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ABSTRAK 

 

PEMBELAJARAN TARI MULI SIGER MENGGUNAKAN MODEL 

KOOPERATIF TIPE TALKING STICK PADA KELAS VII C DI SMP 

XAVERIUS METRO 

 

Oleh 

 

AGNES YOPI PERMONI 

 

 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pembelajaran tari muli 

siger menggunakan model kooperatif tipe talking stick pada kelas VII C di SMP 

Xaverius Metro? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan 

model kooperatif tipe talking stick dalam pembelajaran tari muli siger pada kelas 

VII C di SMP Xaverius Metro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan  data penelitian ini yaitu observasi, 

dokumentasi, wawancara, dan tes praktik. Sumber data penelitian ini yaitu kepala 

sekolah, guru seni budaya, dan siswa siswi kelas VII C SMP Xaverius Metro. 

Analisis data penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, 

dalam penggunaan model kooperatif tipe talking stick terdapat 9 langkah 

pelaksanaan, dalam pelaksanaannya dibutuhkan bantuan tongkat sebagai jatah 

atau giliran siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru, tongkat bergilir dari satu 

sisiwa dan ke siswa yang lain. Hasil belajar siswa berdasarkan penelitian yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tari muli siger 

menggunakan model kooperatif tipe talking stick pada kelas VII C di SMP 

Xaverius Metro berdasarkan aspek penilaian hafalan urutan gerak secara 

keseluruhan memperoleh kriteria baik. 

 

Kata Kunci: pembelajaran, tari muli siger, talking stick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

MULI SIGER DANCE LEARNING USING MODEL COOPERATIVE TIPE 

TALKINBG STICK AT SEVENTH GRADE C IN SMP XAVERIUS METRO 

 

By 

 

AGNES YOPI PERMONI 

 

 

The research problems are learning how dance muli siger using a model of 

cooperative talking stick in class VII C in junior Xavier Metro? This study aimed 

to describe the use of talking stick model of cooperative learning  muli siger 

dance in class VII C in junior Xavier Metro. This study uses descriptive 

qualitative research. This research data collection techniques are observation, 

documentation, interviews and  practical tests. Resourch of data in  this research 

that principals, teachers of art and culture, and the students of class VII C junior 

Xavier Metro. The data analysis of this research is data reduction, data 

presentation, and conclusion, the use of cooperative models talking stick, there 

are 9 steps of implementation, in practice it takes a cane as allotments or turn the 

students to answer questions from the teacher, the rotating rod of the students and 

all other students. The results of student learning based on research done, it can 

be concluded that learning dance muli siger using a model of cooperative talking 

stick in class VII C in junior Xavier Metro based assessment aspects rote motion 

sequence as a whole possesses both criteria. 

 

Key words: Learning, muli siger dance, model cooperative tipe talking stick. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari dari kata “instruction” yang 

dalam bahasa Yunani disebut “intructus” atau intruere” yang berarti 

menyampaikan pikiran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi 

antar anak didik, anak didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya 

dalam rangka penyampaian tujuan pembelajaran. (Djamarah, 2010:324)  

Dalam pemahaman Sadiman, dkk. (1986:7) pembelajaran adalah usaha-

usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi 

proses belajar dalam diri anak didik. Lebih jauh Miarso (2004:528) mengatakan 

bahwa pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar 

seseorang membentuk dirinya secara positif dalam kondisi tertentu. Jadi inti 

pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru agar terjadi proses 

belajar pada diri anak didik. (Djamarah, 2010:324-325))  

Guru merupakan komponen pembelajaran yang memegang peranan penting 

dan utama, karena keberhasilan proses pembelajaransangat ditentukan oleh faktor  

 

 



2 
 

guru. Tugas guru adalah menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik dengan 

menggunakan cara atau metode dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

Keberhasilan guru menyampaikan materi kepada peserta didiknya sangat tergantung pada 

metode yang digunakan. Minimnya metode yang digunakan membawa akibat 

terhadap pesan yang diberikan oleh guru (Kurniasih dan sani, 2016). 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Cahyani tahun 2015 pada halaman 3, aspek 

budaya pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan tidak dibahas secara 

tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya dan 

mempunyai 4 sub bagian pelajaran, diantaranya adalah seni musik, seni tari, seni 

rupa, dan seni teater. Meskipun tari hanya dituntut untuk menari namun 

sebenarnya tidak semudah itu perlu adanya penguasaan teknik-teknik tertentu 

untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal. 

Seni merupakan penciptaan wujud-wujud yang merupakan simbol dari 

perasaan manusia. Seni merupakan gagasan manusia yang diekspresikan melalui 

pola kelakuan tertentu sehingga menghasilkan pola yang indah dan bermakna. 

Tari merupakan ungkapan ekspresi jiwa yang berbentuk gerakan tubuh. Seni tari 

adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dalam bentuk gerak 

tubuh yang diperhalus melalui estetika. (Suzzane K. Langer dalam Mustika, 2012) 

Model pembelajaran merupakan sebuah prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu, 

dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran (Kurniasih dan Sani, 2016:18) 
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Penggunaan model pembelajaran yang tepat akan menciptakan proses 

pembelajaran dan pengajaran yang baik Guru sebagai tenaga pengajar dan 

pendidik memiliki berbagai peran dalam kondisi tertentu, terlebih dalam situasi 

belajar dan mengajar di kelas. Guru dalam memilih model pembelajaran 

hendaknya yang dapat mendukung siswa untuk mampu meningkatkan motivasi 

belajar, karena hal tersebut memegang peranan penting dalam pencapaian hasil 

belajar. Pemilihan model pembelajaran yang kurang variatif dalam proses 

pembelajaran akan menimbulkan situasi pembelajaran yang tidak menyenangkan 

khususnya pada pembelajaran seni tari.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

adalah model pembelajaraan kooperatif tipe talking stick. Dalam buku tulisan 

Sutirman (2013:29) yang berjudul Media dan Model-Model Pembelajaran 

Inovatif, model pembelajaran kooperatif merupakan rangkaian kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Menurut Djamarah (2010:356) pembelajaran 

kooperatif adalah sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur.  

Model pembelajaran talking stick merupakan satu dari sekian banyak satu 

model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini dilakukan dengan 

bantuan tongkat. Tongkat dijadikan sebagai jatah atau giliran untuk berpendapat 

atau menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pelajaran 

(Kurniasih dan Sani, 2016:82) 

Model pembelajaran kooperatif tipe talking stick ini cocok digunakan pada 

pembelajaran seni tari, karena dalam kegiatan pembelajaran seni tari terdapat 
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proses pembelajaran praktik yang dilaksanakan secara bertahap seperti tahap 

bentuk gerak tari, kesesuaian gerakan dengan iringan, serta ekspresi wajah,  maka 

dengan model ini siswa dapat lebih memperhatikan proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung dikelas agar siswa dapat dengan mudah memeragakan tari 

dengan hafalan dan menguasai teknik hafalan tersebut. 

 SMP Xaverius Metro merupakan sekolah yang beralamat di Jl. Krakatau 

No.21 Yosodadi, Kota Metro. Dipilihnya SMP Xaverius Metro karena sekolah ini 

merupakan salah satu sekolah yang  telah  menerapkan pembelajaran seni budaya. 

Pembelajaran seni budaya di SMP Xaverius Metro terdiri dari seni rupa, seni 

musik, dan seni tari.  

