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ABSTRAK

PEMANASAN YOGA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PADA
PEMBELAJARAN TARI KREASI DI SMP N 2 WAY TENONG

Oleh

LIA PRATIWI

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pemanasan yoga dalam proses
pembelajaran tari kreasi dalam kegiatan ekstrakurikuler tari di SMP N 2 Way
Tenong. Penelitian menggunakan teori konstruktivistik menurut Piaget dan Van
Glaserfeld dengan metode penelitian kualitatif yang mendeskripsikan proses
pembelajaran dan manfaat pemanasan yoga. Penelitian menggunakan instrument
berupa observasi, angket dan wawancara untuk mengetahui pemanasan yoga
dalam proses pembelajaran tari kreasi tersebut. Pengumpulan data penelitian
dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan
dengan mereduksi data, menyajian data dan menarik kesimpulan dari hasil
pembahasan penelitian. Hasil penelitian pada pemanasan yoga dalam proses
pembelajaran tari di sekolah tersebut bahwa komponen pelaksanaan pembelajaran
tidak dilakukan perencanaan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan
ketentuan atau standar proses pelaksanaan pembelajaran dan manfaat dari
pemanasan yoga dapat dirasakan oleh siswa baik dalam pembelajaran maupun
kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Ekstrakurikuler, Proses, Tari Kreasi



ABSTRACT

YOGA WARMING UP ON EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF DANCE
CREATION AT SMP N 2 WAY TENONG

By

LIA PRATIWI

This research was aimed to describe the yoga warming up in the learning process of
dance creations in the extracurricular activities at SMP N 2 Waytenong. This research
used a theory from Piaget and Van Graselfeld that was contructivism theory with
qualitative research that described the learning process and the benefit of yoga. This
research used instrument that were observation, questionnaire and interview in order
to find how was yoga in the learning process of the dance creasions. The instruments
of this research used observation, questionnaire and interviews. The data were
collected by observation, interview and documentation. Data analysis was done by
reducting the data, presenting the data and drawing conclusion. The analysis data was
done by reducting the data, presenting the data and drawing conclusion from the
disccusion of the result. The result of the yoga in the learning process of dance in the
school showed that the implementation of the learning process have not administered
optimally since one of the components of learning implementation that was learning
planning was not done structurally in accordance with the provisions or the standard
of the process of learning implementation.

Keywords: Extracurricular, Process, Dance Creations.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan sumber daya

manusia yang tersedia di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan

dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan,

kepribadian, kerjasama, dan kemandirian siswa secara optimal dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kegiatan ekstrakurikuler

adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh siswa di luar jam belajar

kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan

pengawasan satuan pendidikan ( Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014).

Menari merupakan aktifitas yang dilakukan oleh tubuh. Program latihan

merupakan hal yang penting bagi pembentukan bentuk tubuh dan kelenturan

otot-otot tubuh. Latihan hendaknya dirancang agar dapat membangun

kekuatan tubuh, kelenturan fisik, serta dapat merubah bentuk badan dan

membakar lemak. Pemanasan merupakan suatu proses permulaan untuk

melakukan sebuah aktifitas fisik.
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Sebelum  latihan menari, seorang penari akan melakukan pemanasan untuk

melenturkan tubuh agar tidak terjadi cidera pada saat latihan. Pemanasan juga

dapat membantu seorang penari untuk dapat mempelajari teknik-teknik dalam

melakukan suatu gerak tari.

Pemanasan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan,

Seperti seorang yang akan melakukan gerak akrobat maka seorang penari

akan melakukan gerakan pemanasan yang menunjang gerakan tersebut. Pada

bidang seni tari tubuh merupakan komponen utama untuk melakukan gerak.

Tari lebih menekankan pada aspek gerak tubuh, Namun tidak meninggalkan

aspek rasa atau penjiwaan dan ekspresi terhadap suatu tarian. Tujuan utama

dari pemanasan adalah untuk mempersiapkan tubuh sebagai alat untuk

menerima aktifitas gerak tari dan sekaligus menjadikan tubuh sebagai alat

ekspresi yang baik.

Di kabupaten Lampung Barat terdapat beberapa Sekolah Menengah Pertama

(SMP). Salah satunya ialah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Way

Tenong. Sekolah ini berada di JL. Lintas Liwa pekon Sukananti kecamatan

Way Tenong Lampung Barat. Sekolah ini memiliki beberapa kegiatan

ekstrakurikuler yang diadakan setiap hari sabtu, salah satunya adalah kegiatan

ekstrakurikuler tari. Kegiatan ekstrakurikuler ini mempelajari tari kreasi yaitu

tari Ratu Bukit Pesagi.
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Tari sangat erat kaitannya dengan tubuh seseorang, karena tari merupakan

ungkapan ekspresi jiwa yang mana tubuh bergerak dengan acuan elemen-

elemen tari yaitu wirama, wirasa, dan wiraga. Tubuh bergerak sebagaimana

telah merasakan suatu kejadian yang seperti nyata dialami oleh penari agar

pesan dalam tari dapat tersampaikan kepada penonton. Tari merupakan

ungkapan ekspresi jiwa yang berbentuk gerakan tubuh. (Mustika, 2013:21)

Seperti kegiatan menari pada umumnya, sebelum memulai latihan terlebih

dahulu melakukan pemanasan untuk melenturkan tubuh. Namun dalam

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah tersebut berbeda

dengan pemanasan pada umumnya. Pemanasan yang dipilih yaitu dengan

yoga. Yoga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melatih

konsentrasi dan memusatkan pikiran untuk mengontrol panca indra dan tubuh

secara keseluruhan.

Yoga memiliki beberapa jenis dan banyak macam gerakan, dalam kegiatan

ekstrakurikuler tersebut gerakan yoga yang dipakai disesuaikan dengan

kebutuhan dari tari yang dipelajari dan gerakan yoga saling berhubungan

dengan tarian tersebut. Pemanasan yoga bisa dilakukan untuk melatih dan

melenturkan tubuh. Sehingga antara pemanasan dengan tarian yang akan

dipelajari menimbulkan hubungan satu sama lain. Dapat juga melatih

konsentrasi dalam kegiatan olahraga ataupun teater. Pemanasan yoga ini rutin

dilakukan saat sebelum memulai latihan tari kreasi Ratu Bukit Pesagi.
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Pembelajaran tari di SMP Negeri 2 Way Tenong terdiri dari teori dan praktik.

Pembelajaran teori atau materi masuk ke jam belajar pada mata pelajaran seni

budaya sedangkan praktik masuk pada pembelajaran ekstrakurikuler.

Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari sabtu, pada hari sabtu

dikhususkan untuk pembelajaran ekstrakurikuler atau pengembangan diri.

Siswa yang memilih mereka akan mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler

dalam bidang yang mereka minati.

Pembelajaran ekstrakurikuler meliputi tari, olahraga, dan pramuka, untuk

kepramukaan atau ekstrakurikuler pramuka seluruh siswa diwajibkan

mengikuti. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari berjumlah 30 siswa dari

kelas yang berbeda-beda. Guru  mengajarkan beberapa tari yaitu Sigeh

Penguten, Gending Sriwijaya, Bedana dan tari kreasi, yaitu tari Ratu Bukit

Pesagi. Guru mengawali latihan tari dengan mengadakan pemanasan yoga.

Pada penelitian ini difokuskan pada tari Ratu Bukit Pesagi dengan pemanasan

yoga, karena tarian ini adalah tarian baru yang diciptakan oleh guru tersebut

dengan mengangkat cerita gunung pesagi yang berasal dari Lampung Barat.

Guru  memberikan pemanasan dengan yoga, yoga adalah pemanasan yang

bisa mengatur ketahanan fisik, mental, dan jiwa seseorang ( Islafatun,

2014,11). Selain itu yang lebih khususnya lagi dalam pembelajaran tari kreasi

ini ada beberapa ragam gerak yang berkaitan dengan gerakan yang ada dalam

gerakan yoga. Guru hanya membaca dari buku dan memahami serta

melakukan gerakan-gerakan yang ada dalam yoga untuk diterapkan kepada
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siswa. Guru menyatakan pemanasan yoga tepat untuk pembelajaran tari kreasi

ini. Gerakan yoga untuk pemanasan yang dipakai sesuai dengan gerakan yoga

sebenarnya tanpa ada perubahan gerak yoga.

Proses pembelajaran tari Ratu Bukit Pesagi ini menggunakan pemanasan

dengan yoga dimana pemanasan tersebut bermanfaat untuk membantu siswa

menari. Belajar menari tari Ratu Bukit Pesagi merupakan bagian dari proses

pembelajaran ekstrakurikuler. Belajar memiliki unsur-unsur tersendiri yang

dapat membedakan antar kegiatan belajar dan bukan belajar yaitu memiliki

tujuan belajar, pengalaman belajar, dan hasil belajar (Sudjana, 2014: 2). Tiga

unsur tersebut memiliki hubungan yang berkesinambungan, tujuan belajar

mempengaruhi materi pada proses pembelajaran dan dari proses tersebut akan

mendapatkan hasil belajar untuk menentukan keberhasilan tujuan belajar.

Dari pembelajaran tersebut terjadi proses belajar yang akan menentukan

tercapainya tujuan pembelajaran tersebut.

Dari penjabaran di atas bahwa di SMP Negeri 2 Way Tenong memiliki suatu

kegiatan ekstrakulikuler tari dengan melakukan pemanasan yang berbeda,

yaitu dengan yoga. Dari perbedaan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tari

kreasi Ratu Bukit Pesagi dengan pemanasan yoga yang dilakuan sebelum

memulai latihan dan nantinya dapat menjadi referensi pembelajaran tari yang

mengaitkan pemanasan dengan pembelajaran tari. Dengan demikian

penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti manfaat dari pemanasan yoga dan

proses pembelajaran tari kreasi Ratu Bukit Pesagi.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan

dalam penelitian, yaitu

1.2.1 Bagaimanakah proses pemanasan yoga dalam tari kreasi Ratu Bukit

Pesagi di SMP N 2 Way Tenong ?

