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ABSTRAK

PEMBELAJARAN TARI TUPING MENGGUNAKAN METODE
DEMONSTRASI PADA SISWA TUNARUNGU DI SLB NEGERI METRO

Oleh

ARMAYYENI NURILLIA MARSIM

Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan pembelajaran
tari Tuping menggunakan metode demonstrasi, dengan tujuan untuk
mendeskripsikan proses  dan hasil pembelajaran tari Tuping menggunakan metode
demonstrasi. Teori pembelajaran behaviorisme digunakan karena lebih
menekankan pada perubahan tingkah laku seseorang berdasarkan stimulus
respon. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data berupa observasi,  wawancara dan dokumentasi. Sumber data
penelitiannya guru dan 5 siswa tunarungu di SLB Negeri Metro. Proses
pembelajaran menggunakan langkah-langkah metode demonstrasi. Guru
menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan, menyiapkan bahan
atau alat yang ingin digunakan,  menunjuk salah seorang siswa untuk
mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah diciptakan,  seluruh siswa
memperhatikan demonstrasi dan menganalisisnya, tiap siswa mengemukakan
hasil analisis dan demonstrasikan pengalaman, guru dan siswa membuat suatu
kesimpulan, penutup. Hasil pembelajaran mendapatkan kategori baik.

Kata Kunci: demonstrasi, pembelajaran, tari tuping.



ABSTRACT

TEACHING TUPING DANCE THROUGH DEMONSTRATION METHOD
OF DEAF STUDENTS IN STATE EXTRAORDINARY SCHOOL METRO

By

ARMAYYENI NURILLIA MARSIM

The research question in this research was formulated into how the
implementation of demomnstration in teaching Tuping dance. The aim of this
research was to describe the preocess and the result of teaching Tuping dance
through demonstartion method. The behaviourism theory was implemented in this
research since the theory emphasized on the change of behaviour of someone
according to a stimulus and response. The method of this research was qualitative
descriptive. The data collecting technique was observation, interview, and
documentation. The subjects of the research were a teacher and five deaf students
in state extraordinary school, metro. The learning usingdemonstration methods.
The teacher showed a picture of a materials,  prepared the materials, which were
be taught by the teacher and pointed a student to demonstrate the scenario built by
the teacher. Moreover, all of the students had to pay attention to the demonstration
and analyzed it. Every students need to deliver a conclusion as the post activity.
The learning outcomes are getting good category.

Keywords: demonstartion, teaching learning, tuping dance.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belajar adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan,

keterampilan dan sikap. Seseorang dikatakan belajar bila terjadinya

perubahan, dari sebelumnya tidak mengetahui menjadi mengetahui.

Pengetahuan tersebut diperoleh dari guru, sehingga guru dijadikan orang

yang serba tahu tentang segalanya, seolah-olah guru menjadi sumber

segala macam pengentahuan. Beberapa ciri umum kegiatan belajar adalah

belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau

disengaja, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya,

hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku (Aunurrahman,

2013:35-37).

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan

sumber belajar pada suatu lingkungan. Pembelajaran sendiri haruslah

memiliki tujuan yang jelas dan terarah sehingga akan lebih bermanfaat

dalam kehidupan. Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan

pembelajaran, terdapat beberapa komponen yang dapat menunjang, yaitu
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komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi belajar mengajar

dan komponen evaluasi (Rusman, 2012:1). Keempat komponen tersebut

harus di sangat diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan

model-model pembelajaran apa yang harus digunakan dalam kegiatan

pembelajaran.

Metode pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau

teori sebagai pijakan dalam pengembangannya.

Metode demonstrasi adalah cara mengajar dimana seorang instruktur/ atau
tim guru menunjukkan, memperlihatkan sesuatu proses misalnya merebus
air sampai mendidih 100o C, sehingga seluruh siswa dalam kelas dapat
melihat, mengamati, mendengar mungkin meraba-raba dan merasakan
proses yang dipertunjukan oleh guru tersebut (Roestiyah, 2012:83).

Begitu juga dalam pembelajaran seni tari, guru sebagai sumber belajar

mempraktikkan setiap ragam gerak yang ada dalam tarian tersebut

kemudian dengan bersama-sama siswa mempraktikkan satu persatu ragam

geraknya. SLB Negeri Metro menjadikan metode demonstrasi adalah

metode yang paling sering digunakan bagi anak berkebutuhan khusus,

sebab metode ini dirasa paling mudah untuk dimengerti oleh anak tersebut.

Selain mereka memang memiliki keterbatasan dalam pendengaran mereka

akan lebih mudah mengerti jika langsung mempraktikkan sehingga lebih

mudah diingat dalam memori mereka. Kelemahan metode ini jika dalam

satu kelas siswanya terlalu banyak dan kurang memadainya ruang praktik

akan menyebabkan tidak semua siswa dapat melihat dengan jelas apa yang

dipraktikan guru didepan kelas.
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Seni tari merupakan sebuah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan

melalui gerak tubuh. Dalam menari kita harus memperhatikan tiga unsur

keindahan yaitu berupa wiraga, wirama dan wirasa. Tari Tuping

merupakan tarian yang berasal dari Lampung Selatan yang

menggambarkan tentang pasukan tentara. Tarian ini biasanya dipentaskan

pada saat perayaan adat di daerah Lampung Selatan, khususnya di desa

Kuripan Kecamatan Penengahan. Tari Tuping sendiri berlatar belakang

dari topeng yang memiliki 12 (dua belas) jenis karakter wajah, disetiap

karakternya melambangkan keahliannya masing-masing (Tim Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, 2015:6).

Tuping dalam bahasa Indonesia memiliki arti topeng. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) topeng berarti (n) penutup muka (dari kayu,

kertas dan sebagainya) yang menyerupai muka orang, binatang, dan

sebagainya. Tuping bagi masyarakat Lampung Selatan khususnya

Keratuan Darah Putih memiliki makna sebagai Pasukan Gerilya Radin

Intan II yang ditugaskan di 12 (dua belas) pos, mulai dari Selat Sunda

sampai Tanjung Cina Kota Agung. Pasukan tersebut mengenakan topeng

atau biasa disebut Tuping sebagai alat pengelabuh musuh sehingga musuh

tidak menyadari keberadaan pasukan-pasukan tersebut. Untuk mengenang

jasa mereka maka dibuatlah Tari Tuping yang sekarang sering dipentaskan

pada kegiatan-kegiatan seperti perkawinan, hitanan atau hiburan-hiburan

bagi masyarakat (Tim Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Lampung Selatan, 2015:6).
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Anak normal adalah anak yang memiliki fungsi organ tubuh serta IQ yang

sesuai dengan takarannya. Sedangkan anak abnormal adalah anak yang

memiliki kelebihan atau pun kekurangan berupa IQ atau pun bentuk fisik

dari tubuhnya. Pada umumnya intelegensi anak tunarungu secara potensial

sama dengan anak normal, tetapi secara fungsional perkembangannya

dipengaruhi oleh tingkat kemampuan berbahasanya, keterbatasan

informasi dan kurangnya daya abtraksi anak (Somantri, 2012:97).

Perbedaan yang sangat mencolok antara anak normal dengan anak luar

biasa menimbulkan problem tersendiri yang menuntut pengelolaan secara

tersendiri pula dan sungguh-sungguh. Dengan demikian maka

penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) ini mutlak harus dilaksanakan

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak luar biasa tertentu.

