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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pembelajaran tari mupadun dengan 

menggunakan model pembelajaran cooperative buss groups pada kegiatan 

ekstrakulikuler di SMA Yadika Bandar Lampung. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 12 

siswa yang mengikuti ekstrakulikuler tari di sekolah. Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang 

digunakan untuk mengamati objek penelitian adalah lembar pengamatan model 

kooperatif tipe buss groups, dengan melakukan pengamatan proses belajar siswa 

kemudian dianalisis menggunakan aspek TANDUR untuk merumuskan hasil 

pembelajaran. Panduan pelaksanaan model kooperatif tipe buss groups dengan 

aspek TANDUR memperoleh hasil pembelajaran pada masing-masing aspeknya, 

pertama yaitu Aspek Tumbuhkan, pada tahap ini siswa mendapat nilai 100 dengan 

kriteria baik sekali, aspek Alami siswa memperoleh nilai 93 dengan kriteria baik 

sekali, aspek Namai rata-rata siswa memperoleh nilai 87 dengan kriteria baik 

sekali, aspek Demonstrasikan siswa memperoleh nilai 87 dengan kriteria baik 

sekali, aspek Ulangi siswa mendapat nilai 87 dengan kriteria baik sekali dan aspek 

Rayakan siswa mendapat nilai 83 dengan kriteria baik sekali.  

 

Kata kunci: model kooperatif tipe buss groups, tari Mupadun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ABSTARCT 

 

This study aims to describe the learning of mupadun dance by using cooperative 

buss groups learning model at extracurricular activities in Yadika’s Senior High 

School. The research method used is descriptive qualitative. Sources of data in 

this study were 12 students who followed extracurricular dance at school. Data 

collection techniques used in this research are observation, interview, and 

documentation, The instrument used to observe the object of research is the 

observation sheet of the application of cooperative model of buss groups, by 

observing the students learning process and student activity and practice test to 

see the student's learning result, then perform the analysis by using TANDUR 

aspect to formulate the learning result. Guidance for the implementation of 

cooperative model of buss groups type with TANDUR aspect to get learning 

outcomes in each aspect, first is Aspect Tumbuhkan, at this stage the students get 

average value 100 with criteria is good, the average aspect Alami of students get 

93 with criteria very good, the average aspect Namai students score 87 with good 

criteria, Demonstrasikan aspect average student get value 87 with criterion very 

good, in Ulangi aspect average student get value 87 with criteria is good and in 

aspect Rayakan average students got a score of 83 with a very good criteria.  

 

Keywords: cooperative model of buss groups type, Mupadun dance. 
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Motto

(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit
sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit.
Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi

Allah, padahal kamu mengetahui.

(QS. AL-BAQARAH: 22)

Kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata,
“Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi.”

(QS. AL-KAHF: 14)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan persoalan yang penting untuk mengembangkan manusia yang

berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang berubah.

Perubahan dalam arti perbaikan mutu pendidikan pada semua tingkat perlu terus

menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Pendidikan nasional

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada

umumnya tujuan pendidikan dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga ranah,

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Belajar dimaksudkan untuk menimbulkan

perubahan prilaku yaitu perubahan dalam tiga ranah tersebut (Kardi dan Nur, 2009:9).

Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk

hidup belajar. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa seorang manusia dapat

melihat dalam perubahan yang terjadi, tetapi tidak pembelajaran itu sendiri. Konsep
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tersebut adalah teoritis, dan dengan demikian tidak secara langsung dapat diamati.

Ketika pendekatan pembelajaran berbasis lingkungan berkembang maka definisi

belajar juga menyesuaikan diri. Belajar secara umum dapat dimaknai sebagai suatu

proses perubahan prilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan nya.

(Hamdayana, 2016:28). Setelah paradigma pembelajaran berkembang, belajar

dimaknai sebagai kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman.

Tanggung jawab belajar ada pada diri siswa, sedangkan guru bertanggung jawab

menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi, dan tanggung jawab.

Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang sangat disadari dan cenderung

bersifat permanen dan mengubah perilaku .pada proses tersebut terjadi peningkatan

informasi yang kemudian disimpan dalam memori dan organisasi kognitif.

Pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh Majid (2014:4) bahwa pembelajaran

merupakan upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui

berbagai upaya (effort), berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian

tujuan yang telah direncanakan.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor

yang terjadi pada diri peserta didik menjadi hasil dari proses belajar. Perubahan

prilaku dari hasil belajar itu merupakan perubahan prilaku yang releven dengan

tujuan pembelajaran. Oleh karena nya, hasil belajar dapat berupa perubahan

kemampuan dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Kemampuan dibidang

keterampilan bisa disalurkan dalam pembelajaran seni budaya di sekolah. Seni

budaya merupakan suatu mata pelajaran yang diberikan kepada siswa disekolah. Seni
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budaya dan keterampilan memiliki peranan dalam pembentukan pribadi peserta didik

yang harmonis dengan memerhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam

mencapai multikecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, interpersonal,

visual spasial, musikal, linguistik, logik matematik, naturalis serta kecerdasan

adversitas, kecerdasan kreatifitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan

emosional. (UU Nomor 20 Tahun 2003)

Mata pelajaran seni budaya memiliki empat cabang kesenian seperti seni tari, seni

rupa, seni musik, dan seni teater. Setiap cabang memiliki ciri khas sendiri sesuai

kaidah dan keilmuan nya masing masing. Dalam pendidikan seni budaya, aktivitas

berkesenian yang harus menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam

pemberian pengalaman mengembangkan konsepsi, apresiasi, dan kreasi. Seni tari

merupakan sebuah cabang seni dimana media ungkapnya adalah gerak tubuh. Tari

adalah bentuk gerak yang indah dan lahir dari tubuh yang bergerak berirama dan

berjiwa sesuai yang dengan maksud dan tujuan gerak. (Pekerti, 2007:1.43)

Seni tari merupakan gerak tubuh manusia yang terangkai yang berirama sebagai

ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang didalam nya terdapat unsur keindahan

gerak, ketepatan irama dan ekspresi (Mustika, 2012:22). Seni tari sebagai ekspresi

manusia yang bersifat ekstetis merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan

manusia dalam masyarakat yang penuh makna (meaning). Keindahan tari tidak hanya

keselarasan gerakan-gerakan badan dalam ruang dengan diiringi musik tertentu, tetapi

seluruh ekspresi itu harus mengandung maksud-maksud tari yang dibawakan. (Hadi

2007:13).
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Menurut wawancara penulis dengan salah satu punyimbang adat Sungkai Bunga

Mayang, mupadun adalah tarian yang dilakukan dalam acara cangget agung oleh

marga Sungkai Bunga Mayang, dalam sebuah prosesi adat. Tari mupadun adalah

tarian yang dilaksanakan untuk mendapatkan gelar adat (suttan). Sungkai bisa

dikategorikan sebagai marga sebab, masih dalam kesatuan sub jurai Etnis Pepadun

Lampung, Sungkai merupakan salah satu komunitas masyarakat adat yang berada

dibawah tradisi hukum adat Pepadun Lampung.

