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ABSTRAK

PEMBELAJARAN TARI PIRING SUMATERA BARAT MENGGUNAKAN
METODE LATIHAN PADA EKSTRAKURIKULER DI SMA NEGERI 1

TUMIJAJAR

Oleh:

TRINANDI HARI WIDAQDO

Rumusan masalah bagaimana proses pembelajaran tari piring menggunakan
metode latihan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses
pembelajaran dan hasil pembelajaran tari piring. Tari piring Sumatera Barat
merupakan tari yang menggambarkan rasa syukur masyarakat minangkabau atas
hasil panen yang melimpah. Teori pembelajaran Konstruktivistik digunakan untuk
menekankan pada aktivitas siswa dan kreativitas yang dapat menumbuhkan
kepercayaan pada dirinya. Desain yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sumber data penelitinya guru dan 8 siswa SMA Negeri 1 Tumijajar. Langkah-
langkah metode latihan adalah guru memberikan contoh ragam gerak lalu siswa
mengikuti, siswa diberi waktu pengulangan latihan, menyiapkan alat dan bahan
yang akan digunakan, seorang siswa diminta untuk mempraktikkan kembali
ragam gerak yang telah diberikan, guru dan siswa membuat suatu kesimpulan dan
penutup. Hasil pembelajaran ini mendapatkan kategori baik.

Kata kunci : latihan, pembelajaran, tari piring



ABSTRACT

LEARNING SUMATERA BARAT USING EXECUTIVE TRAINING METHOD IN SMA
NEGERI 1 TUMIJAJAR

By:
TRINANDI HARI WIDAQDO

The formulation of the problem of how the process of learning dance plate using the method of
exercise. This study aims to describe the process of learning and learning outcomes dance dishes.
Dance plate West Sumatra is a dance that describes the gratitude of the people of Minangkabau
over the abundant harvest. Constructivist learning theory is used to emphasize student activity
and creativity that can foster self-belief. The design used is descriptive qualitative. Techniques of
collecting data in the form of observation, interview and documentation. Data source of
researcher of teacher and 8 students of SMA Negeri 1 Tumijajar. The steps of the exercise
method are the teacher giving examples of the range of motion and then the students follow, the
students are given time to repeat the exercise, prepare the tools and materials to be used, a
student is asked to re-practice the range of motion that has been given, teachers and students
make a conclusion and closing. The results of this learning get a good category.

Keywords: exercise, learning, dance plates
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belajar adalah usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar

supaya mengetahui atau dapat melakukan sesuatu. Hasil kegiatan belajar

adalah perubahan diri, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak

melakukan sesuatu menjadi melakukan sesuatu. Belajar dapat di pandang

sebagai proses yang arahnya kepada tujuan dan berbagai pengalaman-

pengalaman atau ilmu pengetahuan yang baru, sesuatu yang pernah

diperoleh ditemukan sebelumnya akan menimbulkan perhatian bagi

individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi

(Aunurrahma, 2013:36).

Pembelajaran hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dengan

siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun

secara tidak langsung. Maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan

dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran. Untuk mencapai

keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran, terdapat berberapa komponen

yang menunjang, yaitu: komponen tujuan, komponen materi, komponen
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metode, dan komponen evaluasi (Rusman, 2012:1). Keempat komponen

pembelajaran tersebut harus di pahami oleh guru dalam memilih dan

menentukan metode yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk

menyampaikan pelajaran kepada peserta didik. Oleh karna itu, guru

dalam memilih metode mengajar harus tepat dengan tujuan dan sasaran

yang telah di tetapkan. Selain itu, pemilihan metode pembelajaran yang

tepat akan menimbulkan kegiatan Edukatif, Kondusif, dan Menatang.

Metode mengajar yang baik adalah, metode yang dapat menumbuhkan

kegiatan belajar bagi peserta didik. Pemilihan metode yang baik

merupakan upaya untuk memberi mutu pengajaran atau pendidikan yang

menjadi tanggung jawab guru (Jumanta, 2016:94).

Metode latihan merupakan metode yang membantu siswa siswi untuk

melatih ketangkasan, penghafalan, aktif dan kreatif dalam pembelajaran.

Metode latihan adalah suatu pembelajaran yang melatih siswa terhadap

bahan pelajaran yang sudah diberikan. Metode ini ditanamkan kebiasan

tertentu dalam bentuk latihan, seperti latihan terus-menerus, melatih

ketangkasan dalam gerak tari, maka akan tertanamkan kebiasaan, ini juga

dapat menambah kecepatan, ketetapan, kesempurnaan dalam melakukan

sesuatu (Rusman, 2013:290).

Seni tari merupakan ungkapan ekspresi perasan manusia yang diubah

oleh imajinasi dibentuk media gerak sehingga menjadi wujud gerak
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simbolis sebagai ungkapan, seni tari memiliki tiga unsur yaitu: wiraga,

wirasa dan wirama.

Tari piring merupakan seni tari yang dimiliki masyarakat Minangkabau

yang berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring

sebagai instrumen utama yang di letakan di atas telapak tangan para

penarinya. Mereka harus mengayun dan meliuk-liukan tangannya dengan

cepat dan teratur. Tari ini kerap dimainkan di setiap prosesi pernikahan

adat masyarakat Minangkabau. Tari piring ini sangat di gemari, bahkan

hingga ke luar negeri karena tarian ini memiliki gerakan yang enerjik,

semangat, atraktif, dinamis, dan tidak monoton saat tampil, sehingga

menjadi daya tarik bagi para penontonnya (Rizky, 2014:22).

