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ABSTRACT 

 

LEARNING MULI SIGER DANCE USING AUDIO VISUAL MEDIA 

ON EXTRACURRICULAR ACTIVITIESAT SMK TUNAS 

WIYATA WAY TUBA WAY KANAN 

 

 

 

By 

 

INTAN HIKMAH SARI 

 

 

 

This research described the process and the result of the learning muli siger 

dance through audio visual media in SMK Tunas Wiyata Way Tuba. The 

subjects of this research were 12 students and the tutor of art dance 

extracurricular. The data of this research were collected by using observation, 

interview, documentation and observation sheet used qualitative descriptive 

research design. The instruments were observation guides, interview guides, 

documentation guides, student and teacher activity guides, observation sheets 

of practice test guides. Data analysis techniques used in this research were data 

reduction, display data, and conclusion drawing. Muli siger dance is a dance 

that describes Lampung girls that are beautiful and have honors. The learning 

process that used audio visual media was begun with materials giving, video 

displaying until the dance movements demonstrating that can help the students 

in learning the accuracy of the dance movement.The result of muli siger dance 

learning that used audio visual media gained 71.6 % with good criteria.  

 

Keywords: audio visual media, learning, muli siger dance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

PEMBELAJARAN TARI MULI SIGER MENGGUNAKAN  

MEDIA AUDIO VISUAL PADA KEGIATAN EKSTRAKULIKULER 

DI SMK TUNAS WIYATA WAY TUBA WAY KANAN  

 

 

 

Oleh 

 

INTAN HIKMAH SARI 

 

 

 

Penelitian ini mendeskripsikan proses dan hasil pembelajaran tari muli siger 

melalui media audio visual di SMK Tunas Wiyata Way Tuba, dengan 

Subyek 12 siswa dan guru pembimbing Ekstrakurikuler Seni Tari. Teknik 

pengumpulkan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan lembar 

pengamatan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. 

Instrumen penelitian berupa panduan observasi, panduan wawancara, 

panduan dokumentasi panduan aktivitas guru dan siswa, panduan lembar 

pengamatan tes praktik. Analisis data yang digunakan berupa reduksi data, 

data display, dan conclusion drawing. Tari muli siger merupakan tarian 

yang menggambarkan gadis-gadis Lampung yang sangat cantik serta 

memiliki kehormatan. Proses pembelajaran menggunakan media audio 

visual dimulai dari pemberian materi, memutarkan video, hingga 

memperagakan gerak tari dapat membantu siswa dalam mempelajari 

ketepatan gerak tari. Hasil pembelajaran tari muli siger menggunakan media 

audio visual mendapatkan nilai 71,6% dengan kriteria cukup. 

 

Kata Kunci : media audio visual, pembelajaran, tari muli siger 
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I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukan untuk

membelajarkan siswa. Dimana pihak yang mengajar adalah guru dan yang

belajar adalah siswa (Dimyati & Mudjiono, 2015:113). Pembelajaran yang

dilakukan lebih berpusat kepada siswa, sehingga siswa berperan lebih aktif

dalam mengembangkan cara-cara belajar mandiri, siswa berperan serta pada

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses belajar. Guru adalah

pembimbing dalam terjadinya pengalaman belajar. Guru merupakan salah

satu sumber belajar yang memberikan peluang bagi siswa agar dapat

memperoleh pengetahuan/keterampilan melalui usaha sendiri, dapat

mengembangkan motivasi dari dalam dirinya, dan dapat mengembangkan

pengalaman untuk membuat suatu karya. (Dimyati & Mudjiono, 2015:120)

Pendidikan yaitu daya upaya insani menyiapkan anak selaku individu

mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan maju. Dalam kelompok

masyarakat tertentu, dan orientasi tertentu (yaitu orientasi masyarakat), anak

diharapkan kelak setelah dewasa mampu memainkan peranan aktif dan

bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat (Munandir, 2009: 8). Dalam

arti lain, pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik agar dapat
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mengembangkan bakat, potensi ketrampilan yang dimiliki dalam menjalani

kehidupan, oleh karena itu sudah seharusnya pendidikan didesain guna

memberikan pemahaman serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik

(siswa). (Daryanto, 2016: 1)

Pembelajaran seni budaya di SMK Tunas Wiyata Way Tuba, proses

pembelajarannya masih sebatas teori dan belum ke praktiknya. Karena guru

yang mengajarkan seni budaya bukan guru yang memang dari lulusan seni,

tetapi guru mata pelajaran lain yang memiliki kemampuan lebih di bidang

seni. Pembelajaran seni yang diajarkan masih terpaku kepada buku, dari

mulai seni nusantara, seni karya, kerajinan tangan, alat musik tradisional,

tangga nada, dan sampai tarian-tarian daerah. Pembelajaran tari yang

diajarakan di sekolah SMK Tunas Wiyata Way Tuba ini pengajarannya

hanya memperkenalkan materi tentang sejarah, kostum tari, dan alat musik

pengiring saja. Untuk praktiknya tidak diajarkan, karena tidak adanya tenaga

pengajar yang memang memiliki kemampuan di bidang tari.

Kegiatan pembelajar tari di SMK Tunas Wiyata Way Tuba yang langsung

ke praktik biasanya dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler tari.

Dikegiatan ini biasanya siswa hanya mengulang tarian-tarian yang sudah

pernah dipelajari contohnya seperti tari sigeh penguten, bedana, dan tari

kipas. Meskipun jarang sekali siswa latihan pada kegiatan ekstrakurikuler

tari, tetapi siswa-siswa pernah mendapatkan prestasi dan diberikan

kesempatan untuk mengisi acara pada kegiatan Hut Way Kanan. Oleh

karena itu saya tertarik untuk meneliti disekolah ini, dan lebih tepatnya
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untuk memperkenalkan tarian baru yang ada di daerah lampung yaitu tari

muli siger. Untuk pembelajaran tari di kegiatan ekstrakurikuler sebelumnya

menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah dimana

seorang guru memeragakan langsung suatu hal yang kemudian diikuti oleh

murid sehingga ilmu atau keterampilan yang didemonstrasikan lebih

bermakna dan mudah di ingat oleh masing-masing siswa.

Tari merupakan ungkapan ekspresi jiwa yang berbentuk gerakan tubuh. Seni

tari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dalam

bentuk gerak tubuh yang diperhalus melalui estetika (Mustika, 2013: 21).

Tari adalah sebuah kesenian budaya yang harus dilestarikan dan

diperkenalkan sejak dini. Tari sendiri memiliki nilai-nilai luhur yang

terkandung di dalamnya. Tari juga berfungsi untuk keperluan upacara,

pertunjukan atau ritual tertentu. Menari sendiri adalah dorongan jiwa

manusia sejak anak-anak dalam mengekspresikan diri manakala mendengar

atau merasakan suatu irama tertentu baik yang datang dari dalam maupun

luar dirinya. Tubuh manusia sangat bisa membuat pola gerak pada waktu

dan ruang tertentu, namun membuat tarian yang unik menggambarkan tarian

yang bernilai, baik secara tradisional maupun modern. Bentuk yang

dimaksud dalam karya seni adalah bentuk wujud karya seni yang

menyeluruh, dalam arti penyautan organis dan beberapa unsur ekspretif dari

karya seni (Mustika, 2009:44 ).

Tari muli siger adalah tari kreasi baru karya Dr. I Wayan Mustika, M.Hum.,

dari hasil penelitian. Tarian ini merupakan tari kreasi Lampung sebuah
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garapan baru yang pada awalnya mendapat ide dari seni cangget. Seni

cangget merupakan tari tradisional pada masyarakat Lampung yang beradat

pepadun dipentaskan untuk mengiringi upacara perkawinan dan pemberian

gelar adat. Cangget adalah tari berpasangan dalam kelompok yang

mempertemukan gadis (muli) dan bujang (meranai) di balai pertemuan adat

yang disebut dengan sesat (Mustika, 2013:23). Tari muli siger ini menjadi

materi pembelajaran pada kegiatan ekstrakulikuler di SMK Tunas Wiyata

Way Tuba.

Ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan salah satu bidang

pembelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa. Kegiatan

ekstrakurikuler juga diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan

kemampuan siswa di bidang seni tari. Pembelajaran siswa diharapkan dapat

memahami dan mengenal kesenian tari di Lampung baik tari tunggal

maupun kelompok. Ekstrakurikuler tari merupakan salah satu kegiatan non

akademik yang diminati oleh siswi di SMK Tunas Wiyata Way Tuba karena

mereka tertarik mempelajari tarian-tarian daerah.