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang dipergunakan

sebagai dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan

untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran seperti buku-buku, film,

komputer, kurikuler dan lain-lain (Joyce dan Weil dalam Trianto 1992:4).

Pembelajaran buss groups adalah salah satu model pembelajaran yang berisi kiat,

petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman

dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan

bermanfaat (Boobi DePorter dan Mike Hernacki, 2011:16). Pembelajaran ini

sederhana namun dapat bermanfaat dan dapat digunakan pada mata pelajaran praktik

seperti seni budaya yang mencakup seni tari.

SMA Yadika Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah di Bandar Lampung

yang menerapkan pembelajaran tari dengan menggunakan pembelajaran model

kooperatif tipe buss groups dalam kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Kegiatan

ekstrakulikuler adalah kegiatan pembelajaran tambahan disekolah dengan tujuan
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untuk menyalurkan minat dan bakat siswa dalam berbagai bidang, misalnya, olah

raga, kesenian, berbagai macam keterampilan dan kepramukaan di selenggarakan

disekolah. Pembelajaran tari di SMA Yadika mengajarkan siswa bagaimana

menarikan tari mupadun. Oleh sebab itu penelitian ini difokuskan pada pembelajaran

ekstrakulikuler tari menggunakan model kooperatif tipe buss groups ini.

Alasan memilih tarian ini sebab guru ingin memperkenalkan tarian mupadun,

dikarenakan siswa siswi di SMA Yadika Bandar Lampung belum mengetahui dan

mengenal tarian mupadun. Diajarkannya tarian ini juga dijadikan upaya pelestarian

dan menjaga tari mupadun agar masyarakat lebih mengenal tari mupadun. Tarian ini

di tarikan pada saat pengambilan gelar adat atau suttan, yang ditarikan oleh

punyimbang adat setempat atau juga disebut perwatin, sehingga  menarik untuk

dipelajari dan dikembangkan.

Penelitian ini dirasa penting dilakukan mengingat siswa dalam pembelajaran seni

budaya khusus nya tari di sekolah tersebut masih rendah, siswa cenderung

beranggapan bahwa mempelajari tari tradisi itu sangat membosankan dan ragam

gerak dalam tari tradisi sangat monoton.

Oleh sebab itu, dari penjelasan di atas SMA Yadika Bandar Lampung telah

menerapkan pembelajaran tari dalam ekstrakulikuler tari menggunakan model

kooperatif tipe buss groups sebagai model pembelajarannya yang digunakan untuk

membantu proses pembelajaran yang maksimal agar mendapatkan hasil yang di

inginkan. Penelitian ini akan terfokus pada bagaimana pembelajaran tari mupadun
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dengan menggunakan model pembelajaran cooperative buss groups di SMA Yadika

Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang bahwa mupadun adalah sebuah bentuk pementasan

berupa tarian yang diselenggarakan pada acara adat Begawi, dalam mupadun ini

terdapat beberapa gerak tari di dalamnya. Dalam pementasan mupadun gerak tari

dilakukan oleh punyimbang adat, dan dilaksanakan saat pengambilan gelar adat.

Terdapat dua pakem gerak tari mupadun yaitu kenuy bebayang dan mincak, kedua

ragam gerak inilah yang diajarkan di SMA Yadika Bandar Lampung. Oleh sebab itu

peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu: Bagaimana proses dan hasil

pembelajaran tari mupadun dengan menggunakan model pembelajaran cooperative

buss groups di SMA Yadika Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran tari mupadun dengan menggunakan

model pembelajaran cooperative buss groups di SMA Yadika Bandar

Lampung

2. Mendeskripsikan hasil proses pembelajaran tari mupadun dengan

menggunakan model pembelajaran cooperative buss groups di SMA Yadika

Bandar Lampung
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yakni dapat

menambah referensi penelitian dalam memanfaatkan media pembelajaran, khusus

nya pembelajaran tari mupadun dengan menggunakan metode cooperative buss

groups.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, berkaitan

dengan hal-hal berikut.

a) Bagi guru dapat meningkatkan kinerja, melaksanakan pembelajaran yang

berkualitas, bervariasi, untuk mencapai hasil belajar atau kemampuan

mendemonstrasikan siswa secara optimal.

b) Bagi siswa, dengan adanya temuan penelitian ini siswa termotivasi

belajar, tidak verbalisme, serta dapat mencapai hasil atau kemampuan

mendemosntrasikan siswa secara optimal.

c) Bagi sekolah, dapat memberi masukan dan membantu memfasilitasi

media belajar dan alat belajar secara berkualitas maupun berkuantitas.
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1.5 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari mupadun

2. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang mengikuti kegiatan

ekstrakulikuler tari di SMA Yadika Bandar Lampung

3. Tempat penelitian SMA Yadika Bandar Lampung

4. Waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2016/2017

5. Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup pendidikan seni budaya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep,

definisi, dan porposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori

mempunyai tiga fungsi, yaitu menjelaskan (explanation), meramalkan

(prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala (Sugiyono, 2015: 54).

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teor pembelajaran behavioristik,

dengan menerapkan teknik latihan (drill) dengan memadukan pembelajaran

menggunakan model cooperative buss group dan dilakukan secara berulang-ulang

agar siswa dapat memahami pembelajaran tari dan dapat menarikan tarian tersebut

dengan baik.

2.2 Teori Pembelajaran

Menurut (Hamzah) teori merupakan seperangkat proposisi yang didalam nya

memuat tentang ide, konsep, prosedur dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih

variable yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari,

dianalisis dan diuji serta dibuktikan kebenarannya. Teori belajar adalah suatu teori
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yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar

antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan

dikelas maupun diluar kelas.

2.3 Teori Belajar Behavioristik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembelajaran

behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang menyatakan bahwa

belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antar

stimulus dan respon. Ada banyak teori yang berkaitan dengan belajar. Masing-

masing teori memiliki kekhasan tersendiri dalam dalam mempersoalkan

pembelajaran. Adapun teori belajar yang dapat dijadikan dasar dalam desain

penelitian pembelajaran yang sesuai dengan kreativitas adalah teori belajar

behavioristik. Dalam teori behavioristik, menerapkan teknik drill (latihan) dengan

memadukan dengan model cooperative buss groups dikarena dengan adanya

latihan yang dilakukan secara berulang-ulang, siswa akan lebih mengingat dan

memahami pembelajaran tari mupadun. Belajar menurut kaum behavioristik

menekankan pada perubahan prilaku yang dapat diamati dari hasil hubungan

timbal balik antara guru sebagai pemberi stimulus dan murid sebagai perespon

tindakan stimulus yang diberikan. (Yaumi,2013:29). Teori ini digunakan untuk

menjadi acuan mengenai hasil pembelajaran tari mupadun dengan konsep model

pembelajaran cooperative buss groups.

