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ABSTRAK

PEMBELAJARAN TARI DIBINGI BAKAS MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

DI SMKN 1 KRUI PESISIR BARAT

Oleh

Thantia Oczalina

Penelitian ini membahas tentang proses pembelajaran tari dibingi bakas menggunakan
metode demonstrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 1 Krui. Jenis penelitian
ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data yaitu terdiri dari satu orang guru
pembimbing ekstrakurikuler dan enam belas siswa SMKN 1 Krui yang mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler tari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
kuisioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan
dengan mengamati aktivitas guru, aktivitas siswa, tes praktik, menganalisis data,
mereduksi data, dan membuat kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembelajaran tari dibingi bakas menggunakan metode demonstrasi melalui kegiatan
ekstrakurikuler di SMKN 1 Krui sudah berjalan cukup baik dengan terpenuhinya
indikator-indikator yang terdapat pada lembar aktivitas guru, diantaranya kemampuan
guru membuka pembelajaran, sikap guru pada proses pembelajaran, dan kemampuan
guru menutup pembelajaran. Kemudian beberapa indikator yang terdapat pada lembar
aktivitas siswa yaitu hafalan ragam gerak, ketepatan gerak dengan musik, dan ekspresi
saat menari masih belum sepenuhnya terpenuhi dan diharapkan adanya pemaksimalan.

Kata kunci: metode demonstrasi, kegiatan ekstrakurikuler, tari dibingi bakas



ABSTRACT

LEARNING OF DIBINGI BAKAS DANCE USING
METHOD OF DEMONSTRATION THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

IN SMKN 1 KRUI PESISIR BARAT

By

Thantia Oczalina

This study discusses the learning process of dibingi bakas dance using demonstration methods
through extracurricular activities at SMKN 1 Krui. This type of research is qualitative
descriptive with data sources consisting of one extracurricular counselor teacher and sixteen
students of SMKN 1 Krui who take dance extracurricular activities. Data collection techniques
in this study were questionnaires, observation, interviews, and documentation. Data analysis
techniques are carried out by observing teacher activities, student activities, practice tests,
analyzing data, reducing data, and making data conclusions. The results showed that the
learning of dibingi bakas dance using the demonstration method through extracurricular
activities at SMKN 1 Krui had run quite well with the fulfillment of the indicators contained in
the teacher activity sheet, including the teacher's ability to open learning, the teacher's attitude
to the learning process, and the teacher's ability to close learning. Then some of the indicators
contained in the student activity sheet, namely memorizing various movements, accuracy of
movement with music, and expressions while dancing are still not fully fulfilled and expected
maximization.

Keywords: demonstration method, extracurricular activities, dibingi bakas dance
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran  dimaknai  sebagai  proses, cara,  perbuatan  menjadikan  orang

atau makhluk  hidup  belajar. Artinya dengan kegiatan pembelajaran seseorang

dapat  memperoleh  ilmu pengetahuan  tentang  materi  yang dipelajari.

Pembelajaran seni di sekolah merupakan mata pelajaran wajib dengan muatan

yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas siswa serta membantu siswa

menyalurkan bakat dan minatnya di bidang seni. Dalam dunia  pendidikan,  seni

juga memberikan  pengaruh  penting terhadap  perkembangan  mental maupun

fisik  peserta  didik.  Bahkan dengan  pendidikan  seni,  perilaku peserta  didik

dapat  terbentuk  ke arah yang  lebih  baik  karena   seni  dapat mengenalkan

nilai-nilai  dan  norma-norma yang  ada  dalam  masyarakat kepada peserta

didik.