Tanpa melalui sekolah, bagaimana pun baiknya potensi yang dimiliki

seorang anak tidak mungkin berkembang secara optimal. Terlebih-lebih

lagi potensi yang dimiliki anak luar biasa yang menunjukkan karakteristik

tersendiri, membutuhkan pengembangan secara khusus pula. Untuk

keperluan ini lah penyelenggaraan sekolah-sekolah luar biasa dalam

rangka memenuhi salah satu hak warga negara. Pendidikan di SLB anak-

anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan menurut ketunaannya agar

lebih mudah dalam memberikan pembelajaran. Sesuai dengan UU No. 20

Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 yang

menyatakan bahwa anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental
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diberikan kesempatan yang sama dan aksesbilitas untuk memperoleh

pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pengelompokan kelas di SLB bertujuan untuk memudahkan guru dalam

mengajar. SLB bagian A untuk anak buta, SLB bagian B untuk anak tuli,

SLB bagian C untuk anak keterbelakangan mental, SLB bagian D untuk

anak cacat tubuh dan SLB bagan E untuk anak-anak yang sulit

menyesuaikan. Anak tuli atau tunarungu secara fisik tidak memiliki ke

anehan, sebab orang baru akan mengetahui bahwa anak tersebut menderita

gangguan pendengaran pada saat berbicara. Mereka yang mengalami

gangguan ini berbicara tidak menggunakan suara namun menggunakan

isyarat.

Apabila didefinisikan maka anak tunarungu mengalami gangguan
pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran yang bervariasi,
yakni 27-40 dB (tunarungu sangat ringan), 41-55 dB (tunarungu ringan),
56-70 dB (tunarungu sedang), 71-90 dB (tunarungu berat), serta diatas 91
dB (tuli) (Putranto, 2015:226).

Klasifikasi ketunarungan di SLB Negeri Metro berkisar antara ringan dan

sedang. Pengajaran bahasa secara tekstur bagi anak tunarungu harus

dimulai sesegera mungkin agar medapatkan hasil yang optimal. Tujuannya

adalah untuk mempermudah anak penyandang tunarungu memperlajari

bahasa sehingga akan lebih mudah bagi mereka berkomunikasi dengan

orang lain. Anak tunarungu sesungguhnya diklasifikasikan dalam kondisi

cacat yang ringan sebab mereka hanya mengalami gangguan dalam

pendengaran saja. Dalam proses berkesenian pun mereka mampu
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mengikuti dan mengembangkannya dengan cara mereka sendiri dan

pentingnya pendampingan khusus terhadap mereka juga sangat diperlukan,

sebab berkesenian itu merupakan hak dan naluri dari setiap individu itu

sendiri.

Tarian yang mereka pelajari selama ini adalah Tari Bedana. Tari Bedana

merupakan tarian yang memiliki ragam gerak yang terstruktur, sehingga

terkadang menyulitkan siswa tersebut ketika mereka mulai kehilangan satu

irama hitungan. Siswa tunarungu sendiri dalam menyelaraskan gerakan

dengan musik iringan hanya berfokuskan pada berapa jumlah hitungan

setiap ragam gerak dan pergantian gerak. Kehilangan satu ketuk saja

membuat musik iringan serta gerakan menjadi tidak sesuai, sekali pun

ketika dalam perlombaan terdapat guru yang memberikan instruksi-

instruksi khusus namun siswa tersebut akan tetap sedikit mengalami

kesulitan dalam menyesuaikan gerakan dikarenakan keterbatasannya

dalam mendengar.

Permasalahan tersebut memberikan ide untuk peneliti mencoba meneliti

siswa tersebut dengan menggunakan Tari Tuping. Ragam gerak dari tarian

ini tidak terlalu terstruktur, namun tetap ada ragam gerak-ragam gerak

yang harus ada dalam penampilannya. Diharapkan dapat memudahkan

siswa dalam pembelajaran seni di SLB Negeri Metro.
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1.2. Rumusah Masalah

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Tari Tuping dengan menggunakan

metode demonstrasi pada siswa tunarungu di SLB Negeri Metro?

1.3. Tujuan

Mendekripsikan proses dan hasil pembelajaran Tari Tuping dengan

menggunakan metode demonstrasi pada siswa tunarungu di SLB Negeri

Metro.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1.4.1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa

mengetahui tingkat pemahamannya mengenai pembelajaran Seni

Tari.

1.4.2. Bagi guru dan calon guru seni tari, hasil penelitian ini diharapkan

dapat meningkatkan kualitas dan menjadi informasi mengenai

pembelajaran tari Tuping dengan menggunakan metode

demonstrasi di SLB Negeri Metro.

1.4.3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi

informasi dalam upaya meningkatkan mutu di SLB Negeri Metro.
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1. Objek Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana berlangsungnya

proses pembelajaran, sebab peneliti ingin mengetahui bagaimana

pelaksanaan pembelajaran Tari Tuping dengan menggunakan

metode demostrasi pada siswa tunarungu.

1.5.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 5 siswa tunarungu yang ada di SLB

Negeri Metro. Dalam hal ini peneliti memilih siswa SMP

dikarenakan di sekolah tersebut proses pembelajaran seni tari lebih

terfokuskan pada jenjang menengah, sedangkan pada jenjang atas

siswa lebih sering mengikuti kegiatan lomba seperti modeling dan

unjuk bakat.

1.5.3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SLB Negeri Metro, Jln. Gatot Kaca,

Sumbersari, Bantul, Kota Metro.

1.5.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 15-29 Mei 2017.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Belajar

Aunurrahman (2013:35) belajar adalah suatu proses yang dilakukan

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam

interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini setiap individu akan

memiliki pengalaman yang berbeda-beda sehingga dapat mengakibatkan

perubahan tingkah laku yang berbeda. Lingkungan juga memiliki peran

aktif dalam pembentukan karakter seorang anak, ketika dua orang anak

yang dilahirkan oleh keluarga yang sama namun memiliki lingkungan

bermain yang berbeda maka akan berbeda juga tingkah anak tersebut.

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi

yang ada di sekitar individu. Belajar dapat di pandang sebagai proses yang

diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman.

Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati dan memahami

sesuatu hal yang berada di sekitarnya.
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Ciri-ciri umum kegiatan belajar menurut Wragg dalam Aunurrahman

(2013: 35) adalah sebagai berikut :

1. Belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari

atau disengaja.

2. Belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya.

3. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku.

Teori belajar dibagi menjadi tiga macam, yaitu teori belajar Behaviorisme,

teori belajar Kognitivisme dan teori belajar Kontruktivisme.

1. Teori belajar Behaviorisme

Teori ini lebih menekankan kepada perubahan tingkah laku seseorang.

Ciri yang paling mendasar dari teori ini adalah perubahan tingkah laku

yang terjadi berdasarkan stimulus respon.

Aunurrahman (2013: 40) Proses stimulus respon terdiri dari beberapa
dorongan. Pertama, seorang merasakan adanya kebutuhan akan
sesuatu dan terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua,
rangsangan atau stimulus. Kepada seseorang diberikan stimulus yang
akan menyebabkan memberikan respon. Ketiga, adalah respons,
dimana seseorang memberikan reaksi atau respons terhadap stimulus
yang diterimanya dengan melakukan suatu tindakan yang dapat
diamati. Keempat, unsur penguatan atau reinforcement, yang perlu
diberikan kepada seseorang agar ia merasakan adanya kebutuhan
untuk memberikan respons lagi.

