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ABSTRAK

PEMBELAJARAN TARI BEDAYO TULANG BAWANG
PADA SISWA DI SMA YADIKA NATAR LAMPUNG SELATAN

Oleh

DESY TRI HANDAYANI

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran tari bedayo tulang

bawang di SMA Yadika Natar Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan (1) persiapan, (2) pelaksanaan, dan (3) penilaian pembelajaran

tari bedayo tulang bawang. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori

behavioristik.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan 8 siswa. Teknik pengumpulan

data yakni observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yaitu

reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Siswa melakukan tiga tahapan pembelajaran berdasarkan tujuan penelitian yaitu

(1) persiapan, (2) pelaksanaan, dan (3) penilaian pembelajaran tari bedayo tulang

bawang. Siswa melakukan pemanasan terlebih dahulu pada persiapan

pembelajaran agar tidak mengalami kekejangan/keram pada otot-otot persendian

tubuh. Pelaksanaan pembelajaran, siswa memeragakan ragam gerak tari bedayo

tulang bawang. Penilaian pembelajaran mencakup aspek hafalan urutan gerak dan



ketepatan antara gerak dengan iringan musik. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa siswa memeragakan tari bedayo tulang bawang secara keseluruhan

tergolong baik sekali pada aspek hafalan urutan gerak dengan perolehan nilai 95

dikarenakan siswa mampu memeragakan urutan gerak tanpa kesalahan. Kriteria

baik diperoleh siswa pada aspek ketepatan gerak dan musik dengan perolehan

nilai 82. Hal ini dikarenakan siswa melakukan 1-2 kali pengulangan gerak serta

tidak sesuai dengan tempo, irama, dan hitungan urutan gerak. Selain itu juga, guru

hanya menggunakan satu metode saja pada proses pembelajarannya yaitu metode

demonstrasi.

Kata kunci: pembelajaran, tari bedayo tulang bawang, siswa.



ABSTRACT

THE LEARNING BEDAYO TULANG BAWANG DANCE
OF STUDENTS IN SMA YADIKA NATAR SOUTH LAMPUNG

By

DESY TRI HANDAYANI

The problems in this research is how the learning bedayo tulang bawang dance in

SMA Yadika Natar South Lampung. This research purpose is description on

preparation, implementation and assessment of learning bedayo tulang bawang

dance. The theory used in this research is behavioristic theory.

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

is teacher and 8 students. Data collecting techniques is observation,

documentation, and interview. Data analyzed techniques is data reduction,

display data, and conclusion.

Students do the three stages of learning based on the purpose research is

preparation, implementation, and assessment of learning bedayo tulang bawang

dance. The students warming up beforehand on the preparation of learning so

that don’t experience muscle spasms or cramps in the joints. Implementation of

learning, students demonstrate the range of motion bedayo tulang bawang dance.

Assessment of learning include an assessment on the rote aspects of motion and

precision motion sequence with the music. The result showed that students



demonstrate bedayo tulang bawang dance overall classifies a very good criteria

splendidly on aspects rote motion sequence at 95 because students are able to

demonstrate all of the sequence of motion without an error. A good criteria on

aspects the precision of movement with music with value of 82. It’s because  the

students perform 1-2 times of motion repetitions and doesn’t match the tempo,

rhythm, and motion sequence count. Asside from that teachers was use demons

method in the learning process.

Keywords: learning, bedayo tulang bawang dance, and students.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya sebagai cerminan atas karakter

suatu bangsa serta memiliki peranan penting yakni sebagai salah satu sarana untuk

mempersatukan berbagai  perbedaan dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Salah

satu bagian dari budaya yaitu seni tari. Hampir setiap provinsi di Indonesia

mempunyai tarian khas daerah, bahkan masing-masing provinsi memiliki lebih

dari satu tarian tradisional. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga

dan melestarikan budaya aslinya yaitu dengan memasukkan seni budaya kedalam

dunia pendidikan untuk menjadi mata pelajaran wajib disetiap jenjang pendidikan.

Hal ini dimaksudkan agar generasi muda Indonesia mengenal dan dapat menjadi

penerus bangsa yang menghargai budaya bangsanya sendiri. Hal ini jelas,

diharapkan melalui pendidikan, seni budaya asli Indonesia dapat terus lestari dan

berkembang.

Seni dalam pendidikan pada dasarnya adalah bagaimana seni itu ada dan

dimasukkan dalam pendidikan untuk diterapkan atau diajarkan, agar siswa dapat

mengembangkan bakat seni yang dimilikinya. Di samping itu, bertujuan juga

untuk mengembangkan kreativitas serta membentuk karakter siswa menjadi

berbudaya yang luhur. Pendidikan seni secara umum berfungsi untuk
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mengembangkan kemampuan setiap anak (peserta didik) menemukan pemenuhan

dirinya dalam hidup untuk mentransmisikan warisan budaya, memperluas

kesadaran sosial dan sebagai jalan untuk pengetahuan. Kedua konsep ini sangat

dibutuhkan oleh sekolah, agar terbentuk atau tercipta siswa yang mampu

mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan akal sehat atau jiwa seninya. Selain

itu, juga tercipta perilaku yang baik dalam masyarakat (Mustika, 2012:26).

Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan seni diharapkan dapat menghasilkan

kemampuan peserta didik dalam dua hal. Pertama, kemampuan melakukan

kegiatan seni seperti mampu meniru (imitasi) dan berekspresi. Kedua, agar siswa

memiliki kemampuan untuk menghargai buah fikiran (dalam bentuk karya) serta

menghargai karya orang lain dalam bentuk dan jenis karya seni tari.

Muatan seni budaya dan prakarya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional,

Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu

sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai

sarana untuk melestarikan kebudayaan mengingat Indonesia merupakan bangsa

dengan beraneka ragam suku dan kebudayaan. Seni tari sebagai salah satu bagian

dari kebudayaan juga perlu dilestarikan, termasuk tari tradisional daerah yang

merupakan simbol dari kebudayaan daerah. Peran pemerintah dalam upaya untuk

terus melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia juga sangat penting, salah

satunya dengan menjadikan budaya mata pelajaran di sekolah. Seni budaya

memberikan sumbangan kepada siswa, agar berani dan bangga akan budaya

bangsa sendiri. Pembelajaran seni budaya khususnya seni tari di sekolah
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mengarahkan siswa agar lebih mengenal kebudayaan mereka dalam bidang seni

tari (Mustika, 2012:30).

Tari sebagai salah satu unsur budaya tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat

yang mendukungnya. Daerah Lampung memiliki budaya dan adat istiadat yang

beragam seperti upacara adat, seni pertunjukan, seni kerajinan, dan jenis seni

pertunjukan lainnya yang tumbuh dari masyarakat pendatang. Namun keberadaan

seni pertunjukan di Lampung memang masih kurang nampak, mengingat seni

pertunjukan di Lampung tenggelam oleh kebesaran upacara adat Lampung.

Masyarakat Lampung justru merasa akrab dengan upacara adat seperti begawi

(kerja adat) yang melibatkan banyak orang termasuk tokoh adat dan masyarakat

(Mustika, 2012:21).

Tari bedayo tulang bawang merupakan tari pemujaan di masa lampau yang

terdapat di Kampung Bujung Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi

Lampung. Dengan adanya pengaruh Islam, tarian ini banyak mengalami

perubahan bentuk dari segi makna dan pertunjukannya. Setelah tarian ini disusun

kembali terdapat perubahan makna dan fungsi pada tari bedayo tulang bawang

sesuai dengan situasi dan perkembangannya di Kabupaten Tulang Bawang

(Mustika, 2010:72).

Kiswari menyebutkan bahwa tari bedayo tulang bawang sudah ada sejak abad ke-

7 SM dan pada saat ini tarian ini tidak digunakan untuk kepentingan upacara adat

Menggala karena tarian ini sekarang sudah mendapat sentuhan pola garapan dari

sebuah tarian, baik dari segi gerak, musik, kostum dan tempat penyajiannya.

Dengan demikian tari bedayo tulang bawang sudah menjadi tarian kreasi yang
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hanya berfungsi sebagai tari ucapan selamat datang atau dapat pula dikatakan

sebagai penyajian estetis, kemudian ditampilkan di tempat-tempat umum dan

kapan saja dengan waktu yang tidak pasti (Wawancara Kiswari, 17 November

2015).

Penelitian ini lahir berdasarkan buah pemikiran penelitian terdahulu dalam

penelitian tentang tari bedayo tulang bawang oleh DR. I Wayan Mustika, S.Sn.,

M.Hum pada tahun 2009 dengan judul “Mengenal Tari Bedayo Tulang Bawang

Sebagai Sebuah Seni Pertunjukan”. Penelitian tersebut beliau mencoba

membangkitkan seni pertunjukan yang ada di provinsi Lampung khususnya kajian

sejarah adat budaya Tulang Bawang yang belum sepenuhnya dapat tergali karena

kesulitan dan terbatasnya pengetahuan tentang seni pertunjukan di Lampung. Oleh

karena itu, kita dapat mengetahui eksistensi dan penyebaran tari bedayo tulang

bawang berkaitan dengan sejarah dan seni sebagai referensi dalam mata pelajaran

seni budaya dan sejarah di sekolah maupun perguruan tinggi di Lampung.

Kemudian penelitian mengenai pembelajaran dengan materi tari bedayo tulang

bawang dilakukan oleh Era Aryani Sasiwi pada tahun 2013 dengan judul

“Pembelajaran Tari Bedayo Tulang Bawang dengan Menggunakan Metode

Demonstrasi di SMP Negeri 16 Bandar Lampung”. Penelitian dari mahasiswi di

atas yaitu partisipan dalam menerapkan metode demonstrasi dan menggunakan

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Rata-rata aspek yang dilihat yaitu bagaimana

hasil belajar siswa yang telah melaksanakan pembelajaran tari dengan

menggunakan metode demonstrasi. Oleh karena itu, aspek prosedur dan
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kesesuaian aktivitas guru dengan Rancangan Kegiatan Hasil (RKH) kurang

diperhatikan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena ingin mengetahui

proses pembelajaran tari bedayo tulang bawang pada siswa di SMA Yadika Natar

Lampung Selatan. Perbedaan itu terletak pada objek, subjek, waktu, dan tempat

penelitian serta aspek penilaian pembelajarannya sehingga peneliti tertarik

mengangkat judul “Pembelajaran Tari Bedayo Tulang Bawang Pada Siswa di

SMA Yadika Natar Lampung Selatan”.