Pada umumnya, pembelajaran seni di sekolah diterapkan dalam kegiatan

intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Berdasarkan Permendikbud Nomor 62 Tahun

2014, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan siswa

di luar jam belajar pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan

ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi,
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bakat, minat,  kepribadian, kerjasama dan kemandirian siswa. Pendapat ini searah

dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 C

ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Salah satu cabang seni yang terdapat pada pembelajaran seni di sekolah adalah

seni tari. Seni tari adalah gerak-gerak tubuh yang ritmis, seiring dengan musik

dan dilakukan dalam sebuah ruang, dengan tujuan mengekspresikan ide atau

emosi, melepaskan energi, atau hanya untuk kesenangan semata. Pembelajaran

seni tari di sekolah, baik itu pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler

merupakan kegiatan yang dapat membawa hal positif bagi siswa. Siswa akan

mampu berkreativitas dan mengembangkan minat dan bakatnya di bidang seni.

Serta siswa dilatih untuk lebih menghargai seni dan budaya daerah khususnya

seni tari.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 1 Krui merupakan salah satu jenjang

sekolah menengah kejuruan yang berada di kabupaten Pesisir Barat.

Pembelajaran seni tari di sekolah ini sudah terlaksana pada kegiatan

intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini cukup

diminati oleh siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Siswa yang

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini tidak hanya siswa perempuan, namun

terdapat beberapa siswa laki-laki. Berdasarkan wawancara yang dilakukan

kepada ibu Lisa Purnama, S.Pd, selaku guru ekstrakurikuler seni tari, jumlah

siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah 16 orang yang terdiri dari
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kelas X, XI, dan XII baik perempuan maupun laki-laki. Guru yang mengajar

esktrakurikuler tari merupakan lulusan dari pendidikan seni. Selain itu di sekolah

ini juga terdapat fasilitas pendukung kegiatan yaitu ruang kesenian yang

disediakan sekolah untuk siswa berkegiatan tari.

Metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar adalah metode demonstrasi.

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau

mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang

sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai penjelasan

lisan. Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran

akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan

baik dan sempurna. Juga siswa dapat mengamati dan memperhatikan apa yang

diperlihatkan selama pelajaran berlangsung (Djamarah dan Zain, 2014:90).

Dengan menggunakan metode demonstrasi guru memperagakan atau

mempraktikkan materi gerakan tari kepada siswa agar siswa dapat melihat secara

langsung gerakan yang diajarkan oleh guru. Hal ini juga dapat membantu

mengurangi kesalahan pemahaman siswa jika diajarkan secara verbal.

Salah satu tari yang diajarkan guru di sekolah ini adalah tari dibingi bakas. Tari

dibingi bakas merupakan tarian daerah Krui Pesisir Barat yang merupakan tari

tradisi masyarakat Lampung yang harus dilestarikan. Beberapa waktu

belakangan, tarian ini hampir punah dan tidak pernah terlihat dipentaskan

kembali di daerah Krui.  Salah satu cara untuk melestarikan tarian ini adalah

dengan mengajarkannya kembali kepada siswa. Tari dibingi bakas adalah bagian

dari serangkaian acara pernikahan adat Lampung di daerah Krui dimana salah

satu keturunan Suntan melakukan acara nayuh. Dalam nayuh ditampilkan
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berbagai macam acara salah satunya acara bujang gadis untuk mempererat

silaturahmi. Tari dibingi bakas ditampilkan oleh para bujang Krui pada saat

malam sebelum akad nikah dilaksanakan.

SMKN 1 Krui dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil lembar

kuisioner pernyataan yang disebar secara acak di beberapa sekolah di Pesisir

Barat dari berbagai tingkatan sekolah menunjukkan bahwa salah satu materi yang

diajarkan pada kegiatan ekstrakurikuler tari di SMKN 1 Krui adalah tari tradisi

daerah setempat. Sedangkan sekolah lain melaksanakan ekskrakurikuler tari

kreasi ataupun garapan baru. Berikut adalah tabel pernyataan dari beberapa

sekolah yang telah mengisi lembar kuisioner:

