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ABSTRAK

PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL DALAM PEMBELAJARAN
TARI BEDANA DI SMA YP UNILA BANDAR LAMPUNG

Oleh

FIQRAL IFTHAHUL PAHLA NOVRIZA

Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana proses dan hasil pembelajaran
menggunakan media audio-visual. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
proses dan hasil pembelajaran menggunakan media audio visual dalam
pembelajaran tari Bedana. Teori yang digunakan yaitu media audio visual. Jenis
penelitian ini yaitu kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik yang
digunakan untuk mengumpulkan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi
dan tes praktik. Sumber data adalah guru dan 38 siswa. Instrumen penilaian tes
praktik meliputi tiga aspek yaitu wiraga, wirama, wirasa. Analisis data yaitu
reduksi, penyajian data, dan kesimpulan. Langkah-langkah kegiatan pada proses
pembelajaran tari Bedana di SMA YP Unila Bandar Lampung yaitu guru
mengkondisikan ruang kelas dan siswa berdoa kemudian guru mengabsen
kehadiran siswa dan memulai materi pembelajaran tari Bedana dengan
menggunakan media audio-visual, guru terlebih dahulu menjelaskan sejarah
tentang tari Bedana kemudian guru memberitahu ragam gerak dan hitungan tari
Bedana sesuai dengan video, siswa dituntut untuk aktif dan paham dengan materi
yang diajarkan. Lalu guru menginstruksikan kepada seluruh siswa untuk
mempraktikan tari Bedana sesuai dengan video dan musik iringan, siswa dibagi
menjadi kelompok kecil, kemudian guru mengevaluasi seluruh pembelajaran.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembelajaran tari Bedana
menggunakan media audio-visual hasil rata-rata 63 dalam kategori cukup. Tes
praktik pada pertemuan akhir menggunakan wiraga, wirama, wirasa, rata-rata
mendapatkan nilai 72 dengan kategori baik. Dalam hal ini penggunaan media
audio-visual dalam pembelajaran tari Bedana di SMA YP Unila Bandar Lampung
dikatakan belum memenuhi syarat dalam pembelajaran khususnya kelas X IPS 1.
Temuan pada penelitian ini, guru masih menggunakan metode demonstrasi dan
belum adanya ruang khusus praktik tari.

Kata Kunci: Tari Bedana, Media Audio-Visual, Pembelajaran



ABSTRACT

THE USE OF AUDIO VISUAL MEDIA IN DANCE LEARNING IN SMA YP BEDANA
UNILA BANDAR LAMPUNG

By

FIQRAL IFTHAHUL PAHLA NOVRIZA

This study formulated the problem of how the learning process and results using audio-visual
media. This study aimed to describe the process and learning outcomes using audio-visual media
in teaching Bedana dance. Theory that was used is audio-visual media. This research used
qualitative that generated descriptive. Technique that was used to collect the data, namely:
observation, interviews, documentation and testing practices. The data source was a teacher and
38 students. The assessment instrument practice test covers three aspects: wiraga, wirama,
wirasa. The data analysis of reduction, data presentation, and conclusion. Operational measures
in the process of learning Bedana dance in SMA YP Unila Bandar Lampung is teacher
conditioned classrooms and students pray then teachers roll student attendance and start learning
material Bedana dance using audio-visual media. First, teacher explains the history of Bedana
dance later the teacher told the count range of motion and Bedana dance accordance with video,
students are required to actively and understand the material that is is given by the teacher. Then
the teacher instructed all the students to practice in accordance with video Bedana dance and
musical accompaniment, students are divided into small groups, then teachers evaluate all
learning. Research shows that the implementation of learning dance Bedana using audio-visual
media the results of an average of 66 in both categories. Practic test at the end of the meeting
using wiraga, wirama, wirasa, the average scores 72 in both categories. From in this case the use
of audio-visual for practice Bedana dance in SMA YP Unila Bandar Lampung is not suitable as
speasialy for X IPS 1, in this case is research by the teacher is still use a demonstration and there
is no dance room for dance practic.

Keywords: Dance Bedana, Audio-Visual Media, Learning
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya mengembangkan sumber

daya manusia dilingkungannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik (2014:3)

bahwa “pendidikan merupakan suatu proses untuk mempengaruhi peserta didik agar

mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya”. Pendidikan

memiliki peranan untuk membangun perubahan dalam diri individu yang

memungkinkan dirinya berfungsi secara menyeluruh dalam kehidupan

bermasyarakat. Pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk karakter individu

agar dapat memiliki pengetahuan yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan

sehari-hari.

Pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan yang di dalamnya terdapat

proses interaksi antara siswa dengan pendidik yang saling berkaitan dan tersusun

dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran menciptakan kondisi agar terjadi

kegiatan proses belajar mengajar antara guru dengan siswa. Kegiatan belajar

mengajar memerlukan adanya sumber-sumber belajar. Sumber-sumber belajar

meliputi sumber berupa data, media, orang atau benda yang dapat digunakan untuk

memberi fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar.



2

Sumber-sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran merupakan proses

komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi sehingga

dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian peserta didik. Dalam

proses pembelajaran, pengembangan materi atau bahan ajar dapat dilakukan melalui

berbagai cara, salah satunya adalah pengembangan bahan ajar dengan optimalisasi

dan penggunaan media. Media yang digunakan untuk memperlancar komunikasi

dalam proses pembelajaran sering disebut sebagai media pembelajaran.

Media pembelajaran merupakan sarana penunjang dalam kegiatan

pembelajaran, media merupakan alat yang digunakan untuk memberikan perangsang

bagi siswa agar terjadi proses belajar dimana media dapat dilihat, didengar, dan

dipraktikan. Penggunaan media dalam pembelajaran selain dapat menunjang kegiatan

pembelajaran, juga akan menghasilkan kualitas sumber belajar yang baik bagi peserta

didik. Penggunaan media dalam pembelajaran tidak akan terkesan membosankan bagi

siswa, karena siswa tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru tetapi dengan

menggunakan media pembelajaran siswa akan lebih tertarik dengan pelajaran yang

disampaikan.

Salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran adalah media audio-

visual. Media audio-visual merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar dan

dapat dilihat. Media audio-visual dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran

yang berfungsi memperjelas atau mempermudah siswa dalam memahami bahasan

yang sedang dipelajari. Disamping itu, media dapat memperkuat kecintaan dan

apresiasi siswa terhadap ilmu pengetahuan.
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Salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan menggunakan media audio-

visual adalah pembelajaran seni tari. Media audio-visual sangat erat kaitannya jika

diterapkan dalam pembelajaran seni tari, dengan menggunakan media audio-visual

dapat merangsang keterampilam menari siswa. Pembelajaran seni tari dengan

menggunakan media audio-visual akan mempermudah siswa untuk menyaksikan dan

mendengar secara langsung materi yang akan dipelajari. Salah satu tarian yang dapat

dipelajari menggunakan media  audio-visual adalah tari Bedana. Tari Bedana

merupakan tari traditional kerakyatan daerah Lampung yang mencerminkan tata

kehidupan masyarakat Lampung sebagai perwujudan simbol adat istiadat, agama

etika yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Tari Bedana juga merupakan

tari tradisional yang menggambarkan tentang kehidupan pergaulan muda-mudi

Lampung.

Dalam proses pembelajaran seni tari di SMA YP Unila Bandar Lampung

sebelumnya menggunakan metode demonstrasi, yaitu guru memberikan contoh gerak

kepada siswa kemudian guru mempraktekannya didepan siswa. Akan tetapi,

pembelajaran yang disampaikan tersebut secara keseluruhan belum dapat dipahami

dan dimengerti oleh seluruh siswa. Hal tersebut dikarenakan tidak semua siswa

menaruh perhatian yang penuh terhadap apa yang disampaikan dan dipraktekan oleh

guru tersebut, sehingga hasil belajar, apresiasi, dan kreatifitas tari para siswa kurang

memuaskan. Menghadapi permasalahan tersebut, guru seni budaya kemudian

berinisiatif untuk menerapkan pembelajaran seni tari menggunakan media audio-

visual. Hal ini didukung dengan fasilitas yang dimiliki oleh SMA YP Unila Bandar
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Lampung. SMA YP Unila Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah unggulan

yang memiliki kelengkapan sarana prasarana sekolah yang mendukung kegiatan

pembelajaran. Sarana prasarana tersebut terdiri dari media LCD, Laptop, Speaker,

dan Kaset VCD tari sehingga dapat mendukung jalannya pembelajaran seni tari.

Penerapan media audio visual ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan siswa.

Alasan peneliti memilih sekolah ini sebagai lokasi penelitian karena, sekolah ini

merupakan salah satu dari beberapa sekolah unggulan yang memiliki fasilitas dan

sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran seni tari. Disamping itu,

beberapa siswa memiliki prestasi yang baik dibidang seni tari dengan mempelajari

sendiri tarian dengan menggunakan media audio-visual.

Mengingat betapa pentingnya penggunaan media audio-visual untuk

merangsang kreaktifitas siswa serta mempermudah proses pembelajaran siswa,

penelitian ini dilakukan guna melihat sejauhmana proses penggunaan media audio-

visual dalam pembelajaran seni tari kepada siswa. Urgensi dari penelitian ini adalah,

media audio visual baru diterapkan dalam pembelajaran tari Bedana pada semester ini

karena sebelumnya guru hanya menggunakan metode demonstrasi serta sarana media

belum memadai untuk pembelajaran di SMA YP Unila Bandar Lampung. Untuk itu

dengan meneliti penggunaan media audio-visual dalam pembelajaran seni tari akan

mengetahui seberapa besar peran media dalam pembelajaran, dan juga memberikan

masukan positif bagi perbaikan kemampuan siswa dalam mempelajari tari Bedana,

namun jika tidak ditelaah lebih dalam maka pembelajaran tari Bedana dikhawatirkan
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akan menimbulkan kesulitan bagi siswa dalam pembelajaran tari Bedana tanpa

adanya audio-visual. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul

“Penggunaan media audio-visual dalam pembelajaran tari Bedana di SMA YP

UNILA Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pembelajaran tari Bedana menggunakan media audio-visual

di SMA YP Unila Bandar Lampung ?

2. Bagaimana hasil pembelajaran tari Bedana menggunaan media audio-visual di

SMA YP Unila Bandar Lampung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini

bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran tari Bedana menggunakan media audio-

visual di SMA YP Unila Bandar Lampung.

2. Mendeskripsikan hasil pebelajaran Tari Bedana menggunakan media audio-

visual di SMA YP Unila Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:

1. Siswa

Bagi siswa dapat mengembangkan pemahaman konsep pembelajaran yang
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diberikan guru sehingga pada hasil akhirnya, siswa memperoleh hasil belajar

yang baik dan memuaskan.

2. Guru

Bagi guru, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menerapkan

pembelajaran tari Bedana menggunakan media audio-visual.

3. Sekolah

Bagi sekolah dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan

pembelajaran seni tari menggunakan media audio-visual.