1.2.2 Bagaimana manfaat dari pemanasan yoga dalam tari kreasi Ratu Bukit

Pesagi di SMP N 2 Way Tenong ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses pemanasan yoga dan

manfaat pemanasan yoga dalam proses pembelajaran tari kreasi Ratu Bukit

Pesagi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai bahan referensi dalam pembelajan tari, baik

pembelajaran formal maupun nonformal. Penelitian ini juga diharapkan

bermanfaat untuk bahan pertimbangan dalam menerapkan metode latihan untuk

tari. Untuk peneliti juga bermanfaat sebagai acuan pembelajaran sehingga dapat

diterapkan ketika terjun langsung dalam mengajar.

1.4.1. Sekolah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam

pembelajaran akademik maupun non akademik, guna meningkatkan kualitas

pembelajaran disekolah.
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1.4.2. Guru

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tolak ukur bagi guru

dalam proses pembelajaran yang diterapkan, sehingga dapat meningkatkan

kualitas pengajaran.

1.4.3. Siswa

Untuk siswa penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran baru

sehingga memotivasi siswa dari pengalaman-pengalaman selama melakukan

kegiatan ekstrakurikuler maupun pembelajaran di kelas.

1.4.4. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman baru

untuk lebih mengenal kegiatan pembelajaran baik akademik maupun non

akademik, dan dapat dijadikan bahan reverensi dan evaluasi diri terhadap

kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi objek penelitian, subjek penelitian,

tempat penelitian dan waktu penelitian yang dijabarkan sebagai berikut.

1.5.1. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu pemanasan yoga dalam proses

pembelajaran dalam tari kreasi Ratu Bukit Pesagi.

1.5.2 Subjek dalam penelitian ini yaitu dan peserta didik/siswa kelas VIII

SMP N 2 SMP N 2 Way Tenong.
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1.5.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di SMP N 2 Way Tenong Kecamatan Way

Tenong Kabupaten Lampung Barat.

1.5.4. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 Way Tenong Kecamatan Way

Tenong Kabupaten Lampung Barat pada semester genap tahun ajaran

2016/2017.



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Ekstrakurikuler 

 Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh siswa 

di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler,di bawah 

bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan ( Permen Nomor 62 Tahun 

2014). Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan ekstrakurikuler wajib dan 

kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib berupa kegiatan 

kepramukaan, sedangkan ekstrakurikuler pilihan disesuaikan dengan sumber 

daya manusia di sekolah untuk mengembangkan potensi dan bakat siswa serta 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Satuan pendidikan wajib menyusun program kegiatan ekstrakurikuler yang 

merupakan bagian dari rencana kerja sekolah. Program kegiatan 

ekstrakurikuler memuat (Permen Nomor 62 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2). 

2.1.1 Rasional dan tujuan umum; 

2.1.2 Peskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler 
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2.1.3 Pengelolaan 

2.1.4 Pendanaan 

2.1.5 Evaluasi. 

Satuan pendidikan memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam 

kegiatan ekstrakurikuler secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor 

peserta didik. Satuan pendidikan melakukan evaluasi program kegiatan 

ekstrakurikuler pada setiap akhir tahun ajaran untuk mengukur ketercapaian 

tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan (Permen Nomor 62 Tahun 

2014 pasal 7 ayat 1 dan 2). 

Berdasarkan dari ketentuan Permen Nomor 62 Tahun 2014 tersebut bahwa 

kegiatan ekstrakulikuler wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan 

tujuan untuk mengembangkan potensi siswa sesuai denga minat dan bakat 

yang dimiliki. Pelaksaan kegiatan dilakukan diluar jam pelajaran dibawah 

pengawasan sekolah, serta evaluasi program kegiatan ekstrakulikuler 

dilakukan setiap akhir semester dan masuk dalam nilai rapor. 

2.2  Belajar dan Pembelajaran 

2.2.1 Belajar 

Belajar adalah perubahan prilaku yang dapat diamati melalui kaitan antara 

stimulus dan respons menurut prinsip yang kanistik (Dahar dalam Purwanto, 

2013:40). Dasar belajar adalah asosiasi antara kesan (impression) dengan 
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dorongan untuk berbuat (impuls to action). Asosiasi itu menjadi kuat atau 

lemah dengan terbentuknya atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan (Bower dan 

Hilgard dalam Purwanto, 2013: 41). Pengulangan dapat menimbulkan tingkah 

laku dengan mengubah respons tanpa syarat (Bower dan Hilgard dalam 

Purwanto, 2013: 41). 

Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan 

(Kontruksi) pengetahuan oleh seseorang yang belajar. Menurut Piaget dalam 

Dirman dan Juarsih (2014:30) bahwa pengetahuan merupakan ciptaan 

manusia yang dikontruksikan dari pengalamannya, proses pembentukan 

berjalan terus menerus dan setiap kali terjadi rekontruksi karena adanya 

pemahaman baru. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan manusia 

selalu mengalami rekontruksi atau perbaharuan informasi.  

Proses belajar merupakan proses yang unik dan kompleks. Keunikan itu 

disebabkan karena hasil belajar hanya terjadi pada individu yang belajar, tidak 

pada orang lain, dan setiap individu menampilkan prilaku belajar yang 

berbeda. Perbedaan penampilan itu  disebabkan karena setiap individu 

mempunyai karakteristik individualnya yang khas, seperti minat intelegensi, 

perhatian, bakat dan sebagaimnya. Setiap  manusia mempunyai cara yang 

khas untuk mengusahakan proses belajar terjadi dalam dirinya. Individu yang 

berbeda dapat melakukan proses belajar dengan kemampuan yang berbeda 

dalam aspek kognitif, efektif dan psikomotorik. Begitu pula, individu yang 
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sama mempunyai  kemampuan yang berbeda dalam belajar aspek kognitif, 

efektif dan psikomotorik.  

Berdasarkan teori belajar diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses untuk membuat perubahan dalam diri mahasiswa dengan cara 

berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam aspek 

kognitif, efektif dan psikomotorik. Belajar memiliki beberapa aspek yang 

terdiri dari, bertambahnya prngetahuan, adanya kemampuan mengingat dan 

mereproduksi, ada penerapan pengetahuan, menafsirkan dan mengaitkannya 

dengan realitas dan adanya perubahan sebagai individu (Dirman dan Juarsih, 

2014: 6-7). 

2.2.2 Pembelajaran 

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai belajar yang terprogram dimana ada 

siswa dan guru dengan didalamnya terdapat interaksi dalam proses 

penyampaian informasi. Pembelajaran adalah setiap upaya yang sistematik 

dan sengaja untuk menciptakan kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak 

yaitu guru dan siswa yang melakukan kegiatan membelajarkan (Dirman dan 

Juarsih, 2014: 41).  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara akktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
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memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadin, 

kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Dari penjelasan tersebut bahwa proses 

pembelajaran diselenggarakan secara aktif, mendidik dan menyenangkan agar 

tujuan dari suatu proses pembelajaran dapat terwujud sesuai dengan harapan. 

Perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi, ada yang maju 

lebih cepat ada juga yang lambat. Pentingnya penguasaan siswa terhadap 

materi sebelum melanjutkan ketahap selanjutnya, menjadi perhatian dalam 

proes pembelajaran. Dengan kesiapan siswa dalam penguasaan materi, siswa 

dapat mengembangkan kemampuan mengatur kegiatan belajarnya dan 

menimbulkan umpan balik terhapat apa yang dipelajari. Hal ini akan sangat 

membantu untuk mewujudkan poses belajar dan pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan. 

Diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun  2007 ,  

standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksanaannya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah 

harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Peraturan Mentri Nasional 
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Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses 

Pembelajaran mensyaratkan proses pembelajaran yang akan dijelaskan berikut 

ini.  

2.2.2.1. Perencanaan pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kopetensi 

(SK), kopetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, alokasiwaktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

2.2.2.2. Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari (RPP). Pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. 

a. Kegiatan pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai, dan mencapai cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus. 
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b. Kegiatan inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandiriansesuai dengan bakat 

minat dan perkembangan fisik serta psikologispeserta didik. Kegiatan inti 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran, yang dapat meliputi eksplorasi, laborasi, dan konfirmasi. 

1. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru mengarahkan peserta didik  mencari 

informasi yang luas dan dalam tentang topic atau tema materi yang akan 

dipelajari dengan menerapkan prinsip pembelajaran, menggunakan 

beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 

belajar. Memfasilitasi terjadinya interaksi antara sesame peserta didik dan 

antara peserta didik dengan guru, lingkungan. Melibatkan peserta didik 

secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Memfasilitasi peserta 

didik melakukan percobaan dilaboratorium, studio atau lapangan. 

2. Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi, guru membiasakan peserta didik membaca dan 

menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. 

Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru, baik secara llisan maupun tertulis. 
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Memberi kesempatan untuk berfikir menganalisis, menyelsaikan masalah, 

dan bertindak tanpa rasa takut.  

Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif, berkompetensi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 

belajar, membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun 

tertulis secara individual maupun kelompok. Memfasilitasi peserta didik 

untuk menyajikan hasil kerja individual ataupun kelompok, memfasilitasi 

peserta didik melakukan pameran, turnamen, festifal, serta produk yang 

dihasilkan. Melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggan dan rasa 

percaya diri peserta didik. 

3. Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi guru memberikan umpan balik yang positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan peserta didik. Memberikan konfirmasi terhadap 

hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. 

Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar yang berfungsi sebagai 

narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang 

menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar, 

membantu menyelesaikan masalah, memberi acuan agar peserta didik 

dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi. Memberi informasi untuk 
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bereksplorasi lebih jauh dan memberikan motivasi kepada peserta didik 

yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

c. Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersma-sama dengan peserta didik ata 

sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan 

penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanaan secara 

konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses 

danhasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk perbaikan pembelajaran, program pengayaan, layanan konseling 

atau memberikan tugas baik tugas individual maupun tugas kelompok 

sesuai dengan hasil beajar peserta didik, menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Pembelajaran merupakan interaksi yang terjadi antara guru dan siswa 

dalam suatu kegiatan yang meliputi penyampaian materi atau informasi. 