Tabel 1.1 Pernyataan Sekolah Berdasarkan Lembar Kuisioner

No. Nama Sekolah
Materi Tari Yang Diajarkan

Tradisi Kreasi Garapan
1. SD Negeri 1 Pasar Krui  

2. SD Negeri 3 Pasar Krui 

3. SD Negeri 1 Rawas 

4. SD Negeri 1 Kampung Jawa 

5. SMP Negeri 1 Pesisir Tengah  

6. SMP Negeri 2 Pesisir Tengah  

7. SMP Negeri 1 Pesisir Selatan  

8. SMP Negeri 3 Pesisir Selatan 

9. SMA Negeri 1 Pesisir Tengah 

10. SMK Negeri 1 Krui  

(Sumber: Lembar Kuisioner Yang Diedarkan 30 Januari 2018)
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Berdasarkan hasil lembar pernyataan kuisioner di atas menunjukan bahwa hanya

SMKN 1 Krui yang kegiatan ekstrakurikulernya terdapat tari tradisi dan 9

sekolah lainnya hanya tari kreasi dan tari garapan baru. Oleh sebab itu maka

dipilihlah SMKN 1 Krui sebagai tempat penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas diperoleh rumusan

masalah, yaitu bagaimana proses pembelajaran tari dibingi bakas menggunakan

metode demonstrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 1 Krui?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah

mendeskripsikan proses pembelajaran tari dibingi bakas menggunakan metode

demonstrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 1 Krui

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Bagi siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat merangsang kemandirian dan keaktifan

siswa dalam proses pembelajaran
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2. Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai metode

demonstrasi yang dilakukan guru kepada siswa untuk mengajak siswa berperan

aktif, menciptakan suasana senang dalam pembelajaran, meningkatkan kreativitas

siswa dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengajaran seni tari

3. Bagi Kepala Sekolah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan

mengenai penerapan metode pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar

seni tari

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi satu penafsiran terhadap masalah yang akan dipaparkan, maka

perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pembelajaran tari dibingi bakas menggunakan metode

demonstrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 1 Krui.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X, XI dan XII yang mengikuti

ekstrakurikuler tari di SMKN 1 Krui.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di ruang kesenian SMKN 1 Krui
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4. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Maret 2018 sampai minggu ke-2

bulan April 2018. Rincian kegiatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rincian Kegiatan Penelitian
No. Kinerja Waktu
1. Observasi Pendahuluan Minggu ke-4 November 2018

2. Pengajuan Judul Minggu ke-3 Desember 2018

3. Persetujuan Judul Minggu ke-1 Januari 2018

4. Persetujuan Pembimbing Minggu ke-2 dan ke-3 Januari 2018

5. Penyebaran Kuisioner Minggu ke-4 Januari 2018

6. Penggarapan Proposal Minggu ke-1 sampai ke-4 Februari 2018

7. Proses Bimbingan Minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2018

8. Seminar Proposal Minggu ke-2 Maret 2018

9. Penelitian Minggu ke-3 Maret 2018

10. Seminar Hasil Minggu ke-4 April 2018

11. Ujian Komprehensif Minggu ke-3 Mei 2018
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan penggunaan metode demonstrasi pada

kegiatan ekstrakurikuler sebelumnya sudah dilakukan oleh Merdiansyah Putra

dengan judul skripsi Pembelajaran Tari Sigeh Penguten Menggunakan Metode

Demonstrasi pada Ekstrakurikuler di SMP Negeri 5 Natar Lampung Selatan, dan

oleh Siti Mutiara Barokah dengan judul skripsi Pembelajaran Tari Halibambang

Menggunakan Metode Demonstrasi pada Kegiatan Ekstrakurikuler di SMP

Wiyatama Bandar Lampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah terletak pada jumlah siswa, dimana jumlah siswa yang diteliti

pada penelitian kali ini berjumlah 16 orang, jumlah yang cukup banyak untuk

kegiatan ekstrakurikuler pada umumnya. Selanjutnya tarian yang diajarkan

merupakan tari tradisional asli daerah Krui dan lokasi penelitian berada di salah

satu sekolah di daerah Krui.