4. Mahasiswa Seni Tari

Bagi mahasiswa seni tari dapat dijadikan bahan referensi dalam

mengembangkan pembelajaran tari Bedana menggunakan media audio-visual.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup subjek penelitian, objek

penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian.

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari Bedana menggunakan

media audio-visual di SMA YP Unila Bandar Lampung.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 1 di SMA YP Unila Bandar

Lampung yang berjumlah 38 siswa dan guru

3. Lokasi Penelitian
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Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini bertempat di SMA YP Unila Bandar

Lampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakna pada tanggal 4 Februari, yaitu pada semester genap

tahun pelajaran 2015/2016.

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No Tanggal Aktivitas

1. 4 Januari 2016 Pengamatan pembelajaran pertemuan pertama

2. 11 Januari 2016 Mempelajari dua ragam gerak tari Bedana

3. 18 Januari 2016 Mempelajari dua ragam gerak tari Bedana

4. 25 Januari 2016 Mempelajari dua ragam gerak tari Bedana

5. 3 Maret 2016 Mempelajari dua ragam gerak tari Bedana

6. 10 Maret 2016
Mempelajari satu ragam gerak tari Bedana
dan seluruh ragam gerak yang dipelajari
sebelumnya

7. 17 Maret 2016
Proses pembelajaran melakukan sembilan
ragam gerak secara bersama-sama

8 24 Maret 2016 Evaluasi seluruh ragam gerak yang dipelajari
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relavan dengan penelitian ini yaitu penelitian mengenai

penggunaan media video pada pembelajaran tari Sigeh Pengunten yang ditulis

oleh novita hendra trisna wati dengan judul penggunaan media audio-visual pada

pembelajaran tari Sigeh Pengunten kelas IV B SD Negeri 1 Bandar Agung tahun

2013. Pada penelitian ini menggunakan metode yang digunakan dalam

pembelajaran yang diteliti yaitu deskriptif kualitatif. Media yang digunakan dalam

pembelajaran dikelas yaitu media audio-visual, materi yang diteliti yaitu Tari

Sigeh Pengunten, proses penelitian hanya 5 kali pertemuan, pembelajaran yang

diteliti merupakan intrakulikuler peneliti hanya menilai proses guru saja, hasil dari

keseluruhan nilai rata rata 57% masuk dalam kategori kurang baik, dengan

penjabaran bentuk gerak 56 % ( cukup), berdasarkan hafalan urutan gerak 72%

(baik) maka dapat disimpulkan pembelajaran menggunakan audio-visual belum

cukup baik untuk digunakan di dalam pembelajaran Sigeh Pengnten tersebut.

Penelitian yang relevan selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran tari

Bedana melalui media audio-visual pada siswa kelas X.1 SMA Negeri 4 Metro

yang ditulis oleh Marlina Zulkarnain pada tahun 2014. Pada penelitian tersebut

membahas mengenai pembelajaran tari Bedana melalui media audio-visual.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan media audio-visual
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dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tari Bedana. Jenis penelitian yang

digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dalam penelitia ini hanya 4 kali pertemuan

saja, pembelajaran bersifat intrakulikuler dan peneliti hanya meneliti gurunya saja

tidak parsitipan atau secara langsung mengajarkan pada siswa dalam

pembelajaran. Siswa yang diteliti 22 orang. Dalam proses pembelajaran guru

menyiapkan kelas, media yang digunakan, siswa dan mengevaluasi peran media

audio-visual dalam pembelajaran ini dimaksudkan agar siswa paham sebelum

mempraktikan langsung dengan menggunakan musik iringan. Pada saat praktik

siswa langsung belajar secara berpasangan. Kemudian guru menilainya, hasil dari

penilaan tes praktik 65 masuk dalam kategori cukup berdasarkan aspek wiraga,

wirama,wirasa sesuai dengan disain penelitian yang digunakan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu, pada

penelitian saat ini lebih difokuskan bagaimana guru menggunakan media audio-

visual dalam pembelajaran tari Bedana dan hasil dari pembelajaran tari Bedana

menggunakan media audio-visual di SMA YP Unila Bandar Lapung., serta

peneitian ini dapat mengetahui apakah pembelajaran yang diteliti dampaknya pada

siswa seperti apa.

2.2 Pembelajaran

Pembelajaran yaitu unsur-unsur yang tersusun yang bertujuan untuk

menunjang belajar siswa agar lebih paham dan mengerti. Unsur-unsur tersebut

meliputi ruang kelas, laboraturium, dan lain-lain. Siswa juga bisa melakukan

kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan cara membaca buku, melihat vidio,

dan sumber-sumber belajar lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh (Hamalik, 2014:
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57) beliau mengatakan Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur

yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang

terlibat dalam sistem pengajaran adalah siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya

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

slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari

ruangan kelas, perlengkapan audio-visual, juga komputer.Sistem pembelajaran

dapat dilaksanakan dengan cara membaca buku, belajar di kelas atau di sekolah,

karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi antara berbagai komponen yang

saling berkaitan, untuk membelajarkan peserta didik.

Setiap pembelajaran pasti bertujuan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam

belajar, siswa dituntut utuk mampu mencapai pembelajaran secara optimal di

dalam sebuah pembelajaran. Terkait dengan bagaimana siswa dapat mencapai

pembelajaran dengan baik, tentunya guru harus mampu merealisasikan

pembelajaran yang diajarkan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dari

pembelajaran yang akan diajarkan. Hamalik, (2014: 76) mengungkapkan bahwa

Kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa,

mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan

apa yang hendak dicapai, dan dikembangkan dan diapresiasi. Berdasarkan mata

ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil- hasil

pendidikan yang diinginkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi para

siswa, dan diaharus mampu menulis dan memilih tujuan-tujuan pendidikan yang

bermakna dan dapat terukur
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Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan,

meniru dan lain sebagainya. Menurut Sadirman (2011: 20) bahwa “proses belajar

pada prinsipnya bertumpu pada struktur kognitif, yakni penataan fakta, konsep

serta prinsip-prinsip, sehingga membentuk satu kesatuan yang memiliki bagi

subjek didik”. Proses belajar terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan

adanya suatu tujuan yang akan dicapai. Hamalik (2014: 73) mengungkapkan

“tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar menunjukkan bahwa siswa telah

melakukan perbuatan belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan

dan sikap-sikap yang baru, yang diharapkan tercapai”. Pembelajaran sebagai

usaha untuk memperoleh perubahan perilaku, hal ini mengandung makna bahwa

ciri utama proses pembelajaran yaitu adanya perubahan perilaku dalam diri

peserta didik, yang artinya siswa bisa menambah daya fikir untuk melakukan

sesuatu.

2.3 Media Pembelajaran

Media berasal dari kata “medius” yang artinya tengah, perantara atau

pengantar. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan

pesan (Bovee dalam Rusman, 2012: 60). Media adalah penghantar pesan dari

pengirim kepenerima pesan, dengan demikian media merupakan wahana penyalur

informasi belajar atau penyalur pesan. Media salah satu alat komunikasi dalam

penyampaian pesan tentunya sangat bermanfaat jika diimplementasikan kedalam

proses pembelajaran, media yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut

disebut sebagai media pembelajaran.
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Pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai

alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap memproses atau

menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media juga dapat diartikan

sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat

terdorong terlibat proses pembelajaran, dapat dirumuskan bahwa media adalah

segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat

merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa

(Angkowo dkk, 2007: 10-11).

Alat atau bentuk stimulus yang berfungsi untuk menyampaikan pesan

pembelajaran merupakan media pembelajaran. Bentuk-bentuk stimulus bisa

dipergunakan sebagai media diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia,

realita, gambar bergerak atau tidak, tulisan, dan suara yang direkam. Peranan

media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun

nonfisik yang sengaja digunakan sebagai perantara guru dan siswa dalam

memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Peranan media

pembelajaran sangat diperlukan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Melalui

media pembelajaran hal yang bersifat abstrak akan menjadi lebih kongkret. Media

pembelajaran memiliki fungsi dan peranan yaitu :

1. Menangkap suatu objek peristiwa-peristiwa tertentu.

Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang langka dapat diabadikan dengan

foto, film atau direkam melalui vidio atau audio, kemudian peristiwa itu dapat

disimpan dan dapat digunakan manakala diperlukan.
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2. Memanupulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Melalui media

pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak

menjadi kongkret sehingga mudah dipahami.

3. Menambah gairah dan motivasi belajar siswa.

Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga

perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat (Sanjaya,

2012: 70-72).

Dahulu ketika teknologi khususnya teknologi informasi belum

berkembang seperti sekarang ini, ketika ilmu pengetahuan belum seperti sekarang

ini, proses pembelajaran biasanya berlangsung pada tempat dan waktu tertentu

(Sanjaya, 2012: 61).

2.3.1 Jenis Media Pembelajaran

Jenis media dalam pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses

pengajaran yaitu pertama, media grafis seperti gambar, foto, dan grafik, bagan

atau diagram, poster kartun dan lain-lain media grafis sering disebut media dua

dimensi. Kedua, media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model

padat (solid model), model penampang model susun, model kerja diorama dan

lain-lain. Ketiga , media proyeksi seperti slide, film stips, film, penggunaan OHP ,

dan lain-lain. Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran

(Sudjana dan Rivai, 2013: 3-4). Menggunakan media seharusnya kita ketahui

terlebih dahulu jenisnya, ada pula yang memisahkan jenis media sebegai berikut :
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1. Media grafis

Termaksud didalam media visual, yakni pesan yang akan disampaikan

dituangkan kedalam simbol-simbol komunikasi visual (menyangkut indera

penglihatan). Media grafis ini meliputi: gambar atau foto, sketsa, diagram,

bagan, grafik, kartun, poster, peta atau globe, papan panel, dan papan bulletin.

2. Media audio

Media jenis ini berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang di

sampaikan disampaikan dituangkan kedalam lambang-lambang auditif, baik

verbal (kata-kata atau bahasa lisan) maupun nonverbal.Media audio meliputi

radio, alat perekam pita mengetik (tape recorder), piringan hitam, dan

laboratorium bahasa.

3. Media proyeksi diam

Media jenis ini mempunyai persamaan dengan media grafis dalam arti

menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Perbedaannya, media grafis dapat

secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang

bersangkutan.Sedangkan pada media proyeksi diam, pesan tersebut harus

diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh sasaran. Yang

termaksud media proyeksi diam antara lain film bingkai, film rangkai,

overhead proyektor (transparasi), tranvisi, dan opaque projector (proyektor

tak tembus cahaya).

2.4 Media Audio-Visual

Media bentuk jamak dari perantara (medium), merupakan sarana

komunikasi. Berasal dari bahasa latin medium (“antara”), istilah ini menunjukan
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pada apa saja yang membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah

penerima (Smaldino dkk, 2011: 7). Media Audio mencakup apa saja yang anda

bisa dengar, suara orang, musik, suara mekanis (deru mesin mobil) suara berisik,

dan sebagainya. Suara-suara tersebut bisa langsung terdengar atau direkam.