Ekstrakurikuler yang lebih unggul di SMK Tunas Wiyata Way Tuba yaitu

kegiatan drumband, pramuka, dan paskibra. Untuk ekstrakurikuler tari itu

sendiri tidak berjalan normal dikarena kurangnya tenaga pengajar yang

memang mampu di bidang tari. Banyak siswi yang berminat dan memiliki

bakat di bidang tari, tetapi bakatnya tidak tersalurkan. Ada beberapa tarian

Lampung yang sudah pernah dipelajari yaitu tari sigeh penguten, bedana,

dan tari kipas. Tarian-tarian tersebut dipelajari kembali pada saat akan di
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adakannya suatu acara saja. Seperti acara perpisahan, ataupun acara penting

untuk penyambutan tamu kehormatan.

Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa

pesan dari komunikator menuju komunikasi (Criticos dalam Daryanto, 2016:

4). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses

pembelajaran merupakan proses komunikasi (Daryanto, 2016:4). Peranan

media pembelajaran sangat diperlukan dalam suatu kegiatan belajar

mengajar. Melalui media pembelajaran hal yang bersifat abstrak akan

menjadi lebih kongkret.

Memasuki era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sekarang ini

sangat dirasakan kebutuhan dan pentingnya TIK dalam kegiatan

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan.

Teknologi informasi berkembang sejalan dengan perkembangan teori,

komunikasi dan teknologi yang menunjang terhadap praktik kegiatan

pembelajaran.

Pembelajaran melalui media televisi/video, pembelajaran berbantukan

computer, pembelajaran berbasis web (e-learning), pembelajaran

berbantukan computer. Pembelajaran berbasis media persentasi/elektronika

adalah beberapa bentuk pemanfaatan TIK yang perlu dikembangkan dan

dilaksanakan dalam dunia pendidikan dewasa ini. Kegiatan pembelajaran

merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses

pendidikan. Hal ini berarti bahwa pencapaian tujuan pendidikan banyak
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bergantung kepada bagaimana proses pembelajaran dirancang dan

dijalankan secara profesional (Rusman dkk, 2011: 6).

Media audio visual merupakan jenis media yang selain mengandung unsur

suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman

video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Pembelajaran

menggunakan media audio visual sangat membantu pada pembelajaran tari,

karena pembelajaran tari selalu berhubungan dengan musik (audio) dan

gerak (gambar maupun video/visual). Media belajar dengan audio visual

memerlukan beberapa alat berupa laptop, LCD, dan speaker. Penggunaan

media belajar ini merupakan media yang sangat baik karena siswa akan

lebih paham dalam pembelajaran yang bisa mereka lihat dalam video serta

membantu guru untuk menyampaikan materi tentang pembelajaran tari baik

dari segi ketepatan gerak maupun ketepatan dengan iringan.

Hingga saat ini hampir seluruh siswa dalam belajar menari hanya

menggunakan metode demonstrasi yang dilakukan oleh guru pembimbing.

Metode demonstrasi memang sudah tepat untuk pembelajaran tari, tetapi

dengan adanya media belajar guru akan lebih terbantu dalam pengajarannya

dan siswa akan lebih cepat memahami gerak serta musik pengiringnya.

Media audio visual mampu menggabungkan demonstrasi gerak dan musik,

dengan media audio visual diharapkan siswa mampu menggerakkan tari

muli siger dengan tepat dan benar. Dengan cara memutar ulang secara terus

menerus sampai siswa mampu menggerakkan dengan tepat, baik dan benar.
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Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka akan diteliti bagaimanakah

proses pembelajaran tari Muli Siger menggunakan media audio visual pada

kegiatan Ekstrakurikuler di SMK Tunas Wiyata Way Tuba Way Kanan?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pembelajaran tari muli siger melalui media audio

visual pada kegiatan ekstrakurikuler di SMK Tunas Wiyata Way Tuba

Way Kanan?

2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam menari tari muli siger di SMK

Tunas Wiyata Way Tuba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah.

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran tari muli siger melalui media

audio visual pada kegiatan ekstrakurikuler di SMK Tunas Wiyata Way

Tuba Way Kanan.

2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tari muli siger

melalui media audio visual pada kegiatan ekstrakurikuler di SMK tunas

Wiyata Way Tuba Way Kanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu :
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1. Bagi guru seni budaya khususnya seni tari dapat memberikan

gambaran tentang hasil belajar siswa melalui media audio visual dalam

pembelajaran tari muli siger.

2. Membantu siswa untuk mengetahui dan memahami mengenai tari muli

siger, serta bisa menjadi motifasi mereka untuk terus belajar dan

mendapat prestasi dalam pembelajaran seni tari khususnya.

3. Mengenalkan tentang tari kreasi Lampung yaitu tari muli siger kepada

semua pihak yang terlibat baik bagi guru maupun siswa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah siswa yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler seni tari di SMK Tunas Wiyata Way Tuba berjumlah

12 orang.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa menggunakan

media audio visual dalam pembelajaran tari muli siger pada kegiatan

ekstrakurikuler di SMK tunas Wiyata Way Tuba Way Kanan.

3. Ruang Lingkup Tempat

Tempat penelitian dilaksanakan di SMK Tunas Wiyata Way Tuba

4. Ruang Lingkup Waktu

Waktu penelitian ini adalah tahun pelajaran 2017/2018.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran

Beberapa ahli mengemukakan pandangan berbeda tentang belajar. Skinner

berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar,

maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka

responnya menurun. Sedangkan menurut Gagne belajar merupakan kegiatan

yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang

memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas

tersebut dari stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan proses kognitif

yang dilakukan oleh pembelajar (Dimyati dan Mudjiono, 2015:9 ).

Menurut pengertian lain, Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks

yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih

bayi (bahkan dalam kandungan) hingga liang lahat. Salah satu pertanda

bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku

dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang

bersifat pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotor) maupun yang

menyangkut nilai dan sikap (afektif) (Siregar dan Nara, 2010 : 3).
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Pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukan untuk

membelajarkan siswa. Dimana pihak yang mengajar adalah guru dan yang

belajar adalah siswa. (Dimyati & Mudjiono, 2015:113). Pendapat lain,

pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam

sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya

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

fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan,

terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer.

Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik,

belajar, ujian dan sebagainya (Hamalik, 2011:57).

2.1.1. Ciri-ciri dan tujuan Belajar

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks.

Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri.

Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar.

Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada

dilingkungan sekitar. Lingkungan yang dipelajari oleh siswa berupa

keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia,

atau hal-hal yang dijadikan bahan belajar. (Dimyati dan Mudjiono,

2015: 7)
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Tabel 2.1 Ciri-ciri Umum Pendidikan, Belajar, dan Perkembangan

Unsur-unsur Pendidikan Belajar Perkembangan

1.Pelaku Guru sebagai pelaku
mendidik dan siswa
yang terdidik

Siswa yang
bertindak belajar
atau pembelajar

Siswa yang
mengalami
perubahan

2.Tujuan Membantu siswa
untuk menjadi
pribadi mandiri yang
utuh

Memperoleh hasil
belajar dan
pengalaman hidup

Memperoleh
perubahan
mental

3.Proses Proses interaksi
sebagai faktor
eksternal belajar

Internal pada diri
pembelajar

Internal pada
diri pembelajar

4.Tempat Lembaga pendidikan
sekolah dan luar
sekolah

Sembarang
tempat

Sembarang
tempat

5.Lama
waktu

Sepanjang hayat dan
sesuai jenjang
lembaga

Sepanjang hayat Sepanjang hayat

6.Syarat
terjadi

Guru memiliki
kewibawaan
pendidik

Motivasi belajar
kuat

Kemauan
mengubah diri

7.Ukuran
Keberhasilan

Terbentuk pribadi
terpelajar

Dapat
memecahkan
masalah

Terjadinya
perubahan
positif

8.Faedah Bagi masyarakat
mencerdaskan
kehidupan bangsa
Pribadi sebagai
pembangun yang
produktif dan kreatif

Bagi pembelajar
mempertinggi
martabat pribadi

Bagi pembelajar
memperbaiki
kemajuan
mental

9.Hasil Pribadi sebagai
pembangun yang
produktif dan kreatif

Hasil belajar
sebagai dampak
pengajaran dan
pengiring

Kemajuan ranah
kognitif, afektif,
psikomotorik

Adaptasi dari Monks, Knoers, Siti Rahayu, 1989, Biggs &Telfer, 1987, Winkel, 1991.

Pada pembelajaran tari, salah satu perubahan tingkah laku yang akan

diamati dalam penelitian ini adalah perubahan tingkah laku keterampilan,

yaitu pembelajaran ranah psikomotor. Perilaku yang dimunculkan oleh hasil

kerja fungsi tubuh manusia merupakan ranah psikomotor berbentuk gerak

tubuh.
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2.2 Teori

Teori adalah suatu himpunan dari konstruk-konstruk (konsep-konsep),

definisi-definisi dan proposisi-proposisi yang saling berkaitan dan

menyatakan suatu pandangan yang sistematis tentang suatu fenomena

dengan cara menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan

menjelaskan fenomena tersebut (Kerlinger dalam Suyono dan Hariyanto,

2013: 27).