Dalam ranah pendidikan formal, tarian ini belum pernah diteliti dan

dikembangkan baik di daerah Krui itu sendiri maupun di daerah lain. Kegiatan

ekstrakurikuler ini juga merupakan salah satu upaya pelestarian dan peremajaan

tari tradisional yang dilakukan oleh guru di sekolah. Berdasarkan hasil
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wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber, tarian ini sudah cukup lama

tidak terlihat keberadaan dan eksistensinya di daerah Krui.

2. 2 Teori Belajar

Teori belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori belajar

behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar

diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi

antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu

kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seseorang

bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan lingkungan (Siregar

dan Nara, 2014: 25).

Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam

hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil

interaksi antara stimulus dan respon. Penelitian ini menggunakan teori belajar

behavioristik menurut pandangan  Thorndike. Menurutnya belajar adalah proses

interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat

merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan atau hal-hal lain

yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang

dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat juga berupa pikiran,

perasaan, gerakan atau tindakan. Perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan

belajar itu dapat diamati atau yang tidak dapat diamati.

Dalam hal ini guru menerapkan metode demonstrasi dengan memberikan

stimulus berupa gerak tari dibingi bakas dan siswa akan memberi respon dengan

cara mengikuti dan mempraktikkan gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh guru.
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Hasil dari pembelajaran tari dibingi bakas akan dapat diamati dengan melakukan

tes, hal ini bertujuan untuk mengamati apakah siswa sudah melakukan belajar

seperti yang dijelaskan menurut teori belajar behavioristik.

2.3 Pembelajaran

Belajar adalah sebuah aktifitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

manusia. Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada

semua orang dan berlangsung seumur hidup. Dengan belajar manusia dapat

menambah ilmu pengetahuan demi menjawab tantangan zaman. Belajar adalah

usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar supaya mengetahui atau

dapat melakukan sesuatu (Hamdayama, 2016:28). Namun tidak semua perubahan

perilaku yang terjadi dapat dikatakan sebagai proses belajar. Seseorang baru

dapat dikatakan belajar apabila perubahan perilaku tersebut bersifat relatif

permanen, terjadi secara terus menerus, menuju ke arah positif, serta tidak

berlangsung sesaat. Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif menetap

dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang

bertujuan atau direncanakan (Siregar dan Nara, 2014:4).

Pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta

pelaksanaannya terkendali (Siregar dan Nara, 2014:12). Pembelajaran tari dibingi

bakas yang dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler tari di SMKN 1 Krui

merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara sengaja untuk membuat siswa

mengetahui dan menghargai budaya di lingkungan sekitarnya. Melalui kegiatan

ekstrakurikuler ini, selain untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, guru
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dan pihak sekolah juga ikut membantu mengarahkan siswa ke kegiatan yang

positif. Proses belajar yang dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler ini akan

membuat siswa paham dan menguasai tarian daerah Krui jika dilakukan secara

terus-menerus dan terencana. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari

pembelajaran adalah merupakan suatu usaha sadar dan disengaja, serta

pembelajaran harus mampu membuat siswa mau belajar.

2.4 Proses Pembelajaran

Guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan komponen yang

tidak bisa dipisahkan, antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang

saling menunjang agar hasil belajar peserta didik dapat tercapai secara optimal.

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi

antara guru dan peserta didik serta komunikasi timbal balik yang berlangsung

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar (Hamalik, 2012:57).

Dalam melaksanakan proses pembelajaran terdapat beberapa tahap yang harus

dilakukan. Langkah-langkah standar yang harus dipenuhi pada setiap proses

pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pendahuluan

a. Orientasi : Memusatkan perhatian siswa terhadap materi yang akan

dibelajarkan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menarik perhatian

peserta didik, memberikan ilustrasi , dan membangun semangat siswa

dalam pembelajaran.

b. Motivasi : Guru memberikan gambaran manfaat mengenai materi

yang akan dipelajari.
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c. Apresiasi : Memberikan gambaran awal pada siswa tentang materi

yang akan diajarkan.

d. Pemberian acuan : Biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan

dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian

materi pembelajaran secara garis besar.