Dalam kehidupan sehari hari komunikasi yang bersifat auditif sangat

mendominasi kehidupan manusia. Pengertian audio untuk pengajar, dimaksudkan

sebagai bahan  yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara atau

pengiring suara), yang merangsang fikiran, perasaan perhatian dan kemauan

siswa, sehingga terjadi proses belajar mengajar (Sudjana dan Rivai, 2013: 129).

Media visual perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam

proses belajar. Media visual dapat dapat memperlancar pemahaman dan

memperkuat ingatan. Visual juga dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat

memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata (Azhar

Arsyad, 2011: 91).

Media audio-visual pada umumnya adalah media yang tergabung dari audio

dan visual artinya antara suara (pendengaran) dan penglihatan yang dibentuk atau

dirangkai guna mempermudah dalam melakukan pengelolaan informasi. Dalam

pembelajaran di sekolah saat ini biasanya menggunakan media audio-visual dalam

bentuk proyeksi, LCD.

Berkenaan dengan pengolahan media “fungsi media secara teknis sebagai

sumber belajar, dalam kalimat sumber belajar ini tersirat makna keaktifan yakni

sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain” menurut Yudhi Munadi,

(2013: 37). Dalam proses belajar mengajar media memang sangat diperlukan.
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sama halnya dengan pendapat Azhar Arsyad, 2011 mengatakan bahwa “fungsi

utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut

mempengaruhi kondisi lingkungan belajar yang di tata dan diciptakan oleh guru”.

Manfaat dari media audio-visual dalam pembelajaran yaitu menyampaikan

pelajaran yang melihat atau mendengar penyajian melalui  media menerima pesan

yang sama, pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai

penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan.

Pembelajaran juga lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-

prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, dan

penguatan. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-

pesan dan isi pembelajaran dalam jumlah yang cukup banyak yang

kemungkinannya dapat diserap oleh siswa nyata.

Penggunaan media sendiri sudah banyak digunakan dalam pembelajaran

diera modern ini, dalam proses pembelajaran dikelas audio-visual diharapkan agar

dapat mempermudah siswa memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru

khususnya seni budaya. Adapun kelebihan dan kekurangan yang biasanya terjadi

pada media audio-visual dalam penggunaanya seperti yang dikatakan oleh

Angkowo dan Kosasih (2007:19).

a. Baik untuk semua yang sedang belajar dengan mendengar dan melihat

b. Bisa menampilkan gambar dan grafik atau diagram

c. Bisa dipergunakan dirumah diluar kelas maupun dalam perjalanan dalam

kendaraan
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d. Bisa diperlambat dan diulang

e. Dapat dipergunakan tidak hanya satu orang

f. Dapat dipergunakan sebagai umpan balik

Adapun kelemahan-kelemahan dari media pembelajaran  dengan audio-

visual  yaitu :

a. Sering dianggap sebagai hiburan tv

b. Kegiatan yang pasif hanya berdiam diri melihat saja

c. Menggunakan audio visual berarti menggnakan dua unit alat yaitu monitor

tv dan speker yang dilakukan d dalam pembelajaran

d. Harga lebih mahal dibanding dengan tape

e. Tidak bisa melihat secara cepat isi video, atau mengulangi lagi melihat

secara cepat bagian-bagian yang sudah tayang dan terlewat.

Media audio-visual memang memiliki kekurangan dan kelebihan namun

untuk menunjang agar pembelajaran lebih baik di SMA YP Unila ini maka guru

menggunakan media audio-visual agar siswa langsung melihat bentuk dan juga

musik yan digunakan dalam pembelajaran tari Bedana. Media audio-visual yang

digunakan di SMA YP Unila ini berupa LCD dan sound sistem serta laptop

sebagai perangkat dalam pembelajaran dikelas dalam mata pelajaran tari Bedana.

2.4.1 Karakteristik Media audio-visual

Bahwasannya hal yang terpenting agar film atau vidio maupun audio yang

dibuat dapat memeberikan efek yang kuat terhadap penontonnya terutama

terhadap sikap, maka dipelukan analisis karakteritik yang cermat. Terlihat dari
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indra yang terlibat film adalah alat komunikasi yang sangat membantu proses

pembelajaran yang efektif. Karena apa yang di pandang oleh mata dan didengar

oleh telinga biasanya lebih cepat dan mudah diingat dari pada apa yang hanya

dibaca atau didengarkan saja. Adapun menurut Yudhi Munandi (2013: 116)

Manfaat dan karakteristik lainnya dari media film untuk meningkatkan efisiensi

proses pembelajaran dan keefektivan pembelajaran, diantaranya adalah:

1. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu

2. Mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis

dalam waktu yang singkat

3. Dapat membawa situasi seperti tempat satu ke tempat yang lainnya

4. Dapat diulang agarmendapat kejelasan

5. Pesan yang didapat mudah diingat

6. Mengembangkan pikiran dan pendapat siswa

7. Mengembangkan imajinasi siswa

8. Mengembangkan hal yang abstrak ke realistik.

9. Mempengaruhi emosi seseorang

10. Menjelaskan suatu proses dan dapat menjelaskan suatu keterampilan

11. Semua siswa dapat belajar bersama dengan media yang digunakan baik

yang pandai maupun yang kurang pandai.

12. Menumbuhkan minat dan motivasi siswa

Media dalam suatu pembelajaran semua diperuntukan agar mampu

mengembangkan keefektifan dalam proses pembelajarannya, maka dari itu alat

atau media yang digunakanpun harus dapat memenuhi kriteria dan karakteristik

yang sesuai.
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2.5 Seni Tari

Seni dalam pendidikan pada dasarnya adalah bagaimana seni itu ada dan

dimasukan 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 (Mustika, 2013: 26)

Karena pada dasarnya pendidikan yaitu untuk mengembangkan

kemampuan seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Begitu

pula dengan seni, dalam pendidikian seni sangat dibutuhkan karna untuk

pengetahuan siswa dalam memahami dan melestarikan akar budaya dalam sebuah

pembelajaran.

Tari merupakan salah satu gerak dasar ekspresi, oleh sebab itu gerak

ditemui sebagai ekspresi dari semua pengalaman emosional yang di ekspresikan

lewat medium yang  tidakrasional, yakni gerakan tubuh atau gerakan seluruh

tubuh (Hadi dalam Mustika, 2013: 37).  Tari merupakan ungkapan ekspresi jiwa

yang berbentuk gerakan tubuh. Seni tari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia

yang diungkapkan dalam bentukgerak tubuh yang diperhalus melalui estetika.

Seni tari merupakan gerak tubuh manusia yang terangkai yang berirama sebagai

ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang di dalamnya  terdapat unsur keindahan

gerak, ketepatan irama, dan ekspresi (Mustika, 2013: 22). Dalam tari juga dikenal

dengan wiraga (tubuh), wirama (irama), wirasa (penghayatan), dan wirupa

(wujud).
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Fungsi pendidikan seni tari menuru Hidayat (2005:7-13) dalam 8 ranah

meliputi:

1. Seni tari sebagai media pengenalan fungsi mekanisasi tubuh

Perkembangan peserta didik diperlukan pengenalan tentang fungsi

mekanisme tubuh (sadar akan ruang diri) sehingga peserta didik tidak merasa

asing akan anggota tubuhnya, seperti kaki, tangan, kepala dan Seni tari sebagai

media pembentukan tubuh

Seni tari memungkinkan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang

secara wajar. Pengaktifan diri terhadap sistem mekanisme ragawi dan juga

stamina dimungkinkan agar peserta didik mengalami pertumbuhan yang wajar.

Secara simultan dengan penerapan teknik tari, sehingga peserta didik dapat

mengalami pertumbuhan badan (fisik) yang wajar.

2. Seni tari sebagai media sosialisasi diri

Pengajaran seni tari bukan semata-mata pada kegiatan proses bermain

karena bermain dapat menumbuhkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.

Sehingga tidak hanya memiliki kecerdasan dalam pengertian intelektualitasnya

saja, akan tetapi juga memiliki sejumlah kecerdasan lain yang dapat

dikembangkan, misalnya kecerdasan emisioanal dan kecerdasan kinetik. Tubuh

yang terlatih tataran tertentu memiliki kepekaan ruang dan juga waktu sehingga

sensitifitas ruang dan waktu dapat mengendalikan tenaga.

3. Seni tari sebagai media pengenalan prinsip pengetahuan ilmu pasti-alam

Secara mendasar, ilmu alam didasarkan pada dua hal, yaitu nilai ruang dan

waktu. Keberadaan sebuah benda menurut adanya ruang untuk menempatkan



21

dirinya, sementara untuk mempertahankan masa bendanya dibutuhkan waktu

dengan satuan tertentu. Melalui kegiatan menari dimungkinkan membentuk

kesadaran peserta didik pada kerangka tentang realitas dan sekaligus non realitas,

maka adanya pengajaran seni tari diharapkan dapat membuat siswa memiliki

sensitivitas terhadap realitas.

4. Seni tari sebagai media menumbuhkan kepribadian

Seni tari sebagai kegiatan sosial menempatkan individu dalam kerangka

kebersamaan, dalam kerangka pribadi yang mandiri. Peserta didik selalu di tuntut

mampu mengontrol dirinya, tetapi juga mampu bekerja sama dengan orang lain.

Maka keyakinan akan kemampuan pribadi, dan ketergantungan pada orang lain

dapat dibina secara simultan.

5. Seni tari sebagai media pengenalan karakteristik (perwatakan)

Manusia sebenarnya memiliki bakat duplikasi yaitu menirukan sejumlah

perwatakan, peniruan ini merupakan sebuah makna yang dalam dari sebuah

pernyataan diri atau yang biasa disebut sebagai kualitas pemahaman karakteristik

imitatif, maka seni tari yang di dalamnya terkait dengan aspek imitasi menjadi

sebuah media yang memberikan kesadaran berkelanjutan pada peserta didik,

bahwa meniru adalah sebuah cara belajar, cara memahami sesuatu di luar dirinya.

6. Seni tari sebagai media komunikasi

Seni tari memberikan peluang kepada peserta didik untuk dapat

menyatakan kegembiraan atau perasaan yang dialaminya melalui bahasa ragawi.

Bahasa ragawi dapat mengomunikasikan gagasan-gagasan budaya, nilai-nilai dan

tema-tema pada cerita-cerita yang bersifat naratif atau dramatik. Di samping itu,
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seni tari juga dapat mengomunikasikan segenap rasa (perasaan) dalam batin . Seni

tari sebagai media pemahaman nilai budaya

Upaya agar siswa dapat mengenali nilai budaya tidak cukup hanya dengan

membaca atau diberi penjelasan, tetapi mereka juga dimungkinkan untuk dapat

berpartisipasi dengan cara berperan aktif untuk merasakan secara fisikal atau

melalui empatinya. Seni tari dimungkinkan dapat mengaplikasikan kedalam etika

yang berkembang dalam masyarakat, seperti cara duduk, cara berdiri, berjalan,

menghormati orang lain dan lain sebagainya.