SMA Yadika Natar Lampung Selatan merupakan sekolah yang beralamatkan di

Jln. Sitara No. 84 Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan guru

seni budaya sekaligus pelatih ekstrakurikuler di SMA Yadika Natar Lampung

Selatan, bahwa selama ini proses pembelajaran seni tari di SMA Yadika Natar

Lampung Selatan dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler karena didalam

kegiatan intrakurikuler dianggap kurangnya minat siswa-siswi terhadap tari tradisi

melainkan mereka cenderung tertarik dengan tari modern, selain itu siswa laki-

laki juga kebanyakan tidak tertarik dengan pembelajaran tari karena dianggap tari

akan membawa mereka kedalam hal-hal negatif.

Alasan guru memilih tari bedayo tulang bawang sebagai pembelajaran tari di

SMA Yadika Natar lampung Selatan yaitu sebagai salah satu upaya pelestarian

pengenalan mengenai tari bedayo tulang bawang terhadap siswa di SMA Yadika

Natar lampung Selatan karena tari bedayo tulang bawang berasal dari Menggala

Kabupaten Tulang Bawang sehingga perlu adanya pelestarian atau pengenalan
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didaerah-didaerah lain agar siswa tidak hanya belajar tari Sigeh Penguten atau

Bedana saja.

Alasan peneliti memilih SMA Yadika Natar Lampung Selatan sebagai subjek

penelitian yaitu karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang

melaksanakan pembelajaran tari bedayo tulang bawang sebagai acuan untuk

memberikan pengenalan, pengetahuan, apresiasi, dan pembelajaran mengenai

pentingnya tarian daerah Lampung yaitu tari bedayo tulang bawang yang belum

banyak diketahui oleh siswa, guru, dan masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini penting dilakukan karena tari bedayo tulang bawang saat ini sudah

jarang ditarikan pada saat acara tertentu seperti halnya pada saat upacara ritual

untuk mengusir roh-roh jahat pada jaman dahulu namun tarian ini sekarang sudah

berubah menjadi seni pertunjukan estetis dan bukan tarian sakral seperti dimasa

lampau. Penelitian ini ingin melengkapi penelitian sebelumnya yang akan

mendeskripsikan proses pembelajaran tari bedayo tulang bawang dan ingin

mengetahui menggunakan metode apakah guru dalam proses pembelajaran tari

pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Yadika Natar Lampung Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dapat dibedakan sebagai

berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Dari rumusan masalah mayor yakni, “Bagaimanakah pembelajaran tari bedayo

tulang bawang pada siswa di SMA Yadika Natar Lampung Selatan?”
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1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Dalam rumusan masalah minor yaitu berfungsi untuk menjawab rumusan masalah

mayor yaitu :

1. Bagaimanakah persiapan pembelajaran tari bedayo tulang bawang pada siswa

di SMA Yadika Natar Lampung Selatan?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tari bedayo tulang bawang pada

siswa di SMA Yadika Natar Lampung Selatan?

3. Bagaimanakah penilaian pembelajaran tari bedayo tulang bawang pada siswa

di SMA Yadika Natar Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini dibedakan

menjadi dua yaitu:

1.3.1 Tujuan Penelitian Mayor

Tujuan penelitian mayor yaitu untuk mendeskripsikan pembelajaran tari bedayo

tulang bawang pada siswa di SMA Yadika Natar Lampung Selatan.

1.3.2 Tujuan Penelitian Minor

Tujuan penelitian minor yaitu:

1. Mendeskripsikan persiapan pembelajaran tari bedayo tulang bawang pada

siswa di SMA Yadika Natar Lampung Selatan.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tari bedayo tulang bawang pada

siswa di SMA Yadika Natar Lampung Selatan.

3. Mendeskripsikan penilaian pembelajaran tari bedayo tulang bawang pada

siswa di SMA Yadika Natar Lampung Selatan.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan yang

bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis terhadap

pembelajaran tari bedayo tulang bawang di SMA Yadika Natar Lampung Selatan

sebagai berikut:

1. Peneliti mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan akan proses

pembelajaran ragam gerak tari bedayo tulang bawang pada siswa.

2. Siswa mendapatkan pengetahuan dan kecintaan siswa terhadap bentuk tari

Lampung sekaligus memperkenalkan kepada siswa jenis tarian Lampung

yang belum mereka ketahui yaitu tari bedayo tulang bawang serta

memperoleh pengetahuan dan pembelajaran yang menarik di bidang seni

budaya khususnya seni tari.

3. Guru diharapkan dapat memberikan penambahan referensi mengenai hasil

penelitian ini untuk mengetahui keterampilan siswa terhadap pembelajaran

tari bedayo tulang bawang pada ekstrakurikuler di SMA Yadika Natar

Lampung Selatan.

4. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang tari bedayo tulang

bawang setelah membaca hasil penelitian ini.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

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

penelitian dan waktu penelitian.

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari bedayo tulang bawang

pada ekstrakurikuler di SMA Yadika Natar Lampung Selatan.
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2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 8 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

tari di SMA Yadika Natar Lampung Selatan.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini bertempat di ruang kesenian SMA Yadika Natar

Lampung Selatan.

4. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini kurang lebih 1 bulan penelitian yang dilaksanakan

pada bulan April 2016 sebanyak 6 kali pertemuan tahun ajaran 2015/2016.



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Belajar

Pengertian belajar dalam perkembangannya mengalami perubahan sesuai dengan

paradigma teori belajar. Terdapat tiga paradigma teori belajar yaitu behavioristik,

kognitif, dan konstruktivistik. Penelitian ini menggunakan teori behavioristik,

dimana belajar sering dikatakan sebagai proses perubahan dalam tingkah laku

sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon (Yaumi, 2013: 29).

Perubahan perilaku yang dapat diamati dari hasil hubungan timbal balik antara

guru sebagai pemberi rangsangan (stimulus) dan siswa sebagai pereaksi (respon)

tindakan stimulus yang diberikan. Hubungan stimulus-respon ini yang akan

menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis pada pembelajaran. Guru akan

memberikan rangsangan dalam pembelajaran tari bedayo tulang bawang berupa

pembelajaran materi ragam gerak (stimulus) kemudian siswa menerima (respon)

materi ragam gerak tari bedayo tulang bawang yang disampaikan. Dibawah ini

terdapat beberapa premis dasar teori belajar behavioristik menurut para ahli yaitu

sebagai berikut.

1. Teori Belajar Menurut Edward L. Thorndike

Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon.

Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti
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pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera.

Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar,

yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan. Dari definisi

belajar tersebut maka menurut Thorndike perubahan tingkah laku akibat dari

kegiatan belajar itu dapat berwujud konkrit yaitu yang dapat diamati, atau tidak

konkrit yaitu yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat

mengutamakan pengukuran, namun ia tidak dapat menjelaskan bagaimana cara

mengukur tingkah laku-tingkah laku yang tidak dapat diamati. Namun demikian,

teorinya telah banyak memberikan pemikiran dan inspirasi kepada tokoh-tokoh

lain yang datang kemudian. Teori Thorndike ini disebut juga sebagai aliran

Koneksionisme (Connectionism).

2. Teori Belajar Menurut Skinner

Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu meng-

ungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya.

Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui

interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan

tingkah laku, tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh para tokoh

sebelumnya. Dikatakannya bahwa respon yang diberikan oleh seseorang/siswa

tidaklah sesederhana itu. Sebab, pada dasarnya stimulus-stimulus yang diberikan

kepada seseorang akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus-stimulus

tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Demikian juga

dengan respon yang dimunculkan inipun akan mempunyai konsekuensi.

Konsekuensi-konsekuensi inilah yang pada gilirannya akan mempengaruhi atau

menjadi pertimbangan munculnya perilaku. Oleh sebab itu, untuk memahami
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tingkah laku seseorang secara benar, perlu terlebih dahulu memahami hubungan

antara stimulus satu dengan lainnya, serta memahami respon yang mungkin

dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin akan timbul sebagai akibat

dari respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan

perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya

akan menambah rumitnya masalah. Sebab, setiap alat yang digunakan perlu

penjelasan lagi, demikian dan seterusnya.

3. Teori Belajar Menurut John B. Watson

Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon,

namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang

dapat diamati (observable) dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia

mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama

proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak

perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental

dalam benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah

seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati.

Watson adalah seorang behavioris murni, karena kajiannya tentang belajar

disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat

berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh dapat diamati dan

dapat diukur. Asumsinya bahwa, hanya dengan cara demikianlah maka akan dapat

diramalkan perubahan-perubahan apa yang bakal terjadi setelah seseorang

melakukan tindak belajar. Para tokoh aliran behavioristik cenderung untuk tidak

memperhatikan hal-hal yang tidak dapat diukur dan tidak dapat diamati, seperti
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perubahan-perubahan mental yang terjadi ketika belajar, walaupun demikian

mereka tetap mengakui hal itu penting.

Berdasarkan teori behavioristik dan menurut pandangan para ahli yang sudah

disebutkan, pandangan Watson (dalam Winataputra, 2012:2.11) dapat

disimpulkan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon,

namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang

dapat diamati (observable) dan dapat diukur. Proses pembelajaran juga akan

berjalan dengan baik jika ada dorongan atau kebutuhan yang jelas dari pihak guru

maupun siswa. Hal ini dioperasionalkan dalam bentuk tujuan instruksional atau

tujuan pembelajaran yang harus dapat diukur sehingga perubahan perilaku siswa

dapat jelas terlihat sebagai akibat dari proses pembelajaran. Guru menjelaskan

tujuan pada perencanaan pembelajaran agar dapat diukur dan bersifat operasional.

Respon yang diharapkan harus dimunculkan siswa sebagai hasil belajar agar

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat

terlihat apa yang akan dicapai dari suatu proses pembelajaran.

Guru akan memberikan rangsangan dalam pembelajaran tari bedayo tulang

bawang berupa pembelajaran materi ragam gerak (stimulus) kemudian siswa

menerima (respon) materi ragam gerak tari bedayo tulang bawang yang

disampaikan dan segala upaya yang dilakukan guru secara terprogram dengan

menetapkan dan mengembangkan metode yang tepat agar siswa aktif serta

mengarahkan siswa pada pencapaian tujuan dan penguasaan segala indikator

sebagai gambaran hasil belajar siswa.
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2.2 Pembelajaran

Belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman

(learning is defined as the modification or streng thening of behavior through

experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan proses suatu kegiatan

dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi

lebih luas dari pada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan

hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan (Hamalik, 2013:27).

Hamalik menjelaskan dalam bukunya bahwa bukti seseorang telah melakukan

kegiatan belajar ialah adanya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, yang

sebelumnya tidak ada atau tingkah lakunya tersebut masih lemah atau kurang.