2.2.1 Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi

premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun,

mengkonstruksi  pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat

kita hidup. Setiap kita akan menciptakan hukum dan model mental

kita sendiri, yang kita pergunakan untuk menafsirkan dan

menerjemahkan pengalaman. Belajar dengan demikian semata-mata

sebagai suatu proses pengaturan model mental seseorang untuk

mengakomodasi pengalaman-pengalaman baru.

Teori konstruktivisme dalam belajar sebagai sebuah pendekatan yang

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun

(mengkontruk) makna terhadap apa yang dipelajarinya dengan fakta-

fakta yang diajarkan (Borich dan Tambari, dalam royer, 2007: 80).

Menurut teori konstruktivisme pengetahuan tidak dapat ditransfer

begitu saja dari pikiran guru kepada pikiran siswa. Artinya, siswa

harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya

berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya.
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Dalam penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme, Suyono dan

Hariyanto dalam buku yang berjudul “Belajar dan Pembelajaran”.

Penggunaan teori ini berhubungan dengan penggunaan media audio

visual karena sama-sama melibatkan siswa sebagai pelaku aktif

dalam proses pembelajaran dengan membangun sendiri pengetahuan

berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Teori

konstruktivisme digunakan untuk melihat proses dan hasil

pembelajaran tari muli siger menggunakan media audio visual pada

kegiatan ekstrakurikuler yang berlangsung selama 8 (delapan) kali

pertemuan saat penelitian, yang dilakukan di SMK Tunas Wiyata Way

Tuba Way Kanan.

2.3 Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu bentuk jamak dari medium

batasan mengenai pengertian media sangat luas, namun kita membatasi pada

media pendidikan saja yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan

kegiatan pembelajaran (Daryanto, 2016: 5). Media pembelajaran dapat

didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun nonfisik yang sengaja

digunakan sebagai perantara guru dan siswa dalam memahami materi

pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Peranan media pembelajaran

sangat diperlukan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Melalui media

pembelajaran hal yang bersifat abstrak akan menjadi lebih kongkret. Media

belajar memiliki fungsi dan peranan:

1. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu
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peristiwa- peristiwa penting atau objek yang langka dapat diabadikan

dengan foto, film, atau direkam melalui video atau audio. Contohnya,

guru dapat menjelaskan video pertunjukan tari dalam acara didaerah

Lampung.

2. Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu

Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan

pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi kongkret sehingga mudah

dipahami dan dapat menghilangkan verbalisme, guru dapat

menjelaskan tentang makna melalui video.

3. Menambah gairah dan motivasi belajar siswa.

Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga

perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih

meningkatkan contohnya, sebelum guru menjelaskan tentang materi

pelajaran, maka guru memutar film tentang pertunjukan tari atau

sebagainya (Sanjaya, 2009: 208 ).

2.3.1 Prinsip-prinsip Penggunaan Media

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada

saat kegiatan belajar-mengajar adalah bahwa media digunakan dan

diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami

pelajaran. Dalam penggunaan media pembelajaran guru harus

menyadari bahwa penggunaan media tersebut untuk memudahkan

siswa dalam memahami pelajaran dan memotivasi belajar siswa. Bukan

untuk kekurangan guru yang kurang menguasai bahan pelajaran yang

akan diajarkan, contohnya dalam pembelajaran tari guru dapat
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memutarkan video tarian yang diajarkan agar siswa dapat tertarik dan

memiliki keinginan untuk mempelajarinya. Media audio visual pada

proses pembelajaran akan memudahkan siswa untuk mengerti dan

memahami materi yang diajarkan, selain itu siswa tidak akan mudah

merasa bosan dan jenuh karena media audio visual dapat merangsang

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat

terdorong dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tari

menggunakan audio visual dapat membantu siswa dalam memahami

gerak, dengan adanya musik yang didengar siswa akan memudahkan

siswa untuk menghafal gerakan yang telah diperhatikannya (Sanjaya,

2009: 226)

2.3.2 Jenis Media

Jenis media dalam pembelajaran adalah sebagai berikut :

1. Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan, diagram, poster,

kartun dan komik. Media grafis sering juga disebut media dua

dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar

2. Media tiga dimensi yaitu media dalam bentuk model padat, model

penampang, model susun, model kerja dan diorama.

3. Media proyeksi seperti slide, film strips, film, OHP

4. Lingkungan sebagai media pembelajaran.
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2.4 Media Audio

Media audio merupakan alat bantu yang digunakan dengan hanya bisa

mendengar saja. Media ini membantu para peserta didik agar dapat berfikir

dengan baik, menumbuhkan daya ingat serta mempertajam pendengaran.

Media ini merupakan bentuk pembelajaran yang murah dan terjangkau.

Materi yang disampaikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta

didik. Audio dapat memberikan pesan yang menarik dan memotivasi peserta

didik (Daryanto, 2016: 50).

2.4.1 Media Audio Visual

Media audio visual merupakan jenis media yang selain mengandung unsur

suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman

video, berbagai ukuran film, slide, suara, dan lain sebagainya. Media audio

visual ini dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Media visual yang dilengkapi fungsi peralatan suara dan gambaran

dalam suatu unit disebut dengan media audio visual murni. Contohnya:

film gerak (movie) bersuara, televisi, dan video tari.

2. Media audio visual yang tidak murni seperti slide, opaque, OHP dan

peralatan visual lainnya bila diberi suara dari kaset yang dimanfaatkan

secara bersamaan dalam suatu waktu atau suatu proses pembelajaran.

Media audio visual dapat dikatakan seperangkat alat yang melibatkan indera

dan organ tubuh seperti telinga (audio), mata (visual) dan angan (kinetik)

yang meberikan informasi atau pesan yang mudah dimengerti berupa

gambar dalam bentuk video dan musik. Video bersifat interaktif tutorial
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membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi.

Siswa dapat secara interaktif mengikuti kegiatan praktik sesuai dengan yang

diajarkan dalam video.

Guru juga harus menguasai program video yang tersedia, adakalanya saat

program video diputar guru memperhatikan siswa secara detail untuk

memperhatikan aspek-aspek tertentu. Agar siswa tidak memandang program

video sebagai media hiburan, sebelumnya guru perlu menugaskan siswa

untuk memperhatikan bagian-bagian tertentu pada gerak tari muli siger.

Setelah itu perlu dilakukan test berapa banyaklah yang dapat mereka

tangkap dari program video itu.

Dalam penelitian ini menggunakan konsep media audio visual menurut

Nana Sudjana (1989) bahwa peralatan audio visual tidak harus digolongkan

sebagai pengalaman belajar yang diperoleh dari penginderaan pandang dan

dengar, tetapi sebagai alat teknologis yang bisa memperkaya serta

memberikan pengalaman kongkret kepada para siswa. Untuk menjawab

hasil pembelajaran siswa pada kegiatan ekstra kurikuler seni tari dengan

menggunakan media audio visual di SMK Tunas Wiyata Way Tuba dalam

memperagakan tari muli siger. Dengan media siswa dapat memperoleh

pengetahuan serta pemahaman yang lebih cepat dari pembelajaran

demonstrasi. Kemajuan teknologi menuntut para pendidik untuk mampu

meningkatkan cara pembelajaran yang lebih baik dan efisien.
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2.5 Tari

Tari merupakan ungkapan ekspresi jiwa yang berbentuk gerak tubuh. Tari

adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk

melalui media gerak sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolis dan

sebagai ungkapan si pencipta (Hawkins dalam Mustika, 2013: 21). Tari

adalah gerak dari seluruh anggota badan yang selaras dengan bunyi musik,

diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan dalam menari

(Soeryodiningrat dalam Mustika, 2013: 22).

Seni tari merupakan gerak tubuh manusia yang terangkai yang berirama

sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang di dalamnya terdapat

unsur keindahan gerak, ketepatan irama, dan ekspresi. Dalam tari juga

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

wirupa (wujud). Keempat unsur tersebut merupakan satu ikatan yang

membentuk harmoni (Mustika, 2013: 22).

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

media pokok gerak tari. Gerak tari dirangkai sesuai dengan bentuk

yang tepat misalnya seberapa jauh bagan merendah, tangan merentang,

kaki diangkat atau ditekuk, dan seterusnya.

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

harmonis. Seberapa lamanya rangkaian gerak ditarikan serta ketepatan

perpindahan gerak selaras dengan jatuhnya irama. Irama ini biasanya

dari alat musik yang mengiringi.

3. Wirasa: tingkat penghayatan dan penjiwaan dalam tarian, perasaan

yang diekspresikan lewat raut wajah  dan gerak. Keseluruhan gerak
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tersebut menjelaskan jiwa dan emosi tarian. Seperti sedih, gembira,

tegas, marah.