2. Teori belajar Kognitivisme

Aunurrahman (2013: 44) teori belajar ini tingkah laku seseorang

ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang
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berhubungan dengan tujuan-tujuannya. Karena itu belajar menurut

teori kognitivisme diartikan sebagai perubahan persepsi pemahaman.

Perubahan persepsi atau pemahaman tidak selalu diartikan sebagai

perubahan tingkah laku, sebab teori ini lebih menekankan

kebermaknaan keseluruhan sesuatu dari pada bagian-bagiannya. Maka

belajar dipandang sebagai proses internal yang mencangkup ingatan,

retensi, pengolahan informasi, emosi dan faktor-faktor lain.

3. Teori belajar Kontruktivisme

Kontruksi berarti bersifat membangun, sehingga dapat diartikan

bahwa kontruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan

hidup. Dengan teori kontruktivisme siswa dapat berfikir untuk

menyelesaikan masalah, mencari ide dan memecahkan masalah.

Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam

pemecahan masalah tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari tiga teori diatas peneliti memilih untuk

menggunakan teori behaviorisme dalam penelitian ini. Sebab dalam

hal ini peneliti meneliti tentang bagaimana pelaksanaan

pembelajaran tari Tuping tersebut, sehingga peneliti perlu

mengetahui respon apa yang akan diberikan siswa ketika diberikan

sebuah ragam gerak tari. Apakah akan dapat merespon dengan baik

dan sesuai dengan ragam gerak yang dipraktikan atau siswa
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mengalami kesulitan dalam memahami ragam gerak yang di

praktikkan.

2.2. Pembelajaran

Shoimin (2014: 20) pembelajaran merupakan suatu sistem yang memiliki

peran sangat dominan untuk mewujudkan kualitas pendidikan. Peran guru

dan murid sangat berpengaruh dalam pembelajaran itu sendiri.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, prosesnya harus

direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar terlaksana secara

efektif dan efisien.

Aunurrahman (2013: 34) siswa yang memiliki sikap, kebiasaan atau

tingkah laku yang belum mencerminkan eksistensi dirinya sebagai pribadi

baik atau positif, menjadi siswa yang memiliki sikap, kebiasaan dan

tingkah laku yang baik. Pembelajaran berupaya mengubah masukan

berupa siswa yang belum terdidik, menjadi siswa yang terdidik, siswa

yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu, menjadi siswa yang

memiliki pengetahuan.

Pembelajaran yang efektif ditandai tengan terjadinya proses belajar dalam

diri siswa. Seseorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila di

dalam dirinya telah terjadi perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari

tidak mengerti menjadi mengerti dan sebagainya.
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2.3. Metode Pembelajaran

Hamdani (2010; 80) Metode Pembelajaran adalah cara yang digunakan

guru untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Metode merupakan

upaya untuk mengimplementasikan rancangan yang disusun dalam

kegiatannya agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.

Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan.

Strategi menunjuk pada sebuah perancangan untuk mencapai sesuatu,

sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan

strategi. Dengan demikian suatu strategi dapat dilaksanakan dengan

berbagai metode.

Fungsi metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam

pencapaian tujuan pembelajaran, sarana untuk mengimplementasikan

rancangan yang sudah disusun dalam bentuk kegiatannya dan praktis

untuk mencapai tujuan, sebagai alat menyampaikan pesan kepada peserta

didik, dan bersifat prosedural.

2.4. Metode Demonstrasi

Shoimin (2014: 62) metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan

cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan

suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media

pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang

disajikan. Metode demonstrasi merupakan metode yang sangat cocok

digunakan untuk siswa tunarungu sebab siswa tunarungu akan lebih
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mudah memahami materi yang dijelaskan oleh guru ketika ia melihat

langsung materi yang akan disampaikan. Guru juga akan lebih mudah

mengawasi tingkat pemahaman siswa dalam memahami materi

dikarenakan guru terjun langsung mempraktikan setiap materi yang akan

disampaikan.

Langkah-Langkah

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

2. Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan.

3. Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan.

4. Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai

skenario yang telah diciptakan.

5. Seluruh siswa memperhatikan demonstrasi dan menganalisisnya.

6. Tiap siswa mengemukakan hasil analisis dan mendemonstrasikan

pengalaman.

7. Guru dan siswa membuat suatu kesimpulan.

8. Penutup.

Kelebihan Metode Demonstrasi

1. Membantu peserta didik memahami dengan jelas jalannya suatu

proses atau kerja suatu benda.

2. Memudahkan berbagai jenis penjelasan.

3. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki

melalui penggambaran dan contoh kongkret dengan menghadirkan

objek sebenarnya.
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Kekurangan Metode Demonstrasi

1. Peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas gerakan yang

didemostrasikan.

2. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan.

3. Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang

menguasai apa yang didemonstrasikan.

2.5. Siswa Tunarungu

Putranto (2015: 228) menyatakan bahwa dilihat dari tingkat

kerusakannya anak tunarungu dapat dibedakan menjadi lima kelompok,

yaitu tunarungu sangat ringan (27-40 dB), tunarungu ringan (41-55 dB),

tunarungu sedang (56-70 dB), tunarungu berat (71-90 dB), dan tuli

(diatas 91 dB). Adapun dari tempat terjadinya tunarungu dapat dibedakan

menjadi dua. Pertama, kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah

sehingga menghambat suara yang masuk (tuli konduktif). Kedua,

kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga mengganggu hubungan ke

saraf otak (tuli sensoris).

Istilah tunarungu sendiri diambil dari kata “tuna” dan “rungu”, tuna

artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang dikatakan

tunarungu apabila tidak mampu mendengar atau kurang mampu

mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak

berbeda dengan anak dengar pada umumnya, pada saat berkomunikasi

barulah diketahui bahwa mereka tunarungu.



16

Tunarungu memiliki beberapa faktor penyebab terjadinya pada anak,

yaitu seperti:

1. Faktor-faktor sebelum anak dilahirkan (prenatal), meliputi keturunan,

cacar air, campak, toxaemia (keracunan darah), penggunaan pil kina

atau obat-obatan dalam jumlah besar, kekurangan oksigen, serta

kelainan organ pendengaran sejak lahir.

2. Faktor-faktor saat anak dilahirkan (natal), yaitu rhesus (Rh) ibu dan

anak yang sejenis, kelahiran secara prematur, kelahiran menggunakan

forcep (alat bantu tang), serta proses bersalin yang terlalu lama.

3. Faktor-faktor sesudah anak dilahirkan (postnatal), diantaranya

infeksi, meningitis (radang selaput otak), tunarungu perspektif yang

bersifat keturunan, serta otitis media yang kronis.

Ciri-ciri anak tunarungu juga dapat dikenali melalui beberapa tanda

berikut:

1. Kemampuan verbal (verbal IQ) anak tunarungu lebih rendah

dibandingkan dengan anak normal pada umumnya.

2. Performance IQ anak tunarungu sama dengan anak mendengar.

3. Daya ingat jangka pendek anak tunarungu lebih rendah dibanding

anak mendengar, terutama pada informasi yang berurutan.

4. Pada informasi serempak, anak tunarungu dengan anak pendengaran

normal tidak terdapat perbedaan yang berarti.
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5. Hampir tidak ada perbedaan dalam hal daya ingat jangka panjang,

sekalipun prestasi akhir anak tunarungu biasanya akan tetap lebih

rendah.