Tarian ini, pada awalnya merupakan ritual atau ucapan terimakasih

masyarakat Minangkabau untuk acara penghormatan Dewi Sri atas hasil

panen yang mereka dapatkan. Seiring masuknya agama Islam, saat ini

hanya sebagai hiburan semata yang sering di pertunjukan di acara pesta

dan keramaian. Koreografi ini menirukan gerakan tari yang biasa

dilakukan masyarakat saat bercocok tanam dan menunjukan ungkapan

rasa syukur saat menuai hasil panen yang melimpah, tari piring ini tarian

yang bersifat berkelompok (Rizky 2014: 23).
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SMA Negeri 1 Tumijajar terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat,

pada dasarnya siswa siswi di SMA Negeri 1 Tumijajar telah mempelajari

tarian Nusantara di kegiatan Ekstrakurikuler, bagi siswa siswi yang

menggikuti kegiatan Ektrakurikuler berguna untuk menyalurkan minat

dan bakat yang mereka miliki, siswa siswi mendapatkan fasilitas yang

ada di SMA Negeri 1 Tumijajar. Penelitian di SMA Negeri 1 Tumijajar

untuk memberi suatu wawasan baru bagi guru, dan ingin mengetahui

sebuah proses pembelajaran tari Nusantara yang mereka pelajari dari

guru. salah satunya tari piring dari Sumatera Barat yang sudah

berkembangan di Lampung, tari piring ini merupakan tarian yang

mencerminkan rasa gembira, semangat bercocok tanam dan hasil panen

yang melimpah di daerahnya, Penelitan ingin meneliti proses

pembelajaran tari piring yang ada di SMA Negeri 1 Tumijajar.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta

didik di luar jam belajar kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan

dan pengawasan satuan pendidikan, pasal 2 Nomor 62 Tahun 2014

Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Menengah. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan

untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian,

kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.
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Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran

tatap muka, dilaksanakan di ruang lingkup atau di luar sekolah agar lebih

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan

yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran.

SMA Negeri 1 Tumijajar terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat,

pada dasarnya siswa siswi di SMA Negeri 1 Tumijajar  telah mempelajari

tarian Nusantara di kegiatan Ekstrakurikuler, bagi siswa siswi yang

menggikuti kegiatan Ekstrakurikuler berguna untuk menyalurkan minat

dan bakat yang mereka miliki, siswa siswi mendapatkan fasilitas yang

ada di SMA Negeri 1 Tumijajar. ini merupakan salah satu SMA yang

memiliki fasilitas yang cukup mewadahi dan siswa siswi dapat

mengguanakan fasilitas yang telah ada di SMA seperti sound, ruangan

dan kostum. penelitian ini berada di wilayah Tulang Bawang Barat

dikarenakan di SMA tersebut sudah memperlajari tarian dari Nusantara

yang di pelajari pada kegiatan diluar jam sekolah atau di jam belajar dan

pembelajaran, yang dilaksankan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1

Tumijajar Tulang Bawang Barat.

Penelitian ini mengambil tari piring Sumatera Barat untuk menambah

wawasan budaya dalam tari piring ini memiliki gerakan-gerakan yang

tidak monoton dan memiliki rasa enerjik dalam ragam gerak. Penelitian

ini dilakukan untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa dalam



6

proses pembelajaran tari Nusantara yang telah terlaksana di

ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Tumijajar tersebut.

Peneliti ingin mengetahui kemampuan siswa siswi dalam belajar tari

piring di ekstrakurikuler, dan untuk menambah pengalaman dan

pengetahuan bagi peserta didik, lalu pembelajaran tari ini sudah

berlasung mengunakan metode  latihan yang merupakan variasi dari

metode demostrasi, sebelum menggunakan metode latihan masih

mengguanakan metode demostrasi siswa kurang nya kemampuan dalam

menggasah pikiran yang mereka miliki, belum dapat menghafal gerakan

yang telah di berikan karena dalam pertemuan selanjutnya tidak

mengulas atau mengulang materi sebelumnya. Metode yang di gunakan

sementra yaitu metode latihan yang berguna untuk variasi di berikan

kepada siswa-siswi dapat membuat siswa menghafal dan menumbuhkan

kreatif siswa-siswi dalam pembelajaran. Karena metode ini memberi

kesempatan sebelum di mulainya pembelajaran tari siswa di beri waktu

10 menit untuk latihan atau menghafal gerakan yang telah di berikan

pertemuan sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana proses pembelajaran Tari Piring Sumatera Barat pada

Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tumijajar menggunakan metode

latihan?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas penelitian

ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tari piring

dengan menggunakan metode latihan di SMA Negeri 1 Tumijajar.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Bagi guru SMA Negeri 1 Tumijajar, semoga tarian piring Sumatera

Barat ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan bagi guru

di SMA Negeri 1 Tumijajar.

2. Calon guru seni tari, hasil penelitian ini diharapkan dapat

meningkatkan kualitas dan menjadi informasi mengenai

pembelajaran tari piring Sumatera Barat dengan menggunakan

metode latihan pada ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tumijajar.

3. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa

mengetahui tingkat mengenai pembelajaran tari piring dari

Sumatera Barat, kemudian diharapkan siswa-siswi dapat

menambah wawasan budaya yang harus dilestarikan, siswa

semakin kreatif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Belajar dan Pembelajaran

Rusman (2014: 1) Pembelajaran merupakan suatu sistem yang

terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu

dengan lainnya. Proses interaksi antara peserta didik dengan

pendidik, saling berkomunikasi untuk memberi ilmu dan

pengetahuan, kemahiran serta pembentukan sikap dan kepercayaan

peserta didik. Kesimpulan dari pembelajaran adalah proses untuk

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik, dan

perserta didik dari yang tidak tau menjadi tau.

Aunurrahman  (2013: 11) Proses pembelajaran, pengenalan

terhadap diri sendiri atau kepribadian diri merupakan hal yang

sangat penting dalam upaya- upaya pemberdayaan diri. Dalam

pembelajaran peserta didik memiliki proses yang cukup lama untuk

mencapai keberhasilan. Maka dari itu sebelum pembelajaran,

peserta didik harus bisa mengenali lebih lanjut dengan kelebihan

yang dia miliki. Berinteraksi dengan pendidik untuk mengetahui
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kemampuan peserta didik, dapat mengetahui kemampuan peserta

didik dalam pembelajaran agar dapat mencapai belajar yang kita

inginkan.

Pembelajaran yang efektif ditandai dengan terjadinya proses

belajar dalam diri siswa. Apabila seseorang dikatakan telah

mengalami proses belajar yang ada di dalam dirinya akan terjadi

perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti

menjadi mengerti.

Beberapa kebutuhan yang tidak kalah pentingnya sebagai fondasi

perkembangan seseorang dalam proses pembelajaran. Dalam

perkembangan pembelajaran sangat penting untuk memiliki

fondasi untuk memenuhi kebutuhan dalam diri sendiri, dan

kemampuan untuk mencapai keinginan peserta didik dalam

pembelajaran hidupnya, seperti kebutuhan akan prestasi, kebutuhan

kebebasan, kebutuhan pengalaman.