2.4 Model Pembelajaran Cooperative Buss Groups

Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa

belajar dan bekerja dengan cara berkelompok-kelompok kecil secara kolaboratif
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dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Dalam pembelajaran ini

tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang di

lakukan antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa (Rusman, 2011:202).

Buss groups adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang di gunakan

dalam rancangan, penyajian, dan fasilitas merangkaikan yang paling baik dari

yang terbaik menjadi sebuah paket yang multisensori, multikecerdasan, dan

kompatibel dengan otak, yang pada akhirnya akan melejitkan kemampuan guru

untuk mengilhami dan kempuan murid untuk berprestasi. Sebagai pendekatan

belajar yang segar, mengalir, praktis, dan mudah diterapkan.

Model pembelajaran cooperative buss groups merupakan kiat, petunjuk, strategi

dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat,

serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan

bermanfaat(Smith,1996). Buss groups ini berakar dari upaya Georgi Lozanov,

pendidik berkebangsaan Bulgaria. Ia melakukan eksperimen yang disebutnya

suggestology. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi

hasil situasi belajar, dan setiap detil apapun memberikan sugesti positif atau

negatif. Tokoh utama di balik cooperative buss groups adalah Bobbi DePorter. Ia

adalah perintis, pencetus dan pengembang utama cooperative buss groups. Model

pembelajaran cooperative buss groups digunakan untuk melihat proses

pembelajaran tari mupadun dalam setiap pertemuan nya, adapun langkah-langkah

nya yaitu.

1. Guru dan siswa harus siap melakukan pembelajaran dikelas

2. Guru memberikan materi gerak tari mupadun
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3. Guru membagi kelompok belajar

4. Siswa mempelajari pakem-pakem gerak dalam tari mupadun

5. Siswa mengeksplor gerak sesuai pakem tari mupadun.

2.4.1 Kelebihan dan Kelemahan Cooperative Buss Groups

Kelebihan model pembelajaran cooperative buss groups ,yaitu:

1. Pembelajaran kooperatif berpangkal pada psikologi kognitif, bukan

fisika kooperatif meskipun serba sedikit istilah dan konsep

kooperatif dipakai.

2. Pembelajaran kooperatif lebih bersifat humanistis

3. Pembelajaran kooperatif lebih konstruktivis(tis)

4. Pembelajaran kooperatif memusatkan perhatian pada interaksi yang

bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna.

5. Pembelajaran kooperatif sangat menekankan pada pemercepatan

pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi.

6. Pembelajaran kooperatif sangat menentukan kealamiahan dan

kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan

yang di buat-buat.

7. Pembelajaran kooperatif sangat menekankan kebermaknaan dan

kebermutuan proses pembelajaran.

8. Pembelajaran kooperatif memiliki model yang memadukan konteks

dan isi pembelajaran.
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9. Pembelajaran kooperatif memusatkan perhatian pada pembentukan

keterampilan akademis, keterampilan dalam hidup, dan prestasi

fisikal atau material.

10. Pembelajaran kooperatif menempatkan nilai dan keyakinan sebagai

bagian penting proses pembelajaran.

11. Pembelajaran kooperatif mengutamakan keberagaman dan

kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban.

12. Pembelajaran kooperatif mengintegrasikan totalitas tubuh dan

pikiran dalam proses pembelajaran.

Kelemahan model pembelajaran cooperative buss groups ,yaitu:

1. Membutuhkan pengalaman yang nyata

2. Waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam

Belajar

3. Kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa serta karakteristik

yang terdapat pada siswa, karena pembelajaran membutuhkan

konsep yang matang dan lebih terarah.

Sumber: (Bobbi DePorter dan Mike Henarki, 2011: Hal:18-19.)
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2.4.2 Sintaks Cooperative Buss Groups dengan sebutan TANDUR

TANDUR merupakan singkatan langkah-lankah pembelajaran yang merupakan

sintaks dalam model pembelajaran cooperative buss group. Adapun penjelasannya

sebagai berikut.

1. Tumbuhkan

Tumbuhkan minat dengan memuaskan, apakah manfaatnya bagiku

(AMBAK), dan manfaatkan kehidupan belajar.

2. Alami

Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat di mengerti semua

pelajar.

3. Namai

Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, sebuah masukan.

4. Demonstrasikan

Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu.

5. Ulangi

Tunjukkan pelajar cara-cara mengulang materi dan menegaskan, aku tahu

bahwa aku memang tahu ini.

6. Rayakan

Pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan keterampilan

dan ilmu pengetahuan.



15

2.4.3 Implementasi Pembelajaran Tari Mupadun dengan Menggunakan

Model Cooperative Buss Groups

Adapun langkah-langkah pembelajaran tari mupadun dilakukan dengan

melakukan kegiatan berikut.

A. Kegiatan pendahuluan

1. Guru menstimulasi siswa

2. Memberi pertanyaan kepada siswa mengenai cakupan tari Mupadun.

B. Kegiatan inti

1. Pembelajaran di awali dengan pemanasan

2. Guru mengajari ragam gerak tari Mupadun secara bertahap

3. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok

4. Guru memberi tugas siswa untuk menghafal dan memahami ragam

gerak yang telah di berikan

5. Guru memberi waktu seluruh siswa untuk berdiskusi dan berlatih

bersama kelompoknya dan mengeksplor sendiri ragam gerak tari

mupadun

6. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil latihan ragam gerak

yang telah diajarkan bersama kelompoknya

7. Memberikan pujian dan masukan kepada siswa

8. Pengambilan nilai kelompok

9. Guru memberi apresiasi kepada siswa
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2.5 Ekstrakurikuler

2.5.1 Pengertian kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program

dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas

wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler

dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati

oleh sekelompok siswa, misalnya, olah raga, kesenian, berbagai macam

keterampilan dan kepramukaan diselenggarakan di sekolah di luar jam pelajaran

biasa (Suryosubroto, 2009: 286).

2.5.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman belajar

memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Adapun tujuan

dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah (Suryosubroto, 2009: 287)

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 seutuhnya yang positif;

3. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.

Jadi, ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler adalah berupa kegiatan-

kegiatan yang dapat menunjang dan dapat mendukung program

intrakurikuler.
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2.5.3. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler

Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler dapat dibagi menjadi dua jenis (Suryosubroto,

2009: 290), yaitu

1. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat atau berkelanjutan, yaitu jenis

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus menerus selama

satu periode tertentu. Untuk menyelesaikan satu program kegiatan

ekstrakurikuler ini biasanya diperlukan waktu yang lama.

2. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat, yaitu

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktu-waktu tertentu saja.

2.5.4  Prinsip Ekstrakurikuler

Prinsip-prinsip program ekstrakurikuler (Suryosubroto, 2009: 291) adalah.