Seni tari merupakan salah satu cabang seni budaya yang diajarkan di SMP 

Xaverius Metro. Pembelajaran tari di SMP Xaverius Metro diadakan pada 

kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Pada kegiatan ektrakurikuler tari di 

SMP Xaverius Metro ini sebagian besar yang mengikuti adalah siswa perempuan 

yang tidak begitu banyak jumlahnya dan sangat sedikit bahkan tidak ada siswa 

laki-laki yang ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari. Pada penelitian ini 

peneliti akan melihat bagaimana proses pembelajaran tari pada kegiatan 

intrakurikuler apakah juga sedikit minat belajar siswa pada pembelajaran tari 

seperti yang dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di SMP Xaverius Metro pada pembelajaran tari 

dikelas.  

Pembelajaran seni budaya di SMP Xaverius Metro diajarkan pada kelas 

VII, VIII, dan IX. Namun pada setiap kelasnya guru melakukan pembagian 
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pertemuan pada sub bagian pembelajaran seni budaya. Pada sub bagian 

pembelajaran tari, guru menentukan hanya 6 kali pertemuan. Hal ini disebabkan 

agar semua sub bagian pembelajaran seni budaya di SMP Xaverius Metro ini 

dapat dilaksanakan semua pada satu semester. Guru seni budaya di SMP Xaverius 

Metro adalah ibu Elisabeth hesti, beliau merupakan guru yang memiliki latar 

belakang pendidikan seni tari dan mengajarkan pembelajaran tari di SMP 

Xaverius Metro baik pada kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. 

Pada kelas VII semester genap terdapat standar kompetensi yaitu 

mengekspresikan karya seni tari dan kompetensi dasar yaitu menampilkan sikap 

apresiatif terhadap keunikan seni tari berpasangan/kelompok daerah setempat 

yang tercantum dalam silabus kurikulum 2013. Pembelajaran seni tari di SMP 

Xaverius Metro pada kelas VII semester genap adalah tari muli siger yang 

merupakan salah satu garapan tari kreasi baru daerah Lampung. Tari muli siger 

adalah tari kreasi baru yang digarap menjadi sebuah karya seni dan dapat 

dinikmati oleh masyarakat Lampung (Mustika, 2012:23). Dipilihnya tari muli 

siger oleh guru seni budaya di SMP Xaverius Metro karena tari ini merupakan tari 

kreasi baru yang belum banyak dikenal, sehingga dapat membangkitkan spirit 

baru bagi peserta didik yang akan mempelajarinya.  

Kelas VII di SMP Xaverius Metro terdiri dari empat kelas, yaitu VIIA, 

VIIB, VIIC, VIID. Pada semeter ganjil pembelajaran tari pada kelas VII yaitu 

mempelajari materi praktik tari sigeh penguten yang disesuaikan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum. Dan pada semeter genap ini guru 

memberikan materi tari muli siger karena materi ini sesuai dengan kurikulum di 

SMP Xaverius Metro.  
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Peneliti disini akan memfokuskan penelitiannya pada kelas VIIC sebagai 

sasaran penelitian karena dikelas ini sangat sedikit siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari. Sehingga peneliti akan lebih mudah menangkap mengapa 

sedikit minat siswa dalam proses pembelajaran tari pada kegiatan ekstrakurikuler, 

apakah pada kegiatan intrakurikuler juga siswa kurang berminat? 

Berdasarkan penelitian pendahuluan, sekolah ini baru beberapa tahun 

melaksanakan pembelajaran tari dikelas, sehingga model pembelajaran yang 

digunakan kurang bervariatif. Pada semeter genap ini guru seni budaya SMP 

xaverius Metro akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe talking 

stick karena model ini dianggap  memungkinkan mencapai target belajar yang 

spesifik bagi siswa dan dapat memotivasi minat belajar siswa pada pembelajaran 

seni budaya khususnya pada sub bagian seni tari, dan dapat memudahkan siswa 

untuk memahami materi dan menghafal ragam gerak tari muli siger.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: “Bagaimanakah pembelajaran tari muli siger menggunakan model 

kooperatif  tipe talking stick pada kelas VII C di SMP Xaverius Metro”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan proses pembelajaran dalam pembelajaran tari muli siger 

menggunakan model kooperatif tipe talking stick pada kelas VII C di SMP 

Xaverius Metro. 
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b. Mendeskripsikan hasil pembelajaran tari muli siger menggunakan model 

kooperatif  tipe talking stick pada kelas VII C di SMP Xaverius Metro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Memberi alternatif bahan ajar bagi guru seni budaya dan keterampilan 

khususnya seni tari di SMP Xaverius Metro 

2. Menmbah pengetahuan dan kecintaan siswa mengenai bentuk tari 

Lampung, khususnya tari muli siger 

3. Menambah dan memberi pengetahuan kepada peneliti mengenai 

pembelajaran tari muli siger menggunakan model kooperatif tipe talking 

stick pada kelas VII C di SMP Xaverius Metro. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

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

penelitian, dan waktu penelitian. 

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Penelitian 

1 Objek penelitian Objek penelitian ini adalah pembelajaran tari muli 

siger menggunakan model kooperatif tipe talking stick 

di SMP Xaverius Metro 

2 Subjek  penelitian Subjek penelitian ini adalah guru seni budaya dan  

siswa kelas VII C di SMP Xaverius Metro 
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3 Tempat  penelitian Tempat penelitian ini bertempat di kelas VII C dan 

ruang aula SMP Xaverius Metro 

 

  4. Waktu Penelitian 

Tabel 1.2 Proses Penelitian 

Proses 

Penelitian 

Waktu Penelitian 

November 2014 Januari 2015 Maret 2015 April 2015 

I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV 

Permohonan 

Izin dan 

Penelitian 

Awal 

  √    √           

Penelitian 
       √ √ √ √ √      

Bimbingan 
 √  √         √  √ √ √ 

Seminar 

Proposal 

                 

Seminar hasil 
                 

 

Proses 

Penelitian 

Waktu Penelitian 

Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Permohonan 

Izin dan 

Penelitian 

Awal 

                

Penelitian 
                

Bimbingan 
√  √   √ √ √  √   √  √  



9 
 

Seminar 

Proposal 

                

Seminar hasil                 

 

Proses 

Penelitian 

Waktu Penelitian 

September 2015 Oktober 2015 November 2015 Desember 2015 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Permohonan 

Izin dan 

Penelitian 

Awal 

                

Penelitian 
                

Bimbingan √ 
  

√  √ 
          

Seminar 

Proposal 

                

Seminar hasil 
                

 

Proses 

Penelitian 

Waktu Penelitian 

Febuari 2016 Oktober 2016 November 2016 Desember 2016 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Permohonan 

Izin dan 

Penelitian 

Awal 

                

Penelitian 
                

Bimbingan 
                

Seminar 

Proposal 

                

Seminar hasil 
  √              

(pemikiran peneliti) 
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Keterangan: **  = dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu 

             ***  = dilaksanakan 3x dalam 1 minggu  

  ****  = dilaksanakan 4x dalam 1 minggu 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Relevan 

 

 Penelitian yang berjudul “Pembelajaran Tari Muli Siger Menggunakan 

Model Kooperatif Tipe Talking Stick Pada Kelas VII C di SMP Xaverius Metro” 

ini memiliki beberapa komponen yaitu pembelajaran, tari muli siger, model 

kooperatif tipe talking stick, kelas VII C SMP Xaverius Metro. Dari beberapa 

komponen tersebut sebelumnya pada komponen tari muli siger, sudah pernah 

digunakan sebagai materi penelitian oleh Zefrisya dan Ratna Juwita yang juga 

merupakan alumni program studi seni tari, Universitas Lampung.  