2.2 Teori Belajar

Jumanta (2016: 28) Belajar adalah usaha atau suatu kegiatan yang

dilakukan secara sadar supaya mengetahui atau dapat melakukan

sesuatu. Kegiatan belajar merubah diri, dari kadaan yang tidah tahu

menjadi tahu.
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2.2.1 Teori belajar Behavioristik

Teori Behavioristik atau tingkah laku, yang diartikan

sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari

interaksi antara stimulus dan respons. Dari Behavioristik

suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan.

Belajar setidaknya seseorang bergantung faktor- faktor

kondisional yang diberikan oleh lingkungan.

2.2.2 Teori Belajar Kognitivistik

Teori ini lebih menekankan proses belajar dari pada hasil

belajar. Untuk penganut aliran kognitivistik belajar tidak

sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon.

Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berfikir

yang sangat kompleks. Menurut teori ini ilmu pengetahuan

di bangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi

yang berkesinambungan dengan lingkungan.

2.2.3 Teori Belajar Humanistik

Teori ini bertujuan belajar untuk memanusiakan manusia.

Proses belajar dianggap berhasil apabila si pembelajarnya

memahami lingkungan nya dan dirinya sendiri. Siswa

dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia

mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya.

Teori ini memiliki tujuan utama para pendidik adalah



11

membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu

membantu masing- masing individu untuk mengenal

mereka sendiri dan membantu  mewujudkan  potensi-

potensi yang ada pada dalam diri mereka.

2.2.4 Teori Belajar Konstruktivistik

Teori Konstruktivistik cara memahami belajar sebagai

proses pembentukan (kontruksi) pengetahuan oleh si-

pembelajar itu sendiri. Menurut padangan konstruktivistik,

belajar merupakan proses pembentukan pengentahuan.

Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa yang harus

aktif melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep

dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang di belajari,

tetapi  yang paling menentukan terwujudnya segala belajar

adalah dari dalam diri siswa siswi sendiri.

Peranan guru  dalam pembelajaran konstruktivistik berperan

membantu  agara proses pengkonstruksian pengetahuan oleh

siswa berjalan lancar. Guru bukan untuk mentransferkan

pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu

siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri  dan dituntut

untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa

dalam belajar.
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Teori yang digunakan oleh penelitian menggunakan teori

Konstruktivistik, karena dalam proses akan merupakan usaha

siswa yang tumbuh kemauan dalam dirinya, membangun

sebuah kepercayaan untuk berusaha aktif, kreatif dan berfikir

dalam proses pembelajaran, di karenakan teori ini mampu

membantu untuk menyelesaikan suatu masalah yang sudah ada,

membantu untuk mengetahui sebuah proses latihan siswa dalam

melatih kemampuan bakat siswa, untuk melakukan printah guru

telah memberi contoh dan tugas yang telah di berikan kepada

siswa siswi yang berguna untuk membentuk karakter mereka.

Berlatih untuk menghafal daya ingat dan  siswa siswi dapat

melaksakan tugas dengan baik.

2.3 Metode Pembelajaran

Jumanta (2016: 94) Metode pembelajaran adalah suatau cara yang

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Metode merupakan upaya guru dalam menciptakan situsai belajar,

dan memilih metode yang akan digunakan oleh guru yang mampu

menumbuhkan berbagai kegiatan belajar bagi peserta didik

sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Oleh sebab itu,

metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat

menumbuhkan kegiatan belajar bagi peserta didik, merupakan

upaya mempertinggi mutu pengajaran atau pendidikan yang

menjadi tanggung jawabnya.
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Fungsi metode pembelajaran adalah cara yang diguanakan guru

dalam pencapaian tujuan pembelajaran, bagi peserta didik, untuk

dapat menumbuhkan kegiatan belajar dan upaya guru untuk

merancang yang sudah di susun sehingga tercapainya pembelajaran

yang di inginkan.

2.4 Metode Latihan

Jumanta (2016:103), Metode latihan disebut juga metode training,

metode latihan ini adalah suatu metode dengan memberi jalan untuk

melatih siswa terhadap bahan pembelajaran yang sudah diberikan.

Melalui metode ini suatu cara mengajar untuk menanamkan

kebiasaan-kebiasaan tertentu, serta sebagai sarana untuk memelihara

untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini

digunakan untuk memperoleh sesuatu ketangkasan, ketepatan,

kesempatan, dan ketrampilan.

Roestiyah (2012:127), Langkah-langkah metode latihan

a. Guru menjelaskan maksud dan tujuan latihan kepada siswa

b. Guru harus menekankan pada diagnosa, karena latihan

pemulaan belum bisa mengharapkan siswa mendapatkan

ketrampilan yang sempurna.

c. Guru mengadakan latihan sehingga timbul response siswa

yang berbeda-beda untuk meningkatan ketrampilan dan

penyempurnaan kecakapan siswa.
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d. Guru dan siswa perlu memikirkan dan mengutamakan

proses-proses yang pokok atau inti.

e. Guru perlu mengutamakan ketepatan, agar siswa

melakukan latihan secara tepat.

f. Guru perlu memperhitungkan waktu/masa latihan yang

sangat singkat saja agar tidak meletihkan dan

membosankan.

Kelebihan metode latihan

a. Dapat untuk memperoleh kecakapan motoris, seperti

menulis, menghafalkan huruf, membuat dan menggunakan

alat-alat.

b. Dapat untuk memperoleh kecakapan mental, seperti dalam

perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian dan

tanda/ simbol.

c. Dapat membentuk kebiasan dan menambah ketepatan, serta

kecepatan pelaksanaan.

Kekurangan metode latihan

a. Menghambat bakat dan insiatif didik karena anak didik

lebih banyak dibawa pada penyesuaian serta di arahkan

jauh.

b. Menimbulkan penyesuaian secara statis pada lingkungan.
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c. Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-

ulang merupakan hal yang monoton dan mudah

membosankan.

d. Dapat menimbulkan verbalisme.

Untuk mengatasi kekurangan metode latihan, guru hendaknya

memperhatikan beberapa petunjuk dibawah ini.

1. Metode ini hendaknya digunakan untuk melatih: hal-hal yang

bersifat motorik seperti menulis, permainan dan pembuatan,

kecakapan mental, seperti perhitungan dan penggunaan rumus-

rumus, serta hubungan dengan tanggapan seperti penggunaan

bahasa, grafik, simbol dan peta.