Tingkah laku memiliki unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah

unsur jasmaniah, sedangkan unsur subjektif adalah unsur rohaniah. Unsur objektif

inilah yang tampak, sedangkan unsur subjektifnya tidak nampak kecuali

berdasarkan dari tingkah laku yang tampak itu. Misalnya seseorang yang sedang

berpikir dapat kita lihat pada raut mukanya bahwa dia sedang berpikir, sedangkan

proses berpikirnya itu sendiri tidak tampak. Tingkah laku manusia terdiri atas

sejumlah aspek. Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-

aspek tersebut. Aspek-aspek itu yaitu pengetahuan, pengertian, kebiasaan,

keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi

pekerti, dan sikap. Jika seseorang telah melakukan perbuatan belajar maka akan

terlihat terjadinya perubahan dalam satu atau beberapa aspek tingkah laku

tersebut.
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Pendidikan lebih menitikberatkan pada pembentukan dan pengembangan

kepribadian, jadi mengandung pengertian yang lebih luas sedangkan latihan

(training) lebih menekankan pada pembentukan keterampilan (skill). Para siswa

perlu juga memiliki keterampilan, dengan keterampilan yang dia miliki dia dapat

bekerja, berproduksi dan menghasilkan hal-hal untuk memenuhi kebutuhan

banyak orang. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan

formal dengan guru sebagai pemegang peranan utama (Suryosubroto, 2009:16).

Proses Belajar Mengajar (PBM) sebagian besar hasil belajar siswi ditentukan oleh

peranan guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan

belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola PBM, sehingga hasil belajar

siswa berada pada tingkat yang optimal. PBM hendaknya selalu mengikutkan

siswa secara aktif guna mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa, antara

lain kemampuan mengamati, menginterprestasikan, meramalkan,

mengaplikasikan konsep, merencanakan dan melaksanakan penelitian, serta

mengkomunikasikan hasil penemuannya. Pelaksanaan proses belajar mengajar

dapat disimpulkan sebagai terjadinya interaksi guru dengan siswa dalam rangka

menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran.

2.3 Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan

pelajaran kepada siswa (Hamdani, 2011:80). Karena dalam penyampaian itu

berlangsung dalam interaksi edukatif, metode pembelajaran dapat diartikan

sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan

siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Dengan demikian, metode

pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses belajar mengajar agar
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siswa dapat dengan mudah menyerap ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh

guru tersebut dengan mudah dan dapat diterima oleh peserta didik.

Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peranan yang sangat

penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat bergantung pada

cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran

hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode

pembelajaran (Sanjaya, 2006:145). Beberapa metode pembelajaran yang bisa

digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yaitu metode

demonstrasi, metode ceramah, metode diskusi, metode audio-visual, dll.

2.4 Seni Tari dalam Pendidikan

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

seperti irama (ritme), iringan, tata busana dan tata rias, tempat, serta tema

(Sustiawati, 2013:24). Tari merupakan salah satu gerak dasar ekspresi. Gerak

ditemui sebagai ekspresi dari semua pengalaman emosional yang diekspresikan

lewat medium yang tidak rasional. Tari merupakan bentuk yang peka dari

perasaan yang dialami oleh manusia sebagai suatu pencurahan kekuatan,

meskipun ekspresi yang berbentuk gerak kadang-kadang secara empirik tidak

nampak jelas, tetapi sebenarnya penari dalam dirinya itu terdapat pula gerakan

lewat gerak-gerak ritmis yang indah yang mengalami stilisasi maupun distorsi

Hadi dalam (Mustika, 2012:37). Pendidikan seni tari dalam kegunaannya

merupakan salah satu cara untuk mewujudkan salah satu tujuan Pendidikan

Nasional yaitu menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif dalam berkarya di

dunia seni.
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Kiswari menyebutkan bahwa gerak dasar tari terdiri atas gerakan tangan, gerak

kaki, gerak kepala, gerak badan. Tubuh yang menjadi alat utama dan gerak tubuh

merupakan media dasar untuk mengungkapkan ekspresi dalam menari. Aspek

gerak secara wujud atau bentuknya disebut ruang, iramanya disebut waktu, dan

tenaganya disebut energi (Wawancara Kiswari, 17 November 2015).

Gerakan pada saat menari yang terjadi pada tangan, kaki, kepala maupun badan

merupakan aspek yang sangat dasar dilakukan oleh seorang penari. Begitu juga

dengan ekspresi/ mimik wajah merupakan aspek pendukung dalam  menari yang

sangat penting karena tanpa adanya ekspresi dalam menari penonton akan merasa

kebingungan atau kurang memahami akan alur cerita atau tarian yang

disampaikan oleh penari dalam tarian tersebut.

Proses pendidikan seni memiliki tujuan untuk mengembangkan peserta didik. Hal

ini sejalan dengan pendapat Soehardjo dalam Mustika (2012:29) bahwa,

pendidikan seni adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui

bimbingan, pengajaran, dan latihan agar menguasai kemampuan kesenian sesuai

dengan peran yang harus dimainkan. Selanjutnya, dari pengertian di atas memiliki

tujuan implikasi bahwa pendidikan seni diharapkan akan menghasilkan

kemampuan peserta didik dalam dua hal. Pertama, kemampuan melakukan

kegiatan seni seperti meniru (imitasi) dan berekspresi. Kedua, agar siswa memiliki

kemampuan untuk menghargai buah fikiran (dalam bentuk karya sastra) serta

menghargai karya orang lain dalam bentuk dan jenis karya seni tari.

Masunah dalam Mustika (2012:38) tujuan dari mengajarkan kepada anak, baik

disekolah maupun sanggar pada dasarnya adalah tidak untuk mempersiapkan
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semua menjadi penari. Rasa seni dan sikap kreatif ditanamkan untuk memotivasi

siswa agar menghargai kesenian. Maka pengalaman belajar menari mereka akan

mendorong siswa untuk menjadi apresiator atau penonton yang  cinta atau

menyukai seni tari. Pendidikan seni tari disekolah sangat membutuhkan kreatifitas

yang sangat tinggi karena dalam menciptakan suatu gerakan tari haruslah

dilakukan secara pengulangan atau latihan supaya mendapatkan hasil yang

maksimal.

2.5 Tari Bedayo Tulang Bawang

Tari bedayo tulang bawang adalah salah satu tari tradisional dari Tulang Bawang

yang usianya sudah sangat tua, bila dibandingkan dengan tarian yang ada di

Menggala, Lampung. Berikut ini sejarah Tari bedayo tulang bawang secara rinci

sebagai berikut.

2.5.1 Sejarah Tari Bedayo Tulang Bawang

Kiswari menyebutkan bahwa tari bedayo tulang bawang ini diperkirakan sudah

ada sejak abad ke-7 SM yang ditarikan di Candi Gughi (sekarang disebut

Kampung Bujung Penuk, Menggala) yaitu pada masa sisa-sisa kerajaan Tulang

Bawang yang mendapat pengaruh agama Hindu-Budha (Wawancara Kiswari, 17

November 2015).

Warganegara dalam Mustika (2010:23) berpendapat bahwa tari bedayo tulang

bawang sering disebut juga tari pemujaan dan belum ada kepastian siapa yang

menciptakan tarian ini, sugestinya tarian ini diciptakan bersama-sama oleh

sekelompok orang yang disuruh oleh Menak Sakawira. Menak Sakawira

merupakan anak dari Putri Bulan di Kampung Bujung Menggala Kecamatan
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Tulang Bawang Udik. Tidak begitu jelas siapa sesungguhnya yang menciptakan

tarian ini, yang sering disebut sebagai tari pemujaan. Konon munculnya tari

bedayo tulang bawang akibat adanya wabah penyakit yang menyebar di Kampung

Bujung Menggala di masa itu. Wabah penyakit itu disebut “taun” yang artinya

setan, yaitu penyakit mematikan berupa penyakit cacar yang disebabkan oleh

makhluk halus (setan) yang sudah menelan korban banyak. Berbagai usaha telah

dilakukan tetapi tidak kunjung hilang penyakit tersebut. Kemudian Menak

Sakawira pergi untuk bertapa selama sembilan hari di Kampung Bujung

Menggala. Disanalah Menak Sakawira bersemedi di depan gundukan tanah

berunduk dalam yang biasa masyarakat Menggala sebut tambak dan memohon

kepada Dewa Pun agar kampung yang dilanda penyakit tersebut cepat berhenti.

Pendapat Warganegara juga diperkuat oleh pendapat Kiswari (2015) bahwa

bedayo tulang bawang pada abad ke-7 masih merupakan pemujaan untuk

menyembuhkan penyakit di Kampung Bujung Menggala. Masa itu jika satu

kampung terkena wabah penyakit maka masyarakat mempersembahkan seorang

gadis yang masih suci (perawan) kepada Dewa agar warga kampung Bujung dapat

sembuh dari penyakit atau wabah. Namun seiring perkembangan zaman,

masyarakat tidak mempersembahkan seorang gadis untuk ritual menyembuhkan

namun mempersembahkan tarian sakral yang dibawakan oleh gadis-gadis

kampung Bujung yang masih perawan dan tidak dalam masa datang bulan

(menstruasi) serta diiringi oleh musik gamelan klenongan (alat musik yang terdiri

dari : kempul, gong, kendang, dan kulintang).
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Dandayati dalam Mustika (2010: 25) salah seorang yang pernah mempelajari tari

bedayo tulang bawang juga menjelaskan bahwa pada mulanya tari bedayo tulang

bawang disebut tari pemujaan atau penyembahan penyakit dalam bahasa

Lampungnya dinamakan ngeguwai munyai atau ngeminyaiko. Tarian ini

dipersembahkan kepada Dewa Pun, agar terhindar dari malapetaka yang melanda

tiyuh tersebut, dan dipentaskan hampir setiap bulan bara (bulan purnama). Tari

pemujaan ini dipentaskan pertama kali di Candi Gughi pada abad ke-7 SM yang

disaksikan oleh banyak orang-orang disekitar Kampung Bujung Menggala. Acara

pementasan tari pemujaan pada saat itu sudah menjadi suatu kebiasaan orang

Menggala khususnya di Kampung Bujung Menggala karena terlalu seringnya

orang Portugis melihat pertunjukan tersebut setiap bulan purnama, sehingga

kegiatan tersebut disebut dengan kebudayaan orang Menggala Tulang Bawang.

Dengan demikian orang Menggala menyebut tarian pemujaan ini sebagai tari

bedayo tulang bawang.

Bedayo berasal dari kata budaya, yang terdapat pada pengucapan kebiasaan

masyarakat Menggala berbicara atau pengaruh dialek yang dimiliki masyarakat

Tulang Bawang yang beradat pepadun dan pada saat berbicara selalu berakhir

dengan huruf vokal “O” atau dialek “O”. Dialek “O” (Lampung: Nyou) yaitu

dialek yang dipakai oleh orang-orang Abung dan Tulang Bawang, sedangkan

Tulang Bawang menunjuk pada daerah itu sendiri. Oleh sebab itu tari ini hanya

ada di Kabupaten Tulang Bawang (Mustika, 2010:26).