Dalam penelitiannya pada tahun 2013 Zefrisya menggunakan tari muli 

siger sebagai materi penelitian dengan judul “Pembelajaran Tari Muli Siger 

Menggunakan Metode Demonstrasi Dalam Kegiatan Ekskul di SMP 14 Bandar 

Lampung”. Dalam penelitiannya ia merumuskan tujuannya untuk 

mendeskripsikan pembelajaran tari muli siger menggunakan metode demonstrasi 

dalam kegiatan ekskul di SMP 14 Bandar Lampung. Dalam penelitiannya, ia 

berperan sebagai partisipan, Sehingga ia sendiri yang mengajarkan tari muli siger 

kepada siswa. 
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Materi tari muli siger digunakan oleh Ratna Juwita dengan judul “Pembelajaran 

Tari Muli Siger Menggunakan Metode Drill Pada Kegiatan Ekstrakurikuler di 

SMP 8 Metro”. Dalam penelitiannya ia memiliki tujuan untuk mendeskipsikan 

bagaimana pembelajaran tari muli siger menggunakan metode drill pada kegiata 

ekstrakurikuler di SMP 8 Metro. 

Dalam penelitian dengan menggunakan tari muli siger tersebut 

mendapatkan hasil dengan kriteria penilaian cukup sesuai dengan yang telah 

diajarkan. Penelitian dilaksanakan oleh ia sebanyak 11 x pertemuan. Ia juga 

berperan sebagai partisipan dalam penelitiannya pada tahun 2013. 

Kemudian komponen model kooperatif tipe talking stick juga sudah 

digunakan oleh Agel Bayu Pinangkis pada tahun 2014 dengan judul penelitian 

“Pembelajaran Ragam Gerak Tari Bedana Menggunakan Model Kooperatif Tipe 

Talking Stick di SMP 5 Lampung Tengah Pada Tahun Ajaran 2013/2014” dalam 

penelitiannya ia memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penggunaan model 

kooperatif tipe talking stick pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP 5 Lampung 

Tengah pada tahun ajaran 2013/2014. Ia berperan sebagai partisipan, ia yang 

memberi materi kepada siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler serta ia 

sendiri yang menerapkan model kooperatif tipe talking stick. 

Dapat dilihat dari kesamaan kompenen dalam judul penelitian tersebut 

terdapat pula beberapa perbedaan, seperti pada penelitian sebelumnya peneliti 

hanya berperan sebagai partisipan, namun dalam penelitian ini peneliti berperan 

sebagai non partisipan, peneliti hanya meneliti dan mendokumentasikan proses 

dan hasil pembelajaran yag dilaksanakan oleh guru dan siswa. Lalu dalam 
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qpenelitian sebelumnya peneliti melaksanakan penelitian sebelumnya pada 

kegiatan ekstrakurikuler, sedangan dalam penelitian ini, penelitian berlangsung 

didalam kelas pada saat proses pembelajaran. 

2.2 Pembelajaran 

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan 

metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang terjadi 

ketika seseorang sedang belajar, dan kondisi ini juga sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, karena belajar merupakan proses alamiah setiap orang. 

Dengan demikian pembelajaran sangat dibutuhkan oleh guru dan, siswa, serta hal 

yang mendukung dalam pembelajaran. Pembelajaran tentu memiliki unsur-unsur 

didalamnya demi kelangsungan sebuah proses belajar dan mengajar yang akan 

terjadi interaksi antara guru dan murid. (Huda, 2013) 

Di dalam pembelajaran tersebut, guru diharuskan menjadi pemeran utama 

dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, seperti yang dikatakan oleh 

Eveline dalam bukunya yang berjudul teori belajar dan pembelajaran, bahwa 

pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung 

proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang 

berlangsung dialami siswa. 

2.3 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan sebuah prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu, 

dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam pengembangan konsep model pembelajaran, maka guru 



13 
 

harus bisa memastikan bahwa model mengajar atau pembelajaran itu harus 

mengandung suatu rasional yang didasarkan pada teori, berisi serangkaian 

langkah strategi yang dilakukan guru maupun siswa, didukung dengan sistem 

penunjang atau fasilitas pembelajaran, dan metode untuk mengevaluasi kemajuan 

belajar siswa (Kurniasih dan Sani, 2016:18-19) 

2.3.1 Model Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru 

atau diarahkan oleh guru. (Suprijono,2010:54). Dalam model pembelajaran ini 

lebih menekankan aktivitas kolaboratif siswa dalam belajar yang berbentuk 

kelompok, seperti yang dikatakan oleh Slavin, “In cooperative learning methods, 

students work together in four member teams...”.Isjoni (Slavin, 2011:15) 

Ini berarti bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja kelompok-

kelompok kecil berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat 

merangsang peserta didik lebih bergairah dalam belajar. Dari beberapa pengertian 

menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah cara 

belajar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang saling bekerjasama dan 

diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Isjoni 

(Slavin, 2011:15) 

Ada beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran, diantaranya model pembelajaran tipe jigsaw, exampel 

non example, role playing, ssnowball throwing, talking sstick, dan lain-lain. 
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2.3.2 Model Pembelajaran Tipe Talking Stick 

Model pembelajaran talking stick merupakan satu dari sekian banyak satu 

model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini dilakukan dengan 

bantuan tongkat. Tongkat dijadikan sebagai jatah atau giliran untuk berpendapat 

atau menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pelajaran 

(Kurniasih dan Sani, 2016:82) 

Tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe talking stick ini adalah 

menguji kesiapan siswa dalam penguasaan materi pelajaran, agar siswa berani 

maju kedepan kelas untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Selain itu, dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe talking stick ini guru dapat memaksimalkan 

waktu belajar siswa dan mengembangkan kemandirian dalam mencapai dan 

mewujudkan tujuan pendidikan. 

Menurut Kurniasi dan Sani dalam bukunya yang berjudul Ragam 

Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan Profesionalitas Guru, 

model pembelajaran tipe talking stick ini memiliki beberapa kelebihan dan 

kelemahan, antara lain: 

a) Kelebihan: 

1. Menguji kesiapan siswa dalam penguasaan materi pelajaran 

2. Melatih membaca dan memahami dengan cepat materi yang telah 

disampaikan 

3. Agar lebih giat belajar karena siswa tidak pernah tau tongkat akan sampai 

pada gilirannya. 
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b) Kelemahan: 

Jika ada siswa tidak memahami pelajaran siswa akan merasa gelisah dan 

khawatir ketika nanti giliran tongkat berada pada tangannya. (Kurniasih 

dan Sani, 2016:83) 

Teknis pelaksanaan model pembelajaran talking stick: 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada saat itu 

2. Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang 

3. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya 20cm 

4. Setelah itu, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, 

kemudian memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan 

mempelajari materi pelajaran tersebut dalam waktu yang telah ditentukan 

5. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana 

6. Setelah kelompok selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari 

isinya, guru mempersilahkan anggota kelompok untuk menutup isi bacaan 

7. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota 

kelompok, setelah itu guru memberi pertanyaan dan anggota kelompok 

yang memegang tongkat tersebut menjawabnya, demikian seterusnya 

sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap 

pertanyaan dari guru. 

8. Siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika anggota 

kelompoknya tidak dapat menjawab pertanyaan. 

9. Setelah semuanya mendapat giliran, guru membuat kesimpulan dan 

melakukan evaluasi, baik individu maupun secara berkelompok. Dan 

setelah itu menutup pelajaran (Kurniasih dan Sani, 2016:83-84) 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa talking stick dipakai 

sebagai tanda seseorang memiliki hak suara (berbicara atau bergerak) yang 

diberikan secara bergiliran. 

2.4  Seni Tari 

Seni tari merupakan gerak tubuh manusia yang terangkai yang berirama 

sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang didalamnya terdapat unsur 

keindahan gerak, ketepatan irama, dan ekspresi. Dalam tari juga dikenal dengan 

Wiraga (tubuh), wirama (irama), wirasa (penghayatan), wirupa (wujud). Keempat 

unsur tersebut merupakan satu ikatan yang membentuk harmoni. (Mustika, 

2012:22) 

1. Wiraga: raga atau tubuh, yaitu gerak kaki sampai kepala, merupakan 

media pokok gerak tari. Gerak tari dirangkai sesuai dengan bentuk yang 

tepat misalnya seberapa jauh badan merendah, tangan merentang, kaki 

diangkat atau ditekuk, dan seterusnya. 

2. Wirama: ritme (tempo) atau suatu pola untuk mencapai gerakan yang 

harmonis. Seberapa lama rangkaian gerak ditarikan serta ketepatan 

perpindahan gerak selaras dengan jatuhnya irama. Irama ini biasanya dari 

alat musik yang mengiringi. 

3. Wirasa: tingkatan penghayatan dan penjiwaan dalam tarian, perasaan yang 

diekspresikan lewat raut wajah dan gerak. Keseluruhan gerak tersebut 

menjelaskan jiwa dan emosi tarin. Seperti sedih, gembira, tegas, marah. 
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4. Wirupa: rupa atau wujud, memberi kejelasan gerak tari yang diperagakan 

melalui warna, busana, dan rias yang disesuaikan dengan peranannya. 

(Mustika, 2012:22) 

Seni merupakan penciptaan wujud-wujud yang merupakan simbol dari 

perasaan manusia. Seni merupakan gagasan manusia yang diekspresikan melalui 

pola kelakuan tertentu sehingga menghasilkan suatu karya yang indah dan 

bermakna. (Langer dalam Mustika, 2012:21) 

Tari merupakan ungkapan ekspresi jiwa yang berbentuk gerakan tubuh. Seni 

tari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dalam gerak tubuh 

yang diperhalus melalui estetika. Hawkins menyatakan tari adalah ekspresi jiwa 

manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak 

sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolis dan sebagai ungkapan si pencipta. 

(Hawkins dalam Mustika, 2012:21). 

2.4.1 Tari Muli siger 

Tari muli siger merupakan tari tradisi Lampung, sebuah garapan baru karya  

Dr. I Wayan Mustika, M.Hum yang pada awalnya mendapat ide dari seni cangget. 

Seni cangget merupakan seni tradisional pada masyarakat Lampung yang beradat 

pepadun dipentaskan untuk mengiringi upacara perkawinan dan pemberian gelar 

adat. Tari muli siger bertemakan tentang gadis-gadis cantik Lampung yang sedang 

berhias menggunakan siger emas sebagai lambang kehormatan. Muli siger yang 

berarti muli artinya gadis cantik dan siger merupakan lambang kehormatan 

(Mustika, 2012:23) 
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 Oleh karena itu, tari muli siger ini adalah menggambarkan gadis-gadis 

Lampung yang sangat cantik serta memiliki kehormatan. Kedudukan tari muli 

siger hanya sebagai tari tradisi baru yang berfungsi untuk penyajian estetis dan 

sekaligus hiburan. Penyajian estetis yang dimaksud adalah tari muli siger dapat 

dipentaskan diatas panggung baik gedung tertutup maupun terbuka yang 

penampilannya secara resmi dan bisa sebagai apresiasi. Yang dimaksud dengan 

hiburan pada tari muli siger adalah dapat dinikmati atau ditonton sebagai sarana 

kemeriahan atau resepsi upacara perkawinan. Tari muli siger  murni menonjolkan 

keindahan gerak dan komposisinya. (Mustika, 2012:25). 

 Tarian tersebut memiliki unsur-unsur tradisi Lampung yang selalu melekat 

dalam tarian tersebut. Misalnya unsur tradisi Lampung tersebut dapat dilihat dari 

sisi gerak, busana, dan iringan tari muli siger. Penari tari muli siger berjumlah 

enam orang gadis. Dipilihnya enam orang gadis ini, karena tarian tersebut 

memang dibuat untuk menampilkan keindahan dan kecantikan gadis-gadis 

lampung yang menggunakan siger sebagai mahkota kehormatan. (Mustika, 

2012:25) 

2.4.2 Pementasan Tari Muli Siger 

Tari muli siger ditarikan oleh enam orang penari putri. Keenam penari ini 

menari dengan gerak dan kostum yang sama. Dari enam penari tersebut tetap 

menari dengan gerakan yang sama. Keindahan dan kelincahan gerak tari muli 

siger ini dapat mencerminkan kemolekan atau kecantikan gadis Lampung. 

Kehormatannya pun yang terpancar dari siger yang digunakan untuk manandakan 
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adanya cerminan keagungan yang sangat tinggi dalam falsafah kehidupan 

masyarakat Lampung. (Mustika, 2012:41) 

Adapun urutan ragam gerak tari muli siger secara keseluruhan, yaitu: 

Tabel 2.1 Ragam Gerak Tari  Muli siger 

No Ragam Gerak Uraian Ragam Gerak 

1 

Lapah ngusung siger 

 

Posisi badan tegak, berjalan kedepan 

dengan kedua tangan direntangkan 

kesamping sejajar pinggang, telapak 

tangan digerakkan membuka dan 

menutup secara bergantian 

2 

Butakhi 

 

Posisi badan mendak diam ditempat, 

kedua tangan direntangkan kedepan 

(serong kanan kiri), telapak tangan di 

ukel, lalu gerak memutar mencari posisi 

3 

Samber melayang Posisi badan diam ditempat, kedua 

tangan proses mulai dari diletakkan di 

depan dada lalu kedua tangan 

direntangkan ke samping (saat proses 

merentangkan, kaki diinjit lalu menapak 
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kembali). 

4 

Pungu ngelik kanan dan kiri 

 

 

Posisi badan diam ditempat, kedua 

tangan diletakkan didepan dada lalu 

kedua tangan direntangkan dan dikelik 

(tangan kanan serong kanan atas dan 

tangan kiri kedepan dada). Begitu pula 

sebaliknya pada gerak pungu ngelik kiri.  

5 

Ngelik mit kanan dan kiri 1 

 

Kaki diarahkan kesamping kanan (kaki 

kanan kiri secara bergantian), posisi 

tangan serong kanan atas lalu kedua 

tangan diarahkan kelutut dengan poisi 

badan agak merunduk (tangan kanan 

menempel dilutut kanan dan tangan kiri 

di pinggang). Begitu pula sabaliknya 

pada gerak ngelik mit kiri. 

 

6 

 

Busikhena 

 

Posisi badan mendak, kedua kaki 
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dilangkahkan kedepan secara 

bergantian, kedua tangan sejajar dada, 

lalu kedua tangan diarahkan kesamping 

kiri sambil diukel dan bergerak 

memutar mencari posisi. 