2. Sebelum latihan dimulai, pelajaran hendaknya diberi

pengertian yang mendalam tentang apa yang akan dilatihkan.

3. Latihan untuk petama kalinya hendak bersifat diagnosis. Kalau

pada latihan pertama, peserta didik tidak berhasil maka guru

akan mengadakan perbaikan, lalu melakukan penyempurnaan.

4. Latihan tidak perlu lama, tetapi sering dilaksanakan.

5. Latihan hendak disesuaikan dengan taraf kemampuan pesrta

didik.

6. Latihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang esensial dan

berguna.
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7. Jelaskan terlebih dahulu tujuan dan kompetensi (misalnya

sesudah pembelajaran selesai siswa akan dapat mempraktikan

dengan tepat tentang materi yang telah dilatihkannya).

2.5 Ekstrakurikuler

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh

peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler di bawah

bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, Nomor 62 Tahun

2014 Pasal 2 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan

Dasar Dan Pendidikan Menengah. Kegiatan Ekstrakurikuler

diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi,

bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan

kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Suatu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka,

dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah agar lebih

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan

kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran

dalam kurikulum.
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2.6 Seni Tari

Mustika (2012: 26) seni secara umum berfungsi untuk

mengembangkan kemampuan setiap perserta didik menemukan

pemenuhan dirinya dalam hidup untuk mentransmisikan warisan

budaya, memperluas kesadaran sosial dan sebagai jalan untuk

pengetahuan. Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh

imajinasi dan diberi bentuk gerak yang simbolis.

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

media ungkap yang digunakan adalah tubuh. Tari sering kita lihat

dalam berbagai acara baik dari media televisi maupun kegiatan

lainnya seperti pada acara khusus seperti pagelaran tari dan acara-

acara adat maupun resepsi. Tari memiliki tiga aspek gerak yaitu:

gerak, ruang dan tenaga

a. Ruang berhubungan dengan posisi, tingkatan dan

jangkauan. Posisi berhungan dengan arah hadap dan

arah gerak, dan perpindahan pola lantai.

b. Gerak merupakan rendahnya posisi dan level yang

berhubungan dengan posisi kaki dijinjitkan atau dengan

meloncat-loncat jangkauan atau kecil.

c. Tenaga sagat di butuhkan karena tarian yang cukup

kreasi dapat menimbulkan rasa dan emosi, bukan

dengan kekuatan otot.
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Yang merupakan ciri khas dari tarian tersebut dan memilikin unsur

keindahan berupa wiraga, wirasa dan wirama.

1. Wiraga

Wiraga merupakan kesesuaian dan keselarasan anata jenis

tarian denagn umur dan fisik penarinya, misalnya.”tari kelinci”

lebih cocok dimainkan oleh anak-anak, “tari sigeh penguten”

cocok ditarikan oleh muli atau gadis-gadis cantik, “tari

bedana” cocok ditarikan oleh sepasang muda mudi.

2. Wirasa

Wirasa merupakan penghayatan yang dilakukan oleh penari

terhadap materi dan jenis tarian. Menari bukan sekadar

menggerakan anggota tubuh, melainkan mengekpersikan nilai

seni atau keindahan melalui bahasa gerak bahasa tubuh.

3. Wirama

Wirama kesesuaian dan keselarasan antara irama lagu atau

musik pengiring dengan gerak tari. Tarian yang bersifat

atraktif dan dinamis sangat cocok diirngin dengan lagu

bernuansa gembira dengan tempo yang cepat. Sebaliknya,

tarian yang bernuansa yang romantis atau melankolis lebih

cocok diiringi dengan lagu yang syahdu dan musik bertempo

lambat.
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2.7 Tari Piring Sumatera Barat

Rizky (2014:25) Tari piring merupakan seni tari kreasi masyarakat

Minangkabau yang berasal dari Solok, Sumatra Barat. Tarian ini

menggunakan piring sebagai instrumen utama yang diletakan di

atas telapak tangan para penarinya. Mereka harus mengayun dan

meliuk-liukan tangannya dengan cepat dan teratur. Tari ini kerap

dimainkan di setiap prosesi pernikahan adat masyarakat

Minangkabau. Tari piring ini sangat digemari, bahkan hingga ke

luar negeri karena tarian ini memiliki gerakan yang enerjik,

atraktif, dinamis, dan tidak monoton saat tampil, sehingga menjadi

daya tarik bagi para penontonnya.

a. Busana tari piring wanita:

1. Baju kurung yang terbuat dari satin dan bludru.

2. Selendang songket yang dipasang pada bagian kiri badan

3. Tikuluak tandua balapa. Penutup kepala khas

minangkabau dari bahan songket yang menyerupai tanduk

kebau.

4. Aksesoris berupa kalung rambai dan kalung gadang serta

subang/anting.

Hetti (2010:16) Tarian ini merupakan ritual atau ucapan

terimakasih masyarakat Minangkabau terhadap dewi Sri atas hasil

panen yang  mereka dapatkan. Masuknya agama Islam, tarian ini

hanya sebagai hiburan semata yang sering di pertunjukan di dalam
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acara pesta dan keramaian. Koreografi ini menirukan gerakan tari

yang biasa dilakukan masyarakat saat bercocok tanam dan

menunjukan ungkapan rasa syukur saat menuai hasil panen yang

melimpah, tari piring ini tarian yang bersifat berkelompok.

a. Ragam gerak tari piring

No. Nama dan Rangkaian Ragam
Gerak

Hit Uraian Geakan Ket

1. Persembahan

Hitungan 1-4 Hitungan 5-8

Hitungan 1-8

1-4

5- 8

1-8

Kedua Tangan
berada di depan lutut
dan menggudakan
properti piring.

Tangan sebelah kiri
berada di samping
daun telinga tangan
kanan berada di atas
piring sebelah kanan.

Tangan sebelah kiri
berada di samping
daun telinga sebelah
kiri, tangan kanan
berada di atas atau
sepandang wajah.
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2. Gerakan singanjou lalai 2x 8

Hitungan 1-4      Hitungan 5-8

Hitungan 1-4 Hitungan 5-8

1-4

5-8

1-4

5-8

Tangan kanan dan
kiri berada di smping
pinggang kanan dan
kiri menghadap
kebelakang.