2.6. Seni Tari

Mustika (2012:26) tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh

imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak yang simbolis dan

sebagai ungkapan sang pencipta. Seni secara umum berfungsi untuk

mengembangkan  kemampuan setiap anak menemukan pemenuhan

dirinya dalam hidup untuk mentransmisikan warisan budaya,

memperluas kesadaran sosial dan sebagai jalan untuk pengetahuan serta

dapat membentuk seseorang menjadi berbudaya yang luhur.

Yakub (2010:23) tari merupakan salah satu cabang seni, dimana media

ungkapan yang digunakan adalah tubuh. Tari sering kita lihat dalam

berbagai acara baik melalui media televisi maupun kegiatan lain seperti

pagelaran tari dan acara-acara adat. Tari adalah gerak yang sudah diolah

dari aspek tenaga, ruang dan waktu yang merupakan ciri khas tarian

tersebut dan memiliki unsur keindahan berupa wiraga, wirama, wirasa

dan wicitra.

1. Wiraga

Wiraga merupakan kesesuaian dan keselarasan antara jenis tarian

dengan umur dan fisik penarinya. Misalnya, “tari kelinci” lebih cocok
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dimainkan oleh anak-anak, “tari muli siger” cocok ditarikan oleh

gadis-gadis cantik berperawakan ayu, “tari bedana” akan lebih indah

jika ditarikan oleh sepasang muli menghanai.

2. Wirama

Kesesuaian dan keselarasan antara irama lagu atau musik pengiring

dengan gerak tari. Tarian yang bersifat atraktif dan dinamis sangat

cocok diiringi dengan lagu bernuansa gembira dengan tempo cepat.

Sebaliknya, tarian yang bernuansa romantis atau melankolis lebih

cocok diiringi dengan lagu yang syahdu dan musik yang bertempo

lambat.

3. Wirasa

Penghayatan yang dilakukan oleh penari terhadap materi dan jenis

tarian. Menari bukan sekedar menggerakan anggota tubuh, melainkan

mengekspresikan nilai seni atau keindahan melalui bahasa gerak

tubuh dan ekspresi wajah.

4. Wicitra

Wicitra merupakan keseluruhan gambaran yang dapat diperlihatkan

sebagai sebuah keutuhan karya seni. Keempat ini dibangun dengan

padu padan dari tata rias, kostum, tata lampu dan tata panggung.
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Khasanah (2009: 6) mendeskripsikan bahwa menari adalah proses

menggerakkan seluruh tubuh dengan luwes sesuai dengan tuntutan tarian.

Melakukan gerak tari bukanlah hal yang mudah karena perlu keseriusan

dan waktu yang lama untuk menguasai sebuah tarian. Hanya orang-orang

yang mencintai seni tari lah yang dapat dengan sabar melakukan sebuah

tarian.

2.7. Tari Tuping

Tim Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan

(2015: 6) menjelaskan bahwa Tuping yang digunakan Pasukan Grilya

(tentara) Radin Intan dengan penugasan di 12 (dua belas) titik, mulai dari

Selatan Sunda sampai Tanjung Cina Kota Agung. Berikut merupakan

macam-macam karakter wajah Tuping:

1. Tuping Irung Tebak (Hidung Melintang)

Bertugas di Gunung Rajabasa (Buai Tambal) dipimpin oleh Kakhya

Jaksa Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Lampung Selatan. Irung

Tebak berarti bertanggung jawab kepada seluruh pasukan yang sedang

berperang, yang lemah dan pasukan Buai Tambal yang membantu.

2. Tuping Irung Cungak (Hidung Mendongak)

Tugas di Tanjung Tua (Tupai Tanoh) dipimpin oleh Kakhya Khadin

Patih Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Lampung Selatan.

Membawahi 12 (dua belas) orang sebagai pasukan, yang dikenal
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dengan Pasukan Merayap atau yang dikenal dengan pasukan Tupai

Tanoh, Irung Cungak menunjukkan penciuman yang sangat tajam

untuk mengetahui keberadaan musuh.

3. Tuping Luah Takhing (Keluar Taring)

Tugas dari Keratuan matahari terbenam (barat) dipimpin oleh Kakhya

Menanti Khatu Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Lampung

Selatan. Selain sebagai mata-mata pasukan juga sebagai penyampai

berita dari satu pasukan ke pasukan yang lainnya serta pusat keratuan

yang membawah 12 (dua belas) orang dan Luah Takhing menunjukkan

keberanian atau berani mati.

4. Tuping Jangguk Khawing (Janggut Panjang Tidak Beraturan)

Tugas dari Seragi sampai di Way Sekampung dipimpin oleh Kakhya

Jaga Pati Desa Kekiling Kecamatan Penengahan Lampung Selatan,

menunjukkan berani dan seram. Selain sebagai mata-mata, Jangguk

Khawing mempunyai pasukan terdiri dari 12 (dua belas) orang yang

dikenal dengan pasukan berani mati.

5. Tuping Banguk Khabit (Mulut Sompel)

Tugas di Gunung Cukhik Selat Sunda (Gunung Cengkeh Selat Sunda)

dipimpin oleh Kakhyak Yuda Negara Desa Kekiling Kecamatan

Penengahan Lampung Selatan. Berkarakter berbicara terbata-bata

dengan 12 (dua belas) orang pasukan yang siaga di selat sunda.
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6. Tuping Bekhak Banguk (Mulut Lebar)

Tugas keliling gunung dipimpin oleh Kakhyak Jaga. Karakter

berbicara keras dan tegas dengan membawahi 12 (dua belas) orang

pasukan.

7. Tuping Mata Sipit (Mata Sipit)

Tugas di Batu Payung dipimpin oleh Temunggung Agung Khaja Desa

Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Lampung Selatan.

Menunjukkan berpikir banyak ide-idenya, membawahi 12 (dua belas)

orang pasukan.

8. Tuping Banguk Kicut (Mulut Mengot)

Tugas di Gunung Karang dipimpin oleh Ngabihi Paksi Desa Ruang

Tengah Kecamatan Penengahan Lampung Selatan. Menunjukkan ahli

menyampaikan sandi-sandi, membawahi 12 (dua belas) orang pasukan.

9. Tuping Pudak Bebai (Muka Perempuan)

Tugas di Tanjung Selaki dipimpin oleh Kahya Jaksa Makhga Desa

Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

Karakter seperti wanita tetapi dimedan pertempuran berani melebihi

pria dan juga membawahi 12 (dua belas) orang pasukan.
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10. Tuping Mata Kedugok (Mata Ngantuk)

Tugas dari Keratuan sampai Matahari Terbit (Timur) dipimpin oleh

Kakhya Sangunda Desa Tataan Kecamatan Penengahan Lampung

Selatan. Berkarakter pendiam, pengantuk tapi pada waktunya sangat

gagah berani dan membawahi 12 (dua belas) orang pasukan.

11. Tuping Matakicong (Mata Sebelah)

Tugas di Tuku Tiga dipimpin oleh Kakhya Kiyai Sebuai Desa Tataan

Kecamatan Penengahan Lampung Selatan. Berkarakter siap siaga dan

tidak pernah tidur dan membawahi 12 (dua belas) orang pasukan.

12. Tuping Irug Pesek (Hidung Pesek)

Tugas di Sumokh Kucing atau di sumur kucing dipimpin oleh Khaja

Temunggung Desa Tataan Kecamatan Penengahan Lampung Selatan.