4. Wirupa: rupa atau wujud, memberi kejelasan gerak tari yang

diperagakan melalui warna, busana, dan rias yang disesuaikan dengan

peranannya.

2.6 Tari Muli Siger

Tari muli siger adalah tari kreasi baru karya Dr. I Wayan Mustika, M.Hum.,

dari hasil penelitian. Tarian ini merupakan tari kreasi Lampung sebuah

garapan baru yang pada awalnya mendapat ide dari seni cangget. Seni

cangget merupakan tari tradisional  pada masyarakat Lampung yang beradat

pepadun dipentaskan untuk mengiringi upacara perkawinan dan pemberian

gelar adat. Cangget adalah tari berpasangan dalam kelompok yang

mempertemukan gadis (muli) dan bujang (meranai) di balai pertemuan adat

yang disebut dengan sesat. Hal ini dikarenakan pada masa lalu pergaulan

muda-mudi sangat diatur ketat, sehingga dapat dikatakan tidak ada

kesempatan bagi mereka bertatapan langsung untuk saling berbincang-

bincang. Saat cangget dilaksanankan adalah merupakan satu-satunya

kesempatan mereka untuk saling bertemu.

Cangget sebagai upacara adat merupakan wujud ungkapan rasa gembira

masyarakat dengan menekankan pada pengenalan status sosial seseorang di

dalam masyarakat adatnya. Cangget memiliki beberapa jenis, salah satunya

adalah cangget turun mandi. Ide tersebut terus dikhayalkan sampai ketahap

pembentukan, baik dari segi tema, bentuk gerak, penyusunan gerak, pola
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lantai, dan tatabusana. Tari muli siger yang berarti muli artinya gadis cantik

dan siger merupakan lambang kehormatan. Kedudukan tari muli siger hanya

sebagai tari kreasi baru yang berfungsi untuk penyajian estetis dan sekaligus

hiburan. Penyajian estetis yang  dimaksud adalah tari muli siger dapat

dipentaskan di atas panggung baik gedung tertutup maupun terbuka yang

penampilannya secara resmi dan bisa sebagai apresiasi.

Yang dimaksud dengan hiburan  pada tari muli siger adalah dapat dinikmati

atau ditonton sebagai sarana kemeriahan dan resepsi upacara perkawinan.

Tari muli siger murni menonjolkan keindahan gerak dan komposisinya.

Namun didalam tarian tersebut terdapat unsur-unsur tradisi Lampung yang

selalu melekat dalam tarian tersebut. Misalnya unsur tradisi Lampung

tersebut dapat dilihat dari sisi gerak, busana, dan iringan tari muli siger.

Penari tari muli siger berjumlah enam orang gadis. Dipilihnya enam orang

gadis ini, karena tarian tersebut memang dibuat untuk menampilkan

keindahan dan kecantikan gadis-gadis Lampung yang menggunakan siger

sebagai mahkota kehormatan.

2.6.1. Musik Pengiring Tari Muli siger

Untuk mengiringi musik tari muli siger masih digunakan alat musik

tradisional Lampung yang disebut  dengan talo balak atau tala balak.

Talo balak dalam tari muli siger ini adalah seperangkat alat musik

yang terdiri dari gong, kulintang, canang, kendang, dan gujih.

Seperengkat alat musik talo balak yang mengiringi tari muli siger

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 2.1 Seperangkat Alat Musik Talo Balak Dalam Tari Muli Siger (Foto Intan, 2017)

2.6.2. Tata Rias dan Busana Tari Muli Siger

Tata rias meupakan suatu cara atau metode untuk menutup muka

dengan memakai goresan yang mempunyai unsur keindahan. Yang

bertujuan untuk mendapatkan bentuk karakter atau peran sesuai

dengan keinginan manusia itu sendiri. Karakter yang didapatkan dari

merias wajah bisa untuk mempercantik maupun memperjelek wajah.

Itu tergantung dari peranan yang diinginkan atau dikehendaki dari

seorang pelaku. Dalam pementasan tari muli siger, tata rias yang

digunakan adalah tata rias koretif (coretive make-up), yakni rias

cantik dengan mempertebal garis-garis pada mata, bibir, pipi, dan

hidung. Warna pokok yang dipakai pada tata rias tari muli siger yaitu

warna putih, kuning, dan biru pada kelopak mata, sedangkan warna

merah dipakai pada bagian pipi. Berikut ini akan dipaparkan
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aksesoris yang terdapat pada tari muli siger yang disajikan dalam

bentuk table.

Tabel 2.2 Aksesoris Tari Muli Siger

No Nama
Aksesoris

Gambar Deskriptor

1. Siger atau
Makuto

Hiasan kepala yang
terbuat dari besi
yang berwarna
kuning keemasan
dan melambangkan
adat dari
masyarakat
Menggala yang
beradat pepadun.

2. Kalung
Jimat

Hiasan yang terbuat
dari besi yang
berwarna kuning
keemasan berfungsi
untuk memperindah
keanggunan gadis
Lampung.

3. Gelang
Kano

Hiasan tangan yang
berupa gelang yang
bermotif burung,
gelang ini terbuat
dari besi dan
berwarna kuning
keemasan, serta
melambangkan
derajat atau
keturunan dari
sebuah marga.
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4. Tapis Kain yang diberi
motif atau hiasan.
Motif
tapismelambangkan
kebesaran adat dan
hanya dimiliki oleh
adat bagi
masyarakat
Lampung.

5. Tapis
Tutup
Dada

Hiasan yang
digunakan pada tari
Muli Sigeradalah
berupa kain tapis
tipis yang berwarna
merah jambu dan
melambangkan
ketulusan dan
menghormati setiap
makhluk hidup
(Menggala: nengah
nyapur).

6. Ikat
Pinggang
Kuning

Hiasan yang terbuat
dari besi yang
memiliki unsur
kebesaran dan
kemewahan dari
citra seseorang
gadis Lampung.
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7. Selendang Hiasan sebagai
unsur keindahan
dan keanggunan
bagi gadis
Lampung

(Sumber. Mustika, 2012:87-88)

Secara umum gerakan tari muli siger mengadopsi dari tarian Lampung

lainnya, seperti pada seni cangget dan tari sembah Lampung. Hanya

beberapa saja menggunakan gerakan dari penggarap, karena gerak-gerak

tari Lampung lainnya sifatnya masih sederhana. Penekanan dalam gerak

tari muli siger ini lebih kepengembangan komposisi tari dan kelincahan

gerak sebagai media utama. Di sisi lain juga iringan musiknya

memberikan aksen atau tanda-tanda yang sangat luwes.

Tari muli siger dari hasil garapan ini memiliki beberapa gerak dasar pokok

yang sudah menjadi gerak inti. Misalnya, gerak lapah tebeng

(Melangkah), gerak simbol siger, gerak samber melayang (Burung

terbang). Ketiga gerak dasar pokok inilah yang dikembangkan menjadi

beberapa gerakan yang terdapat dalam tari muli siger. Dari sekarang

banyak gerakan tari muli siger yang sudah dikemas, namun hanya satu

yang menjadi gerakan yang paling esensial atau khas, yaitu gerakan

simbol siger. Oleh karena gerak simbol siger memiliki makna yang sangat

mendalam dalam kehidupan masyarakat Lampung. Berikut ini penjelasan
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mengenai ragam-ragam gerak tari muli siger beserta deskriptor dan contoh

gerak yang disajikan dalam bentuk tabel.
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Tabel 2.3 Ragam Gerak Tari Muli Siger

No Ragam Gerak Deskriptor Gerak Foto

1. Lapah Ngusung
Siger (berjalan
membawa
siger)

Terdiri atas 2 ragam
gerak dengan posisi :
1. Badan tegak,

berjalan kedepan
dengan kedua
tangan
direntangkan ke
samping sejajar
pinggang,
telapak tangan
digerakkan
membuka pada
hitungan 1-8.

2. Gerakan kedua
tangan  menutup
pada hitungan 1-
8 juga. Gerakan
ini dilakukan
secara
bergantian.

(1) (2)

2. Butakhi (akan
menari)

Posisi badan mendak
diam ditempat, kedua
tangan di rentangkan
ke depan (serong
kanan kiri), telapak
tangan di ukel pada
hitungan ke 1-4, lalu
pada hitungan ke 5-8
gerak memutar
mencapai posisi.
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3. Samber
Melayang
(gerak
menirukan
burung
terbang)

Posisi badan diam
ditempat, kedua
tangan proses mulai
dari di letakkan di
depan dada pada
hitungan 1-8, lalu
kedua tangan
direntangkan ke
samping kiri dan
kanan sejajar
bahupada hitungan 1-
8. Saat proses
merentangkan, kaki
di jinjit lalu menapak
kembali.