Dalam pembelajaran tari materi yang diberian berupa praktik dan teori 

ataupun informasi seputar seni tari. Pada kegiatan ekstrakurikuler 

dilaksanakan pembelajaran diluar jam belajar namun tetap tersusun. Setiap 

kegiatan ekstrakurikuler memiliki Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

sebagai acuan dalam pembelajaran. Seni tari berarti ungkapan gagasan 

atau perasaan yang bermakna diwujudkan melalui media gerak tubuh 

manusia (Setyobudi dkk, 2007: 4), sehingga pembelajaran tari merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi 
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melalui gerak tubuh yang menghasilkan interaksi antara guru dan siswa 

dalam penyampaian informasi.  

2.3  Yoga 

Kata yoga pertama kali muncul dalam kitab wedha. Dalam kitab ini dijelaskan 

bahwa yoga berasal dari kata yuj atau dalam bahasa inggris to yoke yang dapat 

dimaknai sebagai menyatukan. Penyatuan tersebut dapat dilakukan dengan 

cara menyatukan tiga hal penting dalam yoga, yaitu latihan fisik, pernapasan, 

dan meditasi.  

Yoga lahir di india. Pada mulanya, hanya ada beberapa kelompok kecil yang 

mempraktikkan yoga di india. Di antara mereka adalah filsuf dan para 

pengikutnya. Para pemimpin yoga disebut yogi. Para yogi inilah yang 

mengajarkan yoga pada para pengikutnya. Ada seorang filsuf yang berperan 

besar dalam mengajarkan yoga, yakni Maharsi Patanjali. Ia bahkan dikenal 

sebagai bapak disiplin yoga modern. Pada abad ke-2 SM, Panjali menuliskan 

195 sutra atau petuah yang dimuat dalam yoga sutra. Kumpulan petuah ini 

menjadi bahan tekstual pertama yang mengulas tentang seni kehidupan, 

seperti bagaimana cara manusia harus bersikap dan menjaga kesucian diri. 

Patanjali memaknai yoga sebagai sebuah metode penghentian gerak pikiran. 

Patanjali berpendapat bahwa dengan kerja keras (karma yoga) dan meditasi 

yang dilakukan dengan tekun (jnana yoga),akan dapat memberi manfaat yang 

baik bagi manusia, yaitu membantu manusia supaya terbebas dari penderitaan. 
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yoga sutra, patanjali membagi 195 petuah menjadi empat bagian, yakni 

samadhipada berisi tentang sifat, tujuan, dan bentuk dari ajaran yoga yang 

menjelaskan adanya perubahan-perubahan pikiran dalam melakukan yoga. 

sadhanapada berisi tentang tahapan-tahapan pelaksanaan yoga, cara 

menjcapai samadhi, dan pahala yang akan didapat oleh mereka yang telah 

mencapai samadhi. vibhutipada, mengulas tentang hal-hal dan yang bersifat 

batiniah, kekuatan batin yang dapat oleh mereka yang melaksanakan yoga. 

sedangkan kailvalyapada, berisi tentang keadaan jiwa yang telah dapat 

mengatasi keterikatan pada keduniawian. ( Islafatun, 2014: 9) 

Yoga berarti mengikat kekuatan psikis (mental) seseorang, menyeimbangkan 

dan menguatkannya. Seluruh gerakan tubuh (asana) dalam yoga bertujuan 

untuk meningkatkan dan merasakan aliran energi didalam tubuh. Dengan 

memahami badan sendiri, seseorang juga dapat memahami atma (roh). Dalam 

yoga diajarkan bagaimana cara mengontrol indriya dan bagaimana melihat 

kedalam diri bukan keluar. Semakin seseorang mampu melihat kedalam, maka 

ia tidak akan membiarkan faktor-faktor dari luar mengganggu ketenangan 

batinnya. ( Somvir, 2008: 4 ). Yoga memiliki etika yaitu sebagai kontrol 

sosial dalam mengatur moral sosial, hal ini berarti seseorang dapat 

mengendalikan pikirannya dari pengaruh lingkungan. ( Mudana dan Dwaja, 

2014: 21). 

Dengan melakukan yoga secara benar dan rutin, akan ada banyak manfaat 

yang bisa didapatkan oleh praktisi yoga. Yoga bermanfaat untuk 
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meningkatkan kesehatan fisik, jiga member ketenangan dan ketentraman hati, 

serta keahlian dalam bertingkah laku para praktisinya. Segala sesuatu yang 

terbaik dan tertinggi bisa didapatkan melalui yoga, karena yoga akan 

mengantar kita pada perkembangan fisik, pikiran, dan jiwa. Yoga juga 

bermanfaat untuk melatih konsentrasi. konsentrasi akan meningkatkan 

keseimbangan tubuh dalam bergerak dari kebiasaan gerakan tubuh yang tidak 

tidak baik, serta konsentrasi akan memberikan efek terapi untuk tubuh agar 

dapat memperbaiki kebiasaan yang tidak sewajarnya dari gerakan tubuh 

(Majalah Indonesia, 2010: 14).  

 Sebagaimana dituliskan oleh Devi Asmarani dalam Islafatun 2014, yoga 

menenangkan susunan saraf atau nervous system kita, membuat pikiran 

menjadi lebih tenang, dan menghubungkan sang praktisi lebih dengan sisi 

spiritualnya. Dalam yoga, tubuh diibaratkan sebagai alat yang dikendalikan 

oleh pikiran. Sedangkan pikiran itu sendiri dipengaruhi oleh tiga aspek dasar 

yaitu, akal, emosi, dan aksi. Jiwa identik dengan napas yang akan 

mempengaruhi pikiran. Oleh karena itu, tubuh, pikiran, dan jiwa merupakan 

satu kesatuan kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga aspek inilah 

yang menjadi fokus utama yang mencoba “dibantu” fungsi kerjanya oleh 

yoga. 

Secara garis besar, yoga terbagi dalam beberpa jenis, namun yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu jenis yoga asana. Latihan asana  bertujuan untuk 

mencapai keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Beberapa asana dalam 
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yoga diantaranya adalah postur berdiri, duduk, tidur, telentang, tengkurap, 

memutar tulang belakang dan menekuk tubuh kebelakang.  

Dalam yoga ada tahapan dengan istilah astangga yoga. Adapun  bagian-

bagian dari astangga yoga   yaitu yama, nyama, asana, pranayama, 

pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. ( Islafatun, 2014: 25 ). 

2.4.1. Yama 

Yama atau yang diartikan sebagai pengendalian diri merupan pelajran etika 

moral yang menjadi dasar bagi perkembangan spiritual yang harus dipatuhi 

oleh setiap praktisi yoga. 

2.4.2. Niyama  

Niyama (ketaatan moral atau disiplin) merupakan prinsip etika yang harus 

dilakukan oleh para praktisi yoga.  

2.4.3. Asana 

Asana yang artinya postur tubuh. asana bertujuan untuk memurnikan dan 

memperkuat tubuh serta pikiran. Latihan asana bertujuan untuk mencapai 

keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Beberapa asana dalam yoga 

diantaranya adalah postur berdiri, tidur, duduk, telentang, tengkurap, memutar 

tulang belakang, dan menekuk tubuh kebelakang. 
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2.4.4. Pranayama 

Pranayama dalam yoga Sutra dikatakan bahwa “setelah menguasai asana kita 

harus melatih keluar masuknya napas”. Itulah esensi dari pranayaman, yakni 

pengaturan napas. Prana mempresentasikan energi  prana yang bertanggung 

jawab terhahadap kehidupan dan keberlangsungan hidup. Sedangkan, ayama 

berarti “kontrol”. Dapat diartikan bahwa seseorang yang dapat mengontrol 

ritme energi prana dengan menggunakan pranayama akan mendapatkan 

kesehatan jiwa dan raga. Para praktisi yoga mengetahui bahwa ada hubungan 

antara prana, napas, emosi, dan pikiran. 

2.4.5. Pratyahara   

Pratyahara adalah pengaturan atau penguasaan indra yang dilakukan oleh 

pikiran, sehingga apapun yang diterima indra melalui saraf ke otak tidak akan 

mempengaruhi pikiran.  

2.4.6. Dharana  

Dharana artinya menegendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek 

konsentrasi. Ketika berada pada tahap ini berarti kita sudah sampai pada tahap 

konsentrasi yang lebih tinggi. Ketika seseorang sudah mencapai tahap 

dharana, pikirannya akan terbebas, tapi tidak melewati batas. 
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2.4.7. Dhyan  

Dhyan berarti konsentrasi penuh pada satu objek. dhyan adalah suatu keadaan 

dimana arus pikiran tertuju pada sesbuah objek yang telah ditentukan dalam 

dharana, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan lain, baik yang nyata 

maupun tidak nyata. Dhyan  dapat juga diartikan sebagai meditasi. 

Konsentrasi yang panjang dan mendalam akan membimbing seseorang 

kekondisi yang disebut meditasi. 

2.4.8. Samadhi 

Samadhi adalah titik puncak dari pencapaian yoga. Ketika seseorang 

mencapai samadhi, ia telah mempunyai tingkat spiritual dan rasa damai yang 

hakiki. samadhi membawa seseorang pada kondisi relaks, tenang, dan 

harmonis. Seorang yang sudah mencapai tahap ini tidak lagi merasakan 

cemas. Ia juga sudah tidak merasa memiliki apapun , tidak mempunyai 

keinginan, dan tidak mempunyai pikiran tercela. 

Jenis yoga yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis yoga asana. Latihan 

asana  bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara tubuh dan pikiran. 