Mempunyai karakter apa adanya dan membawahi 12 (dua belas) orang

pasukan.

Tuping sendiri bukan semata-mata sebagai pengintai namun juga sebagai

penyerbu dan menyerang dengan berbagai ilmu yang dimilikinya dan

berpura-pura bertingkah laku lucu dimasyarakat agar musuh tidak bisa

menduga penyamaran mereka sehingga dengan singkat dapat menyerang

kemudian menghindar kedalam hutan karena yang dipakai mereka adalah

daun-daunan.
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Tuping sering digunakan pada saat perayaan adat kebesaran di daerah

Lampung Selatan. Kostum yang digunakan berupa dedaunan kering yang

melambangkan sebagai penyamaran mereka. Pada saat ini untuk

mengenang jasa-jasa mereka Tuping telah dibudidayakan menjadi Seni

Tari Tuping yang sering dipentaskan pada acara-acara perkawinan dan

Festival-festival sebagai hiburan bagi masyarakat.

Sejati, 2017 memberikan penjelasan tentang ragam gerak tari Tupingyang

diambil dari gerakan pasukan yang sedang berada dalam hutan dan sedang

berperang yang berjumlah 14 ragam gerak yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1. Ragam Gerak Tari Tuping
No Nama dan Rangkaian Ragam Gerak Hit Uraiaan

Gerak
Ket

1 Negakh

Hitungan 1-8         Hitungan 1-8

Hitungan 1-8         Hitungan 1-8

1-8

1-8

1-8

1-8

Cundang
digoyangkan
ke arah kanan
dan kiri.

Cundang
diletakkan
disamping
kanan tepat
berada di
depan mulut.

Cundang
digoyangkan
ke arah kanan
dan kiri.

Cundang
diletakkan
disamping
kiri tepat
berada di
depan mulut.
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Hitungan 1-6 tungan 7-8

1-6

7-8

Cundang
digoyangkan
kearah kanan
dan kiri.

Cundang
diletakkan
disamping
kanan pada
saat duduk
bersila.

2 Lelagoan

Hitungan 1-8           Hitungan 1-4

Hitungan 5-8             Hitungan 1-2

Hitungan 3-4         Hitungan 5-6

1-8

1-4

5-8

1-2

3-4

5-6

Kepala
diangguk-
anggukan ke
atas dan ke
bawah.

Tangan
diletakkan
didagu.

Tangann
kanan
direntangkan
kedepan.

Langkahkan
kaki kiri
kedepan dan
cundang
diarahkan ke
depan.

Langkahkan
kaki kanan
kedepan dan
cundang di
pindahkan ke
sebelah kiri.

Kaki kanan
diangkat
dengan arah
hadap ke
samping kiri,
cundang
diletakkan
diketiak kiri
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dan tangan
kanan
diarahkan ke
depan.
Kemudian
cundang
dikalungkan
dibelakang.

3 Tikol

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

1-2

3-4

Langkah kaki
ke samping
kiri.

Langkah kaki
ke samping
kanan.

4 Silat Awal

Hitungan 1             Hitungan 2

Hitungan 3 Hitungan 4

1

2

3

4

5-8

1-4

Langkahkan
kaki kiri ke
belakang.

Letakkan
lutut kiri
menyetuh
lantai.

Kaki kanan
dihentakkan
sebanyak satu
kali.

Kedua tangan
diputar ke
arah atas
kemudian
diletakkan di
lutut kanan.

Pinggul
digoyangkan
ke kanan dan
ke kiri

Pergelangan
tangan
diayunkan ke
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Hitungan 5-8          Hitungan 1-4

Hitungan 5-8

5-8

atas dan
bawah.

Kedua tangan
direntang ke
samping.

5 Cangget

Cangget Kanan Cangget Kiri

1-8 Tangan
diayunkan ke
atas dan ke
bawah.

6 Tolak Tebing

Hitungan 1-4 Hitungan 5-8

1-4

5-8

Langkahkan
kaki ke arah
kanan
sebanyak dua
kali.

Langkahkan
kaki ke arah
kiri sebanyak
dua kali.
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7 Silat Tikol

Hitungan 1            Hitungan 2-3

Hitungan 4 Hitungan 5

Hitungan 6               Hitungan 7

Hitungan 8

1

2-3

4

5

6

7

8

Kedua tangan
disilangkah
di depan dada

Kedua tangan
direntangkan
keatas.

Tangan
kanan di
arahkan ke
arah atas,
kemudian
tangan kiri
diletakkan di
samping.

Kaki kanan
ditendang ke
depan.

Langkahkan
kaki kanan ke
belakang
sambil sedikit
melompat.

Kedua kaki
jinjit.

Posisi tangan
dirubah
menjadi
tangan kiri
yang berada
di atas.
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8 Silat Khalut

Hitungan 1-2 Hitungan 3

Hitungan4 Hitungan 5-6

Hitungan7-8 Hitungan 1-2

Hitungan3-4 Hitungan 5-8

1-2

3

4

5-6

7-8

1-2

3-4

5-8

1-2

3-6

Kedua tangan
di dorong ke
depan dada.

Kedua tangan
disilangkan.

Kedua tangan
direntangkan
ke samping.

Lutut kanan
diletakkan di
lantai, lalu
tangan kiri
diletakkan
dilutut kiri.

Tangan
disilangkan
ke bawah.

Kedua tangan
diletakkan ke
lantai.

Kedua tangan
disatukan di
depan dada.

Kedua tangan
direntangkan
ke samping
sembari
menggoyan-
kan pinggul.

Tumpuan
badan
dipindahkan
pada lutut
kanan.

Pinggul
digoyangkan
ke samping
kanan dan
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Hitungan1-2 Hitungan 3-6

Hitungan7-8 Hitungan 1-2

Hitungan3-4 Hitungan 5-6

Hitungan 7-8            Hitungan 1-2

7-8

1-2

3-4

5-6

7-8

1-2

3-4

kiri.

Kedua tangan
diletakkan di
lantai
kemudian
kaki kanan
diluruskan ke
samping.

Kedua tangan
diletakkan
pada lutut
kanan.

Tangan
kanan
didorong ke
depan
kemudian
tangan kiri
diletakkan di
depan dada.

Kedua tangan
direntangkan
ke samping.

Kaki kanan
di luruskan
ke samping.

Kedua tangan
diletakkan di
lutut sebelah
kanan.

Tangan
kanan
didorong ke
depan
sedangkan
tangan kiri
diletakkan di
depan dada.
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Hitungan 3-4             Hitungan 5-6

Hitungan 7-8              Hitungan 1-2

Hitungan 3-4              Hitungan 5-6

Hitungan 7-8            Hitungan 1-2

5-6

7-8

1-2

3-4

5-6

7-8

1-2

3-4

5-6

7-8

Kedua tangan
direntangkan
ke samping.

Kaki kanan
diletakkan ke
samping.
Kedua tangan
diletakkan
dilutut kanan.

Pinggul
digoyangkan
kesamping
kanan dan
kiri.

Tumpuan
badan
dipindahkan
ke lutut kiri.

Pinggul
digoyangkan
ke samping
kiri dan
kanan.

Kedua tangan
disilangkan
satu persatu
ke bawah.

Kedua tangan
diletakkan ke
lantai.

Kedua tangan
diletakkan
diatas bahu.