2. Kegiatan inti

Berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui siswa untuk

mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skema masing-masing. Guru juga

harus mampu melaksanakan proses  pembelajaran dengan baik,

menguasai materi yang akan disampaikan, serta mengatur kegiatan belajar

mengajar. Langkah-langkah tersebut disusun sedemikian rupa agar siswa

menunjukkan perubahan perilaku sebagaimana dituangkan pada tujuan

pembelajaran.

3. Kegiatan penutup

a. Guru mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman atau

kesimpulan.

b. Guru memeriksa hasil belajar siswa. Dengan memberikan tes tertulis,

tes lisan, atau tes praktik. Meminta siswa untuk mengulang kembali

kesimpulan yang telah disusun dalam bentuk tanya jawab.

c. Memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran, dapat berupa kegiatan

di luar kelas, di rumah atau tugas sebagai bagian remedial atau

pengayaan.

Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak didukung

dengan komponen-komponen  dalam pembelajaran, karena antara proses
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pembelajaran dengan komponen pembelajaran saling berkaitan dan

membutuhkan. Komponen yang mempengaruhi suatu proses pembelajaran dalam

kegiatan belajar mengajar yaitu guru, peserta didik, materi pembelajaran, metode

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran (Sanjaya, 2013: 59).

2.5 Evaluasi Pembelajaran

Pada setiap aktivitas pembelajaran tentu perlu diadakan evaluasi. Hal ini penting

karena dengan evaluasi kita dapat mengetahui dan mengukur apakah tujuan

belajar yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Melalui evaluasi maka dapat

diketahui kemajuan-kemajuan belajar yang dialami oleh peseta didik serta dapat

merencanakan apa yang dapat dilakukan pada tahap berikutnya. Menurut Sumadi

dalam Ahmadi (2013:198) pengertian evaluasi adalah menekankan penggunaan

informasi yang diperoleh dengan pengukuran maupun dengan cara lain untuk

menentukan pendapat dan membuat keputusan-keputusan pendidikan.

Selanjutnya Ahmadi dan Supriyono (2013:200) menjelaskan terdapat beberapa

tujuan evaluasi, diantaranya:

1. Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam

mencapai tujuan yang diharapkan

2. Memungkinkan guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat

3. Menilai metode yang diajarkan

4. Merangsang kegiatan siswa

5. Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan
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6. Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan

dan bakat siswa yang bersangkutan

7. Memperbaiki mutu pelajaran dan metode belajar

Evaluasi dalam pembelajaran tari dibingi bakas pada kegiatan ekstrakurikuler di

SMKN 1 Krui diamati melalui pengamatan hasil praktik belajar siswa yang

dilakukan pada akhir pertemuan.

2.6 Metode Pembelajaran

Menurut Suyono dan Hariyanto (2012:19) metode pembelajaran adalah seluruh

perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran

termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode pembelajaran

dapat dianggap sebagai suatu prosedur atau proses yang teratur untuk melakukan

pembelajaran. Selanjutnya menurut Djamarah dalam Afandi dkk (2013:16)

metode pembelajaran adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode

diperlukan oleh guru agar penggunaannya bervariasi sesuai yang ingin dicapai

setelah pengajaran berakhir. Pendapat di atas, menunjukkan bahwa metode

berhubungan dengan cara yang memungkinkan peserta didik memperoleh

kemudahan dalam rangka mempelajari bahan ajar yang disampaikan oleh guru.

Menurut Rianto (2006:6) Ketepatgunaan dalam memilih metode sangat

berpeluang bagi terciptanya kondisi pembelajaran yang kondusif dan

menyenangkan sehingga kegiatan pembelajaran (instructional activities) dapat

berlangsung secara efektif dan efisien dalam memfasilitasi peserta didik untuk

meraih hasil belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian
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metode merupakan suatu komponen yang sangat menentukan terciptanya kondisi

selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran.