Sebagai pengetahuan agar siswa harus memiliki beberapa fungsi yang

dijelaskan sebelumnya, dimaksudkan agar dalam pembelajaran yang akan

dilakukan nanti harus bisa memiliki kedelapan fungsi tersebut, jadi guru dapat

mentransfer kedelapan fungsi tersebut kedalam pembelajaran tari Bedana dengan

menggunakan audio-visual.

2.5.1 Tari tradisi dan kreasi

Tari tradisi atau traditional adalah tari yang sudah memiliki sejarah

panjang dan masih bertumpu pada adat dan kebiasaan masyarakat pada waktu itu,

sedangkan tari kreasi tari yang dalam pengungkapannya mengandung unsur-unsur

kebebasan (Sukimin dkk, 2014: 78).
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Tari traditional terbagi menjadi dua jenis, yaitu traditional klasik dan

traditional kerakyatan.

1. Tari Traditional Klasik

Merupakan tari yang tumbuh dan berkembang dilingkungan istana. Bahkan,

tari ini sudah memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Contohnya adalah tari

Bedhaya.

2. Tari Traditional Kerakyatan

Merupakan tari yang tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakat

biasanya dengan gerakan yang masih sederhana. Contohnya adalah tari

Dolalak.

Tari modern adalah tari yang tumbuh dan berkembng dizaman sekarang

atau orde baru. Oleh karena itu bentuk gerak, pendukung gerak dan fungsi telah

mengalami perkembangan dari tari yang sebelumnya (Rianawati, 2014: 79). Jadi

tari tradisi dan modern merupakan suatu bentuk karya seni yang di ciptakan

manusia untuk keperluan dan kebutuhannyamasing-masing, dan penciptaanyapun

berbeda, traditional lebih mengarah kepada kebiasaan masyarakat pada zaman

dahulu sedangkan tarian modern  bentuk tarian yang di kreasikan menjadi lebih

baru dan lebih kekinian.

2.5.2 Teknik dasar tari

Teknik tari merupakan metode atau cara latihan tari yang sangat baik dan

efektif, sebagai persiapan fisik disamping itu juga untuk menunjukan

keterampilan gerak dibidang tari, atau untuk mempersiapkan seorang penari,

terutama pada siswa atau mahasiswa. Teknik merupakan anatomi psikologi yang
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mengembangkan gerak dengan tari. Guna teknik adalah untuk melatih jiwa dan

pikiran secara runtut agar dalam mempergunakan tubuh sebagai sarana ekspresi

dan melatih tubuh supaya tunduk atau reponsip terhadap pikiran yang ekspresif

(Mustika, 2013:33). Jadi teknik tari secara umum adalah cara seseorang dalam

menunjukan keterampilannya agar teknik yang digunakannya benar, serta

mempersiapkan fisik/tubuh dengan baik sebelum melakukan teknik tersebut.

Tari Lampung memiliki dasar-dasar gerak tarian yang berbeda-beda dari

setiap daerahnya. Gerak tari Lampung lahir dan berkembang dimana tarian itu

berasal. Namun yang menjadi keunikan dalam tarian Lampung adalah bentuk dan

teknik gerak tarinya. Gerak dasar tari tari Lampung dapat ditentukan dari jenis

tariannya. Apakah tarian tersebut tunggal, berpasangan, maupun tarian kelompok.

Sikap gerak dasar tari Lampung biasanya diambil dari gerak-gerak keseharian

yang ada didalam masyarakat dan juga dari gerak hewan maupun tumbuh-

tumbuhan.

2.6 Tari Bedana

Tari Bedana merupakan kesenian rakyat yang akrab dan bersatu serta

mengandung nilai budaya yang dapat dijadikan cara dalam menginterprestasikan

pergaulan, persahabatan, kasih sayang  yang tulus dan dapat diterima oleh ahli

waris generasi ke generasi (Mustika, 2013: 50). Pendapat lain dari Firmansyah

dkk, (1996:3) mengatakan bahwa, “ tari Bedana merupakan tari tradisionl

kerakyatan daerah Lampung yang mencerminkan tata kehidupan masyarakat

Lampung sebagai perwujudan simbolis adat istiadat, agama, etika yang telah

menyatu dalam kehidupan masyarakat”. Dari kedua pendapat tersebut dapat
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disimpilkan bahwa tari Bedana merupakan kesenian rakyat Lampung yang

mencerminkan tata kehidupan masyarakat baik dari pergaulan, agama, serta adat

istiadat yang ada di daerah Lampung tersebut.

Tari Bedana adalah salah satu jenis seni tari masyarakat suku Lampung,

baik Lampung Pepadun maupun Lampung Sai Batin. Namun, masing-masing

memiliki karakteristik baik dari alat musik yang digunakan maupun gerak tarinya.

Gerak dasar tari Bedana dimulai dengan salam dan diakhiri pula dengan salam

yang mana setiap gerakan dilakukan dengan sopan dan santun disertai dengan

kelembutan yang diibaratkan ketika kaki melangkah tidak membuat kusuttikar

atau karpet yang dipakai sebagai alas mereka menari.

Makna filosofis yang terkandung dari gerak tari Bedana melambangkan

sebagai bentuk dari kepedulian dengan lingkungan, hal ini dapat dilihat dari gerak

awal. Penari mengawali dengan duduk tahtim kemudian memberi salam dan

melangkah mundur dan maju. Langkah dan gerak tari berikutnya memasuki

penyampaian misi dari tari, yaitu ajaran dan nasehat kehidupan yang berasal dari

agama Islam keseluruhan gerak melambangkan falsafah tentang kehidupan dan

berhubungan dengan sang pencipta. Menurut sejarah, tari Bedana ini hidup dan

berkembang didaerah Lampung seiring dengan masuknya agama Islam, maka

tidak mengherankan jika didaerah lain di Indonesia banyak memiliki kesamaan

baik ragam maupun geraknya yang memiliki fungsi yangsama pula yaitu sebagai

tari pergaulan. Dari kesimpulan bahwa tari Bedana merupakan tari traditional,

yang kita ketahui bahwa tari Bedana merupakan tarian yang berkembang dari

kebiasaan-kebiasaan masyarakat Lampung dan mengandung nilai-nilai budaya.
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2.6.1 Sejarah Tari Bedana

Sekilas tentang sejarah tari Bedana yang terdapat di buku Deskripsi Tari

Bedana, 2008 Dinkebudpar UPTD Taman Budaya Lampung, dikatakan bahwa

asal usul tari Bedana yang dibawakan oleh orang arab sekitar pada tahun 1930

yang kemudian mengajarkan pada tiga orang yaitu makruf, amang, kuta serta

selajutnya menyebar luaskan keseluruh persada daerah Lampung. Tari Bedana

adalah tarian yang berakar serta dirasakan sebagai suatu budaya bernafaskan

Islam sebagai simbol-simbol tradisi daerah Lampung yang sangat luas dan tentang

pandangan hidup serta alam lingkungan yang ramah dan terbuka. Dalam

sejarahnya sendiri tari Bedana kesenian rakyat yang akrab serta salah satu nilai

budaya yang dapat dijadikan cara dalam menginterprestasikan sesuatu, seperti

pergaulan, kasih sayang, persaudaraan yang tulus iklas, dari hasil inimaka dapat

diterima didalam masyarakat.

Setelah dilakukan wawancara oleh salah satu pakar seni yang ada di

Lampung yaitu Kemas.A. Helmi, lahir pada 25 januari 1970. Beliau mengatakan

bahwa asal mula tari Bedana memang dari arab atau timur, tari Bedana sendiri

sebenarnya adalah salah satu media dalam penyebaran Islam di Indonesia.

Pandangan orang tentang seorang pedagang yang menyebarkan agama Islam itu

sebenarnya salah, yang benar adalah orang yang menyebarkan agama Islam

sambil berdagang guna untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari itu yang

benar.

Bedana sendiri memang sangat kental dengan nafas Islami dari mulai

musik yang digunakan juga lirik-lirik Lagu yang digunaan merupakan petuah-
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petuah syari’at Islam, dan gerakan yang digunakannyapun bernafaskan Islami

karena selalu dimulai dari kaki kanan dan diakhiri dengan kaki kiri.

Musik yang digunakan yaitu tetabuhan, yang bermaksud untuk

mengumpulkan orang-orang agar terdengar suaranya dengan kuat, kata rebana

sendiri berasal dari kata arab yaitu Rabbana atau Robbana yang artinya Tuhan

(ALLAH). Tarian yang menarikan pada zaman dahulu yaitu laki-laki saja dan

gerakannyapun memang sederhana namun rumit karna tidak berpatokan kecuali

dengan menggunakan kaki kanan dan akhir kaki kiri.

Tari Bedana dalam masyarakat merupakan salah satu puji-pujian yang

ditunjukan untuk sang pencipta pada kala itu, memang tidak dijelaskan tahun

berapa tari Bedana ini masuk ke Indonesia, yang pasti pada saat Islam masuk

melalui samudra pasai. Dengan berkembang zaman tari Bedana kini dijadikan

pembelajaran pada sekolah-sekolah khususnya di Lampung penyederhanaan

gerakannyapun kini mulai dipermudah dan disederhanakan lagi dengan 9 ragam

gerakan baku yang telah diajarkan, mengapa ragam gerak tari Bedana di bakukan

menjadi 9 ragam gerak? Karena disetiap daerah di Lampung memiliki versi tari

Bedana yang berbeda-beda, untuk menyatukan agar tari Bedana ini menjadi satu

kesatuan maka di bakukannya 9 ragam gerak tari Bedana tersebut. Maka di

tetapkannyalah pada tahun 1990 oleh Bapak Sutomo selaku dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Lampung, dengan ketua bidang Ibu Widarti Ali yang di

apresiasikan di Taman Budaya Provinsi Lampung menjadi 9 ragam gerak.

Beliau sendiri mengatakan bahwa mengapa tari Bedana bisa menjadi

pembelajaran disekolah karena nilai-nilai yang terkandung didalam tarian ini
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sangatlah berisi keagamisan dan menuntun kepada kebaikan. Agama Islam

sangatlah luas, agama Islam tidak kaku karena agama Islam sangat memberikan

kaidah-kaidah tentang kebikan. Namun ada sisi negatif dari perkembangan yang

telah dilakukan pada saat ini, yang mana kita tau tari Bedana yang seharusnya

tidak bersentuhan tangan menjadi bersentuhan, yang pakaiannya sederhana

mengandung Islami kini pakiannya berubah sedikit menunjukan bentuk tubuh

bagi wanita, memang pada zaman dahulu hanya pria saja yang menarikan tari

Bedana ini namun tidak menutup kemungkinan tarian ini dibawakan wanita juga

sebagai pembelajaran tadi, namun tetap pada unsur-unsur keIslamannya tidak

melepas keaslian dari tari Bedana pada zaman dahulu.