Kedua tangan
direntangkan
ke samping.
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Hitungan 3-4          Hitungan 5-6

Hitungan 7-8
9 Tepuk Agas

Hitungan 1 Hitungan 2

Hitungan 3            Hitungan 4

1,3,5
,7

2,4,6
,8

1-2

3-4

Kedua tangan
diletakkan di
samping.

Kedua tangan
diretangkan
ke samping.

(Gerakan ini
dilakukan
sebanyak
3x8)

Tangan
kanan
diangkat ke
atas
membentuk
siku-siku.

Tangan kiri
diangkat ke
atas
membentuk
siku-siku
sehingga
kedua tangan
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Hitungan 5              Hitungan 6

Hitungan 7              Hitungan 8

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

Hitungan 5-6           Hitungan 7-8

5-6

7-8

1-8

1-2

3-4

5-6

7-8

menjadi
diatas semua.

Kedua tangan
diukel ke
atas.

Kedua tangan
direntangkan
ke samping
sembari
tubuh sedikit
dibungkuk-
kan ke depan.

Pinggul
digoyangkan
ke samping
kanan dan
kiri.

(Gerakan ini
dilakukan
sebanyak
3x8)

Kedua tangan
ditepukkan
ke samping
kanan.

Kedua tangan
ditepukkan
ke samping
kiri.

Kedua tangan
ditepukkan
ke atas.

Tangan
kanan
diluruskan ke
depan dan
tangan kiri
diletakkan di
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Hitungan 1-8           Hitungan 1-2

Hitungan 3-4 Hitungan 5-6

Hitungan 7-8 Hitungan 1-8

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

1-8

1-2

3-4

5-6

7-8

1-2

dagu.

Kepala
diangguk-
anggukan ke
atas dan ke
bawah
sembari
melompat ke
depan dan ke
belakang.

(Gerakan ini
dilakukan
sebanyak
3x8)

Langkahkan
kaki kanan ke
belakang
kemudian
tangan kanan
didorong ke
depan dan
tangan kiri
diletakkan di
depan dada.

Kedua tangan
direntangkan
ke samping.

Kedua tangan
diletakkan ke
lantai.

Kedua tangan
diletakkan
didepan dada
dengan kedua
telapak
tangan
menghadap
ke atas.

Langkahkan
kaki ke
belakang,
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Hitungan 5-6          Hitungan 7-8

Hitungan 1-2         Hitungan 3-4

Hitungan 5-6           Hitungan 7-8

3-4

5-6

7-8

kemudian
tangan kanan
didorong ke
depan dan
tangan kiri
diletakkan di
depan dada.

Kedua tangan
direntangkan
ke samping.

Kedua tangan
diletakkan ke
lantai.

Kedua tangan
diletakkan di
atas bahu.

10 Lelagoan Lapah

Hitungan 1-2            Hitungan 3-4

1-2

3-4

5-6

Tangan
kanan seolah
memukul
lawan di
depannya.

Tangan kiri
seolah
memukul
lawan di
depannya.

Tangan
kanan seolah
memukul
lawannya.
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Hitungan 5-6 Hitungan 7-8

7-8 Kedua tangan
diletakkan
disamping
membentuk
siku-siku ke
bawah dan
kaki sedikit
melompat
kebagian
belakang lalu
berlari seolah
mengitari
lawannya.

11 Silat Mundukh

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

Hitungan 5-6 Hitungan 7-8

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

1-2

3-4

5-6

7-8

Langkahkan
kaki kanan ke
depan
kemudian
tangan kanan
seolah
memotong
kearah depan.

Kaki kanan
diangkat
keatas
sembari
kedua tangan
menepuk
disebelah
kanan.

Kaki kanan
diangkat
keatas
kemudian
tangan kanan
ditepukkan
dengan
telapak
tangan
menghadap
kedepan dan
tangan kiri
diluruskan
kedepan.

Langkahkan
kaki kanan ke



36

Hitungan 5-6 Hitungan 7-8

Hitungan 1-2          Hitungan 3-4

Hitungan 5-6           Hitungan 7-8

Hitungan 1-4         Hitungan 5-8

1-2

3-4

5-6

7-8

1-2

samping dan
tangan kanan
direntangkan
ke samping.

Langkahkan
kaki kanan ke
depan
kemudian
tangan kanan
seolah
memotong ke
arah depan.

Kaki kanan
diangkat ke
atas sembari
kedua tangan
menepuk
disebelah
kanan.

Kaki kanan
diangkat ke
atas
kemudian
tangan kanan
ditepukkan
dengan
telapak
tangan
menghadap
ke depan dan
tangan kiri
diluruskan ke
depan.

Langkahkan
kaki kanan ke
samping dan
tangan kanan
direntangkan
ke samping.

Langkahkan
kaki ke kanan
kemudian
tangan diukel
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Hitungan 1-4           Hitungan 5-8

3-4

5-6

7-8

1-4

5-8

1-4

5-8

keatas.

Langkahkan
kaki ke kiri
kemudian
tangan diukel
ke atas.

Langkahkan
kaki ke kanan
kemudian
tangan diukel
ke atas.

Langkahkan
kaki ke kiri
kemudian
tangan diukel
ke atas.

Angkat kaki
kanan ke atas
kemudian
digoyangkan
dengan posisi
tangan diukel
ke atas.

Angkat kaki
kiri ke atas
kemudian
goyangkan
dengan posisi
tangan diukel
ke atas.

Angkat kaki
kanan ke atas
kemudian
goyangkan
dengan posisi
tangan diukel
ke bawah.

Angkat kaki
kiri ke atas
kemudian
goyangkan
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dengan posisi
tangan diukel
ke bawah.

12 Ngelap Bawah

Hitungan 1-8            Hitungan 1-2

Hitungan 3-4 Hitungan 5-6

Hitungan 7-8          Hitungan 1-8

Hitungan 1-2            Hitungan 3-4

1-8

1-2

3-4

5-6

7-8

1-8

Tangan
kanan
diletakkan di
depan kepala
kemudian
tangan kiri
dibelakang.

(Gerakan ini
dilakukan
sebanyak
4x8)

Kedua tangan
diletakkan di
samping
kanan.

Kedua tangan
diletakkan di
samping kiri.

Tangan
kanan
diletakkan
didepan
kepala
dengan
gerakan
memutar
ditempat.

Tangan kiri
diletakkan
didepan
kepala
dengan
gerakan
memutar
ditempat.

Tangan kiri
diletakkan
didepan
kepala
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Hitungan 5-6           Hitungan 7

Hitungan 8                 Hitungan 1

Hitungan 2                Hitungan 3

Hitungan 4

1-2

3-4

5-6

7

8

1

dengan
gerakan maju
mundur.

(Gerakan ini
dilakukan
sebanyak
4x8)

Langkahkan
kaki kanan
ke belakang
kemudian
tangan kanan
ditepukkan
pada kaki
dan tanggan
kiri
diletakkan
didepan.

Kedua tangan
ditepukkan
di depan
wajah.

Lutut
diletakkan ke
lantai
kemudian
tangan
diayunkan
keatas dan ke
bawah.

Tanggan
diletakkan
disamping
kanan dan
kiri dengan
posisi siku-
siku.

Kedua kaki
berjinjit.

Posisi arah
hadap
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2

3

4

berbalik.

Kedua kaki
berjinjit

Posisi arah
berbalik.

Kedua kaki
berjinjit

13 Buka Topeng

Hitungan 1-8               Hitungan 18

1-8

1-8

Arah hadap
berbalik ke
belakang
sembari
membuka
topeng.