7 

Bebalik ngelik kanan-kiri 

 

Posisi badan mendak serong kiri, kedua 

tangan digerakkan memutar kedepan 

dada, lalu diukel dan diletakkan diatas 

bahu. Begitu pula sebaliknya pada gerak 

bebalik ngelik kiri 

 

8 

Kanluk 

 

Posisi badan mendak, gerakkan kaki 

kedepan secara bergantian, posisi 

tangan didepan dan gerakkan tangan 

secara bergantian(letakkan tangan 

kanan diatas tangan kiri dan sebaiknya), 

lalu rentangkan kedua tangan 

kesamping. 
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9 

Ngelik kanan kiri 

 

Posisi badan mendak, tangan diukel 

kekanan, kaki kanan diserong kekiri 

diikuti kaki kiri diletakkan bersebelahan 

dengan kaki kanan. Begitu pula 

sebaliknya pada gerak ngelik mit kiri 

10 

Mampam Siger 

  

Posisi badan mendak, kedua tangan 

diletakkan diatas bahu, lalu badan 

memutar, proses sampai menjadi posisi 

duduk. 

11 

Ngelik mejong kanan kiri 

 

Posisi badan duduk jongkok, kedua 

tangan diarahkan kekanan sambil 

diukel, lalu diarahkan kekiri sambil 

diukel (serong kanan atas dan serong 

kiri atas, gerak dilaakukan secara 

bergantian) 
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12 

Ngelik temegi 

 

 

 

 

 

Posisi badan jongkok, kedua tangan 

diletakkan didekat pinggang sambil 

diukel, lalu berdiri dan mencari posisi 

 

13 

 

Ngelik mit kanan kiri 2 

 

 

 

Posisi badan mendak, kaki bergerak 

maju mundur dengan posisi tangan 

diukel ke kanan, kaki kanan diserong ke 

kiri diikuti kaki kiri diletakkan 

bersebelahan dengan kaki kanan. Begitu 

pula sebaliknya pada gerak ngelik mit 

kiri. 

14 

Mejong kenui bebayang Posisi badan duduk jongkok, posisi 

tangan diletakkan didepan dada sebelah 

kiri, kedua tangan direntangkan 

kesamping, letakkan lagi kedepan dada 

lalu rentangkan lagi kesamping. 
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15 

Lapah tabik pun 

 

 

  

Posisi badan mendak, kedua tangan 

diukel secra bergantian ke kanan dan 

kiri lalu bergerak lari kecil memutar 

sambil mencari posisi. 

16 

Bebalik kenui  bebayang

 

Posisi badan mendak serong ke kanan 

kiri dengan kedua tangan diarahkan 

serong ke kanan dan kiri secara 

bergantian, lalu posisi badan diarahkan 

kekiri diikuti kedua tangan(tangan 

kanan diletakkan diatas tangan kiri dan 

sebaliknya, kedua tangan didepan lalu 

rentangkan kedua tangan ke samping). 
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17 

Kenui bebakhis 

 

Posisi badan mendak dan diam 

ditempat, tangan dikelik di depan dada 

lalu berputar. Setelah itu, kedua tangan 

proses berputar ke depan lalu diletakkan 

di samping bawah. 

18 

Kenui ngangkat ko Kepi 

 

Posisi badan mendak dan diam 

ditempat, kedua tanga direntangkan 

kesamping atas dan bawah secara 

bergantian. 
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19 

Ngelik ngehaman 

 

Posisi badan  mendak dan diam 

ditempat, kedua tangan diukel kearah 

kanan dan kiri secara bergantian. Lalu 

kedua tangan proses memutar sampai ke 

samping bawah, adapula yang proses 

memutar sampai kedua tangan sejajar 

kepala. 

20 

Mampam kebelah  

 

Posisi badan mendak dan berputar, 

tangan kanan diletakkan diatas bahu dan 

tangan kiri direntangkan ke bawah 

begitu pula sebaliknya). 
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21 

Hentak kukut 

 

Posisi badan mendak, kaki kanan dan 

kiri dihentakkan secara bergantian, 

tangan kanan diletakkan di atas tangan 

kiri, lalu kedua tangan diletakkan sejajar 

kepala, diukel dan direntangkan. 

22 

Ngelik 

 

Posisi badan mendak, kaki berjalan 

kesamping kanan, kedua tangan 

diarahkan ksamping kanan sambil 

diukel. 
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23 

Mutokh 

 

Posisi badan mendak, kedua tangan 

dikelik, lalu berputar mencari posisi. 

24 

Umbak 

 

 

Posisi badan mendak dan serong kanan 

kiri, tangan diletakkan kearah serong 

kanan dan kiri sambil kedua tangan 

diputar. 

25 

Kenui bebayang khanggal 

 

Posisi badan mendak, kedua kaki 

diarahkan kesamping kanan dan kiri, 

tangan diletakkan didepan dada, lalu 

direntangkan. 
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26 

Mutokh mampam kebelah 

 

  

Posisi badan mendak sambil berputar 

ditempat, kedua tangan direntangkan 

kesamping dengan salah satu tangan 

diarahkan di samping atas dan bawah. 

27 Ngeguwai siger 

 

 

 

Membentuk gerak seperti siger 

  (Foto: Agnes, 2015) 

Pementasan tari muli siger memerlukan adanya pola lantai, pola lantai 

dalam pementasan tari muli siger tidak memiliki pola lantai yang baku. Pola lantai 

dalam tari muli siger dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 

Berikut merupakan salah satu contoh pola lantai tari muli siger. 
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Tabel 2.2 Pola Lantai Tari Muli Siger 

No Ragam gerak tari muli siger Pola Lantai 

1 

lapah ngusung siger, 

butaghi 

Bagian depan 

Kiri Kanan 
               5         3       1                  2          4     6  

  

2 

butakhi, samber melayang, 

pungu ngelik kanan dan kiri 

Bagian depan 

Kiri       3   5                               6      4  Kanan 
            1                                                       2  

3 

Busikhena Bagian depan 

   Kiri                 3    5                               6  4               kanan  

                    1      2 

4 

samber melayang, pungu 

ngelik kanan dan Kiri, ngelik 

mit kanan dan kiri 1, 

busikhena 

Bagian depan 

                  3       5                  2                6     4 Kanan 

Kiri  
              1 

5 

bebalik ngelik kanan-kiri, 

kanluk, ngelik kanan-kiri 

Bagian depan 

kanan              5              2                   6                    Kiri 

          3                      1                    4 

6 

mampam siger, ngelik 

mejong kanan dan kiri, 

ngelik temegi 

Bagian depan 

 kanan             5      3        2      1       6       4 Kiri 
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7 

ngelik kanan-kiri, mejong 

kenui bebayang, lapah 

tabikpun, bebalik kenui 

bebayang,  

Bagian depan 

                        5            2                    6 Kiri 

kanan               3                1                     4 

8 

ngelik kanan – kiri, mejong 

kenui bebayang, lapah tabik 

pun, bebalik kenui Bebayang 

Bagian depan 

Kanan               5            2                   6 kiri 

                                 3                1                     4 

  

9 

kenui bebakhis, kenui 

ngangkat ko kepi, ngelik 

ngehaman 

 Bagian Depan5 

 

Kanan                             5              Kiri 

  
 2 

  

            6 
                                          1 

 
 3 

   4 

10 

mampam kebelah Bagian depan 

Kanan              5                                     2 Kiri 

 

                        6                                     1 

 
 