Maka dari itu sejarahpun harus di ketahuai terlebih dahulu kepada

masyarakat agar mengerti makna yang terkandung didalam sebuah tarian, juga

untuk para penata tari diLampungpun seharusnya mengetahuai sejarah tarian ini

terlebih dahulu agar murid-murid yang diajarkan tidak terjerumus dan mengetahui

sejarah tarian tersebut.

Menurut pendapat Ajudi wijaya tari Bedana merupakan tarian tradisi

daerah Lampung yang berkembang didaerah pesisir , musik sendiri berirama

ritmis dan dinamis, awal mula Bedana masuk oeh pendakwah oleh wali Allah

yaitu wali songo yang fokus didaerah jawa 1433-1470 namun penyebarannya

keseluruh nusantara, zapn atau al-zapn dalam bahasa arab artinya menari maka

dibeberapa wilayah ada yang menyebut tari zapin, berbeda dengan Bedana yang

hanya disebutkan pada daerah Lampung. Menurut beliau Bedana sendiri ada 14

ragam gerak yaitu tahtim, khesek injing, khesek gantung, langkah surabaya

(jimpang dan belitut), pecoh, susun sirih, mokhoh mejong, mothoh molo, mothoh
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laju, sarah, langkah arab (khesek dan jimpang) tahtim akhir, thahto. Namun

setelah perubahan zaman karena memang setiap daerah diLampung memiliki

ragam gerak yang berbeda-beda maka dari itu diselaraska atau di bakukan menjadi

sembilan ragam gerak hingga sebagai pembelajaran disekolah- sekolah saat ini.

Dari kedua pakar diatas dapat disimpulkan bahwa awal mula tari Bedana

memang dari jazirah Arab yaitu Yaman, yang gunanya untuk menyebarkan Islam

dan sebagai media dakwah. Persamaan dari kedua pakar tersebut menandai bahwa

Bedana memang dibentuk untuk media komunikasi dan pergaulan secara baik

melalui seni yaitu tari, memang pada zaman dahulu penari Bedana hanya pria saja

untuk menyerukan asma Allah dan syair yang digunakan berisi nasihat juga

dakwah tentang Islam, namun kini tidak menutup kemungkinan wanita juga

menarikannya dengan pasangan laki-laki guna mempererat silahturahmi yang

baik.

2.6.2 Musik pengiring tari

Mengiringi musik tari Bedana masih digunakan alat musik tradisional

yang sederhana walaupun tidak menutup kemungkinan dipakainya alat musik

modern alat musik modern sebagai musik bahan atau sarana untuk menunjang,

selama tidak mengurangi nilai dan ciri khas Lampung

Alat musik pengiring tari Bedana yang lazim dipakai adalah :

1. Alat musik Gambus lunik

Alat ini adalah sebuah alat musik tradisional daerah Lampung yang dipetik,

yaitu sebuah alat musik tradisional daerah Lampung yang dipetik, dawai

berjumlah 4 sehingga menghasilkan nada yang dominan, yang biasanya
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mengiringi Lagu-Lagu tari Bedana seperti Lagu salimpat, Lagu penayuhan

Lagu Bedana dan lain-lain.

a. Gambus lunik (Gambus anak Buha)

Alat musik ini biasa dimainkan atau dipetik sekaligus membawakan Lagu

yang berirama salimpat atau Bedana.

2. Ketipung

Ketipung yaitu alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi tari

Bedana dan Lagu-Lagu tradisional.

3. Kerenceng (Terbangan)

Kerenceng yaitu alat musik yang dibuat dari kayu nangka yang fungsinya

sama dengan ketipung atau lebih dominan alat musik ini sebagai pengiring

arak-arakan.

a. Kerenceng (terbangan) dan ketipung

Alat ini berfungsi sebagai gendang atau pengatur tempo dalam gerakan tari

Bedana.

4. Alat musik pengiring tambahan biasanya dipakai Gong kecil bahkan untuk

lebih semarakanya dapat pula dipakai alat- alat musik moderen seperti : biola,

Akordion, dan lain-lain.

5. Pembawa Lagu atau vokalis yang selalu melantunkan Lagu- Lagu yang

berirama Bedana dan seirama dengan petikan gambus lunik.
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Gambar 2.1 Alat musik tari Bedana (sumber gambar: Fiqral, 2015)

Simbol notasi yang biasanya digunakan ketipung yaitu :

-t ... berbunyi : tang (pukulan bagian samping )

-d ... berbunyi : dung ( pukulan bagian tengh)

-f ... berbunyi : cang ( untuk pukulan tahto/tahtim)

T - t                d - t             d

Tang                 tang          dung       tang           dung  : disebut pukulan tanda

-ff d ffd fff    f         d     f     f      d

Cang cang dung .................... seterusnya.

(Pukulan tersebut adalah pukulantahto atau tahtim)

Gambar 2.2 Notasi Tabuhan Tari Bedana (sumber: Buku

Mengenal Tari Bedana, Firmansyah).
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Gambar diatas merupakan pukulan baku dari tari Bedana, karena itu

pukulan standar yang biasa digunakan dalam tari Bedana pada umumnya, pada

gambar itu pula dijelaskan pukulannya yaitu tandoh dan tahtim, tandoh

merupakan pukulan selama tarian dan syair dilakukan, sedangkan pukulan tahto

merupakan pukulan penanda atau kunci untuk perpindahan syair atau Lagu. Syair

yang digunakan dalam tari Bedana yaitu Lagu yang bersifat gembira seperti

penayuhan, Lagu mata kipit, Lagu Bedana dan lain-lain. Dibawah ini merupakan

syair-syair Lagu tari Bedana

l. Lagu Penayuhan

Gambar 2.3 Lagu Penayuhan (foto, Fiqral dari Buku Mengenal Tari Bedana:

2015).
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2. Lagu Mata Kipit

Gambar 2.4 Lagu Mata Kipit (foto, Fiqral dari Buku Mengenal Tari Bedana:

2015).

3. Lagu Bedana

Gambar 2.5 Lagu Bedana (foto, Fiqral dari Buku Mengenal Tari Bedana:

2015).
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2.6.3 Busana Tari Bedana

Tari Bedana mempunyai dan menggunakan busana tari dan aksesoris yang khas

daerah Lampung.Hal ini perlu dikemukakan agar pemakai busana Tari Bedana

dapat diseragamkan dan memiliki identitastersendiri. Dengan demikian pemakai

busana Tari Bedana di seluruh propinsi Lampung diharapkan sama. Hal ini akan

membedakan busana tari Bedana daerah lain di Indonesia.

1.Busana Tari Bedana Wanita

a. Penekan rambut

b. Belattung tebak/sanggul malam

c. Gaharu kembang goyang/sual kira

d. Kembang melati/kembang melur

e. Sumbang giwir/anting- anting

f. Buah jukum/bulan temanggal

g. Bulu serattei/bebiting

h. Gelang kano/gelang bibit

i. Kawai kurung

j. Tapis/bettupal

2. Busana tari Bedana pria

a. Kikat akinan/peci sebagai ikat kepala

b. Kawai teluk belanga/belah buluh

c. Kain bidak gantung/betumpal sebatas lutut

d. Bulu serattei/bebitin
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Contoh Foto pakaian tari Bedana pria dan wanita

Gambar 2.6 pakaian tari Bedana

perempuan   (Foto, Fiqral: 2015)

Gambar 2.7 pakaian tari Bedana laki-

laki   (Foto, Fiqral: 2015)

Gambar 2.8 Detail pakaian tari Bedana perempuan (foto, Fiqral dari Buku

Mengenal Tari Bedana: 2015).
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Gambar 2.9 Detail pakaian tari Bedana laki-laki (foto, Fiqral dari Buku

Mengenal Tari Bedana: 2015)

Dari gambar 2.9 dan 2.8 pakaian yang telah digunakan memang masih

terlihat sederhana dan masih adat istiadat dalam kalangan orang-orang Lampung,

ini sudah memasuki era peradaban orde baru karena sudah menggunakan

aksesoris yang berbau emas dan perak serta hiasan-hiasan dan kain yang dibuat

menggunakan alat. Sedangkan kita ketahui tari Bedana pada zaman dahulu

menurut sejarahnya mengguanakan pakaian yang tertutup dan bebas seperti baju

(suffi) contohnya. Dan kini pakaian pakaian tari Bedana sudah bnyak

termodifikasi dengan campuran ala kebarat-baratan, namun itu semua hanya untuk

keperluan semata sebagai media kehiburan agar tidak bosan bagi orang yang

melihatnya.
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2.7 Nama dan Hitungan Ragam Gerak Tari Bedana

Dijelaskan dalam buku mengenal tari Bedana (Firmansyah dkk, 1996: 21).

Berikut adalah beberapa macam ragam gerak tari Bedana.

Tabel 2.1 Hitungan ragam gerak tari Bedana

1. Gerak Tahtim

NO Nama Dan Ragam Dan Ragam Gerak Hit Uraian Gerak

1 1

2

3

kaki kanan

melangkah

kedepan,

pandangan

kedepan gerakan

tangan ayun.

Kaki kiri

melangkah

kedepan

kemudian

pandangan

kedepan

Kaki kanan

melangkah

kedepan, badan

agak merendah
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4-5

6

7-8

dan kaki kiri

diangkat sedikit.

Mundur kaki kiri

balik badan ke

kiri melangkah

kanan dan kaki

kiri didepan

kembali.

Kaki kiri

melangkah

kedepan.

Maju kaki kiri

badan

merendahkan lalu

tarik kaki kanan

kesebelahan kiri

langsung sembah
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2. Gerak Khesek Gantung

No Nama Dan Rangkaian Ragam Gerak Hit Uraian Gerak

2 1

2

3

4

Langkah kaki

kanan kedepan

Langkah kaki kiri

kedepan

bergantian dengan

kaki kanan

Ayun kaki kanan

geser kesamping

kanan selebar

baru diikuti hadap

kepala kesebelah

kanan gerakan

tangan ayun.

Tarik kaki kanan

kesamping kaki

kiri dengan

mengangkatnya

seperti posisi

menggantung.
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3. Gerak Khesek Injing

No Nama Dan Rangkaian Ragam Gerak Hit Uraian Gerak

3

1

2

3

Langkah kaki

kanan kedepan

pandangan

kedepan dengan

gerak tangan

ayun.

Langkah kaki

kiri kedepan

bergantian

dengan kaki

kanan

Melangkah kaki

kanan kesebelah

kiri dengan

posisi

kakisedikit
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4

menjinjit dan

badan merendah

Melangkah kaki

kanan ke

sebelah kanan

atau kesamping

dengan melebar

dan kaki selebar

bahu.