Beberapa asana dalam yoga diantaranya adalah postur berdiri, duduk, tidur, 

telentang, tengkurap, memutar tulang belakang dan menekuk tubuh 

kebelakang. 
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Tabel 2.1 Gerak Yoga 

No Jenis asanan Manfaat Contoh 

1. Postur Beirdiri Untuk 

meningkatkan 

stamina, tubuh 

lebih seimbang 

dan stabil 

Tadasana (berdiri), 

padahastasana (berdiri 

menekuk ke arah depan), 

trikonasana, (segitiga), ardha 

chandrasana(bulan sabit), 

parsvottanasana (menekuk ke 

depan), virabhadrasana I, II, 

III (pejuang), prasarita 

padottanasa‐ na (menekuk ke 

depan dengan kaki 

terentang)adho mukha 

svanasana (anjing), utkasana 

(tubuh yang kuat) 

2. Postur 

Keseimbangan 

 

Otot di kedua sisi 

stabil, koordinasi 

tubuh baik, 

pikiran fokus, 

seimbang otak 

kiri 

dan kanan, 

memperbaiki 

postur tubuh 

 

Vrksasana (pohon), 

garudasana 

(garuda), navasana (perahu) 

3. Postur Duduk Meningkatkan 

stabilitas tubuh, 

konsen‐ trasi, 

melancarkan 

aliran darah, 

mengu‐ rangi 

kelelahan tubuh, 

fungsi otak dan 

syaraf 

meningkat, 

tekanan darah 

lebih normal, 

meningkatkan 

imunitas tubuh, 

tidur lebih 

mudah, 

menstabilkan 

Sukhasana (bersila), 

virasana (pahlawan), ardha 

padmasana (setengah 

teratai), padmasana (teratai 

penuh), baddha padmasa‐ 
na (postur teratai terikat), 

badha konasana 

(kupu‐kupu), 

dandasana (ranting), yoga 

mudra 
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produksi kelenjar 

adrenal ke dalam 

aliran darah 

4. Postur Duduk 

menekuk ke arah 

depan 

Tenang, 

melepaskan ego, 

menyatukan 

tubuh dan 

pikiran, 

menguatkan otot 

perut, kaki, 

tulang punggung, 

menstabi‐ lkan 

produksi kelenjar 

adrenal ke dalam 

aliran darah 

 

5. Postur membuka 

dada 

Menguatkan 

jantung, 

menguatkan 

tubuh 
bagian belakang, 

lengan dan kaki, 

tubuh lebih 

bugar, semangat, 

menurunkan stres 

dan cemas 

 

Bhujjangasana (kobra), 

dhanurasana (busur), 

shalabasana (belalang), urdha 

mukha dhanurasana (roda, 

kayang), matsyasana (ikan) 

6. dhanurasana 

(roda, kayang), 

matsyasana 

(ikan) 

melepaskan 

ketegangan di 

sendi pinggul, 

otot hamstring 

lentur, mencegah 

skiatika 

Upavistha konasana 

(duduk kaki terentang 

bergerak ke arah 

depan), hanumanasana (raja 

kera), eka pada raja 

kapothasana (raja merpati), 

omkarasana (kaki bertumpu 

pada kepala) 

7. Postur 

menguatkan 

lengan dan 

pergelangan 

tangan 

Postur 

menguatkan 

lengan dan 

pergelangan 

tangan 

Chaturanga dandasana 

(bertum‐ pu pada telapak 

tangan dan kaki), 

vasisthasana (pesawat 

miring), kakasana (gagak), 

kukkutasana (ayam jago), 

astavakrasana (keseimbangan 

8 sudut) 

8. Postur twist 

(memuntir tulang 

Menyegarkan 

susunan syaraf 

Marichyasana I, II, III 
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punggung pusat, detoks, 

sendi tulang 

punngung 

lentur, 

melepaskan 

ketegangan di 

kepala, leher, 

bahu, 

pencernaan 

meningkat, 

tulang punggung 

dan pinggung 

dapat bergerak 

nyaman 

 

9. Postur inversi 

(terbalik) 

 

Relaksasi, 

memudahkan 

darah terpompa 

ke jantung dan 

otak, konsentrasi 

dan daya ingat 

meningkat, tubuh 

lebih fit, kelenjar 

gondok, sistem 

syaraf pusat aktif 

Setu Bandhasana (jembatan), 

halasana (bajak), 

sarvangasana (bertumpu pada 

pundak), sirsasana (bertumpu 

pada kepala) 

10. Postur restoratif Ketenangan dan 

keseimbangan di 

tubuh, relaksasi 

Mudhasana (anak), sputa 

baddha konasana (kupu‐kupu 

berbaring), viparita karani 

mudra (berbaring dengan kaki 

bersandar pada dinding) 

savasana (mayat) 

Sumber : ( Qinarsih, 2010 ) 
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Berikut adalah gambaran yoga asana. 

Table 2.2 Gerak Yoga 

No Urutan 

Gerak 

 

Gambar Uraian Gerak 

1. TADASANA   
 

 Ambilah posisi berdiri dengan 

kedua kaki tangan berada di 

samping badan. Jaga ke 

seimbangan tubuh kiri dan 

kanan. Naikkan tangan lurus ke 

atas dan cakupkan kedua belah 

tangan di atas kepala. Fokuskan 

pandangan pada satu titik yang 

ada di depan, tarik napas dan 

rentangkan tangan, bahu dan 

dada ke atas. Kedua tumit di 

angkat (berjinjit dengan jari-jari 

kaki) hingga berat badan berada 

pada jari. Tahan napas dan 

diam beberapa dalam posisi ini. 

Setelah di rasa cukup turunkan 

tumit sambil membuang napas. 

 

2. TRIKONASAN

A 
 

 Berdiri tegak dengan kedua 

kaki renggang. Taruhlah tangan 

kiri di pinggang, tangan kanan 

lurus. Kemudian tarik napas 

bawa tangan kanan ke atas lalu 

rebahkan menuju ke samping 

kiri sampai membentuk garis 

lurus. Tahan nafas sesuai 

kemampuan, kemudian, 

kemudian hembuskan napas 

kembali keposisi awal. 

Lakukan bergantian minimal 

sekali dan maksimal tiga kali. 
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3.  

VRKSASANA/

DHRUVASAN

A 
 
 

 Ambil posisi berdiri, taruk kaki 

disela-sela paha. Tarik napas 

sambil membawa tangan ke 

atas. Tahan napas, fokuskan 

pandangan kesatu titik. Pada 

saat kembali keposisi awal 

(menurunkan kaki kanan dan 

tangan), hembuskan napas. 

Begitupun sebaliknya. 
 

4. VIRABHADR

ASANA 1 
 

 Berdiri tegak, tarik kaki kiri 

kebelakang dengan jarak 

sepanjang kaki anda. Putar 

telapak kaki kiri 45
o
 kearah 

dalam sehingga tubuh 

menghadap kedepan. Tarik 

napas, kemudian tekuk lutut 

kanan sambil membawa kedua 

lengan ke arah atas, arahkan 

telapak tangan kedalam. 
 

5. VIRABHADR

ASANA 2 
 

 Berdiri dengan membuka kedua 

kaki selebar panjang kaki. 

sejajarkan tumit kaki kanan 

dengan lengkungan kaki 

belakang. Rantangkan tangan 

ke samping dan jaga agar bahu 

tidak terangkat. Tarik napas, 

tekuk kaki kanan 90
o 

sehingga 

lutut sejajar dengan 

pergelangan kaki . hadap 

kearah kanan, jaga agar torso 

tettap lurus diatas panggul. 

Tarik napas dan luruskan kaki, 

lanjutkan keposisi yang 

berbeda. 
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6. USTRASANA 
 

 Duduklah di atas kedua telapak 

kaki dengan posisi kedua ibu 

jari bertemu, napas normal 

dengan posisi kedua kaki dan 

lutut agak renggang. Berdirilah 

di atas kedua lutut dan 

rentangkan kedua lengan ke 

samping, mulailah tarik napas 

sambil miringkan tubuh ke 

belakang satu persatu tangan 

menyentuh tumit. Ulurkan leher 

ke belakang dan biarkan berat 

badan bertumpu pada kedua 

lengan. Pada saat tubuh dalam 

posisi ke belakang tahanlah 

napas dan hembuskan pada saat 

telah kembali pada posisi awal 

yaitu berdiri di atas lutut. 
 

7. SARPASANA 
 

 

Posisi badan telungkup, kedua 

kaki dirapatkan dengan posisi 

lurus. Taruh tangan di samping 

dada. Pelan-pelan, tarik napas 

sambil mengangkat badan dan 

melihat ke atas. Dengan posisi 

tangan tetap ditekuk, badan 

diangkat sampai pusar atau 

sedikit ke atas. Tahan napas 

sejenak dan embuskan napas 

pelan-pelan sebelum kembali 

keposisi awal. Gerakan ini 

maksimal dilakukan sebanyak 3 

kali. 
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8. PADMASANA 
 

 Duduk dengan posisi kedua 

kaki lurus, tekuk kaki kanan 

dan letakkan telapak kaki diatas 

paha kaki kiri dan begitu 

sebaliknya. Kedua telapak kaki 

menghadap ke atas. Letakkan 

punggung punggung tangan di 

atas lutut dan posisi ibu jari 

disatukan dengan ujung jari 

telunjuk. Tarik napas panjang, 

embuskan napas pelan-pelan 

selama beberapa kali dan 

kembali keposisi awal 
 

9. SAVASANA 
 

 Tidurlah di atas lantai dengan 

posisi kaki terbuka selebar 

bahu, kedua tangan berada 

lurus diantara badan dengan 

telapak tangan menghadap ke 

atas. Pejamkan mata dan 

kendurkan semua otot dalam 

tubuh, lepaskan ketegangan 

pada otot-otot bagian tubuh 

mulai dari ujung kaki sampai 

kepala. Setelah merasa rileks, 

mulailah keluarkan semua 

energi negatif dari kepala 

sampai kaki dan menerima 

energi positif ke dalam tubuh. 

(Foto Lia Pratiwi, 2017)  

2.4  Seni Tari 

Seni dalam pendidikan pada dasarnya adalah bagaimana seni itu ada dan 

dimasukkan dalam pendidikan untuk diterapkan atau diajarkan, agar sisiwa 

dapat mengembangkan bakat seni yang dimilikinya. Seni tari adalah ungkapan 

gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang diwujudkan melalui 

media gerak tubuh manusia yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu 
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(Setyobudi dkk, 2007: 4). Seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan 

tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk 

keperluan mengungkapkan perasaan, maksud danpikiran. Tarian merupakan 

perpaduan dari beberapa unsur yaitu raga, irama, dan rasa. 

Seni adalah ekspresi pribadi yang divisualisasikan melalui sifat dasar seni 

sebagai berikut: 

2.4.1. Kreatifitas adanya penciptaan “realitas baru” dari kegiatan yang terus 

menerus. 

2.4.2. Individualitas adanya ciri khas yang personal dari kristalisasi 

pengalaman dan kemampuan. 

2.4.3. Relatichoritas yang langgeng adanya ragam pengungkapan yang kaya 

akan pengertian. 