Kedua tangan berada
di atas bahu kanan
dan kiri dilanjutkan
pola lantai
seanjutnya

Tangan kanan berada
di depan dada
sebelah kanan dan
tangan kiri berada di
samping pinggang
sebelah kiri.

Tangan kiri berada di
depan dada sebelah
kiri dan tangan kanan
berada di sebelah
pinggang sebelah
kanan.

3 Gerakan Mencangkul

Hitungan 1-4 Hitungan 5-8

1-4

5-8

Kedua tangan berada
di samping pinggang
kanan dan kiri masuk
kedalam.

Kedua tangan berada
di atas pundak.
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4 Gerkan menyiang

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

Hitungan 5-6 Hitungan 7-8

1-2

2-4

5-6

7-8

Tangan kanan di
rentangkan
kesamping kanan,
tangan kiri berada di
depan perut.

Tangan kiri di
rentangkan
kesamping kiri dan
tangan kanan berada
di depan perut.

Tangan kanan di
rentangkan
kesamping kanan,
tangan kiri berada di
depan perut.

Tangan kiri di
rentangkan
kesamping kiri dan
tangan kanan berada
di depan perut.

5. Gerakan membuang sampah

Hitungan 1-4 Hitungan 5-8

1-4

5-8

Tangan kanan di
rentangkan
kesamping kanan,
tangan kiri berada di
depan perut.

Tangan kiri di
rentangkan
kesamping kiri dan
tangan kanan berada
di depan perut.

6. Gerakan menyemai

Hitungan 1,3,5,7

1,3,5,7

2,4,6,8

Tangan kiri
direntangkan ke
depan dan tangan
kanan berada di
samping pinggang
kanan.

Tangan kanan
direntangkan di
depan dan tangan kiri
berada di samping
kiri pinggang
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Hitungan 2,4,6,8
7. Gerakan memagar

Hitungan 1 Hitungan 2

Hitungan 3 Hintungan 4

Hitungan 5 Hitungan 6

1-3-5

2-4-6

Tangan kanan di
rentangkan sebelah
kanan, tangan kiri
berada di samping
pinggang sebelah
kiri.

Tangan kanan
diletakan di depan
dada, piring
menghadap kebawah,
tangan kiri di letakan
di depan perut
menghadap ke atas.
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8. Gerak mencabut benih

Hitungan 1,3,5,7

Hitungan 2,4,6,8

1,3,5,7

2,4,6,8

Pada hitungan ganjil,
tangan kanan di
rentangkan kesebelah
kanan dan tangan kiri
di letakan di depan
dada.

Pada hitungan genap,
tangan kanan di
letakan di depan
dada

9. Gerak bertanam

Hitungan  1,3,5,7

Hitungan 2,4,6,8

1,3,5,7

2,4,6,8

Pada hitungan ganjil
tangan kanan di
letakna di depan
dada dan piring
menghadap kebawah
dan tangan kiri
diletakan di depan
perut piring
menghadap keatas.

Pada hitungan genap
tangan kanan di
angkat keatas 30
derajat ke samping
kanan dan tangan kiri
di rentangkan
kesamping kekiri
bawah dengan posisi
piring menghadap
kebawah.
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10. Gerak melepas lelah

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

Hitungan 5-8 Hitungan 1-2

hitungan 3-4 Hitungan 5-8

1-2

3-4

5-8

Pada hitungan 1-2
tangan kanan di
letakan di depan
dada dan piring
menghadap ke atas,
tangan kiri di
rentangkan kearah
samping kiri bawah
dan piring
menghadap kebawah.

Pada hitungan 3-4
tangan kanan di
letakan di depan
dada dengan piring
menghadap keatas,
tangan kiri di letakan
di depan daku
deangan piring
menghadap keatas.

Pada hitungan 5-8
tangan kenan di
letakan di depan
dada dengan piring
menghadap keatas,
tangan kiri di letakan
selaras dengan mata
dengan menghadap
kedepan 30 derajat,
piring menghadap
keatas.

11. Gerak mengantar juanda

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

1-2

3-4

Tangan kanan
diletakkan disamping
kanan bawah
membentuk sudut 90
derajat dan tangan
kiri diletakkan di
depan dada, dengan
kaki dilangkahkan
kesamping kanan.

Kedua tangan
diletakkan di depan
dada.
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Hitungan 5-6 Hitungan 7-8

5-6

7-8

Tangan kari
diletakkan disamping
kiri bawah
membentuk sudut 90
derajat dan tangan
kanan diletakkan di
depan dada, dengan
kaki dilangkahkan
kesamping kiri.

Kedua tangan
diletakkan di depan
dada.

12. Gerakan Menyabit padi

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

Hitungan 5-6 Hitungan 7-8

1-2

3-4

5-6

Tangan kanan di
rentangkan kedepan
dengan piring
menghadap keatas,
tangan kiri di letakan
di samping kiri
pinggang dengan
piring menghadap
keatas, dengan kaki
membuka kuda-kuda.

Tangan kanan di
rentangkan kedepan
dengan piring
menghadap keatas,
tangan kiri di letakan
di samping kiri
pinggang dengan
piring menghadap
keatas dengan kaki
kiri di lipat
kebelakang lutut kaki
kanan.

Tangan kiri di
rentangkan kedepan
dengan piring
menghadap keatas,
tangan kanan di
letakan di samping
kanan pinggang
dengan piring
menghadap keatas,
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7-8

dengan kaki
membuka kuda-kuda.

Tangan kiri di
rentangkan kedepan
dengan piring
menghadap keatas,
tangan kanan di
letakan di samping
kanan pinggang
dengan piring
menghadap keatas
dengan kaki kanan di
lipat kebelakang lutut
kaki kiri.

13. Gerak Mengambil padi

Hitungan 1 Hhitungan 2

Hitungan 3 Hitungan 4

1-2

3-4

Tangan kanan
direntangkan
kebawah membentuk
sudut 90 derajat
dengan posisi
pergelangan tangan
diputar kebelakang
kemudian diarahkan
keatas seperti gambar
hitungan 2.

Tangan kiri
direntangkan
kebawah membentuk
sudut 90 derajat
dengan posisi
pergelangan tangan
diputar kebelakang
kemudian diarahkan
keatas seperti gambar
hitungan 4.
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14. Gerakan menggapo padi

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

1-2

3-4

Tangan kanan
direntangkan
kesamping kanan
kemudian tangan kiri
diletakkan di depan
dada. Dengan
gerakan kaki
melangkah kedepan.

