dikarenakan kurangnya intensitas latihan dan pembiasaan diri

dalam memakai properti. Selain intensitas latihan dan pembiasaan diri

memakai properti, adanya pemahaman terkait prinsip-prinsip dasar gerak

sangat berpengaruh pada hasil eksplorasi anggota tubuh siswa. Menurut Hadi

(2003:45) bahwa pengetahuan dari prinsip-prinsip dasar gerak membebaskan

bagi pencipta untuk mengontrol dan membentuk gerak dalam gambarannya

sendiri. Hal inilah yang tidak diajarkan kepada siswa dalam mengeksplorasi

anggota tubuhnya. Mengeksplorasi gerak memakai properti lebih sulit karena

siswa harus membagi konsentrasi menjadi dua yaitu berfikir bagaimana

caranya mengekplorasi gerak tubuhnya dan berfikir bagaimana memakai

properti yang nyaman dan sesuai tema tarian.
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4. Kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung

mendapatkan nilai akhir 75,6 dengan kategori baik karena sudah mengikuti

semua proses pembelajaran tari kreasi Lampung dengan memakai properti

secara maksimal sesuai tema kehidupan sehari-hari walaupun masih merasa

kesulitan dalam menari.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan

kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung,

yaitu diantaranya:

1. Peneliti hendaknya menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemakaian

properti dalam pembelajaran tari kreasi Lampung.

2. Guru pembimbing maupun calon guru hendaknya mengajarkan terlebih dahulu

prinsip-prinsip dasar gerak dalam mengeksplorasi seluruh anggota tubuh agar

siswa mampu mengontrol dan membentuk gerak-gerak tari sesuai imajinasi

siswa. Guru pembimbing menggunakan konsep koreografi dengan tahapan

eksplorasi gerak, improvisasi, dan komposisi dalam pembelajaran tari kreasi

Lampung dengan memakai properti. Guru hendaknya mengajak siswa untuk

mengeksplorasi gerak mulai dari kepala, badan, tangan, hingga kaki. Guru

hendaknya memiliki sumber referensi tentang tari kreasi Lampung dan

memberikannya kepada siswa.

3. Siswa hendaknya menambah intensitas latihan memakai properti di luar

kegiatan ekstrakurikuler dan membiasakan untuk memegang properti sambil

menari agar terbiasa dan tidak terbebani sebagai faktor pendukung dalam tari.
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Siswa juga hendaknya lebih aktif mencari sendiri sumber referensi yang

berkaitan dengan tari memakai properti dan tari kreasi Lampung.

4. Bagi program studi pendidikan seni tari hendaknya menambahkan sumber

referensi buku dan jurnal tentang properti dan pembelajaran tari kreasi

Lampung agar penelitian yang selanjutnya dapat dilaksanakan dengan cepat,

lancar, dan lengkap.
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DAFTAR ISTILAH

Abilities : Kemampuan

Attitudes : Sikap

Bakul : Wadah atau tempat yang terbuat dari anyaman bambu

atau rotan dengan mulut berbentuk lingkaran, bagian

bawahnya berbentuk segi empat yang ukurannya lebih

kecil daripada ukuran bagian mulutnya.

Bedana : Tarian yang hidup dan berkembang di daerah Lampung

seiring dengan masuknya agama islam. Tarian ini sebagai

simbol tradisi yang terbuka dan ramah tamah.

Camera Handphone : Kamera telepon genggam

Candik Ayu : Tari kreasi baru yang berasal dari Surakarta, memiliki

arti sekelompok anak-anak yang masih polos dalam gerak

dan langkahnya sedang bermain dan bergembira ria dikala

langit memerah di ufuk barat Jawa.

Competencies : Kompetensi

Dance Pro : Properti tari

Legong : Tarian yang berasal dari Bali, menampilkan gerak tari

yang luwes dan lentur diiringi musik gamelan bernama

Gamelan Semar Pagulingan.

Mendhak : Bentuk dasar kaki yang paling dominan yaitu posisi

lutut kaki ditekuk (merendah).

Muli Siger : Tari kreasi Lampung yang bertemakan tentang gadis-

gadis cantik Lampung sedang berhias dengan

menggunakan siger emas sebagai lambang kehormatan.

Multi-layer : Berlapis-lapis



Ngecum : Gerak tangan dengan posisi ibu jari disentuhkan dengan

jari tengah membentuk lingkaran sedangkan jari yang lain

dalam posisi tegak lurus.

Pakarena : Tari tradisional dari Sulawesi Selatan, diiringi dengan

dua kepala drum (gandrang) dan sepasang instrumen alat

sulit (puik-puik).

Paper : Kertas

Pendet : Tari penyambutan yang berasal dari Bali, ditarikan oleh

Beberapa remaja putri yang membawa mangkuk berisi

bunga.

Person : Orang

Place : Tempat

Recorder Handphone : Alat perekam suara pada telepon genggam

Sigeh Penguten : Tarian ini berasal dari daerah Lampung yang mempunyai

fungsi sebagai tari pembuka, ucapan selamat datang, dan

terima kasih dari tuan rumah kepada tamu yang hadir pada

hadirin yang datang pada acara tertentu.

Skills : Keterampilan

Srimpi : Bentuk repertoar (penyajian) tari Jawa klasik dari tradisi

Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya

oleh istana di Jawa Tengah (Surakarta) dan Yogyakarta.

Tarian yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi,

serta kelemahlembutan yang ditunjukkan dari gerak pelan

dan anggun diiringi musik gamelan.

Stage : Panggung

Stage Action : Aksi panggung

Ukel : Gerakan tangan dengan memutar pergelangan tangan

berlawanan arah jarum jam, dengan posisi ibu jari

menempel pada jari tengah membentuk bulatan, sedangkan

jari yang lain ditekuk/melengkung ke bawah.

Value : Nilai
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