2.4.4. Kesemestaan naluri: Kehadirannya ada pada semua tingkat peradaban 

manusia, dari yang paling primitive sampai yang paling modern, dan bias 

dinikmati oleh manusia dari kultur yang berbeda (Hidayatullah dan 

Kurniawan, 2016: 11). 

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

efektif, sebagai persiapan fisikdisamping juga untuk menunjang keterampilan 

gerak dibidang tari, atau untuk mempersiapkan seorang penari,  terutama pada 

siswa maupun terhadap mahasiswa. Dalam penggunaan gerak tari tubuh 
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adalah instrument atau alat, sedangkan gerak adalah medianya yang akan 

diolah. Pencapaian tehnik perlu didahului persiapan alat yang kuat dan lentur 

yang dapat dipergunakan dalam mengungkapkan, mengekspresikan dan 

menampilkan gerak yang didinginkan agar bias tercapai dengan sempurna 

(Mustika, 2013: 33). 

Tarian memiliki beberapa unsur yaitu wiraga, wirama, wirasa dan wirupa 

(Rony 2012: 47) sebagai berikut.  

2.4.1 Wiraga 

Wiraga yaitu kemampuan penari dalam melakukan/menarikan gerak dengan 

benar dan baik. Gerak adalah dasar ekspresi, oleh sebab itu gerak ditemui 

sebagai ekspresi, oleh sebab itu gerak ditemui sebagai ekspresi dari semua 

pengalaman emosional yang diekspresikan lewat medium yang tidak rasional, 

yakni gerakan tubuh atau gerakan seluruh tubuh. Gerak dasar terdiri dari 

gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala, dan gerak badan. Tubuh yang menjadi 

alat utama dan gerak tubuh merupakan media dasar untuk mengungkapkan 

ekspresi seni tari. Aspek gerak secara wujud atau bentuknya disebut ruang, 

iramanya disebut waktu, dan tenaganya disebut energi (Mustika, 2013: 37). 

Unsur wiraga dalam tari sebagai berikut. 
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2.4.1.1. Ruang 

Ruang di dalam tari dapat dibedakan dari ruang yang diciptakan oleh penari 

dan ruang pentas atau tempat penari melakukan gerak. 

a. Ruang yang diciptakan penari adalah ruang yang langsung berhubungan 

dengan penari, yang batas imajinasinya adalah batas yang paling jauh 

yang dapat dijangkau oleh tangan dan kaki penari dalam keadaan tidak 

pindah tempat. Misalnya jika anda bergerak menirukan burung terbang 

dengan menggunakan kedua tangan ke atas dan kebawah, sejauh 

jangkauan ayunan tangan itulah yang dimaksud dengan ruang yang 

diciptakan oleh penari. 

b. Ruang pentas atau tempat penari melakukan gerak adalah wujud ruang 

secara nyata, merupakan arena yang dilalui penari saat melakukan 

gerak.misalnya: Panggung, halaman terbuka lapangan dan lain–lain. 

Pokok permasalahan yang terkandung dalam ruang, baik itu berupa ruang 

yang diciptakan oleh penari maupun ruang tempat menari, meliputi : 

Garis, volume, arah, level dan fokus. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan 

sebagai berikut (Jadmika, 2014: 42). 

1. Garis, yaitu kesan yang ditimbulkan setelah menggerakkan tubuhsede

mikian rupa dengan membentuk garis tubuh diluar garis tubuh 

yangalami. Garis–garis ini menimbulkan kesan yang tidak berbeda 

dengan garis–garis dalam seni rupa. Misalnya garis tubuh yang 
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melengkung menimbulkan kesan manis. Garus diagonal atau zig-zag 

menimbulkan kesan dinamis. Garis tegak lurus memberi kesan tenang 

dan seimbang. Garisdatar memberi kesan istirahat dan sebagainya. 

2. Volume, yaitu jangkauan gerak yang tergantung dari besar kecilnya 

ruang yang digunakan seorang penari. Misalnya, langkah kedepan 

dapat dilakukan dengan langkah pendek, langkah biasa dan langkah 

lebar. Gerakan ini sama tetapi dilakukan dengan ukuran yang berbeda. 

Dengan kata lain, gerak kecil bisa dikembangkan dan gerakan dapat 

dikecilkan volumenya.  

3. Arah,yaitu arah hadap penari ketika melakukan gerak. Arah itu bisa 

kedepan, ke belakang, kesamping dan ke arah lainnya. 

4.  Level, berhubungan dengan tinggi rendahnya penari pada saat 

melakukan gerakan. Ketinggian maksimal dicapai penari adalah pada 

saat melompat keudara dan ketinggian minimal dicapai ketika rebah 

dilantai. 

5.  Fokus, yaitu sudut pandang suatu perspektid penonton dan yang 

diperlukan dalam melakukan rangkaian gerak. 
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2.4.1.2 Waktu 

Waktu adalah kecepatam gerak tubuh dalam melakukan gerak. Waktu 

harus sesuai dengan irama tarian. Irama tarian adalah gerakan beruang dan 

beraturan. unsur waktu dalam tari yaitu tempo, meter dan ritme. 

a. Tempo adalah cepat lambat gerakan yang dilakukan oleh penari 

b. Meter adalah ketukan hitungan pada setiap perpindahan gerak. 

c. Ritme adalah keteraturan pengulangan dari bagian-bagian gerak. 

2.4.1.3 Tenaga 

Gerak tari yang diperagakan menunjukan intensitas gerak yang dapat 

menjadi salah satu indikasi. Tenaga yang diwujudkan oleh gerakan 

berhubungan dengan kualitas gerak. Hal ini dapat tercermin pada tenaga 

yang disalurkan oleh penghasil gerak dalam mengisi gerak menjadi 

dinamis, berkekuatan, berisi, dan menjadi anti klimak dari tensi dan 

relaksasi gerak secara keseluruhan (Jadmika, 2014: 38). 

2.4.2 Wirama 

Wirama (ritme/tempo) adalah seberapa lamanya rangkaian gerak ditarikan 

serta ketepatan perpindahan gerak selaras dengan jatuhnya irama. 
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2.4.3. Wirasa 

Wirasa merupakan perasaan yang diekspresikan lewat raut muka dan gerak 

keseluruhan gerak tersebut harus dapat menjelaskan jiwa dan emosi tarian 

seperti, sedih, gembira, tegar atau  marah. 

2.4.4. Wirupa 

Wirupa adalah penampilan penari dari ujung atas sampai ujung bawah. 

Wirupa adalah unsur yang memberikan kejelasan karakter gerak tari yang 

ditunjukan melalui warna, busana dan tata rias  

2.5 Tari Kreasi  

Tari kreasi adalah tari yang memiliki ciri gerak yang tidak lagi mengikuti 

pola-pola perkembangan tari tradisional. Tari kreasi merupakan bentuk 

ekspresi diri yang memiliki atauran yang lebih bebas, namun tetap memiliki 

aruran (Rony, 2012: 38) 

Tari kreasi dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

2.5.1. Tari modern 

Ciri-ciri tari modern adalah sebagai berikut. 

2.5.1.1 Pola-pola gerak yang lebih bebas tetapi masih memperhatikan 

keindahan. 

2.5.1.2 Gerak yang digunakan masih memberi penekanan pada gerak 

yang tumbuh dari gerak tari tradisional. 
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2.5.1.3 Masih tetap berada dalam kerangka tradisi tari suatu suku 

bangsa. 

2.5.2. Tari kontemporer 

Ciri-ciri tari kontemporer adalah sebagai berikut. 

2.5.2.1. Pola-pola geraknya lebih bebas dari tari modern. 

2.5.2.2. Gerak yang digunakan tidak lagi mendasarkan pada gerak            

tari    tradisional. 

2.5.2.3. Tata tari diciptakan sesuai suasana saat itu 

Selain kedua jenis tari di atas, tari juga dapat dibedakan berdasarkan fungsi 

dan bentuk penyajiannya (Trisnawati, 2016: 34). 

2.5.1. Tari upacara 

Dalam kehidupan masyarakat di Nusantara, kegiatan upacara sudah 

dilaksanakan sejak dahulu. Biasanya dalam kegiatan upacara, tari 

dijadikan sebagai medianya.  

2.5.2. Tari pergaulan atau hiburan 

Beberapa jenis tari hiburan yaitu Tari Bumbung dari Bali, Tari 

Ronggeng dan Rantak Kudo dari Sumatra. 
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2.5.3. Tari pertunjukan 

Tari pertunjukan sengaja digarap untuk dipertontonkan dan 

memerlukan penggarapan yang mantap. Namun, tari pertunjukan ada 

juga yang semula berfungsi sebagai tari upacara atau hiburan, 

kemudian berubah menjadi tari pertunjukan 

Berdasarkan bentuk penyajian, tari dibagi ,emjadi empat macam, yaitu tari 

tunggal, tari berpasangan, tari massal, dan drama tari 

2.5.1  Tari tunggal 

Tari Tunggal adalah tarian yang dibawakan atau dimainkan oleh 

seorang penari, atau dua orang tetapi secara bergantian. Tari tunggal 

ada yang harus ditarikan oleh seorang penari, tetapi juga ada yang 

ditarikan secara massal. Tarian ini biasanya memiliki alur cerita atau 

penokohan dengan tema kepahlawanan atau percintaan (Jadmika, 

2014: 38). 

2.5.2 Tari berpasangan 

Tari berpasangan adalah jenis tari yang dimainkan oleh dua penari 

yang satu dengan lainnya saling melengkapi. Dua penari itu bisa 

wanita semua atau laki-laki semua, bias satu wanita yang lainnya laki-
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laki. Jenis tari ini ada yang terdiri dari beberapa pasangan (Jadmika, 

2014: 38). 

2.5.3 Tari Kelompok 

Tari kelompok adalah bentuk tairan yang ditarikan oleh tiga orag atau 

lebih. Tari kelompok lebih sulit dari tari tunggal dan tari berpasangan, 

karena daam tari kelompok dibutuhkan kekompakan gerak dan 

ermainan komposisi gerak lantai (Jadmika, 2014: 39). 