4. Pungu ngelik
Kanan dan Kiri
(tangan dikelik
atau ukel ke
kanan dan kiri)

Posisi badan diam
ditempat, kedua
tangan di letakkan di
depan dada lalu
kedua tangan di
rentangkan dan
dikelik hitungan 1-8
(tangan kanan serong
kanan atas dan tangan
kiri ke depan dada).
Begitu pula
sebaliknya pada
gerak Pungu Ngelik
Kiri.

5. Ngelik Mit
Kanan dan Kiri
1 (kelik atau di
ukel ke kanan)

1. Kaki kanan di
arahkan ke
samping kanan
(kaki kanan-kiri
secara bergantian),
posisi tangan
serong kanan atas
pada hitungan 1-8,
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2. Lalu kedua tangan
di arahkan ke lutut
pada hitungan 5-8
dengan posisi
badan agak
merunduk (tangan
kanan menempel
di lutut kanan dan
tangan kiri di
pinggang). Begitu
pula sebaliknya
pada gerak Ngelik
Mit Kiri.

6. Busikhena

(berhias)

Terdiri atas 2 ragam:
1. Gerak dengan

posisi badan
mendak, kedua
kaki di langkahkan
ke depan secara
bergantian kedua
tangan sejajar dada
pada hitungan 1-4
dan pada hitungan
5-8,

2. Dilanjutkan pada
hitungan 1-8
berikutnya kedua
tangan diarahkan
ke samping kiri
sambil di ukel dan
bergerak memutar
mencari posisi.

(1) (2)

7. Bebalik Ngelik
Kanan-Kiri
(serong ukel
atau kelik
kanan dan kiri)

Terdiri atas 2 ragam
gerak dengan posisi:

1. Badan mendak
serong kiri, kedua
tangan digerakkan
memutar di depan
dada pada
hitungan 1-4,

(1)
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2. Lalu di ukel dan di
letakkan di atas
bahu pada
hitungan 7-8.
Begitu pula
sebaliknyapada
gerak Bebalik
Ngelik Kanan.

(2)
8. Kanluk

(merentangkan
selendang)

Terdiri atas 2 ragam
gerak dengan posisi:

1. Badan mendak,
gerakan kaki ke
depan secara
bergantian, posisi
tangan di depan
dan gerakkan
tangan secara
bergantian pada
hitungan 1-2, 3-4,
5-6 (letakkan
tangan kanan di
atas tangan kiri
dan sebaliknya),

2. Lalu pada
hitungan 7-8
rentangkan kedua
tangan ke
samping.

(1)

(2)
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9. Ngelik Mit
Kanan dan Kiri
(dikelik atau
ukel ke kanan
dan kiri)

Terdiri atas 2 ragam
gerak dengan posisi
badan mendak,
tangan di ukel ke
kanan, kaki kanan di
serong ke kiri di
ikutikaki kiri di
letakkan
bersebelahan dengan
kaki kanan pada
hitungan 1-2. Begitu
pula sebaliknya pada
gerak Ngelik Mit Kiri
dilanjutkan pada
hitungan 3-4, 5-6, 7-
8.

10. Mampam Siger
(membawa
siger)

Terdiri atas 2
ragamgerak dengan
posisi:

1. Badan mendak,
kedua tangan di
letakkan di atas
bahu, lalu badan
memutar pada
hitungan 1-4,

2. Proses sampai
menjadi posisi
duduk pada
hitungan 5-8.

(1)

(2)
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11. Ngelik Mejong
Kanan-Kiri (di
ukel atau
dikelik kanan
dan kiri)

Terdiri atas 2 ragam
gerak dengan posisi:

1. Badan duduk
jongkok, kedua
tangan di arahkan
ke kanan pada
hitungan 1-2 dan
sambilukel pada
hitungan 3-4,

2. Lalu di arahkan ke
kiri sambil di ukel
pada hitungan 5-8
(serong kanan atas
dan serong kiri
atas, gerak
dilakukan secara
bergantian).

(1) (2)

12. Ngelik Temegi
(ukel atau kelik
berdiri)

Posisi badan jongkok,
kedua tangan
diletakkan di dekat
pinggang sambil di
ukel pada hitungan 1-
8, lalu berdiri dan
mencari posisi.

13. Ngelik Mit
Kanan dan Kiri
2 (dikelik atau
ukel ke kanan)

Terdiri atas 2 ragam
gerak dengan posisi:
1. Badan mendak,

kaki bergerak
maju mundur
dengan posisi
tangan di ukel ke
kanan, kaki kanan
diserong ke kiri
diikuti kaki kiri
diletakkan
bersebelahan
dengan kaki kanan
pada hitungan ke
1-2.

(1)
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2. Begitu pula
sebaliknya pada
gerak Ngelik Mit
Kiri dimulai dari
hitungan 304.
Lalu, lakukan
kembali gerakan
ngelik mit kanan
pada hitungan 5-6
dan ngelik mit kiri
pada hitungan 7-8
(dilakukan secara
bergantian).

(2)

14. Mejong Kenui
Bebayang
(duduk
membuka
sayap)

Terdiri atas 3 ragam
gerak dengan posisi:
1. Badan duduk

jongkok, posisi
tangan diletakkan
di depan dada,
sebelah kiri pada
hitungan 1-2,

2. kedua tangan
direntangkan ke
samping pada
hitungan 3-4,

3. letakkan lagi di
depan dada lalu
rentangkan lagi ke
samping pada
hitungan 5-8.

(1)

(2) (3)
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15. Lapah Tabik
Pun (jalan
penghormatan)

Posisi badan mendak,
kedua tangan di ukel
secara bergantian ke
kanan dan kiri pada
hitungan 1-2, 3-4, 5-
6, 7-8 sambil
bergerak lari kecil
memutar mencari
posisi.

(1)

(2)

16. Bebalikh Kenui
Bebayang
(serong
membuka
sayap)

Posisi badan mendak
serong ke kanan kiri
dengan kedua tangan
diarahkan serong ke
kanan dan kiri secara
bergantian pada
hitungan ke 1-2, 3-4.
Lalu posisi badan
diarahkan ke kiri
diikuti kedua tangan
(tangan kanan
letakkan diatas
tangan kiri dan
sebaliknya) pada
hitungan 5-6, kedua
tangan depan lalu (1)
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direntangkan ke
samping pada
hitungan 7-8.

(2)

(3)

17. Kenui Bebakhis
(bergerak
berbaris)

Terdiri atas 2 ragam
gerak dengan posisi
badan mendak dan
dian di tempat,
tangan di kelik di
depan dada lalu
berputar pada
hitungan ke 1-2, 3-4,
5-6. Setelah itu,
kedua tangan proses
berputar menyilang
antara tangan kanan
dan kiri di depan
dada lalu di letakkan
di samping bawah
pada hitungan 7-8.

(1)
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(2)

18. Kenui
Ngangkat ko
Kepi (bergerak
mengangkat
sayap)

Terdiri atas 2 ragam
gerak dengan posisi
badan mendak dan
diam di tempat,
kedua tangan
direntangkan ke
samping atas dan
bawah secara
bergantian pada
hitungan ke 1-2, 3-4,
5-6, 7-8.

(1)

(2)
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19. Ngelik
Ngehaman
(kelik atau ukel
diam di tempat)

Terdiri atas 3 ragam
gerak dengan posisi
badan mendak dan
diam di tempat,
kedua tangan diukel
ke arah kanan dan
kiri pada hitungan 1-
4 secara bergantian.
Lalu kedua tangan
proses memutar
silang di depan dada
sampai berhenti ke
samping bawah
sejajar pinggang pada
hitungan 1-4.

(1)

(2)

(3)
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20. Mampam
Kebelah
(membawa
siger dengan
tangan sebelah)

Posisi badan mendak
berputar, tangan
kanan diletakkan di
atas bahu dan tangan
kiri direntangkan ke
bawah dengan
hitungan 1-2, 3-4, 5-
6, 7-8 (begitu pula
sebaliknya).

21. Hentak Kukut
(menghentakka
n kaki)

Terdiri atas 3 ragam
gerakdengan posisi
mendak, kaki kanan
dan kiri dihentakkan
secara bergantian,
tangan kanan
diletakkan di atas
tangan kiri pada
hitungan ke 1-2, lalu
kedua tangan
diletakkan sejajar
kepala pada ragam
gerak ke-2 hitungan
3-4 dan kaki kanan
kiri dihentakkan pada
hitungan 5-6, lalu
kedua tangan ukel,
telapak tangan
menghadap ke atas
sejajar telinga pada

(1)
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ragam gerak ke-3
hitungan 7-8.

(2)

(3)

22. Ngelik (di ukel
atau kelik)

Posisi badan mendak,
kaki berjalan ke
samping kanan,
kedua tangan
diarahkan ke samping
kanan dengan tangan
kiri serong ke kanan
di depan dada pada
hitungan 1-2, 3-4, 5-
6, 7-8.
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23. Mutokh
(berputar)

Posisi badan mendak,
kedua tangan di kelik,
lalu berputar mencari
posisi sebanyak
hitungan 1x8.