Tari bedayo tulang bawang merupakan tarian pemujaan di masa lampau yang

terdapat di kampung Bujung Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Dengan
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adanya pengaruh Islam tarian ini ada perubahan dari segi makna dan

pertunjukannya. Setelah tarian ini disusun kembali terdapat perubahan dari makna

dan fungsi tari bedayo tulang bawang sesuai dengan situasi dan perkembangan di

Kabupaten Tulang Bawang (Mustika, 2010:72)

Seiring dengan perkembangan zaman, dapat ditarik kesimpulan bahwa tari bedayo

tulang bawang saat ini sudah mendapatkan sentuhan pola garapan dalam sebuah

tarian, baik dari segi gerak, musik, kostum, dan tempat pertunjukannya. Fungsi

tari bedayo tulang bawang saat ini yaitu sebagai tari ungkapan selamat datang

atau dapat dikatakan sebagai penyajian estetis dan tarian ini dapat ditampilkan di

tempat umum kapan saja dan dengan waktu yang tidak pasti

2.5.2 Unsur dan Bentuk Tari Bedayo Tulang Bawang

Unsur dan bentuk dalam tari bedayo tulang bawang yaitu sebagai berikut:

2.5.2.1 Penari

Tari bedayo tulang bawang ditarikan oleh dua belas penari putri. Dua belas penari

tersebut dengan gerak dan kostum yang sama namun hanya tiga saja yang

membawa properti berupa sesajen dengan posisi paling depan dan sembilan

penari lainnya berada di posisi belakang. Terdapat satu penari putra yang tugasnya

membawa payung sebagai pengiring tari namun tidak dalam posisi menari.

Sesajen yang dibawa berupa beras kuning (beras yang dicampur dengan kunyit

dan bunga), kemenyan dan daun salah/ kayu sasoa (Wawancara Kiswari, 17

November 2015).

Sembilan penari puteri dalam tari bedayo tulang bawang merupakan simbol

kehidupan manusia yang memiliki fungsi simbolis tersendiri seperti : (1) otak
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berfungsi untuk mengingat, (2) mata berfungsi untuk melihat, (3) telinga

berfungsi untuk mendengar, (4) mulut berfungsi untuk berbicara, (5) hidung

berfungsi untuk mencium, (6) hati berfungsi untuk merasakan, (7) syaraf

berfungsi untuk berfikir, (8) tangan berfungsi untuk meraba, (9) kaki berfungsi

untuk melangkah (Mustika, 2010:33-34).

Sependapat dari pernyataan di atas, Kiswari juga menyebutkan bahwa dari

sembilan simbol di atas merupakan sembilan lubang hawa manusia yang

mencerminkan bahwa manusia ada empat muamanah yaitu nafsu, emosi,

keinginan, dan kehendak yang merupakan pengaruh dari sembilan lubang hawa

nafsu manusia. Kita terpacu untuk melakukan nafsu yakni dari sembilan lubang

hawa nafsu tersebut.

Sedangkan tiga penari puteri lainnya disebut sebagai pembuka tari yang

menceritakan permohonan kepada tuhan agar tidak ada gangguan saat prosesi

menarikan tarian tersebut. Dari ketiga penari tersebut membawa sesajen yang

melambangkan ketuhanan yaitu: (1) Kemenyan atau stanggi disebut pengembus

atau embun yang berada paling atas atau pengighit (pikiran) yang artinya tidak

ada asap tanpa api, tidak ada bau tanpa wangi tanpa pembakaran, yang maknanya

agar manusia mengetahui asal-usul dan tujuan hidup manusia, (2) Beras kuning

yang maknanya kesuburan dan keselamatan yang ditempatkan pada bagian tengah

atau penengah (ucapan), (3) Daun salah/ kayu sasoa yang ditempatkan paling

bawah atau pebetut (perbuatan) yang maknanya kekuasaan Tuhan yang ada pada

diri manusia agar semua ajarannya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya serta

diampuni dari segala dosa (Mustika, 2010:34).
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2.5.2.2 Ragam Gerak Tari

Nurhayati menyebutkan bahwa gerak tari adalah suatu gerak yang mencerminkan

ekspresi yang sudah distilisasi (Taman Budaya Provinsi Lampung, 02 Maret

2016). Sehingga gerakan yang dikatakan indah jika ekspresi penari juga

mendukung dalam suatu gerakan tersebut. Gerak merupakan sebuah proses

perpindahan dari satu sikap tubuh yang satu ke sikap yang lain. Dengan adanya

proses tersebut, maka gerak dapat dipahami sebagai kenyataan visual. Gerak

untuk cabang seni ini merupakan gerak yang diolah sedemikian rupa dengan

harapan gerak-gerak yang dirangkai bisa menyuarakan kehendak hati

penyusunnya secara kompleks dan memiliki kualitas keindahan tertentu (Hidajat,

2006:92).

Secara umum gerakan tari bedayo tulang bawang mengadopsi dari tari Lampung

lainnya, seperti: tari Cangget dan tari Sigeh Penguten. Hanya saja ada beberapa

yang menggunakan gerakan tari bedayo tulang bawang dari narasumber, ini

dikarenakan keterbatasan daya ingat yang dimilikinya (Mustika, 2010:47). Dari

ketiga tarian tersebut dikembangkanlah menjadi beberapa gerakan yang terdapat

dalam tarian bedayo tulang bawang dan yang menjadi gerak paling esensial atau

khas yaitu gerak sembah pebukou, yang memiliki makna sangat mendalam yaitu

menyembah para dewa.

Tari bedayo tulang bawang dari hasil penyusunan ini memiliki beberapa gerak

dasar pokok yang sudah menjadi gerak inti, seperti dibawah ini.
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Tabel 2.1 Ragam Gerak Inti Tari Bedayo Tulang Bawang

No. Nama Ragam Gerak Deskripsi Gerak
1. Sembah Pebukou

(Menyembah)
Posisi badan setengah berdiri dengan
kedua tangan direntangkan dan kedua
telapak tangan bertemu di atas kepala
membentuk posisi seperti menyembah
dengan pandangan ke depan.

2 Lapah Tebeng(Melangkah) Posisi badan tegak kemudian berjalan ke
depan dengan kedua tangan direntangkan
ke samping sejajar pinggang, telapak
tangan digerakkan ke depan dan ke
belakang secara bergantian.
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3. Samber Melayang (Burung
Terbang)

Posisi badan berdiri tegak kedua tangan
ngecum berada di depan dada lalu di tarik
direntangkan kesamping kanan dan kiri
sejajar bahu.

(Foto: Desy Tri Handayani, 2015)

Adapun gerak tambahan lain dalam tarian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ragam Gerak Tambahan Tari Bedayo Tulang Bawang

No. Nama Ragam Gerak Deskripsi Gerak
1. Ngegecang Bumi Posisi badan berdiri agak ke samping kiri

dengan tangan kanan berada di depan
dada sedangkan tangan kiri direntangkan
di samping kiri sejajar bahu. Kemudian
kaki dihentakkan bergantian kaki kanan
dan kiri.
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2. Mampam Bias Putar Posisi badan mendhak, kedua tangan
berada sejajar di atas bahu lalu badan
berputar dengan telapak tangan
mengukel dan kaki mengikuti perputaran
badan.

3. Kilat Mundur Posisi badan mendhak, kedua tangan
mengukel sejajar di depan dada dengan
kedua kaki sedikit menekuk dan kaki
kanan berada di depan kaki kiri.

4. Ngetir Posisi badan mendhak serong ke kanan,
kedua tangan berada sejajar di depan
dada lalu digerakkan mengikuti badan
mengayun ke kanan dan kiri dengan
kedua kaki sedikit menekuk dan kaki
kanan berada di belakang.
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5. Gubu Gakhang Posisi badan mendhak, kedua tangan
direntangkan sedikit ditekuk diayunkan
ke samping kanan dan ke samping kiri
diikuti gerakan kaki yang berjalan
melangkah ke kanan dengan badan
menghadap ke kanan begitupula
sebaliknya.

6. Lipeto Posisi badan tegap, kaki kanan bergerak
maju dengan tangan di ukel ke kanan dan
kaki kiri bergerak maju dengan tangan
kiri di ukel ke kiri.

7. Ngegiser Posisi badan berdiri tegak, dengan tangan
kanan berada di depan dada sedangkan
tangan kiri direntangkan di samping kiri
sejajar pinggang dengan kaki bergeser/
terisik ke kanan dengan tangan tetap
diam.
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8. Ngapu Ghacang Posisi badan mendhak menghadap serong
ke kiri dengan kedua tangan diukel ke kiri
atas kemudian tangan kiri ditarik sejajar
lutut dan tangan kanan ditempelkan di
pinggang. Kaki kiri serong ke kiri sedikit
jinjit.

9. Cangget Posisi badan setengah duduk, kedua kaki
ditekuk, kedua tangan direntangkan
berada disamping kanan dan kiri dengan
kedua telapak tangan posisi ngecumdan
diayunkan ke atas dan ke bawah.

(Sumber: Kiswari, 2015 dan Mustika, 2010)
(Foto: Desy Tri Handayani, 2015)

2.5.2.3 Tata Rias dan Busana

Bagi seorang penari, rias merupakan hal yang sangat penting. Tata rias juga

merupakan hal yang paling peka dihadapan penonton, karena penonton biasanya

sebelum menikmati tarian selalu memperhatikan wajah penarinya, baik untuk

mnegetahui tokoh/ peran yang sedang dibawakan maupun untuk mengetahui siapa

penarinya. Fungsi rias adalah untuk mengubah karakter pribadi menjadi karakter

tokoh yang sedang dibawakan, untuk memperkuat ekspresi, dan untuk menambah

daya tarik penampilan (Jazuli, 2008: 23). Rias merupakan hal yang sangat penting
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dalam sebuah pementasan. Dalam pementasan tari bedayo tulang bawang, tata

rias yang digunakan adalah tata rias koretif, yakni rias cantik dengan mempertebal

garis-garis pada mata, bibir, pipi, dan hidung. Warna pokok yang dipakai adalah

warna putih, kuning dan biru pada kelopak mata. Warna merah dipakai pada

bagian tulang pipi.