Tangan kiri
direntangkan
kesamping kiri
kemudian tangan
kanan diletakkan di
depan dada. Dengan
gerakan kaki
melangkah
kebelakang.

15. Gerak Menganginkan padi

Hitungan 1-2 Hitungan 3

Hitungan 4 Hitungan 5

1-2

3-6

7-8

Kedua tangan
diletakkan di depan.

Tangan kanan
direntangkan
kebawah membentuk
sudut 90 derajat
dengan posisi
pergelangan tangan
diputar kebelakang
kemudian diarahkan
keatas seperti gambar
hitungan 4.
Dilanjutkan dengan
Tangan kiri
direntangkan
kebawah membentuk
sudut 90 derajat
dengan posisi
pergelangan tangan
diputar kebelakang
kemudian diarahkan
keatas seperti gambar
hitungan 6.

Kedua tangan
diletakkan di depan.
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Hitungan 6 Hitungan 7-8
16. Gerak mengirik padi

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

1-2

3-4

Tangan kanan
diletakkan didepan
dada dengan posisi
piring menghadap
kebawah, dengan
posisi tangan kiri
diletakkan didepan
dada dengan posisi
piring menghadap ke
atas.

Tangan kiri
diletakkan didepan
dada dengan posisi
piring menghadap
kebawah, dengan
posisi tangan kanan
diletakkan didepan
dada dengan posisi
piring menghadap ke
atas.

17. Gerak membawa padi

Hitungan 1-2 Hitungan 3-4

1-4

5-8

Tangan kanan
direntangkan
kebawah membentuk
sudut 90 derajat
dengan posisi
pergelangan tangan
diputar kebelakang
kemudian diarahkan
keatas seperti gambar
hitungan 3-4.

Tangan kiri
direntangkan
kebawah membentuk
sudut 90 derajat
dengan posisi
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Hitungan 5-6 Hitungan 7-8

pergelangan tangan
diputar kebelakang
kemudian diarahkan
keatas seperti gambar
hitungan 7-8.

18. Gerak Gotong royong

Hitungan 1-2     Hitungan 3-4

1-2

3-4

Tangan kanan di
rentangkan kedepan
dan tangan kiri
diletakan disamping
kiri.

Tangan kiri di
rentangkan kedepan
dan tangan kanan
diletakan disamping
kanan.

19. Gerak menapih padi

Hitungan 1 Hitungan 2

Hitungan 3           Hitungan 4

1,3

2,4

Kedua tangan
diletakkan didepan
denga posisi piri
dihadapkan kedepan.

Kedua tangan
diletakkan didepan
denga posisi piri
dihadapkan keatas.
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20. Gerak menumbuk padi

Hitungan 1-4 Hitungan 5-8

Hitungan 1-4 Hitungan 5-8

1-4

5-8

1-4

5-8

Kaki kanan
melangkah ke
samping kiri, kedua
tangan menyilang
berada di depan
perut.

Kaki kiri melangkah
ke samping kiri dan
kedua tangan di
rentangkan
kesamping dan badan
doyong ke kanan

Kaki kiri melangkah
ke samping kanan,
kedua tangan
menyilang berada di
depan perut.

Kaki kiri melangkah
ke samping kanan
dan kedua tangan di
rentangkan
kesamping dan badan
doyong ke kiri

(Trinandi, 2017)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,

(sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana penelitian ini

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara gabungan ( Sugyiono, 2015: 247).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang objeknya

alamiah. Objek yang alamamiah adalah objek yang

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti

dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada

objek tersebut. Penelitian ini beruba kualitatif lebih bersifat

deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan berbentuk kata-

kata atau gambar, sehingga tidak menekan pada angka.

3.1.2 Metode kuantitatif adalah kegiatan ilmiah yang memandang

suatu realitas yang dapat diklasifikasi, konkrit, teramati dan

terukur hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana
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data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis yang

digunakan statistika ( Sugyiono, 2015: 247).

Berdasarkan dua jenis Penelitian tersebut, peneliti menggunakan

jenis penelitin kualitatif dikarenakan metode ini membantu untuk

menggumpulkan data yang benar- benar nyata saat di lapangan dan

membantu menemukan masalah dalam penelitian, metode

kualitatif dapat menghasilkan informasi yang akurat, dalam

penelelitian ini peneliti ingin mendiskripsikan tentang

permasalahan yang ada di lapangan. Meneliti bagaimana proses

pembelajaran di ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tumijajar,

Metode ini juga dapat mengumpulkan data dari beberapa  yaitu

hasil wawancara dan observasi.

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 tujuan dapat ditentukan, dikembangkan dan

dibuktikan. Suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.
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Catatan Lapangan adalah penggumpulan data dari apa yang dilihat

dan apa yang didengar, dari penggumpulan itu dapat menghasilkan

data yang benar dan menjadi sebuah catatan yang lengkapn,

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode diskrif

kualitatif.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data yang dapat diperoleh. Sumber

data dalam penelitian ini adalah guru bidang studi budaya dan 8

siswa siswi yang mengikuti ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1

Tumijajar. Dalam hal ini peneliti memilih untuk mengambil

kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang sekolah menengah atas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian

ini yaitu :

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, peneliti berkenan dengan prilaku manusia,

yang dilakukan peneliti adalah observasi nonpartisipan

(Arikunto, 2010 :199), yaitu peneliti terlibat langsung sebagai
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pengamat dengan aktivitas peserta didik yang sedang

mengikuti pembelajaran tari piring.

Peneliti melakukan dua macam observasi, yaitu observasi

awal dan observasi penelitian. Observasi awal dilakukan

sebelum peneliti untuk mencari informasi tentang masalah

apa yang ada di ekstrakurikuler yang di sekolah kemudian

apa yang di alami oleh pembelajar yang ikut kegiatan

ekstrakurikuler.