2.6 Tari Ratu Bukit Pesagi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahdalena sebagai guru seni budaya 

pada tanggal 21 juli 2017 menyatakan bahwa tari ratu bukit pesagi adalah 

tari yang menceritakan tentang Gunung Pesagi yang mana Gunung Pesagi 

ini adalah tempat pertama kali bermukimnya nenek moyang suku lampung 

yang menetap dikaki bukit gunung pesagi. Gunung Pesagi ini ditetapkan 

menjadi salah satu gunung yang keramat, ketika hendak mendaki Gunung 

Pesagi tidak bisa sembarangan mendaki.karena mendaki Gunung Pesagi ini 

tidak bisa tanpa juru kunci kemudian harus melakukan ritual-ritual.  

Gunung Pesagi memiliki tiga puncak, pada setiap puncak terdapat makam 

keramat. pada puncak pertama pendaki melakukan ritual meminta petunjuk 

bisa melanjutkan pendakian atau tidak, Di puncak kedua misalkan pendaki 

memiliki tujuan mendapatkan sesuatu berupa keris atau yang lainnya maka 

harus bermalam di sana dan melakukan ritual, begitu juga puncak ketiga.  
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Jika ingin mendaki Gunung Pesagi ini hati harus bersih dari sifat nafsu 

angkara, keserakahan, iri, dengki dan lain sebagainya.  

Ditetapkan sebagai gunung keramat karena gunung ini memiliki berbagai 

penampakan benda-benda pusaka seperti keris, emas atau benda berharga 

lainnya. Seorang pendaki terpengaruh ketika melihat penampakan benda-

benda tersebut maka perjalanan akan terhambat kerena hati telah diliputi 

nafsu duniawi. Pendaki tersebut akan tersesat disebuah jalan yang bernama 

jalan hilang sukma, pendaki selalu berputar-putar pada jalan yang telah 

dilalui hingga pendaki sadar dan berserah diri akan kesalahannya, barulah ia 

akan menemukan jalan keluar. Jika pendaki itu tidak menyadari 

kesalahannya maka tidak akan menemukan jalan keluar atau tersesat dan 

tidak akan pernah bisa kembali lagi. Pendaki tidak pernah turun dari gunung 

pesagi karena gunung pesagi ini dikuasai oleh seorang Ratu.  Setelah 

pendaki sadar ia harus sholat dan meminta petunjuk agar dapat keluar dari 

jalan hilang sukma. Sama halnya dengan menjalani kehidupan, harus 

dengan niat yang tulus tanpa ada keserakahan.   
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Berikut adalah ragam gerak tari ratu bukit pesagi. 

NO. Nama Gerak Gambar Keterangan 

1.  

 

Posisi badan duduk 

membungkuk dengan 

tangan mendekap kedua 

kaki dan kepala menunduk 

menyentuh lutut kaki kiri. 

2.  

 

Posisi badan duduk, kedua 

kaki setengah menekuk. 

Tangan kanan  menopang 

badan condong ke kanan 

dan tangan kiri ke atas 

dengan telapak tangan 

menghadap ke atas. Kepala 

menghadap kearah tangan 

kiri. 

 



42 
 

3.   Posisi badan mendak kaki 

kanan di depan dan kiri di 

belakang. Tangan kanan 

lurus ke samping kanan 

dengan jari menghadap ke 

bawah dan tangan kiri 

berada di depan dada 

dengan jari menghadap 

kearah atas. Kepala 

menghadap ke samping 

kearah tangan kanan. 

4.   Posisi badan duduk dengan 

kaki setengah menekuk. 

Kaki kanan berada di depan 

kaki kiri dan kedua tangan 

direntangkan dengan jari 

menghadap kearah atas. 

Kepala menghadap ke 

depan. 

5.   Posisi badan duduk dengan 

kaki setengah menekuk  

Kaki kanan berada di depan 

kaki kiri dan kedua tangan 

disilangkan di depan dada 

dengan jari menghadap 

kearah atas. Kepala 

menghadap kearah depan. 
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6.  

 

Posisi badan duduk dengan 

kaki bersimpuh. Kedua 

tangan disilangkan di depan 

dada dan kepala menghadap 

ke depan. 

7.  

 

Posisi badan duduk 

bersimpuh dan kedua tangan 

mengahap ke kanan dengan 

jari lurus mengikuti arah 

tangan ke samping kanan 

kemudian arah kepala 

mengikuti arah tangan. 

8.   Posisi badan duduk 

bersimpuh kedua tangan 

seperti memegang tepak di 

depan pusar dan kepala 

menghadap kearah depan. 
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9.  

 

Posisi badan duduk 

bersimpuh kedua tangan 

menghadap kearah kiri dan 

jari lurus mengikuti arah 

tangan ke samping kiri 

kemudian kepala kearah 

samping kiri mengikuti arah 

tangan. 

10.   

 

Posisi badan duduk 

bersimpuh dan kedua 

telapak tangan diletakkan di 

samping telinga dengan 

posisi jari lurus ke atas. 

Kepala menghadap kearah 

depan. 

11. 

 

 

 

Posisi badan setengah 

duduk dan tangan kiri lurus 

diagonal ke atas dengan 

tangan kanan lurus diagonal 

ke bawah. Kepala 

menghadap kearah depan. 
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12.   Posisi badan mendak 

dengan kedua kaki agak 

direnggangkan dan kedua 

tangan setengah menekuk 

lurus kearah atas. Telapak 

tangan bertemu. Kepala 

menghadap kearah atas. 

13.   Posisi badan mendak 

dengan kedua kaki agak 

direnggangkan dan kedua 

telapak tangan bertemu di 

depan dada. Kepala 

menghadap kearah depan. 

14.   Posisi badan berdiri dengan 

kaki kanan diangkat dan jari 

kaki mengahadap bawah, 

kaki kanan lurus. Kedua 

tangan disilangkan di depan 

dada. Kepala menghadap 

kearah depan. 
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15.   Posisi badan condong 

kearah kaki kanan dengan 

tangan kanan agak menekuk 

dan tangan kiri didepan 

dada. Kepala menghadap 

kearah kaki kanan. 

16.   Posisi badan condong 

kearah samping kiri dengan 

tangan kiri lurus mengikuti 

arah badan dan tangan 

kanan berada didepan dada. 

Kepala menghadap kearah 

kaki kiri. 

17.  

 

Posisi badan setengah 

duduk dengan kaki kanan 

diletakkan didepan dengan 

menekuk. Tangan kanan 

diletakkan diatas paha kaki 

kanan dan tangan kiri 

diletakkan diatas paha kiri. 

Kepala menghadap kearah 

depan. 
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18.  

 

Posisi badan mendak 

dengan kaki kiri ditekuk 

tumit diangkat, kaki kanan 

berada di depan kaki kiri. 

Tangan kanan lurus ke 

samping kanan dan tangan 

kiri berada di depan dada. 

Kepala menghadap kearah 

depan. 

19.   Posisi badan setengah 

duduk dengan kaki kanan 

diletakkan di depan dengan 

menekuk. Kedua tangan 

berada di depan dada. 

Tangan kanan diletakkan 

dipergelangan tangan kiri 

dengan jari lurus kearah atas 

dam jari tangan kiri lurus 

kearah bawah. Kepala 

menghadap kearah depan.   

20.   Posisi badan mendak 

dengan kaki kiri berada di 

belakang kaki kanan. 

Tangan kanan lurus ke 

depan dengan jari lurus 

kearah atas dan tangan kiri 

berada di depan dada 

dengan jari lurus kearah 

atas. Kepala menghadap 

kearah depan.  
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21.   Posisi badan mendak 

dengan kaki kiri berada di 

belakang kaki kanan dan 

kedua tangan disilangkan 

didepan dada dengan jari 

lurus keatas. Kepala 

menghadap kearah depan.  

22.   Posisi badan mendak 

dengan kaki kiri berada 

dibelakang kaki kanan. 

Tangan kanan lurus ke 

samping kanan jari lurus 

kearah bawah, tangan kiri 

berada didepan dada dengan 

jari lurus kearah atas. 

Kepala menghadap kearah 

samping kanan. 

23.   Posisi badan mendak 

dengan kaki kiri berada di 

belakang kaki kanan. 

Tangan kanan lurus ke 

samping kanan jari lurus 

kearah atas, tangan kiri 

berada di depan dada 

dengan jari lurus kearah 

atas. Kepala menghadap 

kearah samping kanan. 
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24.   Posisi badan mendak 

dengan kaki dengan kedua 

tangan diagonal kebawah. 

Kepala menghadap kearah 

depan. 

25.   Posisi badan condong 

kearah samping kanan 

dengan kaki kanan ditekuk 

sambil tumit diangkat dan 

diletakkan di samping tumit 

kaki kiri. Tangan kanan 

diagonal kearan kanan, 

tangan kiri berada di 

samping pinggul kiri. 

Kepala menghadap kearah 

tangan kanan. 

26.  

 

Posisi badan setengah 

duduk dengan tangan kiri 

berada didepan wajah, 

tangan kanan berada di 

samping pinggul kanan. 

Kepala menghadap kearah 

tangan kiri. 
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27.   Posisi badan setengah 

duduk dengan tangan kanan 

berada di depan wajah, 

tangan kiri berada di 

samping pinggul kiri. 

Kepala menghadap tangan 

kanan. 

28.   Posisi badan setengah 

duduk dengan kepala 

menoleh kearah samping 

kanan dan tangan kiri 

berada di samping telinga 

kiri, tangan kanan lurus 

kearah samping kanan. 

29.   Posisi badan setengah 

duduk dengan kepala 

menghadap kearah depan 

dan tangan kiri berada di 

depan wajah, tangan kiri 

ditekuk di samping dada. 

Telapak tangan menghadap 

kedepan. 
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30.  

 

Posisi badan berdiri dengan 

kaki dibuka sejajar bahu, 

kedua tangan direntangkan 

ke samping dengan telapak 

tangan menghadap kedepan 

dan posisi kepala 

menghadap atas. 

31.   Posisi badan berdiri dengan 

kedua kaki dibuka sejajar 

bahu. Tangan kiri 

dipinggang dan tangan 

kanan lurus ke depan sejajar 

mata dengan telapak tangan 

menghadap atas..  Posisi 

kepala melihat ke depan. 

32.   Posisi badan berdiri dengan 

kedua kaki dibuka sejajar 

bahu. Tangan kiri 

dipinggang dan tangan 

kanan lurus ke depan sejajar 

mata dengan pergelangan 

tangan ditekuk kebawah.  