1. Semua murid, guru dan personel administrasi hendaknya ikut serta dalam

usaha meningkatkan program;

2. Kerjasama dalam tim adalah fundamental;

3. Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya  dihindarkan;

4. Prosesnya adalah lebih penting dari pada hasil

5. Program hendaknya cukup konprehensif dan seimbang dapat memenuhi

kebutuhan dan minat siswa;

6. Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus sekolah;

7. Program harus dinilai berdasarkan sumbangannya pada nilai-nilai

pendidikan di sekolah dan efisiensi pelakanaannya;
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8. Kegitan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber motivasi yang kaya

bagi pengajaran kelas, sebaliknya pengajaran kelas hendaknya juga

menyediakan sumber motivasi yang kaya bagi kegiatan murid;

9. Kegiatan ekstrakurikuler ini hendaknya dipandang sebagai integral dari

keseluruhan program pendidikan di sekolah, tidak sekedar tambahan atau

sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.

2.4.5. Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler (Suryosubroto, 2009: 292)

adalah :

1. Kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan kepada siswa secara

perseorangan atau kelompok ditetapkan oleh sekolah berdasarkan minat

siswa, tersedianya fasilitas yang diperlukan serta adanya guru atau

petugas untuk itu, bilamana kegiatan trsebut memerlukannya.

2. Kegiatan yang direncanakan untuk diberikan kepada siswa hendaknya

diperhatikan keselamatannya dan kemampuan siswa serta kondisi sosial

budaya setempat.

2.6 Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi

belajar mengajar. Dalam aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi

pada pandangan ilmu jiwa lama dan pandangan ilmu jiwa modern. Menurut

pandangan ilmu jiwa lama aktivitas didominasi oleh guru , sedangkan pandangan
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ilmu jiwa modern aktivitas didominasi oleh siswa, kemudian untuk aktivitas

belajar dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi antara lain: visual activities,

oral activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor

activities, mental activitiesdan emotional activities (Sadirman, 2011: 101).

2.6.1. Belajar Gerak

Gerak dalam tari adalah bahasa yang dibentuk menjadi pola-pola gerak dari

seorang penari. Prinsip yang sangat penting dalam bentuk gerak mengandung

pengertian menjadi satu yang utuh. Kesatuan aspek-aspek gerak, ruang, dan waktu

yang hadir dalam tari (Hadi, 2007: 25). Pembelajaran gerak tari seorang siswa

tidak boleh lepas dari pengawasan dan bimbingan seorang guru agar mencapai

hasil belajar yang optimal. Siswa dapat mempraktikan gerak atau menari dengan

tepat sesuai dengan tugas yang disampaikan melalui media berupa kertas, siswa

melakukan gerak itu sendiri lalu didiskusikan dengan pasangan, guru

mengarahkan gerak dengan tepat dan dengan teknik yang benar sehingga

pembelajaran gerak akan memperoleh hasil yang baik.

2.7 Tari Mupadun

Wawancara dengan salah satu punyimbang adat yaitu Rustam Efendi glr Raja

Adat didapatkan informasi bahwa tari mupadun adalah tari tradisional yang hidup

dan berkembang di daerah lampung khusus nya dalam marga Sungkai Bunga

Mayang yang merupakan pencerminan tata kehidupan masyarakat yang harus

dipelihara, dibina, dan dikembangkan. Tari mupadun merupakan tari tradisional
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kerakyatan daerah Lampung sebagai perwujudan simbolis adat istiadat, etika yang

telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Tari mupadun adalah tari yang

dilaksanakan pada saat acara begawi yang dilakukan oleh perwatin atau

punyimbang adat untuk mengambil gelar adat suttan, dan suttan itu sendiri adalah

untuk pemberian gelar raja.

Tari mupadun berasal dari marga Sungkai Bunga Mayang, sungkai bisa di

kategorikan sebagai marga, sebab masih dalam satu kesatuan sub jurai Etnis

Pepadun Lampung, sungkai pula salah satu komunitas masyarakat adat yang

berada dibawah tradisi hukum adat Pepadun Lampung.

Sungkai secara harafiah berarti pohon, sebab pada masa lalu terbentuknya marga

sungkai pada daerah yang dinamakan Way Sungkai. Diriwayatkan asal usul marga

Sungkai, menurut cerita rakyat bahwa dahulu berasal dari wilayah Komering.

Dahulu banyak orang Komering yang bermigrasi keluar dari daerah asal mereka

di sepanjang aliran Way Komering, untuk mencari kehidupan baru pindah ke

Wilayah lain. Perpindahan kali pertama oleh orang Komering marga Bunga

Mayang yang kemudian menjadi suku Sungkai atau disebut juga sebagai suku

Lampung Sungkai Bunga Mayang. ( Sumber : Catatan BJ. Haga) )

Oleh sebab itu tercipta lah adat istiadat marga Sungkai Bunga Mayang dan salah

satu nya adalah tarian Cangget yang di bagi beberapa tarian di antara nya tari

mupadun. Marga Sungkai terdiri dari 7 Kebuayan (keturunan) besar, yaitu : Buay

Indor Gajah (Segajah), Buay Selembasi, Buay Perja (Serja) yang ketiga nya anak

putri Silimayang, Buay Harayap, Buay Liwa, Buay Dibintang, Buay Semenguk.

(Erizal Barnawi, 2015)
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Menurut catatan BJ. Haga, pembentukan marga Sungkai Bunga Mayang yang

terdiri dari Buay Indor Gajah, Buay Pereja dan Buay Harahap pada tahun 1775

lewat prosesi adat besar dengan memotong 64 kerbau. Marga Sungkai Bunga

Mayang mengundang para tokoh adat dari marga-marga terdekat antara lain dari

kabupaten Waykanan, Menggala, dan Abung. Pada upacara adat tersebut, marga-

marga menyepakati batas wilayah marga Sungkai Bunga Mayang.

Pada akhirnya terbentuk lah acara adat Sungkai Bunga Mayang dan susunan

prosesi adat nya adalah tari Penglaku, Kughuk, Di Way,Melakau, Musabai, dan

yang inti adalah Mupadun. Karena tarian yang inti dalam acara Cangget Balak

iyalah tari Mupadun itu sendiri dimana dalam tarian ini digunkan untuk

pengambilan gelar adat

2.7.1 Ragam Gerak Tari Mupadun

Ragam gerak inti pada tarian ini adalah dua ragam gerak, mengapa dua ragam

gerak, karena tarian ini termasuk tarian yang di sakralkan oleh masyarakat

Sungkai Bunga Mayang. Ragam gerak tari mupadun itu sendiri adalah kenuy

bebayang dan mincak. Akan tetapi seiring perkembangan zaman tarian mupadun

boleh di ajarkan oleh siapapun agar tidak punah oleh perkembangan zaman.

Tari mupadun dari hasil penyusunan ini memiliki dua gerak dasar pokok yang

sudah menjadi gerak inti yaitu.