Soedarsono (1978:34) mengemukakan bahwa kostum untuk tarian tradisional

memang harus dipertahankan. Namun demikian, apabila ada bagian-bagiannya

yang kuranng menguntungkan dari segi pertunjukannya, harus ada pemikiran

lebih lanjut. Prinsipnya kostum harus nyaman dipakai dan enak dilihat oleh

penonton. Pada kostum tarian tradisional yang harus dipertahankan adalah desain

dan warna simbolisnya. Secara umum hanya warna-warna tertentu saja yang

bersifat teatrikal dan mempunyai sentuhan emosionil. Di Indonesia warna merah

memiliki arti simbolis berani, agresif, atau aktif. Sedangkan di Lampung warna

merah memiliki arti sebagai simbol sikap hidup dengan ketegasan berperilaku,

berpikir dan bertindak dalam mengawali pi’il pesenggiri berpegang teguh pada

tradisi dan hukum adat sebagai identitas orang Lampung. Warna merah pada

drama tari tradisional cocok dipakai oleh peranan-peranan raja yang sombong,

ksatria yang agresif, putri yang aktif dan dinamis. Dibawah ini contoh busana

yang dipakai oleh para penari bedayo tulang bawang sebagai berikut.
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Tampak Belakang Tampak Depan

(Foto: Desy Tri Handayani, 2015)
Gambar 2.1 Busana Tari Bedayo Tulang Bawang

Dalam pementasan tari bedayo tulang bawang, aksesoris/ busana pendukung yang

dikenakan oleh penari adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Busana dan Aksesoris Tari Bedayo Tulang Bawang

No Nama Aksesoris Gambar Deskriptor
1. Siger atau Makuto Siger atau Makuto

adalah hiasan kepala/
mahkota yang terbuat
dari perak disepuh
emas yang berjumlah
9 gerigi yang
melambangkan adat
dari masyarakat
Menggala yang
beradat pepadun.
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2. Kalung Rattai
Caro Mekkah

Kalung Rattai Caro
Mekkah adalah
kalung jimat yang
terbuat dari besi
berwarna kuning
keemasan yang
berfungsi untuk
mengusir roh-roh
jahat.

3. Kalung Buah
Jukum

Kalung Buah Jukum
adalah kalung adat
berupa rantai
berbentuk bulat
bergerigi yang
dipakai oleh para pria
dan wanita, terbuat
dari bahan perak
disepuh emas
diselingi bulatan
berwarna merah.

4. Tapis Cucuk kanda Tapis Cucuk Kanda
adalah kain tapis yang
diberi motif atau
hiasan yang bernama
cucuk kanda. Motif
ini melambangkan
kebesaran adat yang
hanya dimiliki oleh
adat Menggala dan
tidak terdapat di
kabupaten lainnya
yang ada di Lampung.
Memiliki makna
orang yang sudah
mencapai suatu
kesempurnaan,
berkecukupan salam
segala hal.

5. Tanggai Tanggai artinya jari,
agar jari kelihatan
indah dan lentik maka
dibuatlah hiasan dari
perak disepuh emas
untuk menutupi jari
tersebut. Tanggai
melambangkan
kehalusan dan
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kecantikan dari putri
– putri raja.

6. Cinde Cakar
Manuk/ Sebagi

Cinde Cakar Manuk/
Sebagi adalah kain
penutup dada yang
memiliki motif seperti
cakar ayam.
Melambangkan
ketulusan wanita.

7. Gelang Ruwi Gelang Ruwi adalah
gelang yang
berbentuk gerigi kulit
durian yang terbuat
dari logam kuning
keemasan yang
melambangkan
keberanian dalam
menjaga keamanan
dan sebagai
penangkis jika ada
penjahat yang
menyerang.

8. Gelang Kano Gelang Kano adalah
gelang hiasan
pergelangan tangan
wanita yang
berbentuk belah rotan
terbuat dari bahan
perak disepuh. Gelang
ini melambangkan
kejayaan, kekayaan
dan kegagahan
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9. Ikat Pinggang
Emas

Ikat Pinggang Emas
adalah ikat pinggang
yang berwarna kuning
keemasan yang
terbuat dari besi yang
memiliki unsur
kebesaran dan
kemewahan citra
seorang gadis
Lampung.

10. Gaharu Gaharu adalah
hiasan kepala gadis
remaja untuk upacara
adat (begawi).
Berbentuk siger kecil
yang terbuat dari
perak disepuh emas
bermotif bunga
matahari dan
tangkainya.
Melambangkan
kecantikan dan
keanggunan seorang
wanita.

11. Kembang melati Kembang melati
adalah hiasan kepala
yang dililitkan di atas
sanggul yang terletak
di kepala yang
memiliki unsur
keindahan dan
kecantikan gadis-
gadis Lampung.

12. Gelang Burung Gelang Burung
adalah gelang yang
dipakai di lengan
bahu pria dan wanita,
berbentuk seekor
burung merpati dan
bunga matahari
terbuat dari perak
disepuh emas.
Gelang ini
melambangkan
kebebasan, dipakai di
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atas lengan karena
burung biasanya ada
di atas. Gelang ini
ada karena pengaruh
dari agama hindu.

13. Kalung Papan
Jajar

Kalung Papan Jajar
adalah sebuah kalung
bersusun tiga yang
terbuat dari logam
keemasan. Berbentuk
bulan sabit bersusun
dengan ragam hias
sulur dan bunga
matahari ditengah.
Kalung ini
melambangkan
pertahanan diri.

14. Bulu Sertei Bulu Sertei adalah
ikat pinggang yang
dipakai oleh pria, dan
mempunyai fungsi
sebagai pengikat
untuk keamanan
pakaian agar rapih.
Terbuat dari kain
buludru yang dihiasi
bundaran keemasan
dimana bundaran
tersebut ada 7 atau 9
buah yang
melambangkan status
sosial si pemakai.
Tetapi sekarang telah
dimodifikasi dengan
motif – motif
ornament keemasan
lainnya. Bulu serette
ini berasal dari
Lampung asli.

15. Selepei Selepei adalah  kain
selendang berwarna
hitam, kuning, putih
dan merah yang
keseluruhannya
disebut Selapai Pa’.
Kain-kain tersebut
melambangkan status
sosial seseorang,
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(Foto: Desy Tri Handayani, 2015)
(Sumber: Album Seni Budaya Lampung, 1982)

2.5.2.4 Musik Pengiring Tari Bedayo Tulang Bawang

Proses penyusunan tari bedayo tulang bawang diiringi oleh alat musik klenongan

yang sering disebut dengan talo balak. Talo balak secara lengkap berjumlah 19

buah instrumen yang dimainkan oleh 9 orang penabuh (penayakan). Penyajian

semua alat musik tersebut dimainkan secara bersama-sama atau sebagian saja

sesuai dengan aturan yang ada. Hasil permainan alat musik talo balak disebut

dengan istilah tabuhan (Mustika, 2010:57).

semakin banyak
seseorang
memakainya maka
semakin tinggi status
sosialnya. Selapai ini
berasal dari Kerajaan
Tulang Bawang.

16. Bellatung Bellatung adalah
sebuah sanggul yang
berbentuk malang,
dikarenakan pada
zaman dahulu
wanitanya berambut
panjang dan jika
bersisir dililitkan
menjadi seperti
angka delapan atau
memalang.

17. Cemara Cemara adalah
sanggul yang
berbentuk lurus
panjang.
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(Foto: Desy Tri Handayani, 2015)
Gambar 2.2 Seperangkat alat musik Talo Balak Lampung

Tabel 2.4 Alat Musik Talo Balak

No. Nama Alat
Musik

Gambar Deskriptor

1. Gong Kelompok instrumen yang
berfungsi sebagai penentu
irama. Dalam hal ini, talo
balak merupakan penentu
irama dasar. Instrumen
dalam formasi ini adalah
talo lunik.

2. Kulintang Kelompok instrumen yang
berfungsi sebagai
pembawa lagu pokok.

3. Canang Merupakan kelompok
instrumen yang wujudnya
lebih sederhana dari
kelompok kedua.
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4. Kendang dan
Gujih

Merupakan kelompok
instrumen yang berfungsi
sebagai penghias irama
yang mampu meramaikan
irama.

(Foto: Desy Tri Handayani, 2015)
(Sumber: I Wayan Mustika, 2012)

Pemerintah Provinsi Lampung (dalam Mustika, 2010:58) Talo balak pada

dasarnya belum mempunyai nada dasar yang baku sebagai patokan untuk

membunyikannya, dikarenakan fungsi talo balak sejak semula tidak dipakai untuk

mengiringi musik atau lagu, melainkan sebagai pengiring tari pada peristiwa atau

upacara adat.

Tabuh rajo menggalo merupakan tabuh yang dipakai untuk mengiringi

pementasan tari bedayo tulang bawang. Ritme atau pola pada irama tari bedayo

tulang bawang tenang dan kadang kala dinamis, walaupun hanya menggunakan

satu jenis tabuh rajo menggalo. Terdapat beberapa tekanan dari tempo tabuhannya

bergantung pada gerak tari yang disusun atau disesuaikan dengan iringannya.

Seperti ada dua tekanan yang tempo lagunya naik pada bagian tengah dan

menjelang akhir pada tari bedayo tulang bawang. Warna atau karakter tabuhan

rajo menggalo masih kental dan terdengar klasik. Demikian tari bedayo tulang

bawang yang diiringi oleh tabuhan rajo menggalo sangat melodis dan harmonis

dengan gerak tarinya, masih menonjolkan adanya rasa halus dari sifat atau
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karakteristik yang dimiliki oleh orang Menggala. Kiswari mengatakan bahwa

selain musik iringan, terdapat pula doa atau mantra yang dilafalkan oleh salah satu

masyarakat adat yaitu sebagai berikut.

“Hung setadu setengguk alam bumi sai wat dijou mak nganan mak ngiri lagei

hong pih hong tawar”

Artinya:

“Wahai sang penguasa langit dan bumi yang ada disini, tidak akan pernah

berpaling dari pada yang lain, hanya harus mengikuti satu titik”.

Mantra tersebut diungkapkan dengan ketulusan hati yang kuat dan memiliki

makna yaitu sebagai permohonan kepada Tuhan agar dalam pelaksanaan atau

pementasan tarian tersebut tidak ada halangan apapun dan dapat berjalan dengan

lancar. Pelafalan doa atau mantra tersebut dilakukan pada saat awal dan penutup

tarian bedayo tulang bawang yaitu pada saat gerakan sembah pebukou

(menyembah), (Wawancara Kiswari, 17 November 2015).