Posisi kepala melihat ke 

depan. 
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33.   Posisi badan berdiri dengan 

kedua kaki dibuka sejajar 

bahu. Tangan kiri 

dipinggang dan tangan 

kanan lurus kedepan dan 

telapak tangan menghadap 

depan. Posisi kepala melihat 

ke depan. 

34.   Posisi badan berdiri dengan 

kaki kanan jinjit. tangan kiri 

dipinggang dan tangan 

kanan ditekuk depan dada 

dengan jari tangan 

menghadap ke bawah.  

Posisi kepala melihat ke 

depan. 

35.   Posisi badan berdiri dengan 

kaki kanan jinjit. tangan kiri 

dipinggang dan tangan 

kanan lurus ke samping dan 

pergelangan tanga ditekuk 

ke bawah. Posisi kepala 

melihat tangan kanan. 
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36.   Posisi badan sedikit 

membungkuk kaki kanan 

jinjit. tangan kanan 

menyentuh lutut kanan dan 

tangan kiri dipinggang. 

Posisi kepala menghadap ke 

depan. 

37.   Posisi badan mendak. 

Tangan kiri ditekuk depan 

perut dengan jari tangan 

tegak. Tangan kanan 

ditekuk ke atas dibepan dahi 

dan jari tangan menghadap 

ke bawah. 

38.   Posisi badan mendak. 

Tangan kanan ditekuk de 

depan perut dengan jari 

tangan tegak. Tangan kiri 

ditekuk ke atas dibepan dahi 

dan jari tangan menghadap 

ke bawah. 
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39.   Posisi badan mendak. 

Kedua tangan lurus 

kesamping dengan telapan 

tangan menghadap kedalam. 

Posisi kepala menghadap ke 

depan. 

40.   Posisi badan berdiri dengan 

kaki kanan diangkat sejajar 

pinggang.  Tangan kanan 

lurus ke samping dengan 

pergelangan tangan ditekuk 

ke atas diikuti dengan 

tangan kiri ditekuk ke 

samping kanan di depan 

ketiak. 

41.   Posisi badan berdiri dengan 

kaki kanan diangkat sejajar 

pinggang.  Tangan kanan 

diagonal ke samping dengan 

pergelangan tangan ditekuk 

ke bawah diikuti dengan 

tangan kiri ditekuk ke 

samping kanan di depan 

ketiak. 
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42.  

 

Posisi badan berdiri dengan 

kaki kanan diangkat sejajar 

pinggang.  Tangan kanan 

lurus ke samping dengan 

pergelangan tangan ditekuk 

ke bawah diikuti dengan 

tangan kiri ditekuk ke 

samping kanan di depan 

ketiak. 

43.   Posisi badan mendak 

dengan kaki kanan 

menyilang kedepan. Kedua 

tangan direntangkan ke 

samping dengan jari-jari 

menghadap ke bawah. 

Posisi kepala menghadap ke 

depan. 

44.  

 

Posisi badan mendak. 

Kedua tangan direntangkan 

ke samping dengan jari-jari 

menghadap ke atas. Posisi 

kepala menghadap ke 

depan. 
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45.  

 

Posisi badan setengah 

duduk kedangan kepala 

menghadap ke depan. 

Tangan kanan lurus ke 

samping dengan 

pergelangan tangan ditekuk 

ke atas diikuti dengan 

tangan kiri ditekuk 

kesamping kanan di depan 

ketiak. 

46.  

 

Posisi badan setengah 

duduk kedangan kepala 

menghadap ke depan. 

Tangan kanan lurus ke 

samping dengan 

pergelangan tangan ditekuk 

ke bawah diikuti dengan 

tangan kiri ditekuk 

kesamping kanan di depan 

ketiak. 

47.  

 

Posisi badan simpuh dengan 

kedua tangan disilangkapan 

ke depan dan telapak tangan 

menghadap samping. Posisi 

kepala menghadap ke 

depan. 
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48.  

 

Posisi badan mendak 

dengan kaki kanan 

menyilang ke depan. Kedua 

tangan ditekuk lurus keatas 

dan telapak tangan 

menghadap atas. Pisisi 

kepala lurus ke depan. 

49.   Posisi badan duduk simpuh 

dengan kedua telapak 

tangan bertemu di depan 

dada. Pisisi kepala 

menghadap ke depan. 

50.   Posisi badan duduk simpuh,  

Tangan kiri di depan dada 

dengan jari-jari tegak ke 

atas. Tagan kanan lurus  ke 

atas menghadap kedepan. 

Posisi kepala menghadap ke 

depan. 
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51.  

 

Posisi badan duduk simpuh 

berdiri, dengan pandangan 

ke depan. Tangan kiri di 

depan dada dengan jari-jari 

tegak ke atas. Tangan kanan 

diagonal ke atas dengan 

pergelangan tangan ditekuk 

ke bawah. 

52.   Posisi badan duduk simpuh 

berdiri. Kedua tangan 

diagonal ke atas dan 

pergelangan tangan ditekuk 

ke bawah. Posisi kepala 

menghadap ke depan. 

53.  

 

Posisi badan mendak 

dengan kaki kanan 

menyilang ke depan. Kedua 

tangan diangkat ke atas 

dengan punggung tangan 

bertemu di atas kepala. 

Pandangan menghadap ke 

depan. 
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54.   Posisi badan mendak 

dengan kaki kanan 

menyilang ke depan. Kedua 

tangan lurus diagonal ke 

atas. Kepala menghadap ke 

depan. 

55.   Posisi badan mendak 

dengan kaki silang kanan di 

depan. Kedua tangan di  

samping kanan dengan 

pergelangan tangan 

menyatu. Posisi kepala 

menghadap ke depan. 

56.  

 

Posisi badan mendak sedikit 

miring ke kiri. Kedua 

tangan ditekuk ke atas dan 

telapak tangan menghadap 

ke dalam. Posisi kepala 

menghadap ke depan. 
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57.   Posisi badan tegak dengan 

kaki kanan diangkat. 

Tangan kiri ke samping 

ditekuk setengah dan tangan 

kanan ditekuk di depan 

dada. Kepala menghadap ke 

depan. 

58.   Posisi badan menghadap 

kedepan dengan kaki kiri 

diangkat. Kedua tangan di 

depan dada dan telapak 

tangan menghadap ke 

depan. Pandangan lurus ke 

depan. 

59.   Posisi badan setengah 

jongkok. Tangan kanan 

lurus diagonal ke atas 

dengan jari tegak ke atas. 

Tangan kiri ditekuk di 

depan dada dan kepala 

menghadap ke serong kiri. 
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60.  

 

Posisi badan duduk 

bersimpuh dengan kepala 

menghadap ke depan. 

Tangan kanan ditekuk ke 

atas dengan telapak tangan 

menghadap ke atas. Tangan 

kiri ditekuk lurus di depan 

dada 

61.   Posisi badan duduk dengan 

kedua kaki disilangkan ke 

depan . Kedua tangan 

diletakan di pinggang. 

Kepala menghadap ke 

depan. 

62.   Posisi badan duduk dengan 

kaki kiri lurus ke depan dan 

kaki kanan ditekuk. Tangan 

kanan ditekuk ke atas di 

samping kanan dan tangan 

kiri di depan dada 

menghapad ke atas. Posisi 

kepala menghadap ke 

depan. 
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63.  

 

Posisi badan bersimpuh 

dengan salah satu kaki lurus 

kebelakang. Tangan kiri 

mengarah ke atas dengan  

tangan kanan di depan dada. 

Kepala menghadap ke 

tangan kiri. 

64.   Posisi badan berdiri dengan 

kaki kanan silang ke depan. 

Kedua tangan memegang 

selendang dan disilangkan 

di depan pinggang kiri. 

Kepala menghadap ke 

depan. 

65.   Posisi badan berdiri tegak 

menghadap ke depan 

dengan kaki kanan di depan. 

Kedua tangan memegang 

selendang dengan posisi 

selendang di belakang 

badan. Tangan kanan lurus 

ke atas dan tangan kiri lurus 

ke bawah. 
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(Foto Lia Pratiwi, 2017)  

2.7 Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting (Uma Sekaran dalam Sugiyono, 2013: 91). 

 

 

66.   Posisi badan berdiri kearah 

serong kiri. Tangan kanan 

lurus ke samping dengan 

jari tegak ke atas dan 

tangkiri memegang 

selendang lurus kesamping 

bawah. Kepala lurus 

menghadap serong kiri. 

67.   Posisi badan duduk dengan 

salah satu kaki bersimpuh. 

Kedua tangan memegang 

selendang dengan kepala 

menghadap ke bawah. 
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Sumber : Uma Sekaran dalam Sugiyono, (2013: 91) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran ekstrakurikuler tari di SMP 

N 2 Way Tenong dengan melakukan pemanasan yoga dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler. Pengumpulan data peneliyian menggunakan observasi, angket, 

wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan selama pembelajaran 

ekstrakurikuler dilakasanakan mulai dari perencanaan kegiatan dan pelaksanaan 

kegiatan. 

Penelitian ini akan melihat proses pembelajaran ekstrakurikuler dengan teori 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Piaget dalam Dirman dan Juarsih (2014:30) 

bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari 

pengalamannya, proses pembentukan berjalan terus menerus dan setiap kali terjadi 

rekontruksi karena adanya pemahaman baru dan Memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan diri dengan lingkungan belajar sehingga informasi yang didapat 

tidak hanya melalui guru namun dari sumber lain. Dengan metode demonstrasi yang 

digunakan dalam pembelajaran tersebut  yang kemudian diketahui bagaimana proses 

pemanasan yoga dalam pembelajaran tari kreasi. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa 

dalam rangka perubahan sikap (Suherman dalam Jihad dan Haris 2013:11). Pada 

proses pembelajaran terjadi interaksi belajar antara siswa dan guru serta antar siswa 

yang menimbulkan hubungan timbal balik kepada guru sebagai pemberi informasi 

untuk mengukur sejauh mana proses pembelajaran berlangsung dan sebagai tolak 

ukur keberhasilan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan.  