4. Gerak Jimpang

No Nama Dan Rangkaian Ragam Gerak Hit Uraian Gerak

4 1

2

Langkah kaki

kanan ke depan

dengan pandangan

kedepan gerak

tangan ayun

Langkah kaki kiri

kedepanbergantian

dengan kaki kanan

Mundur kaki
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3-4

5

6

7

kanan lalu maju

kaki kiri

Langkah kaki

kanan dengan

badan agak sedikit

merendah lalu

berputar balik

badan kearah

belakang

Langkah kaki

kanan berbalik ke

kiri Angkat kaki

kanan sedikit

menjinjit arah

badan kembali

kedepan

Tarik kaki kanan

kesamping kaki

kiri merapat

dengan kaki kanan

sedikit menjinjit
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5. Gerak Humbak Muloh

No Nama Dan Rangkaian Ragam Gerak Hit Uraian Gerak

5 1

2

3

4

Kaki kanan

melangkah ke

samping kanan

dengan gerak

tangan ayun

Kaki kiri

mengikuti kaki

kanan kesamping

kanan

Kaki kanan

melangkah

kesamping kanan

Kaki kiri ayun ke

depan
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6. Gerak Ayun

no Nama dan rangkaian ragam gerak Hit Uraian gerak

6 1

2

3

4

Langkah kaki

kanan,gerakan

tangan

ayun,pandangan

kedepan

Langkah kaki kiri

kedepan dengan

gerak tangan ayun

Langkah kaki

kanankesamping

kanan dengan

gerakan tangan

ayun

Angkat (ayun)

kaki kiri
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7. Gerak Ayun Gantung

No Nama Dan Rangkaian Ragam Gerak Hit Uraian Gerak

7 1

2

3

4

Langkah kaki

kanan kedepan,

gerakan tangan

ayun, pandangan

kedepan

Langkah kaki kiri

kedepan dengan

gerak tangan ayun

Langkah kaki kiri

merendah kaki

kanan dengan

gerak tangan ayun.

Angkat (ayun)

kaki kiri seperti

posisi

menggantung

dengan gerak

tangan ayun
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8. Gerakan Belitut

No Nama Dan Rangkaian Ragam Gerak Hit Uraian Gerak

1

2

3

Langkah kaki

kanan silang

kekiri, pandangan

kesamping

gerakan tangan

ayun

Diikuti kaki kiri

dibelakang kaki

kanan pandangan

kedepan gerakan

tangan ayun

Langkah kaki

kanan silang

kekiri, pandangan

kedepan, gerakan

tangan ayun
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4

5

6

7

8

Diikuti kaki kiri

dibelakang kaki

kanan

Maju kaki kiri,

maju putar kearah

kakan

Silang kaki kanan

kekiri, putar kaki

kanan kearah kiri

Langkah kaki kiri

balik  badan kekiri

atau kearah depan

Mengangkat kaki

kanan diletakan

kesebelah kaki kiri

dengan sedikit

menjinjit
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9. Gerak Gelek

No Nama Dan Rangkaian Ragam Gerak Hit Uraian Gerak

9 1

2

3

4

5

6

Ayun/angkat kaki

kanan, pandangan

kedepan gerakan

tangan ayun

Langkah kaki

kanan kedepan

Langkah kaki kiri

silang kedepan

Langkah kaki

kanan kesamping

kanan

Mundur kaki kiri

kesebelah kiri

Langkah silang

kaki kanan kearah

kiri
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7-8 Geser kaki kiri

kearah kiri , kaki

kanan merapat di

smaping kaki kiri

dijinjit lalu

pandangan

kedepan

(Sumber Gambar: Fiqral, 2015)

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis

terhadap siswa (Hamalik dalam Arsyad, 2011: 15). Penggunaan media

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu

keefektifan proses belajar mengajar dan menyampaikan pesan dan isi pelajaran

pada saat itu.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian digunakan untuk memperoleh data yang berisi tentang

rancangan pelaksanaan penelitian mulai dari mengumpulkan, mengolah, dan

menganalisis data agar terlaksana secara sistematis. Data yang diperoleh dalam

penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan pembelajaran tari Bedana mulai

dari proses pembelajaran hingga diketahui hasilnya. Data yang sudah terkumpul

juga digunakan untuk mengetahui penggunaan media audio-visual yang dipakai

oleh 32 siswa dalam mempelajari tari Bedana di SMA YP Unila Bandar

Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian deskripstif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan

masalah yang diteliti secara sitematis dan apa adanya, serta hasil dari penelitian

ini adalah berupa argumentasi (Margono, 2010: 35). Penelitian ini diperkuat

dengan adanya data kuantitatif.

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).
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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 YP Unila Bandar

Lampung sebagai salah satu sekolah swasta yang ada di Bandar Lampung.

2. Permohonan izin kepada pihak SMA YP Unila Bandar Lampung agar

penelitian ini dapat dilaksanakan di sekolah tersebut. Permohonan ini berupa

surat penelitian pendahuluan dan surat izin penelitian.

3. Melakukan observasi awal terhadap guru dan siswa yang melaksanakan

pembelajaran tari di SMA YP Unila Bandar Lampung.

4. Melakukan wawancara kepada guru tari, ibu Vita Fauzia Ulfa, S.Pd. pada hari

Jumat tanggal 3 Desember 2015 pukul 10.00 WIB di ruang kantor SMA YP

Unila Bandar Lampung. Wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan

informasi dari 32 siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran.

5. Menyusun rancangan penelitian setelah mengetahui permasalahan yang

terletak pada penggunaan media audo-visual dalam pembelajaran tari Bedana

di SMA YP Unila Bandar Lampung.

6. Menyiapkan perlengkapan penelitian yang akan digunakan selama proses

penelitian. Perlengkapan tersebut berupa lembar pengamatan siswa, lembar

wawancara, dan alat dokumentasi. Lembar pengamatan siswa untuk

mengamati kemampuan selama pembelajaran tari Bedana menggunakan

media audio-visual mulai dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh.

Lembar wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh

guru dan siswa setelah delapan kali pertemuan selesai dilaksanakan. Alat

dokumentasi berupa alat perekam suara, kamera handphone untuk mengambil
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gambar dan merekam video semua aktivitas siswa dalam pembelajaran tari

Bedanamenggunakan audio-visual di SMA YP Unila Bandar Lampung.

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, Mengambil gambar dan merekam video juga dilakukan untuk

mendokumentasikan semua aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung yitu

menggunakan kamera handphone.

Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam analisis data.

Analisis data merupakan kegiatan mengorganisasikan dan mengurutkan data yang

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

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 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 kemampuan siswa memakai properti dalam pembelajaran tari

kreasi Lampung. Desain yang terakhir setelah semua dilaksanakan, yakni

menuliskan hasil penelitian ke dalam bentuk laporan penelitian.

3.2 Sumber Data

Subjek dalam penelitian ini adalah 38 siswa kelas X IPS 1 yang mengikuti

kegiatan pembelajaran tari Bedana. Objek dalam penelitian ini adalah

pembelajaran, metode demonstrasi, tari Bedana. Responden dalam penelitian ini

guru seni budaya. Sumber data diperoleh dari responden sehingga sumber data
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dalam penelitian ini adalah guru seni budaya dan 38 siswa yang mengikuti

kegiatan pembelajaran tari Bedana.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data

(Sugiyono, 2012: 308). Maka pengumpulan data merupakan pekerjaan yang

penting dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpulan

data yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui masalah penggunaan media audio

visual dalam pembelajaran tari Bedana di SMA YP Unila Bandar Lampung.

Berdasarkan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam,

dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak

(Sugiyono, 2012: 310). Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk

memperoleh data dan analisa aktivitas siswa dalam pembelajaran tari Bedana

dengan menggunakan media audio-visual di SMA YP Unila Bandar Lampung

melaui observasi proses belajar dan juga hasil pembelajaran.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2012:

194).
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Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara, peneliti telah menyiapkan

instrumen penilaian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif setiap

responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya. Langkah-

langkah wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan jadwal wawancara kepada guru dan  siswa yang mengikuti

kegiatan pembelajaran di SMA YP Unila Bandar Lampung.

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah sebagai bahan wawancara berkaitan

pembelajaran tari yang telah dipelajari.

3. Menemui guru dan siswa berdasarkan jadwal yang telah ditentukan di SMA

YP Unila Bandar Lampung.

4. Melangsungkan alur wawancara dan merekam semua hasil wawancara

menggunakan recorder handphone.

5. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.

6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.

7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku catatan,

kamera, dan recorder handphone atau perekam audio hasil wawancara.

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data berupa informasi tentang

penggunaan media audio-visual dalam pembelajaran tari Bedana.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi

bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories),

cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumentasi merupakan pelengkap

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

(Sugiyono, 2012: 329).

Dokumentasi dapat dilakukan dengan pedoman dokumentasi yang memuat

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

list. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa lembar pengamatan proses siswa

menggunakan media audio visual, lembar penilaian aktivitas siswa, lembar

pengamatan tes praktik, hasil foto, dan rekaman video baik proses maupun hasil

pembelajaran tari Bedana menggunakan media audio-visual dari pertemuan kedua

hingga delapan.

3.4 Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian digunakan untuk mengetahui penggunaan media audio

visual dalam pembelajaran tari Bedana di SMA YP Unila Bandar Lampung.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar penggunaan media

audio visual, lembar penilaian aktivitas siswa, dan lembar pengamatan tes praktik.

Dan dapat dilihat pada lampiran. Lembar pengamatan digunakan saat mengamati

penggunaan media audio visual dalam proses pembelajaran tari Bedana terhadap

38 siswa kelas X IPS di SMA YP Unila Bandar Lampung. Lembar pengamatan

ini diisi oleh guru seni budaya saat proses pembelajaran menggunakan nilai skala

lima berdasarkan indikator penilaian.
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Instrumen pengamatan pada tersebut adalah alat yang digunakan untuk

mengamati penggunaan media audio visual saat proses pembelajaran tari Bedana

berlangsung. Pengisian instrumen pada tabel tersebut berdasarkan panduan pada

indikator penilaian agar siswa dapat dikelompokkan ke dalam kategori baik

sekali, baik, cukup, kurang, dan gagal. Setiap aspeknya memiliki penjelasan

tertentu sesuai panduan pada indikator penilaian. Instrumen diisi setiap pertemuan

mulai dari pertemuan pertama hingga ketujuh. Instrumen diamati berdasarkan

indikator penilaian pada Tabel 3.1 sehingga siswa dapat dinilai dengan skala lima

dari urutan paling tinggi sampai yang paling rendah, yaitu skala lima, empat, tiga,

dua, dan satu. Penilaian berdasarkan pengamatan penggunaan media audio visual

dalam proses pembelajaran tari Bedana. Indikator penggunaan media audio visual

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Indikator Penilaian Penggunaan Media Audio Visual

No Aspek Indikator Aspek Indikator Penilaian Skala Skala
Maksimal

1 A1 Memberikan
informasi atau pesan
yang mudah
dimengerti berupa
gambar dalam bentuk
video dan musik

Memberikan informasi atau
pesan yang mudah dimengerti
berupa gambar dalam bentuk
video dan musik

5

5

Tidak memberikan informasi
atau pesan yang mudah
dimengerti berupa gambar
dalam bentuk video dan
musik

4

Tidak memberikan informasi
atau pesan yang mudah dan
dimengrti dan
menginformasikan hanya
berupa gambar