2.5.2.5 Desain Pola Lantai

Komposisi pola lantai tari bedayo tulang bawang disebut dengan posisi penari

memiliki desain pola lantai atau formasi yaitu seperti panah. Adapun formasinya

sebagai berikut.
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Tabel 2.5 Desain Pola Lantai

No. Keterangan Gerak Hit Pola Lantai
1. - Lapah Tebeng

- Ngetir
- Ngapu Ghacang
- Samber Melayang
- Mampam Bias Putar
- Kilat Mundur
- Gubu Gakhang depan

6x8
2x8
2x8
2x8
1x8
1x8
4x8

2. - Ngetir
- Ngapu Ghacang
- Samber Melayang
- Mampam Bias Putar
- Lapah Tebeng
(Proses duduk
meletakkan sesajen)

2x8
2x8
2x8
1x8
1x8
4x8

3. - Kilat Mundur Duduk
- Cangget
- Sembah Pebukou Atas
- Sembah Pebukou

Depan
(Proses berdiri)

2x8
8x8
4x8
4x8

2x8

4. - Samber Melayang
- Gubu Gakhang

Samping

- Mampam Bias Putar
- Kilat Mundur
- Gubu Gakhang Depan
- Mampam Bias Putar
- Ngegiser putar

2x8
2x8

2x8
1x8
2x8
1x8
3x8
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5. - Mampam Bias Putar
- Kilat Mundur
- Cangget Kanan
(Peralihan)

- Cangget Kiri
- Ngetir
- Ngapu Ghacang
- Samber Melayang
-Mampam Bias Putar
- Kilat Mundur
- Ngegiser Putar

2x8
1x8
4x8
1x8
4x8
2x8
2x8
2x8
2x8
1x8
3x8

6. - Mampam Bias Putar
- Kilat Mundur
- Lipeto Kanan
- Ngapu Ghacang
Kanan

- Lipeto Kiri
- Ngapu Ghacang Kiri

2x8
1x8
4x8
2x8

2x8
2x8

7. - Mampam Bias Putar
- Kilat Mundur

2x8
1x8

8. - Mampam Bias Putar
- Kilat Mundur
- Gubu Gakhang Depan
-Mampam Bias Putar
- Kilat Mundur
- Sembah Duduk
(Proses Berdiri)

2x8
1x8
1x8
2x8
1x8
4x8
1x8
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9. - Lipetto
- Mampam Bias Putar
- Kilat Mundur
- Gubu Gakhang
Hadap Ke Belakang

- Ngegeccang Bumi
- Mampam Bias Putar
- Kilat Mundur

(Proses Duduk)
- Kilat mundur duduk
- Cangget Depan
- Cangget Kanan

(Peralihan)
- Cangget Kiri
- Kilat Mundur Duduk
(Proses Berdiri)
- Kilat Mundur Duduk
- Sembah Pebukou
(Ambil Sesajen)
(Berdiri)
- Mampam Bias Putar
- Lapah Tebeng
(Selesai)

4x8
2x8
1x8
1x8
1x8
2x8
1x8
4x8
1x8
2x8
3x8
1x8

3x8
1x8
2x8
1x8
2x8
2x8
2x8
2x8
6x8

(Kiswari, 2015 dan dimodifikasi oleh penulis)

Keterangan :

Hit : Hitungan : Posisi Penari



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian digunakan untuk memperoleh data penelitian yang berisi

tentang rancangan penelitian mulai dari mengumpulkan, mengolah, dan

menganalisis data agar terlaksana secara sistematis. Data yang diperoleh dalam

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pembelajaran tari bedayo tulang

bawang di SMA Yadika Natar Lampung Selatan mulai dari tahapan persiapan,

pelaksanaan, serta penilaian pembelajaran. Melalui tahapan ini, data yang telah

dikumpulkan selanjutnya diidentifikasi, dianalisis, dideskripsikan, dan

diorientasikan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Pendeskripsian ditulis dalam

bentuk narasi dan argumentasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang

apa yang terjadi dalam peristiwa yang dilaporkan. Penulis melakukan

pendeskripsian dengan menyeimbangkan antara analisis dan interpretasi. Analisis

digunakan untuk mengorganisasi deskripsi agar dapat dikendalikan sehingga

dapat membantu pembaca dalam memahami interpretasi penulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menekankan

pada deskriptif proses pembelajarn tari bedayo tulang bawang pada siswa di SMA

Yadika Natar Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu
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penelitian deskripsi untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang

sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan (Arikunto,

2013:3).

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 SMA Yadika Natar

sebagai salah satu sekolah swasta yang ada di kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan.

2. Permohonan izin kepada pihak SMA Yadika Natar Lampung Selatan agar

penelitian ini dapat dilaksanakan di sekolah tersebut. Permohonan ini berupa

surat penelitian pendahuluan dan surat izin penelitian.

3. Melakukan observasi awal terhadap guru ekstrakurikuler dan siswa yang

melaksanakan pembelajaran tari pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Yadika

Natar Lampung Selatan. Melakukan wawancara kepada guru pembimbing

kegiatan ekstrakurikuler tari, ibu Evi Kristianingsih, S.Pd. pada hari Jumat

tanggal 21 Maret 2016 pukul 10:00 WIB di ruang kantor SMA Yadika Natar

Lampung Selatan. Menyusun rancangan penelitian setelah mengetahui

permasalahan yang terletak pada proses pembelajaran tari bedayo tulang

bawang di SMA Yadika Natar Lampung Selatan.

4. Menyiapkan perlengkapan penelitian yang akan digunakan selama proses

penelitian. Perlengkapan tersebut berupa lembar pengamatan siswa, lembar
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wawancara, dan alat dokumentasi. Lembar pengamatan siswa untuk mengamati

proses pembelajaran tari bedayo tulang bawang berlangsung mulai dari

pertemuan pertama hingga pertemuan keenam. Lembar wawancara berupa

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh guru ekstrakurikuler setelah

enam kali pertemuan selesai dilaksanakan. Alat dokumentasi berupa alat

perekam suara, kamera handphone untuk mengambil gambar dan merekam

video semua aktivitas siswa dalam menunjukkan proses pembelajaran tari

bedayo tulang bawang di SMA Yadika Natar Lampung Selatan.

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 pembelajaran

8 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari. Mengambil gambar dan merekam

video juga dilakukan untuk mendokumentasikan semua aktivitas siswa selama

pembelajaran tari bedayo tulang bawang 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 kedalam kategori-kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

memilih hal yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan (Sugiyono,

2014:244). Analisis data bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian dari
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pembelajaran tari bedayo tulang bawang di SMA Yadika Natar Lampung Selatan.

Desain yang terakhir setelah semua dilaksanakan, yakni menuliskan hasil

penelitian ke dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci proses pembelajaran

tari bedayo tulang bawang pada siswa di SMA Yadika Natar Lampung Selatan

secara naturalistik, apa adanya dan tidak ada manipulasi keadaan dan kondisi pada

saat penelitian. Berhubungan dengan prosedur atau prosesnya disusunlah langkah-

langkahnya sebagai berikut.

3.1.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dengan

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi nonpartisipan, yaitu

peneliti terlibat langsung sebagai pengamat dengan aktivitas siswa yang sedang

mengikuti pembelajaran tari bedayo tulang bawang pada kegiatan ekstrakurikuler.

Peneliti melakukan proses observasi awal yaitu dilakukan mulai dari

pembelajaran tari saat penelitian pendahuluan kemudian saat pembelajaran tari

bedayo tulang bawang Pada pertemuan pertama hingga pertemuan akhir yang

memperlihatkan bahwa tujuan penelitian sudah dicapai. Alat yang digunakan

dalam observasi berupa lembar pengamatan siswa, camera handphone untuk

mengambil gambar dan merekam video semua kegiatan siswa selama

pembelajaran tari bedayo tulang bawang berlangsung. Hasil observasi terhadap

pembelajaran tari bedayo tulang bawang dapat dilihat di lampiran.
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2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara ini untuk mendapatkan informasi secara langsung

yaitu dari Budayawan, Guru Ekstrakurikuler SMA Yadika Natar Lampung

Selatan mengenai pembelajaran tari bedayo tulang bawang di SMA Yadika Natar

Lampung Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini dapat dilakukan dengan foto, dan rekaman video pada setiap

pertemuan baik dari proses maupun hasil dalam pembelajaran tari bedayo tulang

bawang dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Teknik dokumentasi

digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses pembelajaran

tari bedayo tulang bawang di SMA Yadika Natar Lampung Selatan sebagai bukti

penelitian di lapangan berlangsung.

3.1.2 Indikator Penelitian

Indikator penelitian dalam pembelajaran tari bedayo tulang bawang terdapat

beberapa tahapan yaitu:

1. Persiapan

Terdapat tahapan persiapan pembelajaran tari bedayo tulang bawang yaitu

persiapan pemanasan atau warming up di dalam kelas ekstakurikuler tari. Adapun

langkah-langkahnya sebagai berikut.
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Tabel 3.1 Indikator Persiapan Penelitian Tari Bedayo Tulang Bawang

Kegiatan Deskriptor

Pemanasan (Warming Up) Siswa diberikan pemanasan olah tubuh atau

warming up terlebih dahulu sebelum melakukan

pembelajaran tari bedayo tulang bawang dengan

tujuan agar otot-otot tubuh siap dan tidak kaget

dalam menerima gerak-gerak dalam materi tarian

yang akan diajarkan. Pemanasan berupa

peregangan otot kaki merendah atau mendhak

yang pada tarian ini banyak digunakan,

kemudian peregangan otot tangan dan keseluruh

bagian tubuh lainnya.

(Ardjo, Irawati Durban. 2008 dan dimodifikasi oleh penulis)

2. Pelaksanaan

Seluruh siswa telah melakukan pemanasan atau olah tubuh kemudian masuk

dalam inti pembelajaran tarinya. Guru sebelum memulai proses pembelajaran,

guru melakukan tanya jawab terlebih dahulu guna mengetahui tingkat

kemampuan gerak masing-masing siswa. Untuk melakukannya, pertama-tama

guru mencontohkan  ragam gerak tari bedayo tulang bawang yang diikuti oleh

seluruh siswa, kemudian seluruh siswa mempraktikkan gerak tersebut tanpa guru.

Pembelajaran tari bedayo tulang bawang di SMA Yadika Natar Lampung Selatan

terdapat indikator penelitian saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung yaitu

sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Indikator Pelaksanaan Penelitian Tari Bedayo Tulang Bawang

No Indikator Posisi Gerak

1 Sembah Pebukou 1. Posisi badan setengah berdiri
2. Kedua tangan direntangkan menutup menghadap

ke atas
3. Kedua telapak tangan bertemu di atas kepala
4. Pandangan menghadap ke atas

2 Lapah Tebeng 1. Posisi badan berdiri tegak
2. Kaki berjalan maju ke depan
3. Kedua tangan direntangkan ke samping sejajar

pinggang, telapak tangan digerakkan ke depan
dan ke belakang secara bergantian

4. Pandangan menghadap ke depan

3 Samber Melayang 1. Posisi badan diam ditempat
2. Posisi kedua tangan proses mulai dari diletakkan

di depan dada hingga proses membuka
kesamping kanan dan kiri sejajar bahu dengan
telapak tangan tinggi menghadap ke kanan dan
ke kiri

3. Posisi kepala diam di tempat, arah pandang
dimulai merunduk kebawah hingga proses arah
pandang lurus kedepan dengan telapak tangan
ngecum

4. Posisi awal kaki menapak, lalu dijinjit sampai
posisi kaki menapak kembali dan pandangan ke
depan

4 Ngegecang Bumi 1. Posisi badan berdiri tegak agak sorong ke kiri
2. Tangan kanan berada di depan dada sedangkan

tangan kiri direntangkan di samping kiri sejajar
bahu.