     3                                      4 

11 

hentak kukut, ngelik 

ngehaman (kearah masing-

masing)  

Bagian depan 

  Kanan            5            2    6                                          Kiri 

1 3  

    4 

12 

Sampai pada pola sebelum 

ngelik ngehaman, mutokh 

Bagian depan 

kanan          1                                     5                        Kiri 

                              3                                  2        
                                            4                                     6 
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13 

umbak, kenui bebayang 

khanggal, mutokh mampam 

kebelah, lapah tabik pun  

Bagian depan 

kanan                     1      3                      2           6 Kiri 

                             4                                       5 

14 

ngeguwai siger Bagian depan  

Kanan                                    5                                       Kiri 

                       1        3         6         4        2 

(pemikiran peneliti,2015) 



 

 

 

 

 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 DesainPenelitian 

Berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Pembelajaran Tari Muli Siger 

dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe Talking Stick Pada Kelas VII C di 

SMP Xaverius Metro” maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran ragam 

gerak tari muli siger pada kelas VII C di SMP Xaverius Metro dengan 

menggunakan model kooperatif tipe talking stick. Alasan memilih pendekatan 

deskriptif kualitatif karena informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil 

pengamatan selama proses penelitian berlangsung menunjukan bahwa penelitian 

ini terjadi secara alamiah dan tanpa adanya manipulasi keadaan dan kondisi yang 

ada. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan 

paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif, strategi, 

dan model yang dikembangkan sangat beragam (Basrowi & Suwandi, 2008:20). 

Menurut Bodgan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi (2008:21) 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. 
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Menurut Suryabrata dalam Darmadi (2014:185) Penelitian deskriptif adalah untuk 

membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian untuk memberikan uraian mengenai fenomena  

atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsiskan tentang nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) berdasarkan indikator-

indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel yang diteliti untuk eksplorasi dan klasifikasi 

dengan variabel yang diteliti (Iskandar dalam Darmadi, 2014:185). Hal yang 

dideskripsikan adalah tari muli siger dengan menggunakan model kooperatif tipe 

talking stick pada kelas VII C di SMP Xaverius Metro. 

Desain penelitian yang digunakan yaitu: 

 

  

  

 

 

 

 

 

          Diagram 3.1 Desain Penelitian 

Mengamati kesiapan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran guru 

pada pembelajaran 

ragam gerak tari 

muli siger sebelum 

memasuki langkah 

pelaksanaan 

pembelajaran. 

Mengamati 

pembelajaran tari 

muli siger dengan 

menggunakan 

model kooperatif 

tipe talking 

stick .pada setiap 

pertemuan 

Mengamati aktivitas 

guru dan siswa serta 

kondisi yang terjadi 

pada pelaksanaan 

pembelajaran setiap 

pertemuan berdasarkan 

review kegiatan berupa 

foto, video, serta 

catatan lapangan. 

Menganalisis pembelajaran 

tari muli siger pada setiap 

pertemuan. 

Menganalisis hasil tes tari muli 

siger dengan menggunakan model 

kooperatif tipe talking stick yang 

dianalisis dengan menggunakan 

lembar pengamatan tes praktik. 
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3.1.1 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah guru seni budaya dan siswa kelas 

VII C yang terdiri dari 14 laki-laki dan 23 perempuan yang mengikuti 

pembelajaran seni budaya di SMP Xaverius Metro.  

1. Subjek penelitian 

a. Untuk variabel pertama : Ragam gerak tari muli siger 

b. Untuk Variabel kedua  : Model Kooperatif tipe talking stick 

2. Responden Penelitian  :  Siswa kelas VII C, guru seni budaya 

3. Sumber data : 27 ragam gerak tari muli siger (lapah ngusung siger, 

butakhi, samber melayang, pungu ngelik kanan dan kiri, ngelik mit kanan dan 

kiri 1, busikhena, bebalik ngelik kanan-kiri, kanluk, ngelik kanan dan kiri, 

mampam siger, ngelik mejong kanan dan kiri, ngelik temegi, ngelik mit kanan 

dan kiri, mejong kenui bebayang, lapah tabik pun, bebalik kenui bebayang, 

kenui bebakhis, kenui ngangkat ko kepi, ngelik ngehaman, mampam kebelah, 

hentak kukut, ngelik, mutokh, umbak, kenui bebayang khanggal, mutokh 

mampam kebelah, ngeguwai siger), siswa kelas VII C SMP Xaverius Metro, 

guru seni budaya.  

3.1.2  Teknik Pengumpulan Data 

3.1.2.1 Observasi 

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan informasi dalam 

melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran tari muli siger. Kegiatan 
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observasi ini perlu dilakukan pencatatan atas apa yang telah dilihat atau 

pengamatan secara langsung. 

Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan. Observasi 

partisipan dilakukan karena peneliti ikut terlibat secara langsung, sehingga 

menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Peneliti bertindak sebagai pengamat 

(observasi partisipasi) pada kelas VII C di SMP Xaverius Metro yang bertujuan 

untuk mendapatkan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap 

pembelajaran seni tari pada siswa di SMP Xaverius Metro. Melalui observasi ini 

diharapkan dapat diperoleh data tentang pembelajaran seni tari pada siswa di SMP 

Xaverius Metro sesuai dengan batasan masalah penelitian. Pada proses observasi 

lebih ditekankan pada pengamatan proses pembelajaran siswa saat berada di 

dalam kelas.  

3.1.2.2 Dokumentasi 

 Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

tambahan yang berupa laporan gambar, foto, dan video yang diambil pada setiap 

pertemuan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

sekolah yang dijadikan tempat penelitian dan proses pembelajaran tari pada kelas 

VII C di SMP Xaverius Metro 

3.1.2.3 Tes Praktik 

Perolehan data tentang hasil belajar tari muli siger pada siswa kelas VII C 

digunakan tes praktik perbuatan atau produk gerak-gerak tari muli siger. Untuk 
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menyatakan gerak tari muli siger yang dilakukan siswa sebagai hasil belajar 

digunakan instrumen yang berupa lembar pengamatan tes praktik. 

Tabel 3.1  Lembar Pengamatan Tes Praktik Tari Muli Siger 

No Aspek Deskriptor Skor Kriteria 

1. Hafalan 

urutan gerak 

a.siswa memeragakan gerak tari muli 

siger dengan hafalan 12 motif ragam 

gerak tanpa kesalahan 

5 
Baik 

sekali 

b.siswa memeragakan gerak tari muli 

siger dengan hafalan 10 motif ragam 

gerak 

4 Baik 

c.siswa memeragakan gerak tari muli 

siger dengan hafalan 8 motif ragam 

gerak 

3 Cukup 

d.siswa memeragakan gerak tari muli 

siger dengan hafalan 6 motif ragam 

gerak 

2 Kurang 

e.siswa memeragakan gerak tari muli 

siger dengan hafalan 4 motif ragam 

gerak 

1 Gagal 

  Jumlah maksimum 
5  

Hasil belajar gerak tari muli siger siswa dapat diukur dengan lembar 

pengamatan tes praktik dengan total skor keseluruhan berjumlah 5 sehingga hasil 
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belajar siswi dapat dilihat dengan menggunakan patokan nilai skala lima , sebagai 

berikut. 