24. Umbak
(bergerak
seperti ombak)

Posisi badan mendak
dan serong kanan
kiri, tangan
diletakkan ke arah
serong kanan dan kiri
sambil kedua tangan
diayun pada hitungan
1-2, 3-4, 5-6, 7-8.

(1)

(2)
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25. Kenui
Bebalang
Khanggal
(bergerak
membuka
sayap tinggi)

Terdiri atas 2 ragam
gerak dengan posisi
badan mendak, kedua
tkaki diarahkan ke
samping kanan dan
kiri, tangan
diletakkan di depan
dada pada hitungan
1-2 lalu pada
hitungan 3-4 tangan
direntangkan ke
samping kanan dan
kiri sejajar samping
dengan hitungan 8.

(1)

(2)
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26. Mutokh
Mampam
Kebelah
(berputar
membawa siger
dengan tangan
sebelah)

Posisi badan mendak
sambil berputar di
tempat, kedua tangan
direntangkan ke
samping dengan salah
satu tangan diarahkan
di samping atas dan
bawah pada hitungan
1-2 sampai dengan 8.

(1)

(2)

27. Ngeguwai
Siger
(membentuk
siger)

Membentuk gerak
seperti siger pada
hitungan 5-8.

(1)
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(2)

(3)

(Peraga, Intan: 2013)
(Foto, Maya: 2013)

2.7 Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu

bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga,

kesenian, berbagai macam keterampilan dan kepramukaan diselenggarakan
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di sekolah di luar jam pelajaran biasa. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

antara satu sekolah dan sekolah yang lain saling berbeda. Variasinya sangat

ditentukan oleh kemampuan guru, siswa dan kemampuan sekolah (Sutisna

dalam Suryosubroto, 2009: 286).

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar struktur program

yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan (Suharsimi dan

Suryobroto, 2009: 287). Berdasarkan kurikulum SMK tahun 1984

Depdikbud ekstrakurikuler juga merupakan 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 dan berbagi mata pelajaran dalam kurikulum

(Suryobroto, 2009:287).

a). Tujuan dan Ruang Lingkup Ekstrakurikuler

Berdasarkan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, tujuan

ekstrakurikuler adalah :

1. Kegiatan Ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan

siswa beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan

pribadi menuju pembinaan manusia siutuhnya yang positif.

3. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan

satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.

Lebih lanjut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan menegaskan

bahwa ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler harus berpangkal pada
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kegiatan yang dapat menunjang serta dapat mendukung program

Intrakurikuler dan program Kokurikule (Suryobroto, 2009: 288).



III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif sering disebut jenis penelitian naturalistik

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting);

disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini

lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut

juga jenis deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh tidak dituangkan

dalam bentuk bilangan, melainkan dalam bentuk kualitatif yang dinyatakan

dalam kata-kata (Sugiyono, 2008: 8).

Analisis data bersifat kualitatif karena dilakukan secara bersamaan, dalam

proses pengumpulan data. Kemudian, penelitian bersifat lentur dan terbuka,

sehingga penelitian dapat saja menyusun perencanaan pemandu sebelum

perencanaan sebelumnya, dengan tetap menyediakan keterbukaan atau

perubahan dan penyesuaian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara,

dokumentasi, dan lembar pengamatan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif

bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan media audio visual pada
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pembelajaran tari muli siger kelas ekstrakurikuler SMK Tunas Wiyata Way

Tuba.

Berkaitan dengan judul penelitian yaitu pembelajaran tari muli siger

menggunakan media audio visual pada kegiatan ekstrakurikuler di SMK

Tunas Wiyata Way Tuba Way Kanan, maka digunakan jenis penelitian

deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan proses dan hasil belajar siswa

dalam pembelajaran tari muli siger pada kegiatan ekstrakulikuler di SMK

Tunas Wiyata Way Tuba secara naturalisti, apa adanya, dan tidak ada

manipulasi keadaan dan kondisi pada saat penelitian.

Adapun rancangan atau desain penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengamati guru dalam mempersiapkan langkah pelaksanaan

pembelajaran

2. Mengamati proses pembelajaran siswa pada gerak tari muli siger pada

setiap pertemuan

3. Membuat kesimpulan dengan cara mengelola dan menganalisis data-

data pada saat observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru seni budaya, dan siswa yang

berjumlah 12 orang anak perempuan.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber,

dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat di kumpulkan

pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode

eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar,

diskusi, di jalan-jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka

pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan sumber skunder.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada

pengumpulan data, dan sumber skunder merupakan sumber yang tidak

langsung memberikan  data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang

lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan

observasi, wawancara, dokumentasi, lembar pengamatan. (sugiyono, 2015:

193)

3.3.1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara

dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada

orang, tetapi juga objek-objek lainnya. Sutrisno Hadi (1986) dalam

Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai

proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
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Observasi penelitian ini menggunakan observasi partisipatif. Pada

hal ini dituntut untuk keterlibatan dengan kegiatan sehari-hari orang

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data

penelitian. Dengan observasi partisipan maka data yang diteliti akan

lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna

dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2015: 204). Pada

kegiatan ini peneliti mengamati rangkaian kegiatan guru dalam

memberikan pembelajaran tari muli siger kepada siswa, dan

mengamati respon setiap siswa dalam melihat dan mendengar setiap

pembelajaran gerak pada tari muli siger yang di putar melalui video,

kemudian mengamati keefektifan dan semangat siswa yang

memperhatikan video dengan memperagakan langsung gerak tari

muli siger.

3.3.2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2015: 194). Penelitian ini

wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari

informan yaitu guru seni budaya dan siswa-siswi yang mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler, dan untuk menggali data yang lebih luas
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terutama yang berkaitan dengan pembelajaran seni tari dengan

menggunakan media audio visual di SMK Tunas Wiyata Way Tuba.

3.3.3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012: 240). Hasil penelitian

akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi

dalam setiap kejadiannya. Dalam hal ini, dokumentasi juga

diperlukan sebagai laporan hasil dari setiap pertemuannya, baik

berupa foto maupun video. Dengan adanya foto dan video akan

mendukung hasil penelitian observasi mengenai penggunaan media

audi visual pada pembelajaran Tari muli siger di SMK Tunas Wiyata

Way Tuba.

3.3.4 Tes Praktik

Perolehan data tentang hasil belajar tari muli siger pada siswa yang

mengikuti kegiatan ekstrakurukuler digunakan tes praktik perbuatan

gerak-gerak tari muli siger yang dilakukan siswa sebagai proses dan

hasil belajar digunakan instrumen yang berupa lembar pengamatan

tes praktik.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam instrumen penelitian digunakan panduan observasi, panduan

wawancara, panduan dokumentasi, panduan lembar pengamatan test praktik,
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panduan aktivitas siswa, panduan aktivitas guru, dan panduan proses

pembelajaran menggunakan media audio visual.

1. Panduan observasi

Pengamatan (observasi) digunakan pada saat pengamatan dan

melakukan pencatatan tentang apa saja yang dilihat agar dapat

dijelaskan secara lengkap. Pencatatan yang diamati secara langsung

dilakukan pada saat pengamatan.

2. Panduan wawancara

Alat yang dilakukan pada saat melakukan wawancara alat tulis untuk

mencatat. Panduan wawancara berisi pertanyaan tentang penelitian.

Salah satu contoh pertanyaan saat wawancara yaitu, pernahkah di

SMK Tunas Wiyata Way Tuba menggunakan media audio visual pada

saat pembelajaran seni budaya khususnya seni tari ?

3. Panduan dokumentasi

Catatan harian digunakan penelitian untuk mengumpulkan data pada

saat pengamatan (observasi) dan wawancara. Catatan harian ini untuk

menulis data sehingga data-data yang didapat lengkap. Panduan

dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto dan

video dengan alat bantu kamera foto.

4. Panduan aktivitas siswa

Aktivitas siswa merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru dalam

proses pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru dengan tujuan
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tercapai atau tidaknyamateri yang telah disampaikan oleh guru tentang

pembelajaran tari Muli Siger melalui media audio visual.

3.5 Pengamatan Aktivitas Guru dan Siswa

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang aktifitas

belajar guru dan siswa didalam kelas dengan menggunakan media audi

visual pada pembelajaran tari muli siger.