3.4.2 Dokumen

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang ( sugiyono, 2015: 240)

teknik ini sudah lama digunakan dalam peneliti sebagai

sumber data untuk menguji, menafsirkan bahkan

meramalkan. Dokumen yang digunakan oleh peneliti adalah

menafsirkan bahkan meramalkan. Penelitian ini yang

digunakan oleh peneliti adalah berupa foto-foto, rekaman

gambar berserta rekaman suara selama proses penelitian

pendahuluan dan proses penelitian.
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3.4.3 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang 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 representatif baik

data primer maupun sekunder, digunakan teknik

wawancara dalam teknik pengumpulan data tujuannya

sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan untuk

memperoleh informasi (sugiyono, 2015: 72). Dalam hal

ini Peneliti ini mewawancari beberapa orang guru

pembina seni tari dan guru seni tari yang sering melatih

siswa tersebut menari dan juga dalam kegiatan

ekstrakurikuler di sekolah dan lomba tingkat kabupaten

hingga provinsi. Peneliti menggunakan wawancara

berstruktur yang sudah di gunakan saat observasi

pendahuluan dan lebih di fokuskan wawancara pada tahap

penelitian pendahuluan sebagai awal informasi tentang

bagaimana proses pembelajaran seni tari di ekstrakurikuler

yang selama ini terjadi pada sekolahan tersebut. Dalam

penelitian ini mengunakan wawancara terstruktur,

wawancara tersetruktur adalah teknik pengumpulan data

yang telah mengetahui sudah pasti informasi apa yang
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akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan

wawancara telah menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis

yang alternatif jawabanya.

1. Metode apa yang sekarang  sedang
digunakan?

Menggunakan metode
demontrasi.

2. Tarian apa saja yang di pelajari di
SMA Negeri 1 Tumijajar ?

Tari Lampung dan tari
Nusatara.

3. Tarian apa yang sekarang sedang di
ajarkan di SMA Negeri 1 Tumijajar?

Tari bedana kreasi

4. Berapa siswa siswi yang menggikuti
ekstrarikuler di SMA Negeri 1
Tumijajar ?

Delapan siswa.

3.5 Tempat dan Waktu

tempat : SMA Negeri 1 Tumijajar, Kecamatan Tumijajar,

Kabupaten Tulang Bawang Barat

waktu : Maret – April 2017

Alamat : Desa Dayamurni, kecamatan Tumijajar, kabupaten

Tulang Bawang Barat.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur

masalah di lapangan 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).
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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 jam pembelajaran ekstrakurikuler

diakhiri.

3.6.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Guru

Lembar pengamatan aktivitas guru berupa data primer

kinerja guru pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran

dengan menggunakan metode latihan. Hal ini dilakukan

untuk mengetahui kesesuaian antara langkah-langkah

metode latihan dan rancangan kegiatan harian dengan

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Tabel a. 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 RKH
a. Kegiatan Awal

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

2. Guru menyampaikan
tujuan yang ingin di capai
dalam pembelajaran.

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

1. Menyajikan materi ragam
gerak tari piring yang
terurut dan jelas.

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

3. Memberikan waktu untuk
siswa berlatih.

4. Menguasai materi ajar.
5. Membimbing siswa

belajar dengan baik.
6. Melibatkan peserta didik

secara aktif dalam setiap
kegiatan pembelajaran.
c. Kegiatan Penutup

1. Mengarahkan siswa untuk
mengulangkan ragam
gerak yang telah di
berikan.

2. Guru dan siswa bersama-
sama menyimpulkan
materi yang telah di
sampaikan.

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 latihan. Apabila telah
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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.

6.2.3 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa

Lembar pengamatan aktivitas siswa  berupa data skunder

hasil pengamatan aktivitas siswa pada kegiatan pembelajaran

seni tari dengan menggunakan metode latihan. Peneliti

mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran

ekstrakurikuler berlangsung sebagai upaya untuk mengetahui

kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

harian pembelajaran. Setiap siswa diamati aktivitasnya dan

dicatatat pada lembar pengamatan aktivitas siswa.

Tabel b. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa

No Aspek Penilaian Frekuensi Ket.
1 Visual Memperhati-kan

guru saat
memberikan
materi
pembelajaran
tari piring
Sumtera Barat.

2. Lisan Mengemuka-kan
pendapat saat



41

proses
pembelajara.
Mengajukan
materi yang
belum jelas saat
proses
pembelajaran

3. Emosio
nal

Minat siswa
mengikuti
proses
pembelajaran
ekstrakuri-kuler
tari.

4. Hafalan Siswa mampu
memperaga-kan
4 ragam gerak
tari taripiring
Sumatera Barat.
Siswa mampu
memperaga-kan
4 ragam gerak
tari piring
Sumatera Barat.
Siswa mampu
memperaga-kan
5 ragam gerak
tari piring
Sumatera Barat.
Siswa mampu
memperaga-kan
4 ragam gerak
tari piring
Sumatera Barat.

5 Hafalan Siswa mampu
memperaga-kan
4 ragam gerak
tari piring
Sumatera Barat.
Siswa dapat
melakukan
Rangkaian
ragam gerak,
mengguna-kan
pengiring atau
musik tari
tersebut, siswa
mampu
mengguna-kan
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properti piring
saat menari.
Siswa siswi
membuat pola
lantai dan
melakukan
latihn sebelum
masuk materi
sehingga siswa
dapat
menggingat
kembali materi
minggu lalu

6 Evaluasi Siswa mampu
menarikan tari
piring Sumatera
Barat dengan
pola lantai dan
musik pengiring
sesuai dan
hafalan dengan
ragam gerak
yang telah ada.

(Dimodifikasi dari buku Hamalik, 2014: 90)

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
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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.

3.6.1.2 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 di capai.

3.7 Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara

sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori,

menjabarkan ke dalam unit- unit, memilih yang mana yang benar dan

yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan, dan langkah- langkah

yang dilakukan untuk mencari pengumpulan data dan kesimpulan

yaitu:
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1. Data Reduction ( Reduksi   Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak

sepeti jumlah data dari proses pembelajaran tari piring, maka

itu perlu catatan secara teliti dan rinci. Dalam pengumpulan

data harus memiliki data yang benar- benar ada dan nyata tidak

ada buatan atau yang lainnya, semakin lama penelitian ke

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak di

kumpulkan, kompleks dan rumit. Untuk itu segera dilakukan

analisis data melalui merangkum data dan memilih hal- hal

yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari

pola dan polanya.