2.7.  Metode Demonstrasi

2.7.1. Pengertian Metode Demonstrasi

Dalam proses pembelajaran, guru tentu harus memiliki cara atau metode yang

dapat digunakan untuk menyampaikan materinya kepada siswa. Pemilihan

metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Untuk menunjang proses pembelajaran, ada banyak metode yang dapat dipilih

untuk dipergunakan. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode

demonstrasi.

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau

mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang

sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai penjelasan

lisan. Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran

akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan

baik dan sempurna, serta siswa dapat mengamati dan memperhatikan apa yang

diperlihatkan selama pelajaran berlangsung (Djamarah dan Zain, 2014:90).

Guru memilih menggunakan metode demonstrasi ini karena dalam mempelajari

gerak tari akan lebih mudah jika guru mempraktikkan langsung kepada siswanya.

Sehingga siswa pun dapat langsung mencoba menggerakkan materi yang sedang

diajarkan. Siswa juga dapat langsung mengajukan pertanyaan ataupun keluhan

jika dirasa ada beberapa gerakan yang sulit dipahami dan digerakkan.
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Penggunaan metode demonstrasi ini juga  dipilih guru untuk mengurangi

kemungkinan siswa mendapat pemahaman yang berbeda-beda jika materi tarian

tersebut disampaikan secara verbal atau lisan.

2.7.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode Demonstrasi

Menurut Djamarah dan Zain (2014:91) Terdapat beberapa kelebihan dan

kekurangan metode demonstrasi, yaitu:

Kelebihan Metode Demonstrasi

1. Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, sehingga

menghindari verbalisme (pemahaman secara kata-kata atau kalimat)

2. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari

3. Proses pengajaran lebih menarik

4. Siswa dirangsang untuk aktif memahami, menyesuaikan antara teori dengan

kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri

Kekurangan Metode Demonstrasi

1. Metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa

ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif

2. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu

tersedia dengan baik
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3. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping

memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin terpaksa mengambil

waktu atau jam pelajaran lain

2.7.3. Tahap-tahap Pelaksanaan Metode Demonstrasi

Analia (2010:35) menjelaskan metode demonstrasi bisa dilakukan pada

pembelajaran dengan mengikuti tahap-tahap berikut ini :

1. Mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran

2. Memberikan penjelasan tentang topik yang akan didemonstrasikan

3. Pelaksanaan demonstrasi bersamaan dengan perhatian dan peniruan dari

siswa

4. Penguatan (diskusi, tanya jawab atau latihan) terhadap hasil demonstrasi

5. Kesimpulan

2.8 Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler saat ini sudah sangat banyak diminati oleh siswa di

setiap jenjang sekolah. Karena siswa diajak untuk mampu mempelajari bidang

yang mereka sukai dengan suasana belajar yang menyenangkan dan santai.

Suasana yang menyenangkan tersebut tadi mampu membuat siswa untuk

mengembangkan bakat dan kreatifitas mereka sebaik mungkin. Arikunto dalam

Suryosubroto (2009: 286) mengatakan yang dimaksud kegiatan ekstrakurikuler

adalah kegiatan tambahan di luar struktur program yang pada umumnya

merupakan kegiatan pilihan.
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Kegiatan ekstrakurikuler juga mampu merilekskan pikiran siswa setelah seharian

menerima pelajaran di sekolah. Setiap sekolah memiliki kegiatan ekstrakurikuler

yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Namun mayoritas setiap sekolah pasti

memiliki kegiatan ekstrakurikuler baik itu di bidang seni dan olahraga, meskipun

hanya 1 cabang di masing-masing bidang.

Saat ini sudah banyak kita temukan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan

di sekolah, salah satunya adalah ekstrakurikuler tari. Kegiatan ekstrakurikuler tari

cukup banyak diminati siswa laki-laki maupun perempuan di setiap sekolah.

Salah satu sekolah yang mempunyai ekstrakurikuler tari adalah SMKN 1 Krui.