1. Gerak Kenuy Bebayang (bayangan elang terbang)

2. Gerak Mincak (melangkah dengan kuda-kuda)
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Table 2.1 Ragam Gerak Tari Mupadun

No Nama
Gerakan

Uraian Gerak Gambar

1 Kenuy
Bebayang

Posisi badan sedikit mendak
,tangan kanan ke depan dan
kaki kanan di depan posisi
tangan kiri di bawah tangan
kanan dan berjalan ke depan

2 Mincak Posisi tangan kiri ke depan
dan tangan kanan di depan
dada ,kaki kanan di depan dan
kaki kiri di belakang tumit
kaki kanan dan berjalan ke
depan

(Foto: Aris Munandar, 2017)

2.7.2. Busana

Busana yang digunakan untuk menari mupadun hanyalah peci, kain putih untuk

mengikat di peci (sampokh) dan jubah.
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Table 2.2. Kostum dan Busana

No Nama kostum Keterangan Gambar
1 Jubah Pakaian yang

digunakan untuk
menari mupadun

2 Topi Tapis/
kopiah Tapis

Topi atau kopiah
yang digunakan
untuk di kepala

3 Sampokh/kain
putih

Kain putih yang
digunakan untuk
mengikat di topi
tapis

(Foto: Aris Munandar, 2017)
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2.7.3 Pertunjukan

Tari mupadun dilaksanakan pada acara Gawi Cangget Balak pada susunan

terakhir.

Gambar 2.2. Mejeng di Sesat untuk melakukan tari.
(Foto: Aris Munandar, 2017)

Gambar 2.3. Punyimbang adat bersiap untuk menari
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(Foto: Aris munandar, 2017)

Gambar 2.4. Saat berlangsung nya tari mupadun
(Foto: Aris Munandar, 2017)

2.7.4 Iringan

Tari mupadun menggunakan iringan musik kulintang, gong, canang, gujeh.

Table 2.3. Alat Musik

No Nama Instrumen Keterangan Gambar
1 Kulintang Merupakan

kelompok
instrument
yang berfungsi
sebagai
pembawa
melodi inti

2 Gong Merupakan
kelompok
instrument
yang berfungsi
sebagai
penentu nada
dasar



26

3 Canang Merupakan
instrument
yang wujud
nya lebih
sederhana dari
kelompok
kedua

(Foto: Desy Trihandayani, 2017)
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Tari mupadun

Pembelajaran Pada Ekstrakurikuler
Menggunakan metode demonstrasi

Proses
Pembelajaran

Teori Behavioristik

Analisis

KesimpulanPenyajian
Data

Reduksi

Hasil
Pembelajaran

Hasil Penelitian dan
Simpulan
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Kerangka pikir yang dibuat merupakan sebuah gambaran dari proses kegiatan

penelitian mengenai pembelajaran tari mupadun menggunakan metode

demonstrasi pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA YADIKA. Penyusunan

kerangka pikir diawali dengan tari mupadun yang merupakan materi pembelajaran

dari kegiatan ekstrakurikuler di SMA YADIKA. Penelitian yang dilakukan adalah

untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dan juga hasil belajar siswa

pada kegiatan ekstrakurikuler yang telah digambarkan pada alur kerangka pikir.

Teori belajar behavioristik digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk

melihat kesesuaian pembelajaran dengan apa yang telah dijelaskan pada definisi

teori behavioristik dan juga dengan hukum-hukum dari teori tersebut. Setelah

penelitian dilakukan maka akan didapatkan data yang kemudian data-data tersebut

akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi, penyajian data dan kesimpulan.

Setelah didapatkan hasil dari proses analisis kemudian akan didapatkan hasil dari

penelitian dan selanjutnya akan disimpulkan malalui penjelasan yang ditulis pada

bab 5.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Laporan

penyajian berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh dari naskah wawancara,

catatan lapangan, foto dokumen, maupun dokumen resmi lainnya. Deskriptif

kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan data yang dinyatakan dalam

bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2006:15). Penelitian deskriptif yang

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang hasilnya

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan tidak mengubah, menambah

atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian dan

memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas dan

apa adanya (Arikunto, 2010:3).

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tekhnik pengumpulan data

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,

dan dilakukan lebih menekankan makna dari pada generalisasi

(Sugiyono,2015:15).
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3.2 Sumber Data

Guru dan siswa yang mengikuti pembelajaran tari mupadun pada ekstrakulikuler

tari yang berjumlah 12 siswi perempuan di SMA Yadika Bandar Lampung.

3.3 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data

(Sugiyono, 2012: 224). Dalam penelitian ini ada lima teknik pengumpulan data

yaitu, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, test praktik dan non test.

Langkah-langkah pengumpulan data tersebut antara lain:

3.3.1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah

proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2012: 145).

Observasi pada penelitian ini terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil

melakukan pengamatan, ikut malakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data,

dan ikut merasakan suka dukanya. Melalui observasi partisipan ini, maka data

yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat

makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2012: 145). Metode observasi

partisipan ini, bertujuan untuk mengamati pembelajaran dengan menggunakan

model kooperatif tipe buss groups dalam pembelajaran tari mupadun pada

kegiatan ekstrakurikuler di SMAYadika Bandar Lampung.
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3.3.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam

dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2012:137). Wawancara

dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari informan

yaitu guru seni budaya dan pembimbing kegiatan Ekstrakurikuler yang berupa

pembelajaran tari. Dalam hal ini narasumber atau pewawancara yaitu Rustam

Efendi glr suttan Raja Adat.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan berupa tulisan, gambar, atau film. Dalam

penelitian ini dokumen yang dikumpulkan yakni berupa tulisan, gambar dan

video. Setelah mendapatkan hasil penelitian dari observasi akan lebih akurat

dengan didukung dengan catatan-catatan atau data mengenai penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe buss groups pada pembelajaran tari mupadun di

SMA Yadika Bandar Lampung. Dokumentasi dilakukan pada penelitian ini

bertujuan untuk memperoleh data tambahan, berupa laporan maupun gambar.

Cara mendokumentasikan nya yaitu langsung terjun ke lapangan untuk

mendokumentasikan nya.
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3.3.4. Nontes

Teknik nontes digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang aktivitas

siswa dalam pembelajaran tari mupadun di dalam kelompoknya, pengamatan

proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif buss groups

dan aktivitas guru dalam mengajar dikelas dengan penerapan model kooperatif

tipe buss groups yang diamati pada lembar pengamatan aktivitas siswa, instruman

pengamatan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe buss groups dan aktivitas guru.