Tabel 3.2   Penentuan Patokan Nilai untuk Skala Lima 

Interval Nilai Tingkat Kemampuan Keterangan 

80-100 

66-79 

56-65 

40-55 

30-39 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Gagal 

(Arikunto, 2013:246) 

Setelah skor yang didapat, maka dilakukan perhitungan untuk siswa berdasarkan 

dua aspek yang akan dijadikan indikator penilaian, yaitu hafalan urutan gerak dan 

ketepatan gerak dengan musik dengan pemberian skor yang sudah ditentukan 

pada tabel lembar pengamatan tes praktik yang memiliki skor maksimal 10. 

Selanjutnya setelah skor siswa diperoleh maka diolah menjadi nilai dengan rumus 

berikut: 

N =
              

             
  x skor ideal 

3.1.2.4 Nontest 

Teknik nontest digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang aktivitas 

siswi dalam pembelajaran tari muli siger dan aktivitas guru dalam mengajar di 

kelas dengan penggunaan model kooperatif tipe talking stick. Untuk memperoleh 

data tentang penggunaan model kooperatif tipe talking stick pada pembelajaran 

tari muli siger yang diamati pada lembar pengamatan aktivitas siswa, sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.3  Lembar Penilaian Aktivitas Siswa 

No Aspek Indikator Skor Keterangan 

Skor 

Maksimum 

1 

Visual 

Activities 

semua siswa 

memperhatikan saat 

guru menjelaskan 

materi 

5 Baik Sekali 

 

 

 

5 

siswa yang 

memperhatikan guru 

pada saat  proses 

belajar tari  ada 27-

36 siswa 

4 Baik 

siswa yang 

memperhatikan guru 

pada saat  proses 

belajar tari  ada 18-

26 siswa 

3 Cukup 

siswa yang 

memperhatikan guru 

pada saat  proses 

belajar tari  ada 9-17 

siswa 

2 Kurang 

siswa yang 

memperhatikan guru 

pada saat  proses 

belajar tari  ada 0-8 

siswa 

1 Gagal 

2 

Listening 

Activities 

Semua siswa 

mendengarkan guru 

pada saat proses 

pembelajaran tari 

5 Baik Sekali 

 

 

 

5 

Siswa yang 

mendengarkan guru 

pada saat proses 

pembelajaran tari ada 

27-36 siswa 

4 Baik 

Siswa yang 

mendengarkan guru 

pada saat proses 

pembelajaran tari ada 

18-26 siswa 

3 Cukup 
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Siswa yang 

mendengarkan guru 

pada saat proses 

pembelajaran tari ada 

9-17 siswa 

2 Kurang 

Siswa yang 

mendengarkan guru 

pada saat proses 

pembelajaran tari ada 

0-8 siswa 

1 Gagal 

3 

Motoric 

Activities 

semua siswa yang 

mendapat giliran 

pada stik mampu 

mempresentasikan 

hasil belajarnya 

5 Baik Sekali 

 

 

 

 

 

5 

Siswa yang mampu 

mempresentasikan 

hasil belajarnya 

ketika mendapat 

giliran stik 27-36 

siswa 

4 Baik 

siswa yang mampu 

mempresentasikan 

hasil belajarnya 

ketika mendapat 

giliran stik 18-26 

siswa 

3 Cukup 

siswa yang mampu 

mempresentasikan 

hasil belajarnya 

ketika mendapat 

giliran stik 9-17 

siswa 

2 Kurang 

siswa yang mampu 

mempresentasikan 

hasil belajarnya 

ketika mendapat 

giliran stik 0-8siswa 

1 Gagal 

4 

Emotional 

Activities 

Semua siswa berani 

maju untuk 

melakukan gerak tari 

Muli siger ketika 

mendapat giliran stik 

pada saat proses 

pembelajaran tari 

5 Baik Sekali 
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Siswa yang berani 

maju untuk 

melakukan gerak tari 

Muli siger ketika 

mendapat giliran stik 

pada saat proses 

pembelajaran tari 27-

36 siswa 

4 Baik 

 

 

 

5 

Siswa yang berani 

maju untuk 

melakukan gerak tari 

Muli siger ketika 

mendapat giliran stik 

pada saat proses 

pembelajaran tari 18-

26  siswa 

3 Cukup 

Siswa yang berani 

maju untuk 

melakukan gerak tari 

Muli siger ketika 

mendapat giliran stik 

pada saat proses 

pembelajaran tari 9-

17 siswa 

2 Kurang 

Siswa yang berani 

maju untuk 

melakukan gerak tari 

Muli siger ketika 

mendapat giliran stik 

pada saat proses 

pembelajaran tari 0-8 

siswa 

1 Gagal 

Total Skor Maksimum 20 

 

 Setelah skor aktivitas siswa didapat, maka dilakukan perhitungan untuk 

mengetahui nilai aktivitas berdasarkan empat aspek yang akan dijadikan indikator 

penilaian aktivitas siswa yaitu visual activities, listening activities,motoric 

activities,  emotional activities pada saat proses pembelajaran dikelas dengan 

pemberian skor yang sudah ditentukan pada tabel, yaitu lembar penilaian aktivitas 
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siswa yang memiliki skor maksimum 20. Selanjutnya setelah skor aktivitas siswa 

diperoleh maka diolah menjadi nilai dengan rumus berikut: 

N = 
              

             
 x skor ideal 

 Lembar pengamatan aktivitas guru digunakan untuk mengecek dan 

melihat kegiatan guru di dalam kelas. Guru berperan aktif dalam penggunaan 

model kooperatif tipe talking stick pada pembelajaran tari muli siger. 

Tabel 3.4 Lembar Pengamatan aktivitas Guru Menggunakan Model 

Kooperatif Tipe Talking Stick Oleh Guru 

No Aspek Penilaian 

Pertemuan  

P1 P2 P3 P4 P5 

1 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran      

2 
Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 5 

orang 

     

3 

Guru menyiapkan tongkat yang panjangnya 20 

cm 

     

4 

Guru menyampaikan materi pokok ragam gerak 

tari  Muli Siger,dengan mempraktikan ragam 

gerak pungu ngelik kanan dan kiri, ngelik mit 

kanan dan  kiri1,  

     

5 
Siswa berdiskusi membahas masalah yang 

terdapat dalam wacana 

     

6 
Guru mempersilahkan anggota kelompok untuk 

menutup isi bacaan 

     

7 Guru mengambil tongkat dan memberikan      
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kepada salah satu anggota kelompok, lalu guru 

memberi pertanyaan dan yang memegang 

tongkat menjawabnya 

8 

Siswa lain boleh membantu menjawab 

pertanyaan jika anggota kelompoknya tidak dapat 

menjawab pertanyaan 

     

9 

Guru membuat kesimpulan dan melakukan 

evaluasi baik individu maupun kelompok dan 

setelah itu menutup pelajaran 

     

 

Keterangan: 

P1 = Pertemuan pertama   P4 = Pertemuan keempat 

P2 = Pertemuan kedua   P5 = Pertemuan kelima 

P3 = Pertemuan ketiga   P6 = Pertemuan keenam 

Instrumen ini digunakan untuk mengamati aktivitas yang dilakukan guru 

pada saat sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung tiap pertemuan. Apabila 

telah dilakukan maka kolom-kolom ini akan diberi tanda check list sebagai 

penanda.  

3.2 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Hal ini dikarenakan 

pada penelitian pengambilan data, observasi dan wawancara dilakukan oleh 

peneliti itu sendiri. Dalam intrumen penelitian digunakan panduan observasi, 

panduan dokumentasi, catatan harian, tes praktik, dan nontest. 