3. Kaki kanan silang ke kiri diikuti kaki kiri, kaki
kiri mundur diikuti kaki kanan

4. Pandangan lurus melihat tangan kiri
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5 Mampam Bias
Putar

1. Posisi badan mendhak
2. Kedua tangan berada sejajar di atas bahu
3. Badan berputar dengan telapak tangan mengukel

dan kaki mengikuti badan
4. Pandangan ke depan

6 Kilat Mundur 1. Posisi badan sedikit mendhak
2. Kedua tangan mengukel sejajar di depan dada
3. Kedua kaki sedikit menekuk dan kaki kanan

berada di belakang.
4. Pandangan menghadap ke depan

7 Ngetir 1. Posisi badan mendha kdengan badan serong ke
kanan

2. Kedua tangan berada sejajar di depan bahu
3. Badan mengayun ke kiri dan ke kanan dengan

kedua kaki sedikit menekuk dan kaki kanan
berada di belakang

4. Pandangan menghadap ke depan

8 Gubu Gakhang 1. Posisi badan mendhak
2. Kedua tangan diayunkan ke samping kanan dan

samping kiri
3. Diikuti gerakan kaki kiri yang melangkah ke

depan dan diikuti kaki kanan secara bergantian
4. Pandangan menghadap ke depan
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9 Lipeto 1. Posisi badan berdiri tegap
2. Kaki kanan bergerak maju dengan tangan kanan

di ukel ke kanan
3. Kaki kiri bergerak maju dengan tangan kiri di

ukel ke kiri
4. Pandangan menghadap ke depan.

10 Ngegiser 1. Posisi badan berdiri tegak
2. tangan kanan berada di depand ada, tangan kiri

direntangkan di samping kiri sejajar pinggang.
3. Kedua kaki bergeser ke kanan
4. Pandangan ke samping kiri

11 Ngapu Ghacang 1. Posisi badan mendhak dengan badan menghadap
serong ke kiri

2. Tangan kiri ditempelkan di lutut dan tangan
kanan ditempelkan di pinggang

3. Kedua kaki sedikit menekuk
4. Pandangan ke tangan kiri

12 Cangget 1. Posisi badan setengah duduk
2. Kedua tangan berada di samping kanan dan kiri

dengan kedua telapak tangan posisi ngecum
3. Kedua kaki sedikit ditekuk
4. Pandangan ke depan.

(Kiswari, 2015 dan dimodifikasi oleh penulis)
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3. Penilaian

Pembelajaran tari bedayo tulang bawang di SMA Yadika Natar Lampung Selatan

memiliki indikator penelitian yaitu penilaian pembelajaran berlangsung sebagai

berikut:

Tabel 3.3 Indikator Penilaian Penelitian Tes Proses (Individu) Tari Bedayo
Tulang Bawang

No
Aspek
Yang

Diamati
Indikator Aspek Skala Kriteria Indikator Penilaian

1 Gerak
Sembah
Pebukou

Memeragakan
gerak sembah
pebukou

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak sembah
pebukou tanpa ada
kesalahan.

4 Baik Siswa
memeragakan
gerak sembah
pebukou akan tetapi
masih mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak sembah
pebukou tetapi
masih mengalami
kesalahan 3-4 kali.

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak sembah
pebukou akan tetapi
masih mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak sembah
pebukou sehingga
siswi terlihat tidak
tertib.
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2 Gerak
Lapah
Tebeng

Memeragakan
gerak Lapah
Tebeng

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak lapah tebeng
tanpa ada
kesalahan.

4 Baik Siswa
memeragakan
gerak lapah tebeng
akan tetapi masih
mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak lapah tebeng
tetapi masih
mengalami
kesalahan 3-4 kali .

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak lapah tebeng
akan tetapi masih
mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak lapah tebeng
sehingga siswi
terlihat tidak tertib.

3 Gerak
Samber
Melayang

Memeragakan
gerak Samber
Melayang

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak samber
melayang tanpa ada
kesalahan

4 Baik Siswa
memeragakan
gerak samber
melayang akan
tetapi masih
mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak samber
melayang tetapi
masih mengalami
kesalahan 3-4 kali .

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak samber
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melayang akan
tetapi masih
mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak samber
melayang sehingga
siswa terlihat tidak
tertib.

4 Gerak
Ngegecang
Bumi

Memeragakan
gerak
Ngegecang Bumi

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak Ngegecang
Bumi tanpa ada
kesalahan

4 Baik Siswa
memeragakan
gerak Ngegecang
Bumi akan tetapi
masih mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak Ngegecang
Bumi tetapi masih
mengalami
kesalahan 3-4 kali.

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak Ngegecang
Bumi akan tetapi
masih mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak Ngegecang
Bumi sehingga
siswi terlihat tidak
tertib.

5 Gerak
Mampam
Bias Putar

Memeragakan
gerak Mampam
Bias Putar

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak Mampam
Bias Putar tanpa
ada kesalahan

4 Baik Siswa
memeragakan
gerak Mampam
Bias Putar akan
tetapi masih
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mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak Mampam
Bias Putar tetapi
masih mengalami
kesalahan 3-4 kali .

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak Mampam
Bias Putar akan
tetapi masih
mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak Mampam
Bias Putar
sehingga siswi
terlihat tidak tertib.

6 Gerak
Kilat
Mundur

Memeragakan
gerak Kilat
Mundur

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak Kilat
Mundur tanpa ada
kesalahan

4 Baik Siswa
memeragakan
gerak Kilat
Mundur akan tetapi
masih mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak Kilat
Mundur tetapi
masih mengalami
kesalahan 3-4 kali.

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak Kilat
Mundur akan tetapi
masih mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak Kilat
Mundur sehingga
siswa terlihat tidak
tertib.
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7 Gerak
Ngetir

Siswi mampu
memeragakan
gerak Ngetir

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak Ngetir tanpa
ada kesalahan

4 Baik Siswa
memeragakan
gerak Ngetir akan
tetapi masih
mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak Ngetir tetapi
masih mengalami
kesalahan 3-4 kali .

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak Ngetir akan
tetapi masih
mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak Ngetir
sehingga siswa
terlihat tidak tertib.

8 Gerak
Gubu
Gakhang

Memeragakan
gerak Gubu
Gakhang

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak Gubu
Gakhang tanpa ada
kesalahan

4 Baik Siswa
memeragakan
gerak Gubu
Gakhang akan
tetapi masih
mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak Gubu
Gakhang tetapi
masih mengalami
kesalahan 3-4 kali

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak Gubu
Gakhang akan
tetapi masih
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mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak Gubu
Gakhang sehingga
siswa terlihat tidak
tertib.

9 Gerak
Lipeto

Memeragakan
gerak Lipeto

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak Lipeto tanpa
ada kesalahan

4 Baik Siswa
memeragakan
gerak Lipeto akan
tetapi masih
mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak Lipeto tetapi
masih mengalami
kesalahan 3-4 kali.

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak Lipeto akan
tetapi masih
mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak Lipeto
sehingga siswa
terlihat tidak tertib.

10 Gerak
Ngegiser

Memeragakan
gerak Ngegiser

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak Ngegiser
tanpa ada kesalahan

4 Baik Siswa
memeragakan
gerak Ngegiser
akan tetapi masih
mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak Ngegiser
tetapi masih
mengalami
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kesalahan 3-4 kali

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak Ngegiser
akan tetapi masih
mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak Ngegiser
sehingga siswa
terlihat tidak tertib.

11 Gerak
Ngapu
Ghacang

Memeragakan
gerak Ngapu
Ghacang

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak Ngapu
Ghacang tanpa ada
kesalahan

4 Baik Siswa
memeragakan
gerak Ngapu
Ghacang akan
tetapi masih
mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak Ngapu
Ghacangtetapi
masih mengalami
kesalahan 3-4 kali

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak Ngapu
Ghacang akan
tetapi masih
mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak Ngapu
Ghacang sehingga
siswa terlihat tidak
tertib.

12 Gerak
Cangget

Memeragakan
gerak Cangget

5 Baik
Sekali

Siswa mampu
memeragakan
gerak Cangget
tanpa ada kesalahan

4 Baik Siswa
memeragakan
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(Sardiman, 2012 dan dimodifikasi oleh penulis)

Adapun penilaian tes praktik siswa pada pembelajaran tari bedayo tulang bawang

adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Indikator Penilaian Penelitian Tes Praktik (Individu) Tari Bedayo
Tulang Bawang

No Aspek
Penilaian

Deskriptor Skor Skor
Maksimum

1

Hafalan
urutan
gerak

Siswa mampu memeragakan semua
urutan gerak tanpa kesalahan

5

5

Siswa mampu memeragakan urutan
gerak akan tetapi masih mengalamai
1-2 kali kesalahan

4

Siswa mampu memeragakan urutan
gerak akan tetapi masih mengalamai
2-3 kali kesalahan

3

Siswa mampu memeragakan urutan
gerak akan tetapi masih mengalamai
3-5 kali kesalahan

2

Siswa tidak hafal sama sekali urutan
gerak

1

gerak Cangget
akan tetapi masih
mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup Siswa
memeragakan
gerak Cangget
tetapi masih
mengalami
kesalahan 3-4 kali

2 Kurang Siswa
memeragakan
gerak Cangget
akan tetapi masih
mengalami
kesalahan 5-6 kali.

1 Gagal Siswa tidak hafal
gerak Cangget
sehingga siswa
terlihat tidak tertib.
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2.