Adapun contoh lembar pengamatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan

pembelajaran dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tari mupadun di

ekstrakulikuler SMA Yadika Bandar Lampung adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Lembar Pengamatan Tes Praktik

No. Aspek Deskriptor Skor Kriteria

1. Hafalan
Urutan
gerak

a) Siswa mampu memeragakan 2
ragam gerak Tari Mupadun dari
awal sampai akhir tanpa
kesalahan

b)

5 Baik sekali

c) Siswa mampu memperagakan 2
ragam gerak Tari Mupadun akan
tetapi masih mengalami
kesalahan 1-2 kali pada dua
ragam gerak

d)

4 Baik

e) Siswa mampu memperagakan 2
ragam gerak Tari Mupadun akan
tetapi masih mengalami
kesalahan 3-4 kali pada dua
ragam gerak

f)

3 Cukup

g) Siswa mampu memperagakan 2
ragam gerak Tari Mupadun akan
tetapi masih mengalami

2 Kurang
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kesalahan 5-6 kali pada dua
ragam gerak

h)
i) Siswa tidak hafal kurang dari 2

ragam gerak Tari Mupadun
sehingga siswa terlihat tidak
tertib gerak dan tidak beraturan

1 Gagal

2. Ketepatan
gerak dan
musik

a) Siswa mampu memeragakan 2
ragam gerak Tari Mupadun
dengan tepat hitungan gerak dan
musik

5 Baik sekali

b) Siswa mampu memeragakan 2
ragam gerak Tari Mupadun 1-2
kali terlambat atau mendahului
musik dan tidak sesuai dengan
tempo, irama serta hitungan
setiap urutan gerak.

c)

4 Baik

d) Siswa mampu memeragakan 2
ragam gerak Tari Mupadun 3-4
kali terlambat atau mendahului
musik dan tidak sesuai dengan
tempo, irama serta hitungan
setiap urutan gerak.

e)

3 Cukup

f) Siswa mampu memeragakan 2
raganm gerak Tari Mupadun 5-6
kali terlambat atau mendahului
musik dan tidak sesuai dengan
tempo, irama serta hitungan
setiap urutan gerak.

g)

2 Kurang

h) Siswa mampu memeragakan
kurang dari 2 ragam gerak Tari
Mupadun lebih dari 6 kali
terlambat atau mendahului
musik dan tidak sesuai dengan
tempo, irama serta hitungan
setiap urutan gerak.

i)

1 Gagal

Total Skor Maksimum 10

Setelah skor didapat maka dilakukan perhitungan untuk siswa berdasarkan dua

aspek yang akan dijadikan indikator penilaian yaitu hafalan ragam gerak dan

ketepatan gerak dengan musik pada saat menari dan mengeksplor gerak Tari
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Mupadun dengan pemberian skor yang sudah ditentukan pada tabel lembar

pengamatan tes praktik 2 yang memiliki skor maksimal 10. Selanjutnya, setelah

skor siswa diperoleh maka diolah menjadi nilai dengan rumus berikut.

Nilai siswa = x skor ideal
Contoh siswa dengan kode WW memperoleh skor dari tes praktik yaitu 9. Untuk

menghitung nilai skor yang diperoleh berdasarkan rumus perhitungan tes.

Nilai siswa = x 100 = 90
Hasil belajar gerak tari mupadun dapat diukur dengan lembar pengamatan tes

praktik 1 dan 2 dengan total skor seluruhnya berjumlah 55 sehingga hasil belajar

siswa dapat dilihat menggunakan patokan dengan perhitungan persentase untuk

skala lima, sebagai berikut.

Tabel 3.2 Penentuan Patokan Nilai dengan Skala Lima

Interval Nilai Tingkat kemampuan Keterangan

80-100 Baik sekali

66-79 Baik

56-65 Cukup

40-55 Kurang

30-39 Gagal

(Arikunto, 2008:246).

Setelah skor didapat maka dilakukan perhitungan untuk siswa berdasarkan tiga

aspek yang akan dijadikan indikator penilaian yaitu bentuk gerak dari 2 ragam

gerak, hafalan ragam gerak dan ketepatan gerak dengan musik pada saat menari
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dengan pemberian skor yang sudah ditentukan pada tabel lembar pengamatan tes

praktik yang memiliki skor maksimal 55. Selanjutnya, setelah skor siswa

diperoleh maka diolah menjadi nilai dengan rumus berikut.

Nilai siswa = x skor ideal
Contoh siswa dengan kode WW memperoleh skor dari tes praktik yaitu 50. Untuk

menghitung nilai skor yang diperoleh berdasarkan rumus perhitungan tes.

Nilai siswa = x100 = 91
Dengan demikian, jika disandingkan dengan tolak ukur patokan dengan

perhitungan persentase untuk skala lima maka WW mendapat persentase baik

sekali.

Tabel 3.3. Lembar Penilaian Aktivitas Siswa

No Aspek Diskriptor Skor Kriteria

1 Visual
Activities

a) Seluruh siswa memerhatikan guru  saat
guru memberikan instruksi dan
menjelaskan tugas pada awal pembelajaran
Tari Mupadun

5 Baik Sekali

b) Dari 12 siswa terdapat 1-3 siswa yang tidak
memerhatikan guru saat guru memberikan
instruksi dan menjelaskan tugas pada awal
pembelajaran Tari Mupadun 4 Baik

c) Dari 12 siswa terdapat 4-6 siswa yang tidak
memerhatikan guru  saat guru memberikan
instruksi dan menjelaskan tugas pada awal
pembelajaran Tari Mupadun

d)

3 Cukup

e) Dari 12 siswa terdapat 7-9 siswa yang tidak
memerhatikan guru saat guru memberikan
instruksi dan menjelaskan tugas pada awal
pembelajaran Tari Mupadun

f)

2 Kurang

g) Seluruh siswa tidak memerhatikan guru
saat guru memberikan instruksi dan
menjelaskan tugas pada awal pembelajaran

1 Gagal
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Tari Mupadun
h)

2 Motor
Activities

a) Seluruh siswa memeragakan gerak Tari
Mupadun dengan masing-masing
pasangannya.

b)

5 Baik Sekali

c) Dari 6 pasangan siswa terdapat 5 pasangan
yang memeragakan gerak Tari Mupadun

d)
4 Baik

e) Dari 6 pasangan siswa terdapat 4 pasangan
yang memeragakan gerak Tari Mupadun

f)
3 Cukup

g) Dari 6 pasangan siswa terdapat 3 pasangan
yang memeragakan gerak Tari Mupadun

2 Kurang

h) Dari 6 pasangan siswa terdapat kurang dari
3 pasangan yang memeragakan gerak Tari
Mupadun 1 Gagal

3 Oral
Activities

a) Seluruh pasangan siswa yang
memerhatikan memberi pendapat saat
melihat temannya mendemonstrasikan
ragam gerak tari Mupadun di depan kelas

5 Baik Sekali

b) Dari 5 pasangan siswa yang memerhatikan
terdapat 4 pasangan yang  memberi
pendapat saat melihat temannya
mendemonstrasikan ragam gerak tari
Mupadun di depan kelas

c)

4 Baik

d) Dari 5 pasangan siswa yang memerhatikan
terdapat 3 pasangan yang  memberi
pendapat saat melihat temannya
mendemonstrasikan ragam gerak tari
Mupadun di depan kelas

e)

3 Cukup

f) Dari 5 pasangan siswa yang memerhatikan
terdapat 2 pasangan yang  memberi
pendapat saat melihat temannya
mendemonstrasikan ragam gerak tari
Mupadun di depan kelas

g)

2 Kurang

h) Kurang dari 2 pasangan siswa yang
memberi pendapat saat melihat temannya
mendemonstrasikan ragam gerak tari
Mupadun di depan kelas

i)

1 Gagal

Total Skor Maksimum 15
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Setelah skor aktivitas siswa didapat, maka dilakukan perhitungan untuk

mengetahui nilai aktivitas berdasarkan tiga aspek yang akan dijadikan indikator

penilaian aktivitas siswa yaitu visual activities, oral activities, dan motor activities

pada saat proses pembelajaran di kelas dengan pemberian skor yang sudah

ditentukan pada tabel yaitu lembar penilaian aktivitas siswa yang memiliki skor

maksimum 15. Selanjutnya, setelah skor aktivitas siswa diperoleh maka diolah

menjadi nilai dengan rumus berikut.