3

Guru tidak memberikan
informasi atau pesan yang
mudah dimengerti hanya
berupa ragam gerak tanpa
musik

2
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Guru tidak memberikan
informasi sama sekali 1

2 A2 Vidio bersifat
interaktif mampu
membimbing siswa
untuk memahami tari
Bedana melalui
visualisasi

Video bersifat interaktif
mampu membimbing siswa
untuk memahami tari Bedana
melalui visualisasi

5

5

Guru hanya memberikan
vidio yang interaktif saja agar
mampu membimbing siswa
untuk memahami tari Bedana
melalui visualisasi

4

Guru tidak memberikan vidio
yang interaktif dan tidak
membimbing siswa untuk
paham dengan tari Bedana
melalui visualisasi

3

Guru tidak memberikan vidio
yang interaktif dengan tidak
membimbing siswa untuk
paham dengan tari Bedana
dan guru tidak
memvisualisasikan hanya
memberikan pengarahan saja
tentang tari Bedana

2

Guru tidak memberikan vidio
yang interaktif sama sekali
terhadap siswa dan tdak
membimbing

1

3 A3 Guru mengenal dan
menguasai media
audio-visual yang
digunakan agar siswa
tidak memandang
vidio sebagai media
hiburan

Guru mengenal dan
menguasai media audio-
visual yang digunakan agar
siswa tidak memandang vidio
sebagai media hiburan

5

5

Guru tidak mengenal dan
menguasai media audio-
visual yang digunakan agar
siswa tidak memandang vidio
sebagai media hiburan

4

Guru tidak mengenal dan
mengusai media audio-visual
namun guru bisa
mengoprasikan media audio-
visual yang digunakan agar
siswa tidak memandang vidio
sebagai alat hiburan saja

3
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Guru tidak mengenal dan
menguasai meda audio-visual
yang digunakan dan siswa
memandang bahwa vidio
hanya media hiburan saja

2

Guru tidak bisa melakukan
pengoprsian dan tidak
mengenal audio-visual

1

4 A4 Guru menugaskan
siswa untuk
memperhatikan
bagian-bagian
tertentu pada gerak
tari Bedana

Guru menugaskan siswa
untuk memperhatikan bagian-
bagian tertentu pada gerak
tari Bedana

5

5

Guru tidak menugaskan siswa
untuk memperhatikan semua
gerak tari Bedana secara
detail dan siswa
memperhatikan seluruhnya

4

Guru hanya menugaskan
siswa untuk melihat gerakan
kaki dan tangan pada tari
Bedana

3

Guru tidak menugaskan siswa
untuk meperhatikan semua
gerakan tari Bedana namun
hanya memdengrkan musik
iringan tari Bedana saja

2

Guru tidak menugaskan siswa
untuk memperhatikan vidio
gerak tari Bedana.

1

5 A5 Guru melakukan
diskusi untuk
membahas materi tari
Bedana yang telah
ditayangkan
menggunakan media
audio-visual

Guru melakukan diskusi
untuk membahas materi tari
Bedana yang telah
ditayangkan menggunakan
media audio-visual

5

5

Guru hanya melakukan
diskusi membahas gerak tari
Bedana dan tidak
menayangkan vidio

4

Guru hanya menayangkan
ragam gerak tari Bedana
tanpa melakukan diskusi

3

Guru hanya menayangkan
beberapa gerak tari Bedana
dan tidak melakukan diskusi

2
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Guru tidak menayangkan
ragam gerak seluruhnya dan
tidak melakukan diskusi

1

6 A6 Guru mengukur dan
mengevaluasi
perkembangan
kemampuan siswa
setelah mempelajari
tari Bedana
menggunakan media
audio-visual

Guru mengukur dan
mengevaluasi perkembangan
kemampuan siswa setelah
mempelajari tari Bedana
menggunakan media audio-
visual

5

5

Guru hanya mrngukur dan
mengevaluasi bebrapa gerak
tari Bedana

4

Guru hanya melihat namun
tidak mengevaluasi siswa
setelah memperagakan tari
Bedana menggunakan audio-
visual

3

Guru tidak mengevaluasi
geraak tari Bedana secara
keseluruhan hanya beberapa
gerak dengan menggunakan
musik iringan

2

Guru tidak mengevaluasi 1
(Dimodifikasi dari Azhar Arsyad, 2011:150)

Keterangan:
A1 : Memberikan informasi atau pesan yang mudah dimengerti berupa

gambar dalam bentuk vidio dan musik
A2 : Vidio bersifat interaktif mampu membimbing siswa untuk memahami

tari Bedana melalui visualisasi
A3 : Guru mengenal dan menguasai media audio-visual yang digunakan agar

siswa tidak memandang vidio sebagai media hiburan
A4 : Guru menugaskan siswa untuk memperhatikan bagian-bagian tertentu

pada gerak tari Bedana
A5 : Guru melakukan diskusi untuk membahas materi tari Bedana yang telah

ditayangkan menggunakan media audio-visual
A6 : Guru mengukur dan mengevaluasi perkembangan kemampuan siswa

setelah mempelajari tari Bedana menggunakan media audio-visual

Instrumen penilaian tersebut untuk mengamati proses siswa dalam pembelajaran

tari Bedana pada 38 siswa kelas X IPS di SMA YP Unila Bandar Lampung mulai

dari pertemuan pertama hingga ketujuh.
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Aktivitas siswa merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru dalam proses

pembelajaran yang telah disampaikan dengan tujuan tercapai atau tidaknya materi

pembelajaran tari Bedana melalui media audio-visual.

Teknik yang digunakan yaitu teknik non tes, yang digunakan untuk

memperoleh data penelitian tentang aktifitas belajar siswa di dalam kelas dengan

menggunakan media audio visual pada pembelajaran tari Bedana. Selain lembar

penggunaan media audio visual, penelitian ini juga menggunakan lembar

pengamatan aktivitas siswa yang terdiri atas visual activities, listening activities,

dan motor acitivities. Pengaamatan aktivitas siswa dapat dilihat pada lampiran,

instrumen diisi berdasarkan indkator penilaian dibawah ini.

Tabel 3.2 Indikator Penilaian Aktivitas Siswa

No Aspek Descriptor Penilaian Skor Kategori
1 Visual

activities
a) 38 siswa memperhatikan semua materi

tentang tari Bedana yang dijelaskan
oleh guru sesaui dengan video tari
Bedana

5
Baik

Sekali

b) 35 siswa memperhatikan materi tentang
tari Bedana yang dijelaskan oleh guru
sesuai dengan video tari Bedana

4 Baik

c) 25 siswa memeperhatika semua materi
tentang tari Bedana yang dijelaskan
oleh guru sesuai dengan video tari
Bedana

3 Cukup

d) 15  siswa memeperhatika semua materi
tentang tari Bedana yang dijelaskan
oleh guru sesuai dengan video tari
Bedana

2 Kurang

e) Kurang dari 15  siswa tidak
memeperhatika semua materi tentang
tari Bedana yang dijelaskan oleh guru
sesuai dengan video tari Bedana

1 Gagal

2 Listening
acivities

a) 38 siswa mendengarkan hitungan
gerak hitungan gerak yang di hitung
oleh guru sesuai dengan tempo iringan
musik pada video tari Bedana

5 Baik
sekali
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b) 30 mendengarkan hitungan gerak
hitungan gerak yang di hitung oleh
guru sesuai dengan tempo iringan
musik pada video tari Bedana

4 Baik

c) 25 siswa mendengarkan hitungan
gerak hitungan gerak yang di hitung
oleh guru sesuai dengan tempo iringan
musik pada video tari Bedana

3 Cukup

d) 15 siswa mendengarkan hitungan
gerak yang di hitung oleh guru sesuai
dengan tempo iringan musik pada
video tari Bedana

2 Kurang
baik

e) Kurang dari 15 siswa tidak
mendengarkan hitungan gerak
hitungan gerak yang di hitung oleh
guru sesuai dengan tempo iringan
musik pada video tari Bedana

1 Gagal
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3 Motor
activities

a) 38 siswa memperagakan 9 ragam
gerak tari Bedana yang di peragakan
oleh guru dan sesuai pada video tari
Bedana

5
Baik

Sekali

b) 30 siswa memperagakan 9 ragam
gerak tari Bedana yang di peragakan
oleh guru dan sesuai pada video tari
Bedana

4 Baik

c) 25 siswa memperagakan 9 ragam
gerak tari Bedana yang di peragakan
oleh guru dan sesuai pada video tari
Bedana

3 Cukup

d) 15 siswa memperagakan 9 ragam
gerak tari Bedana yang di peragakan
oleh guru dan sesuai pada video tari
Bedana

2 Kurang

e) Kurang dari 15 siswa tidak
memperagakan 9 ragam gerak tari
Bedana yang di peragakan oleh guru
dan sesuai pada video tari Bedana

1 Gagal

Setelah skor siswa didapat, dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai

aktivitas siswa berdasarkan tiga aspek yang dijadikan indikator penilaian aktivitas

siswa yaitu visual activities, listening activities, dan motor activities pada saat

pembelajaran di kelas dengan skor yang sudah ditentukan pada tabel lembar

penilaian activities siswa yang dimiliki skor minimum 15. Setelah skor didapat

maka diolah menjadi nilai dengan rumus berikut:

Jumlah skor siswa
Nilai   = X 100 %

Jumlah skor maksimum

Lembar test praktik yang digunakan dalam penelitian ini berupa aspek

penilaian yang sudah ditentukan. Lembar pengamatan test praktik ini digunakan

untuk memperoleh data terhadap hasil belajar tari Bedana dengan menggunakan

media audio-visual.



63

Tes yang digunakan adalah tes (Praktik) yaitu tes kemampuan

mempraktikan kembali tari Bedana dari hasil pengganaan media audio-visual

berupa pengamatan  siswa dalam proses pembelajaran. Perolehan data tentang

hasil belajar tari Bedana menggunakan data kemampuan tes praktik siswa

menggunakan media audio-visual dengan instrumen yang berupa lembar

pengamatan tes praktik.

Pertemuan kedelapan digunakan oleh guru seni budaya untuk penilaian tes

praktik tari Bedana. Tes praktik juga menggunakan lembar pengamatan siswa

pada pertemuan kedelapan. Lembar pengamatan tes praktik berisi aspek wiraga,

wirama, wirasa yang diamati pada 38 siswa kelas X IPS SMA YP Unila Bandar

Lampung. Instrumen diisi berdasarkan indikator penilaian tes praktik di bawah

ini:

Tabel 3.3 Lembar Pengamatan Tes Praktik individu (perseorangan)

No Indikator Aspek Deskripsi Skor Skor
Maks.

1. Wiraga Teknik
Gerak

1. Jika siswa mampu
memperagakan 9 ragam
gerak tari Bedana dengan
teknik yang benar.

5

5

2. Jika siswa mampu
memperagakan 7 ragam
gerak tari Bedana dengan
teknik yang benar.

4

3. Jika siswa mampu 5
memperagakan ragam gerak
tari Bedana dengan teknik
yang benar.

3

4. Jika siswa mampu
memeragakan 3 ragam
gerak tari Bedana dengan
teknik yang benar.

2
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5. Jika siswa mampu < 3
memperagakan ragam gerak
tari Bedana dengan teknik
yang benar.