Ketepatan
gerak

dengan
musik

Siswa mampu memeragakan gerak
tari sesuai dengan hitungan gerak
dan musik

5

5

Siswa memeragakan gerak tari 1-2
kali terlambat atau mendahului
musik dan tidak sesuia dengan
tempo, irama serta hitungan setiap
urutan gerak

4

Siswa memeragakan gerak tari 2-3
kali terlambat atau mendahului
musik dan tidak sesuai dengan
tempo, irama serta hitungan setiap
urutan gerak

3

Siswa memeragakan gerak tari 3-5
kali terlambat atau mendahului
musik dan tidak sesuai dengan
tempo, irama serta hitungan setiap
urutan gerak

2

Siswa memeragakan gerak tari lebih
dari 6 kali terlambat atau mendahului
musik dan tidak sesuai dengan
tempo, irama serta hitungan urutan
gerak.

1

(Sumber: Nurgiyantoro dalam Oktarina, 2010:12)

Keterangan:

a. Hafalan urutan gerak yang dimaksud adalah kesesuaian urutan gerak tari

bedayo tulang bawang mulai dari awal sampai akhir tarian. Contoh urutan

gerak yang kurang tepat, yakni pada saat siswa menarikan tari bedayo tulang

bawang, seharusnya gerak lapah tebeng tetapi yang digerakkan gerakan

samber melayang. Hal ini bisa terjadi karena siswa kurang konsentrasi,

kurang latihan dan banyak faktor lain sehingga menyebabkan ketidak

sesuaian urutan gerak.

Apabila selama tes praktik tari bedayo tulang bawang siswa mampu

memeragakan gerak tari  sesuai dengan urutan, maka siswa akan mendapat

skor 5. Jika terlihat 1-2 kali melakukan kesalahan urutan gerak maka skor
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yang diperoleh siswa adalah 4. Jika terlihat 3-4 kali melakukan kesalahan

urutan gerak maka skor yang diperoleh siswa adalah 3. Jika terlihat 5-6 kali

melakukan kesalahan urutan gerak maka skor yang diperoleh siswa adalah 2,

dan skor 1 diperoleh apabila dalam menari terlihat 7 atau lebih urutan gerak

yang tidak sesuai.

b. Ketepatan gerak dengan musik adalah gerak harus sesuai dan menyatu

dengan tabuhan/musik yang digunakan dalam menari bedayo tulang bawang.

Ketidaksesuaian gerak dengan musik yakni ketika siswa memeragakan gerak

tidak sesuai dengan ketukan musik. Contohnya, hitungan musik sudah di

ketukan 4 tetapi siswa masih memeragakan gerak dengan hitungan 3, atau

hitungan musik sudah diketukan 4 tetapi siswa sudah memeragakan gerak

pada hitungan ke 6, sehingga terjadilah ketidak sesuaian gerak dan musik.

Tabel 3.5 Penentuan Skor Berdasarkan Skala Lima

Skala Interval Presentase Tingkat
Penguasaan /Skor (%)

Kategori

5 85-100 Baik Sekali A
4 75-84 Baik B
3 60-74 Cukup C
2 40-59 Kurang D
1 0-39 Gagal E

(Sardiman dalam Saputra, 2015:49)

Keterangan kategori penilaian adalah sebagai berikut:

5 : Siswa mampu memeragakan gerak tanpa ada kesalahan dalam hitungan 1x8.

4 : Siswa memeragakan gerakakan tetapi masih mengalami kesalahan 1-2 Kali

dalam hitungan 1x8.

3 : Siswa memeragakan gerak akan tetapi masih mengalami kesalahan 3-4 Kali
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dalam hitungan 1x8.

2 : Siswa memeragakan gerak akan tetapi masih mengalami kesalahan 5-6 Kali

dalam hitungan 1x8.

1 : Siswa tidak hafal dalam memperagakan gerak sehingga siswa terlihat tidak

tertib dalam hitungan 1x8.

Berdasarkan tabel tersebut, siswa dapat diklasifikasikan dengan kategori baik

sekali, baik, cukup, kurang dan gagal untuk setiap indikator penilaian gerak

dengan sistem ceklist tersebut disetiap pertemuan pada per ragam geraknya

dimasukkan kedalam indikator penilaian hasil akhir nilai proses siswa berpatokan

dengan rentang nilai yang sudah ditentukan.

Keterangan diatas merupakan indikator penilaian untuk setiap skala berdasarkan

aspek yang dinilai. Penilaian tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai = Skor Perolehan x 100

Skor Maksimum

3.1.3 Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai macam sumber data dan

tehnik pengumpulan data. Data-data tersebut diperoleh, maka langkah selanjutnya

adalah melakukan analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

(Sugiyono, 2012: 333).
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Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Langkah-

langkah analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Dalam mereduksi data, penelitian ini merangkum, melihat hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang

direduksi adalah jumlah subjek penelitian. Subjek penelitian pada saat observasi

awal adalah guru pelatih ekstrakurikuler tari dan delapan siswi yang mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler. Observasi selanjutnya adalah saat persiapan penelitian

yaitu siswa melakukan pemanasan atau warming up yang diawali dari gerak

kepala, bahu, tangan sampai kaki hal ini bertujuan agar selama proses

pembelajaran siswa tidak cidera dan agar supaya otot-otot didalam tubuh dapat

lentur. Saat pelaksanaan penelitian pada pertemuan pertama hingga pertemuan

keenam yang menunjukkan bahwa jumlah siswa yang aktif sebanyak delapan

siswa dengan dua belas ragam gerak tari bedayo tulang bawang. Data yang telah

diredukasi akan memberikan gambaran lebih jelas, sehingga dapat membantu

peneliti untuk melanjutkan analisis ke tahap selanjutnya. Data yang diperoleh dari

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian

pembelajaran tari bedayo tulang bawang kemudian diteliti lebih rinci agar dapat

disajikan ke dalam laporan penelitian.

2. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, dan sejenisnya. Penelitian ini menyajikan data mengenai instrumen
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pengamatan siswa yang digunakan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran

siswa pada kegiatan ekstrakurikuler tari dalam bentuk tabel. Tabel tersebut yaitu

tabel pengamatan tes proses dan tabel pengamatan hasil tes praktik. Kemudian

memberi skor perolehan individu sebagai nilai proses dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

Rumus =  Jumlah Perolehan Skor x 100

Skor Maksimal

3. Menarik Simpulan (Conclusion Drawing/ Verification)

Tahap terakhir pada analisis data adalah penarikan simpulan atau verifikasi dari

hasil penyajian data pembelajaran tari bedayo tulang bawang. Simpulan tersebut

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada berdasarkan data

yang sudah diteliti sehingga menjadi jawaban yang jelas dari rumusan masalah.

Simpulan dari penelitian ini mengacu pada deskripsi atau gambaran akhir

pembelajaran tari bedayo tulang bawang di SMA Yadika Natar Lampung Selatan.

Kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai siswa berdasarkan aspek

yang akan dijadikan indikator. Penentuan hasil belajar tari bedayo tulang bawang

diberikan dalam bentuk angka dan kriteria sesuai dengan patokan presentasi nilai

untuk skala lima, yaitu baik sekali, baik, cukup, kurang dan gagal. Perhitungan

nilai akhir yang telah dilakukan adalah untuk mengetahui kemampuan masing-

masing siswa dan tergolong dalam predikat apakah siswa setelah mengikuti

rangkaian pembelajaran tari bedayo tulang bawang di SMA Yadika Natar

Lampung Selatan.
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3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru pembimbing dan 8 orang siswa

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari bedayo tulang bawang di SMA

Yadika Natar Lampung Selatan. Pembatasan penelitian ini dilakukan untuk

mendapatkan data yang tetap. Teknik observasi dan dokumentasi juga dijabarkan

ke dalam data penelitian dan klasifikasi sumber data.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif pembelajaran tari

bedayo tulang bawang pada siswa di SMA Yadika Natar Lampung Selatan yang

dilaksanakan selama enam kali pertemuan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tahap persiapan selama proses pembelajaran tari bedayo tulang bawang yang

berlangsung selama enam kali pertemuan sudah berjalan dengan baik karena

sebelum memulai pembelajaran tari. Siswa melakukan pemanasan atau

warming up agar tidak mengalami kekejangan/ keram pada otot-otot

persendian tubuh mereka pada saat menerima materi gerak yang diberikan

oleh guru tubuh mereka karena tubuh mereka sudah siap untuk menggerakkan

tubuhnya atau memeragakan ragam gerak yang telah mereka terima.

2. Tahap pelaksanaan pembelajaran tari bedayo tulang bawang pencapaiannya

dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir mengalami penurunan dan

peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kerumitan masing-masing

gerak dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari

seringnya siswa melakukan kesalahan dalam memeragakan gerak tari bedayo

tulang bawang.
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3. Tahap penilaian, hanya dilakukan oleh peneliti. Penilaian dibagi menjadi dua

yaitu tes proses dan tes praktik. Tes proses dilakukan pada pertemuan

pertama hingga kelima, sedangkan tes praktik dilakukan pada pertemuan

keenam atau terakhir. Hasil belajar siswa yang baik ditunjang oleh guru yang

selalu berusaha menstimulus siswa agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran

tari bedayo tulang bawang di SMA Yadika Natar Lampung Selatan. Secara

keseluruhan dalam penilaian akhir mendapatkan kriteria baik sekali dengan

rata-rata skor untuk hafalan urutan gerak yaitu mendapatkan nilai 95% dan

kriteria baik dengan rata-rata skor untuk ketetapan gerak dengan musik yaitu

mendapatkan nilai 82%. Hasil pembelajaran ini ditunjang dengan metode

yang telah diterapkan oleh guru dengan baik yaitu metode demonstrasi.

Pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, siswa yang mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler tari lebih termotivasi dengan guru yang memberikan

stimulus berupa memeragakan ragam gerak tari bedayo tulang bawang dan

siswa yang merespon dengan sangat antusias untuk dapat berlatih menari

menjadi lebih efektif sehingga mendapatkan hasil baik yang berdampak pada

siswa yang menguasai ragam gerak tari bedayo tulang bawang.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kemampuan siswa bisa lebih digali kembali oleh guru dalam

proses pembelajaran tari serta membentuk karakter siswa yang sejalan dengan

proses pembelajaran itu terjadi. Selain siswa mendapat pengetahuan yang

baik, siswa juga mempunyai karakter yang baik dimulai dari sikap dan

perilaku.
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2. Bagi guru koordinator bidang ekstrakurikuler agar tidak hanya tari bedayo

tulang bawang saja yang dapat dipelajari namun tari-tarian daerah lainnya.

Tidak hanya siswa perempuan saja yang dapat mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler tari namun siswa laki-laki juga diberi kesempatan untuk

mempelajari tarian daerah.

3. Bagi pihak sekolah diharapkan dapat lebih memfasilitasi ruang studio tari

yang lebih luas agar para siswa dapat lebih leluasa dalam bergerak.

4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian

selanjutnya atau penelitian serupa sebagai pengembangan dari penelitian ini

dengan menggunakan metode lainnya.
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