Nilai siswa: x skor ideal
Lembar pengamatan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe buss groups digunakan untuk mengecek dan melihat keefektifan

penerapan  model kooperatif tipe buss groups pada pembelajaran tari mupadun.

Tabel 3.4. Instrumen Pengamatan Proses Pembelajaran Menggunakan
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Buss Groups

No Aspek Keterangan Skor Kriteria
1

2

3

4

5

Tumbuhkan

Alami

Namai

Demonstrasikan

Ulangi

Tumbukan minat dengan memuaskan
“apakah manfaat nya” dan manfaat
kehidupan belajar

Ciptakan dan datangkan pengalaman
umum yang dapat dimengerti semua
pelajar

Sediakan kata kunci, konsep, model,
rumus, strategi, sebuah masukan

Sediakan tempat bagi pelajar untuk
menunjukan bahwa mereka tahu

Tunjukkan pelajar cara- cara mengulang
materi dan menegaskan

5

4

4

5

4

Baik Sekali

baik

baik

baik sekali

baik
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Lembar pengamatan aktivitas guru digunakan untuk mengecek dan melihat

kegiatan guru di dalam kelas. Guru berperan aktif dalam penggunaan model

kooperatif tipe buss groups pada pembelajaran tari mupadun.

Tabel 3.5. Lembar Pengamatan Aktivitas Guru

No Aspek yang dinilai P1 P2 P3 P4 P5 P6

I

II
A.

B.

C.

PRA PEMBELAJARAN
1. Memeriksa kesiapan siswa
2. Melakukan kegiatan apersepsi

KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN
Penguasaan materi pelajaran
3. Menunjukkan penguasaan materi pelajaran
4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan

lain
5. Menyampaikan materi dengan jelas dan

sesuai dengan hierarki belajar
6. Mengaitkan materi dengan realitas

kehidupan

Pendekatan/ strategi pembelajaran
7. Memberi tugas (panduan) pada siswa

secara jelas
8. Memantau keaktifan siswa saat berfikir

secara individu
9. Memantau keaktifan siswa saat saling

memberi  masukan pada pasangan
10. Memantau gerak yang dibagikan siswa di

depan kelas secara berpasangan setelah
mereka memikirkan sendiri dan saling
bertukar pendapat dengan pasangannya

11. Memantau siswa lain yang memberi
tanggapan  terhadap siswa yang
membagikan gerak Tari Mupadun secara
berpasangan di depan kelas

12. Meluruskan gerak Tari Mupadun yang
digerakkan oleh pasangan siswa

Pemanfaatan sumber belajar/media
pembelajaran
13. Menggunakan media secara efektif dan

efisien
14. Menghasilkan pesan yang menarik
15. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan

media
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D.

E.

F.

G.

Pembelajaran yang memicu dan
memelihara keterlibatan siswa
16. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa

dalam pembelajaran
17. Menunjukkan sikap terbuka terhadap

respons siswa
18. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme

siswa dalam belajar

Penilaian proses dan hasil belajar
19. Memantau kemajuan belajar selama proses
20. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan

kompetensi (tujuan)
Penggunaan bahasa
21. Menggunakan bahasa lisan dan tulis

secara jelas, baik, dan benar
22. Menyampaikan pesan dengan gaya yang

sesuai

Penutup
23. Melakukan refleksi atau membuat

rangkuman dengan melibatkan siswa
24. Melaksanakan tindak lanjut dengan

memberikan arahan, atau kegiatan, atau
tugas sebagai bagian remidi/pengayaan

(Kunandar, 2011: 97)

Keterangan :

P.1 = Pertemuan Pertama P.4 = Pertemuan Keempat

P.2 = Pertemuan Kedua P.5 = Pertemuan Kelima

P.3 = Pertemuan Ketiga P.6 = Pertemuan Keenam

Instrumen ini digunakan untuk mengamati aktivitas yang dilakukan guru pada saat

sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung tiap pertemuan. Apabila telah

dilakukan maka kolom-kolom ini akan diberi chek list sebagai penanda.
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3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Hal ini dikarenakan pada

observasi, dokumentasi, catatan harian, tes praktik dan nontes dilakukan oleh

peneliti itu sendiri.

1. Panduan Observasi

Lembar pengamatan (observasi) digunakan peneliti pada saat pengamatan,

tentang apa saja yang dilihat dan diamati secara langsung.

2. Panduan Pencatatan Lapangan

Panduan catatan lapangan berisi catatan harian yang akan memudahkan

peneliti untuk terus mengikuti perkembangan kegiatan penelitiannya, untuk

memperoleh gambaran bagaimana rencana penelitian dengan memperoleh data

yang dikumpulkan.

3. Panduan Dokumentasi

Panduan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto-foto

dan video yang menggunakan alat bantu kamera foto atau handphone.

4. Lembar Pengamatan Tes Praktik

Lembar pengamatan tes  praktik digunakan untuk memperoleh data terhadap

hasil belajar tari mupadun dengan menggunakan model kooperatif tipe buss

groups. Lembar tes praktik yang digunakan instrumen yang berupa aspek-

aspek penilaian yang sudah ditentukan.

5. Nontes

Teknik nontes digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang aktivitas

siswa dan guru dalam pembelajaran tari mupadun melalui penggunaan model

kooperatif tipe buss groups.
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3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Tafsiran atau

interprestasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau

katagori. Data pada awal penelitian dan berlanjut terus sepanjang penelitian.

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara

deskriptif kualitatif. Hasil analisis disusun untuk mendeskripsikan penerapan

model kooperatif tipe buss groups dan hasil belajar pada pembelajaran tari

mupadun siswa kelas ekstrakurikuler tari, SMA Yadika Bandar Lampung.

Langkah-langkah dalam analisis data antara lain:

1) Menerapkan model kooperatif tipe buss groups pada pembelajaran tari

mupadun dalam kegiatan ektrakurikuler di SMA YAdika Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2017/2018;

2) Mengamati aktifitas siswa dan guru selama proses pembelajaran tari mupadun

dengan menggunakan model kooperatif tipe buss groups;

3) Menganalisis hasil tes tari mupadun dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe buss groups yang dianalisis menggunakan lembar pengamatan

tes praktik 1 dan 2 dengan baik dan benar;

4) Memberi nilai hasil tes praktik siswa, dengan menggunakan rumus presentasi

sebagai berikut.