Kegiatan ini rutin dilaksanakan dua kali dalam seminggu diikuti oleh 16 orang

siswa kelas X, XI, dan XII baik laki-laki maupun perempuan. Sekolah pun

memfasilitasi ruang khusus yang selalu dipakai siswa untuk berlatih tari baik itu

pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

2.9 Seni Tari

Terdapat banyak pengertian seni tari yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Salah

satunya terdapat dalam buku yang ditulis oleh Hidajat (2008). Berikut adalah

beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

1. Soedarsono

Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak

ritmis yang indah
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2. Soerjodiningrat

Tari adalah bergeraknya seluruh anggota badan, diiringi bunyi gamelan,

ditata berdasarkan irama lagu pengiring, menyatunya simbolisasi dengan

maksud sebuah tarian

3. Louis Ellfedt

Tari adalah sebuah ungkapan, sebuah pernyataan, sebuah ekspresi dalam

gerak dan memuat komentar-komentar terhadap realitas yang tetap

bertahan dibenak penonton setelah pertunjukan selesai

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tari adalah sebuah

ungkapan perasaan atau ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak

yang berestetika yang akan menyatu secara kompleks dengan penataan iringan

musik yang akan meninggalkan kesan tertentu kepada penikmatnya. Seperti

halnya tari dibingi bakas ini yang merupakan ekspresi atau ungkapan perasaan si

pembuat tarian yang menyatu dan harmonis dengan iringan alat musik.

2.10 Tari Dibingi Bakas

2.10.1 Sejarah Tari Dibingi Bakas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Hamid Yusuf

seorang warga Penengahan No.50 Dusun III/Pekon Iskandariah Krui berusia 76

tahun sebagai narasumber, tarian ini sudah cukup lama berkembang dan dikenal

oleh masyarakat. Menurut pernyataan beliau, tarian ini sudah ada jauh sejak

orangtua narasumber masih berusia muda. Dimana tarian ini pun diajarkan secara

turun temurun dari satu generasi ke generasi lain.
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Tari dibingi bakas adalah bagian dari serangkaian acara pernikahan adat

Lampung di daerah Krui dimana salah satu keturunan Suntan melakukan acara

nayuh. Dalam nayuh ditampilkan berbagai macam acara salah satunya acara

bujang gadis untuk mempererat silaturahmi. Nama dibingi bakas diambil dari

dua kata yaitu dibingi yang berarti malam dan bakas yang berarti laki-laki

Sebenarnya tarian ini dibawakan dengan dua versi yaitu oleh laki-laki dan

perempuan. Namun yang dibahas dalam penelitian ini adalah tarian yang

dibawakan oleh laki-laki atau masyarakat sering menyebutnya tari dibingi bakas..

Tari dibingi bakas ditampilkan para bujang pada saat malam sebelum akad nikah

dilaksanakan. Tidak jelas siapa orang yang menciptakan tarian ini pertama

kalinya. Sebab tarian ini sudah sangat lama berkembang dan diciptakan.

Pada zaman dahulunya pun masyarakat sangat jarang melihat tarian ini.

Dikarenakan tarian ini hanya khusus ditampilkan di acara nayuh atau pernikahan

adat. Acara nayuh tidak dapat dilaksanakan secara sembarang, ada beberapa

syarat yang harus dilakukan untuk serangkaian acara yang utuh. Diantaranya

adalah tuan rumah atau si pemilik acara harus memotong satu sampai dua ekor

hewan berkaki empat seperti kerbau atau sapi. Jika beberapa syarat tersebut ada

yang kurang maka acara nayuh tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, pada

zaman dahulunya acara ini dilakukan secara mewah, besar-besaran, serta tidak

sembarang orang dapat melaksanakan. Karena banyaknya syarat dan ketentuan

yang harus dilaksanakan, serta tari dibingi bakas hanya ditampilkan pada acara

nayuh saja maka tidak banyak orang yang mengenal tarian ini.