1. Panduan Observasi 

Lembar pengamatan (observasi) digunakan peneliti pada saat pengamatan 

tentang apa saja yang dilihat dan diamati secara langsung 



44 
 

2. Panduan Pencatatan Lapangan 

Panduan pencatatan lapangan berisi catatan harian yang akan 

memudahkan peneliti untuk terus mengikuti arah perkembangan kegiatan 

penelitiannya untuk memperoleh gambaran bagaimana rencana penelitian 

dengan perolehan data yang dikumpulkan 

3. Panduan Dokumentasi 

Panduan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

memfoto catatan resmi, dan catatan harian yang menggunakan alat berupa 

kamera foto 

4. Lembar Pengamatan Tes Praktik 

Lembar pengamatan tes praktik digunakan untuk memperoleh data 

terhadap hasil belajar tari muli siger dengan menggunakan model 

kooperatif tipe talking stick . lembar tes praktik yang digunakan 

intstrumen yang berupa aspek-aspek penilaian yang sudah ditentukan. 

5. Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang 

aktivitas siswa dalam pembelajaran tari muli siger melalui penggunaan 

model kooperatif tipe talking stick. 

3.3 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif didasarkan pada 

pendekatan yang digunakan. Hasil analisis disusun untuk mendeskripsikan 

pembelajaran tari muli siger dengan menggunakan model kooperatif tipe talking 

stick pada kelas VII C di SMP Xaverius Metro. 
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3.3.1 Reduksi Data 

Reduksi data yang dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mengamati proses pembelajaran tari muli siger menggunakan model 

kooperatif tipe talking stick pada kelas VII C di SMP Xaverius Metro 

2. Mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran tari muli siger 

dengan model kooperatif tipe talking stick 

3. Mengamati aktivitas guru dan siswa serta kondisi yang terjadi pada 

pelaksanaan pembelajaran setiap pertemuan  

4. Menganalisis hasil tes tari muli siger dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe talking stick  yang dianalisis menggunakan 

lembar pengamatan tes praktik siswa yang dilakukan oleh guru dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

N = 
              

             
 x skor ideal 

 

Menentukan nilai hasil tes praktik yang dilakukan oleh guru kemudian 

diakumulasikan, selanjutnya diukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran tari 

muli siger menggunakan tolak ukur sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Penentuan Patokan Untuk Nilai Skala Lima 

Interval Nilai Tingkat Kemampuan Keterangan 

80-100 

66-79 

56-65 

40-55 

30-39 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Gagal 

(Arikunto, 2013:246) 

3.3.2 Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian pembelajaran tari muli siger dengan 

menggunakan model kooperatif tipe talking stick  ini dilaksanakan pada tiap 

pertemuan. Peneliti melaksanakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat 

berupa deskripsi pembelajaran siswa tentang tari muli siger menggunakan model 

kooperatif tipe talking stick dan bagan, gunanya untuk memudahkan peneliti 

untuk memahami apa yang terjadi pada setiap proses pembelajaran yang sedang 

dilaksanakan.. Hasil pembelajaran dapat dilihat menggunakan lembar pengamatan 

tes praktik dengan aspek hafalan urutan gerak. 

3.3.3 Penarikan simpulan 

Langkah ketiga analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan simpulan. Pada 

langkah ini peneliti menarik simpulan dari hasil penyajian data pembelajaran tari 

muli siger menggunakan model kooperatif tipe talking stick. Rangkuman berisi 

deskripsi hasil belajar siswa tentang tari muli siger menggunakan model 

kooperatif tipe talking stick pada kelas VII C di SMP Xaverius Metro. 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran tari muli siger menggunakan model 

kooperatif tipe talking stick di SMP Xaverius Metro diikuti oleh siswa kelas VII C 

dapat dilaksanakan dengan baik, namun, terdapat beberapa hal yang muncul pada 

saat proses pembelajaran yang pertama tidak semua langkah pelaksanaan model 

kooperatif tipe talking stick dilaksanakan seluruhnya, yang dalam teori terdapat 9 

langkah pelaksanaan namun yang terlaksana hanya 7 langkah pelaksanaan, kedua 

pemilihan materi belajar yang kurang selektif, dikarenakan alokasi waktu yang 

tidak efektif. Dari kedua hal yang muncul ini menyebabkan terjadinya perbedaan 

antara hasil yang diinginkan dengan kenyataan. Alokasi waktu yang tidak efektif 

dikarenakan pada pembelajaran seni budaya dibagi menjadi 4 sub bagian, yaitu 

seni tari, seni rupa, seni musik, dan seni drama. Materi ke 4 sub bagian tersebut 

harus selesai dalam jangka waktu 2 semester. Sehararusnya guru harus lebih 

selektif dan cermat dalam memilih materi belajar. Materi tari muli siger kurang 

efektif apabila dipakai dalam proses pembelajaran yang hanya 6 kali pertemuan, 

karena siswa akan merasa kesulitan dalam memahami gerak tariannya. Ketiga 

pada proses pembelajaran praktik guru dan siswa tidak menggunakan 
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pakaian praktik dikarenakan cukup menyita waktu apabila berganti pakaian 

terlebih dahulu.  

Pada proses pelaksanaan  model kooperatif tipe talking stick  guru sedikit 

mengubah langkah-langkah pelaksanaannya yaitu dengan membentuk satu 

kelompok besar yang terdiri dari jumlah siswa satu kelas, yang seharusnya 

membentuk beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa dalam satu 

kelompok, lalu dalam pelaksanaannya perputaran tongkat dari satu siswa ke siswa 

lain dilaksanakan dengan hitungan yang seharusnya menggunakan iringan musik, 

namun tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan model ini tetap berjalan 

dengan baik, yaitu menguji kesiapan siswa, melatih siswa membaca dan 

memahami materi dengan cepat dan supaya siswa lebih giat belajar, namun siswa 

terlihat gelisah dan khawatir ketika tongkat akan tiba pada gilirannya. 

Hasil belajar siswa berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran tari muli siger menggunakan model kooperatif 

tipe talking stick pada kelas VII C di SMP Xaverius Metro berdasarkan aspek 

penilaian hafalan urutan gerak yang sudah dipelajari memperoleh kriteria baik 

sekali, dapat dilihat dari lembar pengamatan tes praktik dengan rata-rata nilai 88. 

Namun masih ada beberapa materi gerak yang belum dipelajari, dan tidak 

mempraktikkan tari muli siger dengan iringan musik 

5.2. Saran 

1. Bagi guru mata pelajaran seni budaya pada materi seni tari agar dapat 

menggunakan model pembelajaran dan materi pembelajaran yang bervariatif 

dalam proses pembelajaran supaya model pembelajaran dan materi pembelajaran 

dapat tersampaikan dengan lebih baik. Apabila sekolah tidak menyediakan 
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fasilitas penunjang belajar yang baik dari segi tempat maupun media 

pembelajarannya, agar siswa lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran.  

2. Siswa diharapkan lebih serius dan bersemangat dalam pembelajaran tari agar 

memperoleh hasil yang maksimal 

3. Bagi sekolah dapat lebih meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran agar 

hasil yang diperoleh lebih maksimal dan menyelenggarakan pelatihan yang 

bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk guru guna memperluas wawasan guru 

mengenai model dan metode pembelajaran. 

4. Bagi guru agar lebih memperhatikan alokasi waktu untuk proses pembelajaran 

agar materi pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dengan alokasi waktu 

yang lebih efisien. 
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