Topeng
dibuka dan
kedua tangan
direntangkan
ke samping

14 Mulang

Hitungan 1-2         Hitungan 3-4

1-2

3-4

Kaki kanan
diagkat ke
arah samping
kanan.

Kaki kiri
diangkat ke
arah samping
kiri.

(Gerakan ini
dilakukan
hingga keluar
stage)

(Armayyeni, 2017)
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Tabuhan yang digunakan yakni Tabuh Tari, Cangget, Gupek, Khapot serta

ditambahkan Ngias (Vocal). Alat musik yang sering digunakan sebagai

pengiring tari adalah Rebana, Gong, Gujih, Canang, dan Talo Balak. Tata

busana yang digunakan dalam tari Tuping yakni sebagai berikut:

1. Tata Busana Awal

a. Lastur

b. Celana hitam setangah tiang

c. Kawai hitam

d. Daun pisang setengah kering

e. Tuping

f. Cundang

g. Ikok Hulu (Ikat kepala)

h. Daun palem

2. Tata Busana pada Saat Ini

a. Baju dan Celana yang diberi tempelan kain perca berwarna coklat.

b. Daun Pisang

c. Topeng

d. Cundang

e. Ikok Hulu (Ikat Kepala)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

3.1.1. Kuantitatif

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik, dengan tujun untuk menguji hipotesis yang
telah ditetapkan (Sugiyono, 2015:8).

Filsafat positivisme sendiri adalah memandang realitas/ gejala/

fenomena itu dapat diklasifikasi, relatif tetap, konkrit, teramati,

terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penentuan

sample pada penelitian ini diambil secara random, datanya

berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik.

3.1.2. Kualitatif

Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian
naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang
alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode
ethographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak
digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut
metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya
bersifat kualitatif (Sugiyono, 2015:8)
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Penelitian kualitatif adalah penelitian yang objeknya alamiah.

Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti

tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian

kualitatif lebih bersifat deskriptif, sehingga data yang

terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak

menekankan pada angka.

Berdasarkan ketiga jenis penelitian tersebut peneliti mengambil

metode penelitian kualitatif. Sebab pada hakikatnya belajar

merupakan kegiatan alamiah yang dilakukan setiap manusia. Proses

pembelajaran juga dilakukan secara alami, ada ataupun tidak adanya

peneliti siswa-siswi SLB Negeri Metro tetap melaksanakan proses

pembelajaran. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan

bagaimana proses pembelajaran tari Tuping pada siswa tunarungu di

SLB Negeri Metro. Kemudian dalam proses penelitian ini peneliti

langsung terjun kelapangan untuk mengamati proses dalam

pembelajaran tersebut sehingga data yang didapat seakurat mungkin.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian pendidikan dapat

diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan
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tujuan dapat ditentukan, dikembangkan dan dibuktikan. Suatu

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang

pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif

kualitatif.

3.3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data yang dapat diperoleh. Sumber data

dalam penelitian ini adalah guru bidang studi seni budaya, dan 5 siswa

tunarungu di SLB Negeri Metro. Dalam hal ini peneliti memilih untuk

mengambil kelas pada jenjang sekolah menengah pertama di sekolah

tersebut.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah:

3.4.1. Observasi

Observasi disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan

pemuatan perhatian suatu objek dengan menggunakan seluruh

indra. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila,

penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar

(Sugiyono, 2015: 145). Observasi yang dilakukan peneliti adalah

observasi nonpartisipan, yaitu peneliti terlibat langsung sebagai

pengamat dengan aktivitas peserta didik yang sedang mengikuti
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pembelajaran tari Tuping. Observasi pertama yang dilakukan

peneliti untuk mencari informasi tentang masalah apa yang ada

disekolah kemudian kendala apa yang dialami pada pembelajaran

seni budaya.

3.4.2. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015: 240). Teknik ini

sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data untuk

menguji, menafsirkan bahkan meramalkan. Dokumen yang

digunakan oleh peneliti adalah berupa foto-foto, rekaman gambar

beserta rekaman suara selama proses penelitian pendahuluan dan

proses penelitian.

3.4.3. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara

digunakan apabila ingin dilakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti. Untuk mendapatkan

data yang representative baik data primer maupun sekunder,

digunakan teknik wawancara dalam teknik pengumpulan data

tujuannya sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan untuk
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memperoleh informasi (Sugiyono, 2015: 72). Dalam hal ini peneliti

langsung mewawancarai salah seorang guru kelas dan guru yang

sering melatih siswa tersebut menari dan juga dalam kegiatan

lomba-lomba lain seperti fashion show, modeling, dan unjuk bakat.

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dan lebih

memfokuskan wawancara pada tahap penelitian pendahuluan

sebagai langkah awal menggali informasi tentang bagaimana

proses pembelajaran seni tari yang selama ini terjadi pada sekolah

tersebut. Kemudian menggali tentang metode apa yang dilakukan

di sekolah tersebut dan bagaimana kendala yang terjadi dalam

prosesnya, serta menentukan jenjang mana yang akan menjadi

subjek dari penelitian.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Keturunan dari Radin

Intan II dan Penari pertama dari Tari Tuping sebagai tambahan

untuk melengkapi dokumen yang sudah ada serta memperkuat

informasi dari tarian tersebut. Ragam gerak dari gerakan tersebut

juga didapatkan peneliti dari penari pertama dari tari Tuping

tersebut, dikarnakan dalam buku referensi belum terdapat ragam

gerak serta musik pengiringnya.
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3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur

fenomena maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan untuk

mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji

validitas dan reabilitasnya. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono,

2015:222).

3.5.1. Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada

saat proses pembelajaran berlangsung. Peneliti mengamati

kegiatan pembelajaran oleh guru dan aktivitas belajar siswa.

Instrumen yang digunakan peneliti adalah lembar pengamatan

aktivitas guru, lembar pengamatan aktivitas siswa dan catatan

lapangan. Proses pengamatan dilakukan pada saat guru memulai

pembelajaran hingga pembelajaran diakhiri.

3.5.1.1. Lembar Pengamatan Aktivitas Guru

Lembar pengamatan aktivitas guru berupa data

primer kinerja guru pada pelaksanaan kegiatan

pembelajaran dengan menggunakan metode

demonstrasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

kesesuaian antara langkah-langkah metode

demostrasi dan rancangan pembelajaran dengan

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.
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Tabel 3.1. Lembar Pengamatan Aktivitas Guru

No Aspek yang diamati Ya Tidak Ket.

1. Persiapan Pembelajaran
a. Menyiapkan rencana

pelaksanaan
pembelajaran.

b. Memberi salam dan
membuka pelajaran
dengan membaca do’a.

c. Menyiapkan alat dan
bahan yang diperlukan.