Tabel 3.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Guru (Check List)

No. Instrumen Kegiatan

Guru

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8

1. Memberi apresiasi dan
motivasi

2. Memberi KD dalam
pembelajaran tari hari
ini

3. Memberitahu
indikator/tujuan
pembelajaran

4. Menjelaskan kegiatan
yang harus dilakukan
oleh siswa

5. Memfasilitasi siswa
dengan media audio
visual dengan
menayangkan video

6. Memberikan klarifikasi
bentuk gerak yang
benar

7. Menggunakan metode
demonstrasi

8. Melibatkan siswa secara
aktif dalam
pembelajaran
menganalisis,
memecahkan masalah,
dan bertindak tanpa rasa
takut
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9. Berperan sebagai
narasumber dan
fasilitator dalam
menjawab pertanyaan
peserta didik yang
mengalami kesulitan,
dengan bahasa yang
baik dan santun

10. Memberi motivasi
kepada peserta didik
yang kurang atau belum
berpartisipasi aktif

11. Guru mengajukan
pertanyaan untuk
mengecek ketercapaian
tujuan pendidik

12. Menyimpulkan hasil
belajar

13. Memberi tugas untuk
pertemuan berikutnya
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Tabel 3.2.Lembar Penilaian Aktivitas Siswa

No Aspek Indikator Skor Skor Maks

1. Visual Activities a) Seluruh siswa
memperhatikan
semua materi
tentang tari muli
siger yang
dijelaskan oleh guru
sesuai dengan video
tari muli siger.

5

b). 10 siswa
memperhatikan
semua materi
tentang tari muli
siger yang
dijelaskan oleh guru
sesuai dengan video
tari muli siger.

4

c). 8 siswa
memperhatikan
semua materi
tentang tari muli
siger yang
dijelaskan oleh guru
sesuai dengan video
tari muli siger.

3

d). 6 siswa
memperhatikan
semua materi
tentang tari muli
siger yang
dijelaskan oleh guru
sesuai dengan video
tari muli siger.

2

e). 4 siswa
memperhatikan
semua materi
tentang tari muli
siger yang
dijelaskan oleh guru
sesuai dengan video
tari muli siger.

1
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2. Listening

Activities

a). Seluruh siswa
mendengarkan
hitungan gerak yang
dihitung oleh guru
sesuai dengan
tempo iringan musik
pada video tari muli
siger.

5

b). 10 siswa
mendengarkan
hitungan gerak yang
dihitung oleh guru
sesuai dengan
tempo iringan musik
pada video tari muli
siger.

4

c). 8 siswa
mendengarkan
hitungan gerak yang
dihitung oleh guru
sesuai dengan
tempo iringan musik
pada video tari muli
siger.

3

d). 6 siswa
mendengarkan
hitungan gerak yang
dihitung oleh guru
sesuai dengan
tempo iringan musik
pada video tari muli
siger.

2

e). siswa
mendengarkan
hitungan gerak yang
dihitung oleh guru
sesuai dengan
tempo iringan musik
pada video tari muli
siger.

1

3. Motor Activities a). Seluruh siswa
memperagakan
ragam gerak tari
muli siger yang
diperagakan oleh
guru dan sesuai
pada video tari muli
siger.

5
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b). 10 siswa
memperagakan
ragam gerak tari
muli siger yang
diperagakan oleh
guru dan sesuai
pada video tari muli
siger.

4

c). 8 siswa
memperagakan
ragam gerak tari
muli siger yang
diperagakan oleh
guru dan sesuai
pada video tari muli
siger.

3

d). 6 siswa
memperagakan
ragam gerak tari
muli siger yang
diperagakan oleh
guru dan sesuai
pada video tari muli
siger.

2

e). 4 siswa
memperagakan
ragam gerak tari
muli siger yang
diperagakan oleh
guru dan sesuai
pada video tari muli
siger.

1

Total Skor Maksimum 15

Keterangan =

1=Gagal, 2=Kurang, 3=Cukup, 4=Baik, 5=Baik Sekali

Instrumen penilaian aktivitas siswa, diukur menggunakan instrumen penilaian

dengan total skor maksimum 15.

NS (Nilai Skor) = SkorSkorMaksimum x SkorIdeal
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3.6 Tes Praktik

Tes merupakan metode pengumpulan data penelitian yang berfungsi untuk

mengukur kemampuan seseorang. Tes dapat digunakan untuk mengukur

kemampuan yang dimiliki respon/jawaban benar atau salah yang akan

mendapat skor (Mulyatiningsih, 2014: 25).
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Tabel 3.3 Lembar Pengamatan Tes Praktik

No Aspek Yang
Dinilai

Indikator
Aspek

Skala Kriteria Indikator Penilaian

1 Gerak Samber
Melayang
(gerak
menirukan
burung
terbang)

Meragakan
gerak
Samber
Melayang

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
samber melayang tanpa
ada kesalahan.

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

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

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

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

2 Gerak
Busikhena
(berhias)

Memeragak
an gerak
Busikhena

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
busikhena tanpa ada
kesalahan.

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

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

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak busikhena tetapi
masih mengalami
kesalahan 5-6 kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
busikhena sehingga siswa
terlihat tidak tertib
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3 Gerak
Bebalikh
ngelik kanan-
kiri (serong
ukel atau kelik
kanan dan
kiri)

Memeragak
an gerak
Bebalikh
Ngelik
Kanan-Kiri

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
bebalikh ngelik kanan-kiri
tanpa ada kesalahan.

4 Baik b.Siswa memeragakan
gerak bebalikh ngelik
kanan-kiri akan tetapi
masih mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup c.Siswa memeragakan
gerak bebalikh ngelik
kanan-kiri tetapi masih
mengalami kesalahan 3-4
kali

2 d. Siswa memeragakan
gerak bebalikh ngelik
kanan-kiri tetapi masih
mengalami kesalahan 5-6
kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
bebalikh ngelik kanan-kiri
sehingga siswa terlihat
tidak tertib

4 Gerak Kanluk
(merentangkan
selendang)

Memeragak
an gerak
Kanluk

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
kanluk tanpa ada
kesalahan.

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

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

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak kanluk tetapi masih
mengalami kesalahan 5-6
kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
kanluk sehingga siswa
terlihat tidak tertib
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5 Gerak
Mampam
Siger
(membawa
siger)

Memeragak
an gerak
Mampam
Siger

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
mampam siger tanpa ada
kesalahan.

4 Baik b.Siswa memeragakan
gerak mampam siger akan
tetapi masih mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup c.Siswa memeragakan
gerak mampam siger
tetapi masih mengalami
kesalahan 3-4 kali

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak mampam siger
tetapi masih mengalami
kesalahan 5-6 kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
mampam siger sehingga
siswa terlihat tidak tertib

6 Gerak Ngelik
Mejong
Kanan-Kiri (di
ukel atau kelik
kanan dan
kiri)

Memeragak
an gerak
Ngelik
Mejong
Kanan-Kiri

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
ngelik mejong kanan-kiri
tanpa ada kesalahan.

4 Baik b.Siswa memeragakan
gerak ngelik mejong
kanan-kiri akan tetapi
masih mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup c.Siswa memeragakan
gerak ngelik mejong
kanan-kiri tetapi masih
mengalami kesalahan 3-4
kali

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak ngelik mejong
kanan-kiri tetapi masih
mengalami kesalahan 5-6
kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
ngelik mejong kanan-kiri
sehingga siswa terlihat
tidak tertib
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7 Gerak Ngelik
Mit Kanan-
Kiri (kelik
atau
ukelkekanan
dan kekiri)

Memeragak
an gerak
Ngelik Mit
Kanan-Kiri

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
ngelik mit kanan-kiri
tanpa ada kesalahan.

4 Baik b.Siswa memeragakan
gerak ngelik mit kanan-
kiri akan tetapi masih
mengalami kesalahan 1-2
kali.

3 Cukup c.Siswa memeragakan
gerak ngelik mit kanan-
kiri tetapi masih
mengalami kesalahan 3-4
kali

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak ngelik mit kanan-
kiri tetapi masih
mengalami kesalahan 5-6
kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
ngelik mit kanan-kiri
sehingga siswa terlihat
tidak tertib

8 Gerak Mejong
Kenui
Bebayang
(duduk
membuka
sayap)

Memeragak
an gerak
Mejong
Kenui
Bebayang

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
mejong kenui bebayang
tanpa ada kesalahan.

4 Baik b.Siswa memeragakan
gerak mejong kenui
bebayang akan tetapi
masih mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup c.Siswa memeragakan
gerak mejong kenui
bebayang tetapi masih
mengalami kesalahan 3-4
kali

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak mejong kenui
bebayang tetapi masih
mengalami kesalahan 5-6
kali
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1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
mejong kenui bebayang
sehingga siswa terlihat
tidak tertib

9 Gerak Lapah
Tabikpun
(jalan
penghormata)

Memeragak
an gerak
Lapah
Tabikpun

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak lapah
tabikpun tanpa ada
kesalahan.

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

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

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak lapah tabikpun
tetapi masih mengalami
kesalahan 5-6 kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
lapah tabikpun sehingga
siswa terlihat tidak tertib

10 Gerak
Mampam
Kebelah
(membawa
siger dengan
tangan
sebelah)

Memeragak
an gerak
Mampam
Kebelah

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
mampam kebelah tanpa
ada kesalahan.