Nilai siswa: x skor ideal
5) Menentukan nilai hasil tes praktik yang diakumulasikan, kemudian diukur hasil

belajar siswa dalam pembelajaran tari mupadun menggunakan tolak ukur

sebagai berikut.
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Tabel 3.6. Penentuan Patokan Nilai dengan Skala Lima

Interval Nilai Tingkat kemampuan Keterangan

80-100 Baik sekali
66-79 Baik
56-65 Cukup
40-55 Kurang
30-39 Gagal

(Arikunto, 2008:246).

6) Mereduksi data dengan cara mengumpulkan, merangkum, dan dipilih hal-hal

yang pokok yang sesuai untuk dianalisis;

7) Membuat kesimpulan dengan cara mengelola dan menganalisis data-data pada

saat observasi, catatan lapangan, dokumentasi hasil test praktik serta aktivitas

siswa dan guru.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif data pembahasan, maka dapat

disimpulkan bahwa.

1. Proses penerapan model Buss Groups pada pembelajaran Mupadun dalam

kegiatan Ekstrakurikuler tari dapat mempermudah siswa dalam

mempelajari ragam gerak tari melalui 6 aspek inti dengan sebutan

TANDUR, 6 aspek tersebut yaitu:

a. Aspek Tumbuhkan, pada tahap ini rata-rata siswa dapat

memperhatikan dengan baik ketika guru sedang menjelaskan cakupan

materi tari Mupadun, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami

tentang materi yang di jelaskan oleh guru.

b. Aspek Alami, secara keseluruhan pada tahap ini dari seluruh siswa

yang berjumlah 12 terdapat satu siswa dengan kode sampel ML tidak

memahami tentang materi tari Mupadun yang di sampaikan oleh guru.

c. Aspek Namai, pada tahap ini rata-rata siswa terdapat 1-3 siswa yang

tidak mengetahui nama 2 ragam gerak tari Mupadun, mereka
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beranggapan bahwa nama ragam gerak tari Mupadun masing asing

terdengar oleh mereka dan sulit untuk menghafalnya.

d. Aspek Demonstrasikan, pada tahap ini rata-rata dari dua kelompok

terdapat satu kelompok yang tidak mempraktikkan hasil ragam gerak

tari Mupadun yang telah dipelajari di depan kelas dengan alasan tidak

berani/malu.

e. Aspek Ulangi, pada tahap ini rata-rata dari dua kelompok terdapat 1

kelompok yang tidak berlatih bersama kelompoknya masing-masing.

Faktor dalam hal tersebut dikarenakan terdapat siswa yang tidak

serius berlatih dan memilih untuk bermain.

f. Aspek Rayakan, pada tahap ini seluruh kelompok bertepuk tangan

ketika kelompok lain telah menampilkan tari Mupadun yang telah

dipelajari.

2. Hasil pembelajaran tari Mupadun pada siswa yang mengikuti kegiatan

Ekstrakurikuler tari di SMA YADIKA Bandar Lampung dengan

menggunakan model pembelajaran Buss Groups dengan menggunakan

aspek TANDUR yaitu. Aspek Tumbuhkan, pada tahap ini siswa mendapat

nilai rata-rata 100 dengan kriteria baik sekali, aspek Alami rata-rata siswa

memperoleh nilai 93 dengan kriteria baik sekali, aspek Namai rata-rata

siswa memperoleh nilai 87 dengan kriteria baik sekali, aspek

Demonstrasikan rata-rata siswa memperoleh nilai 87 dengan kriteria baik

sekali, aspek Ulangi rata-rata siswa mendapat nilai 87 dengan kriteria
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baik sekali dan aspek Rayakan rata-rata siswa mendapat nilai 83 dengan

kriteria baik sekali.

Dilihat dari penilaian tes praktik 1 dan 2 yaitu bentuk gerak, hafalan ragam

gerak dan ketepatan gerak dengan musik memperoleh nilai 93 dengan

kriteria baik sekali, karena rata-rata siswa mampu menarikan tari Mupadun

berdasarkan bentuk gerak, hafalan ragam gerak dan ketepatan gerak

dengan musik. Ditinjau dari pengamatan siswa per aspek yaitu aspek

bentuk gerak memperoleh nilai 96 dengan kriteria baik sekali, hafalan

ragam gerak memperoleh nilai rata-rata 88 dengan kriteria baik sekali.

Aspek ketepatan gerak dengan musik memperoleh nilai rata-rata 82

dengan kriteria baik. Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran tari Mupadun pada siswa dengan menggunakan model

pembelajaran Buss Groups memperoleh nilai rata-rata 88 dengan kriteria

baik sekali, karena seluruh siswa mengikuti proses pembelajaran dengan

baik.

5.2 Saran

Untuk kepentingan penelitian, maka dapat disarankan sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan dapat menambah

referensi bagi guru tari dan pembina Ekstrakurikuler tari yang juga

merupakan guru seni budaya tentang model pembelajaran tari yang tepat

dalam proses pembelajaran seni tari.
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2. Pembelajaran gerak tari Mupadun dapat menambah referensi pada  bidang

seni budaya karena dengan adanya pembelajaran ini dapat berperan serta

dalam pelestarian budaya yaitu yang berkaitan dengan bentuk gerak tari

Lampung.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kecintaan

siswa mengenai bentuk gerak tari Lampung yang dalam penelitian ini adalah

ragam gerak tari Mupadun.

4. Bagi pihak sekolah diharapkan membuat ruang khusus untuk berlatih tari

dengan sarana (sound) yang memadai agar pembelajaran tari dapat lebih

maksimal.
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DAFTAR ISTILAH 

Kenuy Bebayang Gerakan yang menyerupai Elang 

Mincak Gerakan yang seperti pencak silat/kuda-kuda 

Canang  Instrumen yang berwujud lebih sederhana 

dari kulintang. 

Cangget : Salah satu gerakan pengembangan dari gerakan 

inti pada acara begawi. 

Demonstrasi  : Metode, pembelajaran yang yang cars 

penggunaannya menggunakan atau 

memepertunjukkan kepada siswa suatu proses, 

situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari. 

Gong  : Instrumen yang berfungsi sebagai 

penentu irama dasar. 

Handhphone Alat komunikasi yang bisa dibawa kemana-mana 

dan sebagai alat untuk mengambil gambar serta 

video. 

Kendang dan gujih Instrumen yang berfungsi sebagai penghias 

irama yang mampu meramaikan musik. 

Kulintang  : Instrumen yang berfungsi sebagai 

pembawa lagu pokok. 

Talo balak Seperangkat alat musik yang digunakan 

untuk mengiringi tari bedayo tulang 

bawang. 

Jubah Pakaian yang digunakan untuk menari mupadun 

Kopiah Tapis Kopiah yang digunakan untuk menari mupadun 

Sampokh : Kain putih yang di ikat ke kepala 
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