2. Pelaksanaan RPP
a. Kegiatan Awal

1. Guru memberikan
motivasi untuk
menyiapkan peserta didik
sebelum menikuti proses
pembelajaran.

2. Guru menyampaikan
kompetensi yang ingin
dicapai.

3. Guru menyajikan
gambaran sedikit tentang
materi yang akan
disampaikan.
b. Kegiatan Inti

1. Menyajikan materi secara
terurut dan jelas.

2. Menggunakan alat,
bahan, sumber dan media
pembelajaran yang
relevan.

3. Memfasilitasi peserta
didik untuk bertanya atau
mengeluarkan pendapat.

4. Menguasai materi ajar.
5. Membimbing siswa

belajar.
6. Melibatkan peserta didik

secara aktif dalam setiap
kegiatan pembelajaran.
c. Kegiatan Penutup

1. Mengarahkan siswa untuk
membuat kesimpulan
rangkuman.

2. Evaluasi
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3. Menginformasikan materi
selanjutnya.

4. Menutup pembelajaran
dengan berdo’a.

Instrumen ini digunakan untuk mengamati aktivitas

yang dilakukan guru pada saat sebelum dan sesudah

pembelajaran berlangsung setiap pertemuan dengan

menggunakan metode Demonstrasi. Apabila telah

dilakukan maka kolom-kolom ini akan diberi tanda

cek list sebagai penanda. Jenis penelitian kualitatif

tidak menjadikan nilai sebagai hasil utama, nilai

hanya digunakan untuk menjelaskan apakah metode

yang diterapkan sudah maksimal atau belum

maksimal, sehingga hasil dari penelitian kualitatif

adalah berupa argumen.

3.5.1.2. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa

Lembar pengamatan aktivitas siswa  berupa data

skunder hasil pengamatan aktivitas siswa pada

kegiatan pembelajaran seni tari dengan

menggunakan metode demonstrasi. Peneliti

mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran

berlangsung sebagai upaya untuk mengetahui

kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan
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pembelajaran. Setiap siswa diamati aktivitasnya dan

dicatat pada lembar pengamatan aktivitas siswa.

Tabel 3.2. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa

No Aspek
Indikator
Penilaian

Frekuensi Ket.

1 Visual

Memperhatikan
guru saat
menerangkan
materi
pembelajaran.

2.
Lisan/
Isyarat

Mengemukakan
pendapat saat
proses
pembelajaran.
Mengajukan
materi yang
belum jelas saat
proses
pembelajaran.

3. Emosional
Minat siswa
mengikuti proses
pembelajaran.

4. Hafalan

Siswa mampu
memperagakan 4
ragam gerak tari
Tuping.
Siswa mampu
memperagakan 3
ragam gerak tari
Tuping.
Siswa mampu
memperagakan 2
ragam gerak tari
Tuping.
Siswa mampu
memperagakan 1
ragam gerak tari
Tuping.

(Dimodifikasi dari buku Hamalik, 2014: 90)
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Instrumen ini digunakan untuk mengamati aktivitas

belajar siswa pada saat pembelajaran berlangsung

tiap pertemuannya. Apabila peserta didik melakukan

semua indikator penilaian maka peserta didik telah

melakukan semua aspek kegiatan. Banyaknya siswa

yang melakukan aktivitas belajar dituliskan dalam

kolom frekuensi dan akan dijelaskan dalam kolom

keterangan dalam setiap pertemuan. Jika aspek

aktivitas belajar dilakukan kurang dari 50% dari

banyaknya siswa maka kriteria kurang. Jika

dilakukan lebih dari 50% dari banyaknya siswa

maka kriteria cukup, jika dilakukan 80% - 95% dari

banyaknya siswa maka dikatakan baik dan jika

100% siswa melakukan semua aspek aktivitas

belajar maka dikatakan sangat baik.

3.5.1.3. Lembar Catatan Lapangan

Lembar catatan lapangan ini berupa catatan prilaku

siswa dan permasalahan yang dapat dijadikan

pertimbangan bagi pelaksanaan dan siklus

berikutnya maupun sebagai bahan masukan terhadap

keberhasilan yang dicapai.
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3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah 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 (Sugiyono, 2015 :244).  Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan analisis data di lapangan model

Miles dan Huberman yang dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Langkah-langkah

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan

kompleks, semakin lama peneliti terjun di lapangan maka akan

semakin banyak data yang terkumpul sehingga dalam hal ini kita

perlu mereduksi data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Mereduksi

data berarti memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2015: 247).

Data yang telah tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya serta melakukan pengolahan pada data tersebut. Data

yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini berupa nilai pemahaman

siswa dari setiap ragam gerak tari Tuping. Nilai-nilai tersebut

kemudian dipresentasekan sesuai dengan tingkat kesulitan geraknya,
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data yang sudah dipresentasekan tersebut kemudian dirata-rata

sehingga akan memudahkan peneliti dalam penyajian datanya.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, flowchart, dan sejenisnya (Sugiyono, 2015: 249). Dalam hal

ini peneliti lebih menfokuskan penyajian data dengan menggunakan

bagan sehingga dapat mempermudah bagaimana proses pelaksanaan

dalam pembelajaran di kelas.

Data yang disajikan oleh peneliti dalam bagan yaitu berupa hasil rata-

rata nilai setiap ragam gerak tari Tuping yang menjadi acuan peneliti

untuk dapat mengetahui siswa mana yang dianggap tuntas dan mana

yang tidak tuntas.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam proses analisis data menurut Miles dan

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini

kesimpulan yang diambil harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat

sehingga kesimpulan tersebut bersifat kredibel (pasti). Bukti-bukti

yang diberikan peneliti berupa bagan nilai rata-rata siswa yang

nantinya akan dijadikan penarikan kesimpulan dalam penelitian.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan metode

demonstrasi pada siswa tunarungu di SLB Negeri Metro diperoleh simpulan

sebagai berikut:

1. Penerapan metode demonstrasi telah dilakukan guru dari pertemuan

pertama sampai dengan pertemuan keenam. Pada prosesnya guru

melakukan metode demonstrasi sebagai cara penyampaian materi ragam

gerak kepada siswa. Metode demonstrasi yang dilakukan guru pada

hakikatnya belum sesuai dengan langkah-langkah metode demosntrasi.

Langkah-langkah metode demonstrasi yakni guru menyajikan gambaran

sekilas materi yang akan disampaikan, menyiapkan bahan atau alat yang

ingin digunakan, menunjuk salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan

sesuai skenario yang telah diciptakan, seluruh siswa memperhatikan

demonstrasi dan menganalisisnya, tiap siswa mengemukakan hasil analisis
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dan demonstrasikan pengalaman, guru dan siswa membuat suatu

kesimpulan, penutup.

2. Hasil aktivitas siswa pada pembelajaran seni tari menggunakan metode

demonstrasi keseluruhan mendapat kategori baik dapat dilihat dari

peningkatan hasil belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran

disetiap pertemuannya. Hal ini ditunjang dengan media yang digunakan

guru selama proses pembelajaran dikelas.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai

berikut:

1. Kepada guru untuk lebih memahami lagi bagaimana langkah-langkah

penggunaan metode demonstrasi agar pembelajaran di dalam kelas lebih

terarah.

2. Kepada guru diharapkan dapat menggunakan strategi pembelajaran yang

tepat dalam menanggulangi keaktifan siswa di dalam kelas.

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

proses pembelajaran serta membentuk karakter siswa sejalan dengan

proses pembelajaran itu terjadi, sehingga selain siswa mendapat

pengetahuan yang baik, siswa juga mempunyai karakter yang baik dimulai

dari sikap dan perilaku.
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4. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya aktivitas guru dan aktivitas siswa

agar lebih ditingkatkan guna mendapatkan pembelajaran yang lebih detail.

5. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian

selanjutnya atau penelitian serupa sebagai pengembangan dari penelitian

ini dengan menggunakan metode demonstrasi.
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