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan

cenderung menggunakan analisis. Data diperoleh (berupa kata-kata, gambar,

perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik,

melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari

sekedar angka atau frekuensi (Margono, 2010: 41).

Penelitian dilakukan dengan melihat manfaat dari pemanasan yoga terhadap tari

Ratu Bukit Pesagi, dari pemanasan yoga yang dilakukan dapat membantu siswa

untuk mempelajari gerak-gerak dalam tari tersebut. Yoga yang dilakukan telah

disesuaikan dengan kebutuhan tubuh untuk melakukan gerak tari Ratu Bukit

Pesagi. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana manfaat dari

pemanasan yoga terhadap tari Ratu Bukit Pesagi pada kegiatan Ekstrakurikuler

di SMP Negeri 2 Way Tenong.
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3.2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan untuk

mengumpulkan data pada penelitian secara sistematis. Instrument juga

digunakan sebagai alat untuk mengukur objek pada penelitian yaitu dengan

lembar observasi kegiatan dan angket siswa untuk mendapatkan informasi yang

dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

3.2.1.Panduan Observasi

Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses

pembelajaran ekstrakurikuler tari dengan pemanasan yoga.

3.2.1.1. Letak sekolah SMP Negeri 2 Way Tenong.

3.2.1.2. Sejarah sekolah SMP Negeri 2 Way Tenong.

3.2.1.3. Waktu kegiatan ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Way Tenong

3.2.1.4. Persiapan pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler SMP Negeri 2

Way Tenong.

3.2.1.5. Sarana dan prasarana di sekolah SMP Negeri 2 Way Tenong.

3.2.1.6. Kondisi siswa sekolah SMP Negeri 2 Way Tenong.

3.2.1.7. Proses pembelajaran ekstrakurikuler  tari dengan menggunakan

pemanasan yoga di SMP Negeri 2 Way Tenong.

3.2.1.8. Hasil pembelajaran ekstrakurikuler tari dengan pemanasan yoga.
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3.2.2.Angket siswa

ANGKET PEMBELAJARAN TARI

A. IDENTITAS SISWA
Nama :………………………………….
Kelas : …………………………………
Jenis Kelamin : …………………………………
Hari/Tgl : …………………………………

B. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Sebelum anda menjawab daftar pernyataan yang telah disiapkan. Terlebih
dahulu isi daftar identitas yang telah disediakan.

2. Bacalah dengan baik setiap pernyataan, kemudian beri tanda silang (x)
pada jawaban yang dianggap paling tepat.

3. Isilah angket ini dengan jujur serta penuh ketelitian sehingga semua soal
dapat dijawab.

4. Kriteria jawaban

NO JAWABAN SKOR
1 Ya 1
2 Tidak 0

C. PERNYATAAN
NO PERNYATAAN Ya Tidak
1 Saya selalu melakukan pemanasan yoga sebelum

memulai latihan menari
2 Saat pemanasan saya melakukan gerakan-gerakan

yoga
3 Pada saat pemanasan dengan yoga guru yang

memandu
5 Saya mengikuti gerakan yoga dalam pemanasan
6 Gerakan yoga yang diajarkan mudah untuk

digerakkan
7 Dari pemanasan yoga, saya merasa lebih luwes

dalam menari
8 Dalam yoga diajarkan untuk fokus dan

konsentrasi sehingga saat menari saya lebih fokus
9 Dengan pemanasan yoga membangkitkan percaya

diri saat menari
10 Saat menari saya lebih mudah dalam mengatur

nafas
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11 Setelah melakukan pemanasan yoga saya merasa
tidak mudah lelah pada saat latihan

12 Dengan pemanasan yoga, mengurangi efek nyeri
saat latihan

13 Gerakan yoga memiliki kemiripan dengan gerak
tari Ratu Bukit Pesagi

14 Gerakan yoga mudah dimengerti
15 Guru selalu mengulang gerakan jika saya kurang

mengerti
16 Saya lebih banyak mengenal gerak dengan

pemanasan yoga
17 Selain mengasah kemampuan tari, yoga juga

menyehatkan
18 Gerakan yoga membantu memperindah bentuk

tubuh
19 Saya merasa senang ketika melakukan pemanasan

yoga
20 Saya merasa mudah menari tari Ratu Bukit Pesagi

setelah melakukan pemanasan yoga.

Penilaian = x 100

3.3 Sumber Data

Sumber data diperoleh dari subjek (siswa) penelitian untuk mendapatkan data

penelitian. Penelitian mengamati subjek penelitian untuk mendapatkan data dari

objek (tari kreasi) penelitian. Sumber data dapat berupa orang, tempat ataupun

simbol. Sumber data didapat dari seseorang atau kelompok yang memberikan

informasi melalui wawancara atau jawaban tertulis. Sumber data berupa tempat

yaitu lokasi penelitian, keadaan siswa dan guru, kegaiatan proses pembelajaran

ekstrakurikuler. sumber data pada penelitian ini adalah siswa yang menari tari

kreasi Ratu Bukit Pesagi dan guru yang mengajar tari tersebut
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan  langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Penelitian ini menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu observsi,

wawancara, angket, dokumentasi.

3.4.1. Observasi

Penelitian ini melakukan observasi untuk melihat kegiatan ekstrakurikuler

yang ada di SMP Negeri2 Way Tenong. Observasi dilakukan dengan

melihat proses pembelajaran tari Ratu Bukit Pesagi dalam kegiatan

ekstrakurikuler tari. Observasi juga dilakukan pada lokasi penelitian untuk

mengetahui keadaan pada tempat penelitian.

3.4.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan

secara lisan kepada narasumber yaitu dengan guru seni budaya SMP

Negeri 2 Way Tenong. Jenis wawancara yang dilakukan adalah

wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang dilakukan yaitu

wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.
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3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini dengan mengambil gambar dan vidio

pada saat latihan dan pemanasan tari kreasi Ratu Bukit Pesagi.

Pengambilan gambar dan vidio dilakukan untuk melihat perkembangan

dari pemanasan yoga terhadap tari kreasi Ratu Bukit Pesagi.

Dokumentasi adalah catatan atau bukti fisik terhadap suatu peristiwa

seperti gambar, video, arsip, data dokumen dan lainnya.

3.4.4. Angket

Angket diberikan kepada siswa untuk mengetahui manfaat pemanasan

yoga yang dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler tari Ratu Bukit Pesagi

yaitu dengan memberikan pernyataan yang berkaitan dengan manfaat-

manfaat dalam yoga.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk mengolah data yang diperoleh pada saat

penelitian dilakukan. Setelah semua data terkumpul dan dirasa cukup, proses

analisis data dapat dilakukan yaitu dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

3.5.1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari penelitian masih bersifat acak dan belum

terstruktur, oleh sebab itu hal yang pertama dilakukan adalah

mengelompokkan data berdasarkan kategori data tersebut. Data hasil
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observasi, data wawancara, data dokumentasi. Reduksi data untuk

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi yaitu yang

berkaitan dengan penelitian mencakup proses pembelajaran tari pada

kegiatan ekstrakurikuler tari.

3.5.2. Penyajian data

Setelah data dikelompokkan selanjutnya data disajikan dalam bentuk

uraian singkat, hubungan antar kategori, tabel, grafik dan sejenisnya

Pada penelitian ini penyajian data untuk data hasil obeservasi dan

wawancara disajikan dengan uraian singkat atau deskripsi, sedangkan

untuk data dokumentasi di sajikan dalam bentuk gambar dan vidio.

3.5.3. Menyimpulkan

Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan dari seluruh data yang

diperoleh saat penelitian. Kesimpulan dari data yang diperoleh akan

dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pada

penelitian kualitatif kesimpulan merupakan temuan baru yang berupa

gambaran suatu objek penelitian. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan

setelah data dianalisis sesuai prosedur yang digunakan. Kesimpulan yang

dibuat berdasarkan rumusan masalah yaitu proses pembelajaran tari Ratu

Bukit Pesagi dalam kegiatan ekstrakurikuler tari di SMP N 2 Way

Tenong.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini, pemanasan

yoga dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler tari Ratu Bukit Pesagi

dilakukan dengan perencanaan yang belum maksimal. Guru merencanakan

kegiatan pembelajaran secara spontan (tidak tertulis) mengikuti kemampuan

siswa pada pertemuan sebelumnya. Pelaksanaan pemanasan yoga dan

pembelajaran tari dilakukan dengan motode demontrasi. Pemanasan yoga

yang dilakukan dalam pembelajaran ekstrakurikuler tari kreasi bermanfaat

untuk siswa dari segi menghafal gerak, lebih mudah menangkap gerak dan

membantu siswa beradaptasi dengan gerak tari, dikarenakan pemanasan yoga

yang dilakukan berulang-ulangmembantu siswa mengingat gerak. Pemanasan

yoga juga cukup memberikan manfaat yang positif kepada siswa baik dalam

pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Manfaat tersebut diantaranya

meningkatkan konsentrasi, membentuk percaya diri dan sebagainya.
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5.2. Saran

5.2.1 Untuk Peserta Didik

Setiap proses pembelajaran baik pembelajaran akademik ataupun non

akademik, sebagai siswa wajib mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak

membuat keributan dalam proses pembelajaran.

5.2.2.  Untuk Guru

Meningkatkan pembelajaran lebih bervariasi dan penggunaan metode belajar

yang lebih kreatif untuk mengatasi kendala – kendala dalam proses

pembelajaran tari terutama sikap siswa. selain itu juga sebaiknya perencanaan

pembelajaran ekstrakurikuler dibuat secara tertulis sehingga struktur

pembelajaran sesuai ketentuan.

5.2.3. Untuk Sekolah

Hendaknya sekolah lebih memperhatikan sarana dan prasarana belajar untuk

menunjang proses pembelajaran baik dari segi akademik maupun non

akademik, seperti ruang kegiatan ekstrakurikuler sehingga tidak menggunakan

lapangan dengan kondisi alam yang berbeda untuk meningkatkan kendala

dalam pembelajaran ekstrakurikuler.

5.2.4. Untuk Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembelajaran dan bekal dalam

melaksanakan tugas sebagai seorang guru, serta sebagai pengalaman untuk

menyusun program pembelajaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat
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memperkuat hasil dari penelitian proses pembelajaran dalam kegiatan

ekstrakurikuler.
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