4 Baik b.Siswa memeragakan
gerak mampam kebelah
akan tetapi masih
mengalami kesalahan 1-2
kali.

3 Cukup c.Siswa memeragakan
gerak mampam kebelah
tetapi masih mengalami
kesalahan 3-4 kali

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak mampam kebelah
tetapi masih mengalami
kesalahan 5-6 kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
mampam kebelah
sehingga siswa terlihat
tidak tertib
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11 Gerak Ngelik
(di ukel atau
kelik)

Memeragak
an gerak
Ngelik

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
ngelik tanpa ada
kesalahan.

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

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

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak ngelik tetapi masih
mengalami kesalahan 5-6
kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
ngelik sehingga siswa
terlihat tidak tertib

12 Gerak Umbak
(bergerak
seperti ombak)

Memeragak
an gerak
Umbak

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
umbak tanpa ada
kesalahan.

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

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

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak umbak tetapi masih
mengalami kesalahan 5-6
kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
umbak sehingga siswa
terlihat tidak tertib

13 Gerak Kenui
Bebayang
Khanggal
(bergerak
membuka
sayap tinggi)

Memeragak
an gerak
Kenui
Bebayang
Khanggal

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak kenui
bebayang khanggal tanpa
ada kesalahan.
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4 Baik b.Siswa memeragakan
gerak kenui bebayang
khanggal akan tetapi
masih mengalami
kesalahan 1-2 kali.

3 Cukup c.Siswa memeragakan
gerak kenui bebayang
khanggal tetapi masih
mengalami kesalahan 3-4
kali

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak kenui bebayang
khanggal tetapi masih
mengalami kesalahan 5-6
kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
ngelik kenui bebayang
khanggal sehingga siswa
terlihat tidak tertib

14 Gerak Mutokh
Mampam
Kebelah
(berputar
membawa
siger tangan
sebelah)

Memeragak
an gerak
Mutokh
Mampam
Kebelah

5 Baik
sekali

a.Siswa mampu
memeragakan gerak
mutokh mampam kebelah
tanpa ada kesalahan.

4 Baik b.Siswa memeragakan
gerak mutokh mampam
kebelah akan tetapi masih
mengalami kesalahan 1-2
kali.

3 Cukup c.Siswa memeragakan
gerak mutokh mampam
kebelah tetapi masih
mengalami kesalahan 3-4
kali

2 Kurang d. Siswa memeragakan
gerak mutokh mampam
kebelah tetapi masih
mengalami kesalahan 5-6
kali

1 Gagal e.Siswa tidak hafal gerak
mutokh mampam kebelah
sehingga siswa terlihat
tidak tertib

(dimodifikasi dari Mustika, 2012:51-75)
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Tabel diatas merupakan indikator penilaian untuk setiap sekala berdasarkan

aspek yang dinilai. Penilaian tersebut dihitung dengan rumusan sebagai

berikut:

N = Sekor Perolehan x 100
Skor maksimum

Sistem checklist pada tabel diatas menggunakan patokan perhitungan skala

lima seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Penentuan Skor Berdasarkan Skala Lima

Skala Interval Presentase Tingkat
Penguasaan/Sekor (%)

Kategori

5 85-100 Baik Sekali A
4 75-84 Baik B
3 60-74 Cukup C
2 40-59 Kurang D
1 0-39 Gagal A
(Sadirman, 2012:111)

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh

setelah data diperoleh maka proses selanjutnya, yaitu mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
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mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015: 333-

335). Langkah-langkah data dalam penelitian ini sebagai berikut.

3.7.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, peneliti

kelapangan maka jumlah data akan makin banyak, kompleks, dan

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan

membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya. Reduksi data yang akan di rangkum yaitu dari data

observasi, wawancara, dan tes praktik siswa SMK Tunas Wiyata Way

Tuba

3.7.2 Data Display (penyajian data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay

data. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Data yang disajikan

yaitu berupa:

1. Data psikomotor, aspek yang dinilai (Wiraga, Wirasa,Wirama, dan

Wirupa)
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2. Pengamatan aktivitas siswa, aspek yang dinilai (Vicual activities,

Listening activities, dan Motor activities)

3. Pengamatan tes praktik siswa, aspek yan dinilai (Memeragakan 14

ragam gerak tari muli siger)

Tujuan dari penilaian dan pengujian data ini untuk mengetahui hasil

proses belajar tari muli siger menggunakan media audio visual pada

kegiatan ekstrakurikuler di SMK Tunas Wiyata Way Tuba Way

Kanan.

3.7.3 Conclusion Drawing/Verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi

jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis, atau teori.

Berdasarkan dari penilaian psikomotor, pengamatan aktivitas siswa,

dan pengamatan tes praktik siswa, dapat ditarik kesimpulan bisa atau

tidaknya siswa dalam pembelajaran tari muli siger menggunakan

media audio visual pada kegiatan ekstrakurukuler di SMK Tunas

Wiyata Way Tuba Way Kanan.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembelajaran tari

muli siger dalam ketepatan gerak menggunakan media audio visual di SMK

Tunas Wiyata Way Tuba dapat disimpulkan. Pertama, pembelajaran tari muli

siger menggunakan audio visual pada kegiatan ekstrakurikuler telah

dilakukan guru dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke

delapan. Pada prosesnya guru melakukan pembelajaran menggunakan audio

visual sebagai cara penyampaian materi ragam gerak kepada siswa.

Pembelajaran yang dilakukan guru pada hakikatnya belum sesuai dengan

teori yang digunakan. Proses pembelajaran yakni guru mengucapkan salam,

memimpin do’a, mengecek kehadiran siswa, mengecek perlengkapan siswa,

menyiapkan alat yang ingin digunakan, menyajikan sekilas materi yang akan

disampaikan, mendemonstrasikan ragam gerak dengan menjelaskan tentang

iringan musik, menyajikan video ragam gerak tari muli siger secara berulang-

ulang, membentuk barisan pada siswa dan memperagakan gerak sesuai

dengan demonstrasi yang sudah diperagakan, seluruh siswa memperhatikan

dan menganalisis serta mengemukakan hasil analisis dan demonstrasikan

pengalaman, guru dan siswa membuat suatu kesimpulan, penutup.
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Kedua, proses pembelajaran tari muli siger dengan menggunakan media

audio visual pada kegiatan ekstrakurikuler, dapat membantu siswa dalam

mempelajari ketepatan gerak tari. Dengan dibuktikan pada hasil penilaian

pembelajaran tari muli siger menggunakan media audio visual melalui tiga

aspek yaitu visual activities atau memperhatikan mendapatkan kriteria baik

sekali dengan nilai 87,5%. Pada aspek listening activities atau mendengarkan

mendapatkan kriteria cukup dengan nilai 72,5%, dan pada aspek motor

activities atau mempraktikan kurang dengan nilai 55%, namun demikian pada

hasil penilaian motor activities dari pertemuan pertama hingga pertemuan

akhir terlihat mengalami peningkatan yang signifikan.

Hasil Belajar tari muli siger menggunakan media audio visual pada siswa

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMK Tunas Wiyata Way Tuba,

memperoleh nilai 71,6 cukup. Hal ini dikarenakan guru kurang melakukan

pendekatan yang lebih lagi kepada siswa dalam proses pembelajaran tari muli

siger. Namun jika dilihat dari keseluruhan,penggunaan media audio visual

sangat efektif dalam pembelajaran tari muli siger. Terlihat ada pada individu

yang tadinya masih kaku menjadi lebih luwes, dan yang sedikit bisa menjadi

lebih lancar dalam memperagakan gerak tari muli siger.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat disarankan:

5.2.1 Bagi Guru
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 Diharapkan guru untuk lebih memberikan pendekatan kepada

siswa seperti mengajukan pertanyaan diskusi dan menambah

strategi yang lebih baik lagi dalam cara penyampaian

pembelajaran tari.

 Diharapkan guru dapat tetap menggunakan media audio visual

dalam penyampaian dan pembelajaran tari-tari yang lain, tidak

hanya tari muli siger.

 Diharapkan kemampuan siswa bisa lebih digali kembali oeh guru

dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler disekolah, sehingga

siswa mendapat kesempatan untukmengembangkan ide-ide dan

berkembang baik dalam pembelajaran,sikap dan prilaku.

5.2.2 Bagi Siswa

Diharapkan kepada siswa agar dapat meningkatankan pengetahuan dan

pengembangan diri dalam mempelajari atau memperagakan gerak tari

muli siger dengan melihat video tari muli siger baik di sekolah saat

jam istirahat ataupun saat dirumah.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan metode pembelajaran dengan

media audio visual ini dapat diterapkan terhadap tari-tari yang lain,

baik tari tradisi maupun kreasi.
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