1

2. Wirama Kesesuaian
dengn
iringan
musik

1. Jika siswa mampu
melakukan 9 ragam gerak
tari Bedana sesuai ngan
iringan musik.

5

5

2. Jika siswa mampu
melakukan 7 ragam gerak
tari Bedana sesuai ngan
iringan musik.

4

3. Jika siswa mampu
melakukan 5 ragam gerak
tari Bedana sesuai ngan
iringan musik.

3

4. Jika siswa mampu
melakukan 3 ragam gerak
tari Bedana sesuai ngan
iringan musik.

2

5. Jika siswa mampu
melakukan < 3 ragam gerak
tari Bedana sesuai ngan
iringan musik.

1

3. Wirasa Ekspresi
wajah

1. Jika siswa mampu
memperagakan 9 gerak tari
Bedana dengan ekspresi
wajah tersenyum, dan gigi
tidak terlihat serta tidak
gugup.

5

5

2. Jika siswa mampu
memperagakan 7 gerak tari
Bedana dengan ekspresi
wajah tersenyum, dan gigi
tidak terlihat serta tidak
gugup.

4

3. Jika siswa mampu
memperagakan 5 gerak tari
Bedana dengan ekspresi
wajah tersenyum, dan gigi
tidak terlihat serta tidak
gugup.

3
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4. Jika siswa mampu
memperagakan 3 gerak tari
Bedana dengan ekspresi
wajah tersenyum, dan gigi
tidak terlihat serta tidak
gugup.

2

5. Jika siswa mampu
memperagakan <3 gerak
tari Bedana dengan ekspresi
wajah tersenyum, dan gigi
tidak terlihat serta tidak
gugup. 1

Total skor maksimum 15

Proses belajar gerak tari Bedana siswa diukur dengan lembar pengamatan

test praktik dengan total skor keseluruhan berjumlah 15 yang dibagi sesuai

kualitas aspek sehingga kualitas hasil belajar siswa dapat dilihat menggunakan

patokan perhitungan persentase untuk skala lima.

Tabel 3.7 Tolak Ukur terhadap Penilaian dalam Pembelajaran Tari Bedana

Interval Kategori

80-100

66-79

56-65

40-55

30-39

Baik sekali

Baik

Cukup

Kurang

Gagal

(Arikunto, 2008: 246)

Contoh :

Setelah ini dilakukan perhitungan untuk siswa berdasarkan untuk siswa

berdasarkan tiga aspek yang akan dijadikan indikator penilaian yaitu wirasa

(ekspresi), hafalan ukuran gerak, dan ketepatan gerak dengan musik dengan

pemberian skor yang sudah ditentukan pada table lembar pengamatan tes praktik
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yang memiliki skor maksimal 15. Setelah skor siswa diperoleh maka menjadi nilai

dengan rumus berikut :

jumlah skor siswa
Nilai   = X 100 %

Jumlah skor maksimum

Contoh nilai maksimum:

Vita mempunyai skor 15, angka 15 diperoleh dari Siswa mampu berekspersi

tersenyum,pandangan lurus ke depan pasangan pada saat memperagakan 9 ragam

gerak tari Bedana dari awal sampai akhir dengan sekor 5, Indikator peserta siswa

mampu dan hafal memperagakan ragam gerak tari dari ragam gerak perama

hingga akhir sesuai dengan video tari Bedana dengansekor 5,Siswa mampu

memperagakan 9 ragam gerak tari Bedana mengikuti irama musik dan tempo

sehingga sesuai dengan video tari Bedanadengan skor 5. Untuk menghitung skor

yang diperoleh Vita yaitu dengan rumus :

15
Nilai   =             X 100 %  = 100 (nilai maksimum)

15

Dengan demikian jika disandingkan dengan tolok ukur patokan dengan

perhitungan persentase skala lima Vita mendapat nilai baik sekali.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain.

Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,
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menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari (Sugiyono, 2011: 334).

Hal yang diperoleh akan dianalisis untuk mendeskripsikan mengenai

penggunaan media audio-visual pada pembelajaran tari Bedana di SMA YP Unila

Bandar Lampung. Langkah-langkah dalam analisis data:

3.5.1 Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya

jika diperlukan.

Data yang direduksi adalah subjek penelitian. Subjek penelitian awal adalah

guru dan siswa yang mengikuti pembelajaran. Observasi selanjutnya yaitu materi

yang diajarkan bertujuan agar siswa mampu paham terlebih dahulu materi

pembelajaran yang akan diajarkan sebelum melakukan praktik tari Bedana. Pada

saat pertemuan pertama guru memberikan materi tentang tari Bedana sesuai apa

yang akan diajarkan didalam pembelajaran nantinya. Dalam proses pembelajaran

menggunakan guru menggunakan media audio-visual sebagai alat bantu

pemahaman dalam tari Bedana yang diajarkan. Pada setiap pertemuan siswa

memperagakan ragam gerak yang dajarkan sebelumnya, pada proses pembelajaran

ini akan mengetahui berapakah siswa yang aktif dan paham terhadap

pembelajaran tari Bedana. Data yang reduksi akan membantu peneliti

melanjutkan analisis ketahap selanjutnya. Data yang diperoleh dari hasil
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observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian

pembelajaran tari Bedana kemudian diteliti lebih rinci lagi agar dapat disajikan

kedalam sebuah laporan penelitian.

3.5.2 Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian

singkatan, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan

teks yang bersifat naratif.

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data,

seperti yang dijelaskan di atas penyajian data ini menyajikan data instrumen

pengamatan siswa dalam pembelajaran tari Bedana dengan menggunakan media

audio-visual sebagai media dalam pembelajaran dalam bentuk tabel. Tabel

tersebut yaitu pengamatan proses dan hasil dalam bentuk penilaian tes. Kemudian

memberikan skor perolehan pada setiap individu.

Nilai Siswa = 100%
3.5.3 Menarik Kesimpulan (Conslusion Drawing/Verivication)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penilaian kualitatif mungkin

dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan

berkembang setelah penelitian berada dilapangan (Sugiono, 2013: 342-345).

Pada langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan seperti penjelasan di

atas penarikan kesimpulan atau verifikasi dari hasil penyajian data pembelajaran
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tari Bedana. Simpulan tersebut merupakan temuan yang sudah diteliti sehingga

menjadi jawaban yang jelas dari rumusan masalah. Simpulan ini mengacu pada

deskripsi atau gambaran akhir pembelajaran tari Bedana di SMA YP Unila

Bandar Lampung. Kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai siswa

berdasarkan aspek yang dijadikan indikator sebelumnya. Penentuan hasil belajar

tari Bedana diberikan dalam bentuk angka dan kriteria sesuai dengan patokan

presentasi nilai patokan presentasi nilai skala lima, yaitu Baik Sekali, Baik, Cukup,

Kurang, dan Gagal.

Nilai akhir yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan

masing-masing siswa dan tergolong dalam predikat apakah siswa setelah

mengikuti rangkaian pembelajaran tari Bedana menggunakan media audio-visual

tersebut di SMA YP Unila Bandar Lampung.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pada bagian akhir dibuat sebuah kesimpulan berdasarkan analisis data bagian

bab IV pada penelitian menggunakan media audo-visual dalam pembelajaran tari

Bedana di SMA YP Unila Bandar Lampung kelas X IPS 1, adapun simpulannya

sebagai berikut :

1. Penggunaan media audio-visual pada poses pembelajaran tari Bedana

yang diberikan guru kepada murid sudah baik, guru menjadikan media

sebagai alat yang dapat membantu pada proses pembelajaran, media yang

digunakan yaitu berupa Laptop, LCD, dan Sound Sistem yang

menampilkan vidio tari Bedana yang berupa ragam gerak tari Bedana,

musik iringan tari Bedana, dan tata rias dan busana tari Bedana. Pada

proses penggunaannya, media audio visual dilakukan pada setiap

pertemuan dalam pembelajaran kecuali pada pertemuan ke delapan,

dikarenakan fokus kepada tes praktik tari Bedana. Media audio visual

digunakan sebagai penunjang (media) menyampaikan materi dalam

pembelajaran dikelas oleh guru, namun respon terhadap penggunaan

media yang diberikan oleh guru terhadap murid masih kurang, seperti hasil

nilai di bawah.

2. Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran tari Bedana menggunakan

media audio visual di SMA YP Unila Bandar Lampung, dapat

disimpulkan bahwa media audio visual yang digunakan guru belum

sepenuhnya membantu siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif,

dilihat dari penilaian proses belajar siswa hanya masuk pada kriteria cukup

dengan skor 63 namun hasil belajar siswa pada hasil pembelajaran Tari

Bedana yang diujikan pada akhir tes praktik di SMA YP Unila Bandar
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Lampung berdasarkan aspek wiraga mendapatkan nilai 73 dalam kategori

baik. Dalam aspek wirama siswa mendapatkan nilai 71 dengan kategori

baik dan pada aspek wirasa medapatkan nilai 71 termaksud dalam kategori

baik. Dan rata-rata keseluruhan 72 dengan kategori baik

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya nilai proses dan

nilai hasil pembelajaran dengan menggunakan media audio-visual di SMA YP

Unila Bandar Lampung dalam kategori cukup. Alasan mengapa proses

pembelajaran dilihat dari wawancara beberapa murid dan observasi langsung

dalam penelitian ternyata siswa belum begitu menikmati pembelajaran tersebut

dan masih banyak yang tidak antusias, sehingga nilai proses pembelajaran tidak

begitu baik atau kategori cukup. Seperti yang dijelaskan diatas, mengapa pada

nilai praktik siswa mendapatkan kategori baik dengan rata-rata 72, karena siswa

belajar secara individu dan kelompok selain didalam kelas, maka  proses dan nilai

akhir pada hasil tidak berkesinambungan.

5.2 Saran

Penelitian yang berjudul penggunaaan media audio-visual dalam

pembelajaran tari Bedana di SMA YP Unila Bandar Lampung, dapat disarankan

beberapa aspek untuk perbaikan proses pembelajaran tari di masa yang akan

datang bagi sekolah, guru, dan siswa.

1. Bagi SMA YP Unila Bandar Lampung diharapkan lebih memfasilitasi

sarana dan prasarana untuk pembelajran seni budaya, agar proses

pembelajran lebih efektif sehingga hasil belajar siswa dapat lebih

maksimal.
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2. Diharapkan pembelajran seni tari guru pasti akan membutuhkan cara

mengajar menggunakan media audio-visual karena guru dapat

mencontohkan langsung atau menampilkan vidio untuk merangsang siswa.

3. Bagi mahasiswa diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan refrensi

untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan tari lainnya.

4. Bagi masyarakat umum diharapkan agar lebih mengetahui wawasan

pembelajaran dalam seni tari khususnya tari Bedana yang terdapat pada

skripsi ini.
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