Apabila  data yang telah tereduksi akan memberi sebuah

gambaran dalam proses pembelajaran tari pirng yang lebih jelas

dan memudahkan penelitian untuk melakukan pengumpulan

data serta melakukan pengolahan pada data tersebut.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

medisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif,

penyajiannya data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

hubungan antara katagori flowchart. Dalam hal ini peneliti

lebih menfokuskan penyajian data dengan menggunakan bagan

sehingga mempermudah bagaiman pores pelaksanaan dalam

proses pembelajaran tari piring di ekstrakurikuler.
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3. Conclution Drawing/ verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dalam verifikasi. Kesimpulan dalam pengumpulan

data dalam proses pembelajaran, rangkuman data dari reduksi

yang benar-benar di butuhkan sehingga akan mendapatkan

sebuah data yang dapat di simpulkan dalam pengumpulan data

berikutnya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan proses aktivitas guru dan siswa

dalam pembelajaran tari piring Sumatera Barat pada kegiatan

ekstrakurikuler menggunakan metode latihan pada siswa SMA Negeri

1 Tumijajar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam pembelajaran guru telah menyiapkan

rancangan kegiatan harian. Dalam perencanaan ini guru sudah

siap untuk menyampaikan apa tujuan dalam pemelajaran setiap

pertemuan kesatu- pertemuan kedelapan. Pada proses

pembelajaran tari piring Sumatera Barat ini dilaksankan selama

delapan kali pertemuan pada pertemuan pertama, kedua,

ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan guru

telah melaksankannya dengan menggunakan metode latihan

dari pertemuan kesatu sampai pertemuan kedelapan, pada

setiap proses siswa telah terlihat perkembangan dalam

mempelajari tari piring sumatera barat di ekstrakulikuler di

SMA Negeri 1 Tumijajar dengan mengguanakan lembar
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pengamatan aktivitassiswa, pada guru telah melaksannya

langkah- langkah pada metode latihan yang di gunakan oleh

guru, namun ada 2 langkah yang belum di sampaikan yaitu,

pencapaian indikator dan tujuan guru menggunakan metode

latihan pada kegiatan pembelajaran tari piring Sumatera Barat

menggunakan metode latihan di SMA Negeri 1 Tumijajar,

dalam proses pembelajaran menyangkut pada aspek-aspek

pada siswa yang membantu siswa unuk melatih pada dirinya

yaitu: aspek aktivitas siswa pada proses pembelajaran

eskrakurikuler tari piring yang menggunakan metode latihan

dari keseluruhan mendapatkan kategori baik dapat dilihat dari

hasil belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran

disetiap pertemuan, namun menurun saat pertmuan ketiga

hanya beberapa siswa yang kurang mampu, dalam pertemuan

seterusnya baik dalam proses. Hal ini ditunjang dengan

langkah-langkah yang digunakan guru selama proses

pembelajaran di ekstrakurikuler, aspek kognitif merupakan

proses berfikir atau prilaku yang termasuk hasil kerja otak,

dalam pembelajaran ini siswa mampu mengasah otak dengan

cara melakukan latihan dan hafalan setiap ragam gerak yang

telah di pelajarin dari pertemuan kesatu sampai pertemuan

kedelapan, sehingga siswa mampu menguasai ragam tersebut,

pada aspek afektif merupakan prilaku yang di timbulkan oleh

seseorang dalam proses pembelajaranya tidak secara lasung
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tapi dari identifikasi orang lain. Dalam pembelajaran yang

afektif siswa tidak lasung menangkap materi yang telah

diberikan oleh guru, namun bisa menerima apabila belajar dari

teman yang sudah bisa menguasai ragam gerak, sehingga dia

dapat belajar bersama dan aspek psikomotor proses belajar

yang menentukan bagaimana individu mampu mengendalikan

aktivitas jiwanya. Psikomotor merupakan keaktifan siswa

dalam aspek mental dan fisik. Dalam pembelajaran tari piring

ini siswa mampu menentukan kemampuan siswa untuk

menyesuaikan seberapa kuat fisik dan mental untuk

memperoleh kemampuan gerak tari piring yang baik dengan

secara tersusun.

2. Hasil pembelajaran, Penerapan metode latihan telah dilakukan

oleh guru dari pertemuan   pertama sampai dengan pertemuan

kedelapan. Pada proses pembelajaran guru menggunakan

metode latihan untuk melatih siswa dalam menghafal ragam

gerak dan mengasah otak siswa, namun pada proses dalam

pertemuan ini guru masih menggunakan metode demostrasi

untuk menyampaikan materi kepada siswa dalam pertemuan

pertama dan selanjutnya. Dalam penggunaan metode latihan

belum sesuai dengan langkah-langkah penyampaian metode

latihan yaitu: guru menjelaskan maksud dan tujuan latihan

pada siswa, guru mengadakan latihan sehingga timbul respon

siswa yang berbeda-beda untukmeningkatkan ketrampilan dan
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mengutamakan kecakapan siswa, guru dan siswa memikirkan

dan mengutamakan proses yang pokok dan inti, guru

mengutamakan ketepatan agar proses melakukan bahan secara

tepat, guru perlu memperhiyungkan masa latihan yang sangat

singkat agar tidak melelitihkan dalam prosesnya. siswa dapat

menganalisis yang mengemukan hasil dari analisis proses

pembelajaran ragam gerak tari piring, guru membuat

kesimpulan dan penutup. dari lima langkah metode latihan

tersebut dari pertemuan pertama sampai kedelapan pertemuan,

dalam praktik guru tidak menyampaikan indikator/ tujuan apa

yang ingin dicapai selama proses pembelajaran di

ekstrakurikuler.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada guru dapat lebih memahami lagi langkah-langkah

penggunaan metode latihan agar proses pembelajaran di

ekstrakurikuler dapat lebih terarah.

2. Kepada guru lebih menguasai materi dalam proses pembelajaran

eskstrakurikuler dan lebih baik dalam menanggulangi keaktifan

siswa dalam ruangan.
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3. Kepada guru dapat melaksanakan rencana kegiatan harian sebagai

panduan saat pengajaran agar pembelajaran lebih terprosedur dan

efektif di setiap pertemuannya.

4. Diharapkan kepada guru agar dapat mengali kembali kemampuan

siswa pada proses pembelajaran tari piring di ekstrakurikuler, serta

membentuk karakter siswa sejalan sesuai dengan proses

pembelajaran yang sudah terjadi. Sehingga mendapat pengetahuan

yang baik, siswa mempunyai pengalaman dan karakter yang baik

mulai sikap dan prilaku.

5. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya aktivitas guru dan aktivitas

siswa agar lebih ditinggkatkan guna mendapatkan pembelajaran

tari piring yang lebih detail.
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