Menurut bapak Hamid Yusuf, sudah sangat lama tarian ini tidak pernah lagi

dipentaskan. Terakhir kali narasumber melihat sekitar 20 tahun yang lalu. Hal ini
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juga didasari oleh tidak pernah lagi diadakannya acara nayuh. Karena saat ini

masyarakat sudah melaksanakan acara pernikahan secara modern. Walaupun

dilakukan secara adat, biaya yang dikeluarkan tidak lagi sebanyak acara nayuh.

Dalam artian tidak perlu lagi memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang telah

disebutkan di atas.

Oleh karena sudah sangat lama masyarakat tidak pernah lagi melakukan

pernikahan secara adat, maka berbanding lurus pula dengan keberadaan tari

dibingi bakas ini. Meskipun ada beberapa usaha yang dilakukan oleh beberapa

orang yang memiliki kesadaran untuk melestarikan adat namun itu hanya

sebagian kecil. Seperti bapak Khoirul warga Penengahan No.62 Dusun III/Pekon

Iskandariah Krui yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai seorang yang

melatih tari dibingi bakas di pekonnya. Dahulunya bapak Hamid Yusuf adalah

seorang penari tari dibingi bakas. Beliau adalah satu-satunya penari yang masih

hidup dan dapat dijadikan sebagai narasumber.

Pada saat wawancara dan observasi bapak Hamid Yusuf masih mengingat

seluruh gerakan tari dibingi bakas dan memperagakannya. Namun dikarenakan

usia yang sudah tidak muda lagi, maka narasumber tidak dapat menunjukkan

posisi gerakan dan bentuk tubuh yang secara utuh. Untuk itu narasumber

meminta bantuan bapak Khoirul untuk menunjukkan gerakan-gerakan tari dibingi

bakas berikut dengan nama dari masing-masing gerakan.

Selanjutnya bapak Hamid Yusuf mengatakan, selain dikarenakan acara yang

tidak sembarang dilaksanakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hampir

punahnya tarian ini. Diantaranya adalah tidak diadakannya perkumpulan resmi
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yang dilakukan secara rutin untuk mempelajari tarian ini. Pernah beberapa waktu

lalu terdapat wacana dari masyarakat pekon untuk membentuk sebuah sanggar

yang dikhususkan kepada generasi muda untuk mempelajari tari-tarian tradisi

yang hampir punah tersebut. Namun selain karena kurangnya kesadaran dan

animo masyarakat, sumber mata pencaharian warga yang kebanyakan berkebun

atau menggarap sawah sehari-harinya pun menjadi kendala terhambatnya

berbagai usaha pelestarian tersebut. Sehingga warga tidak punya cukup waktu

untuk berkumpul dan berlatih tari dibingi bakas ini. Namun untuk kebutuhan

tertentu seperti penelitian yang sedang dilakukan ini, warga akan dengan senang

hati menyambut serta membagikan ilmunya kepada orang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tari dibingi bakas ini

merupakan tari tradisonal kerakyatan. Tari tradisional kerakyatan adalah tari yang

tumbuh secara turun-temurun dalam lingkungan masyarakat etnis, atau

berkembang dalam rakyat (Hidajat, 2008:25). Tarian ini dibawakan oleh laki-

laki secara berpasangan, biasanya berjumlah 2 sampai 4 orang yang saling

berhadapan selama tarian berlangsung. Berdasarkan bentuk penyajiannya, tari

dibingi bakas tergolong ke dalam tari duet. Tari duet adalah tari yang disajikan

oleh dua orang penari secara interaktif. Tari duet dapat ditampilkan oleh penari

wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, atau laki-laki dengan wanita.

Pada intinya tari duet menampakkan sebuah interaksi, akibatnya jenis tari duet

sering kali menggambarkan sebuah jalinan yang kuat antara penari yang satu

dengan penari yang lain (Hidajat, 2008:28)

Tidak ada dokumentasi yang dimiliki untuk mendukung keberadaan tari dibingi

bakas ini, baik berupa buku atau catatan sejarah, foto, maupun video, mengingat
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sudah sangat lamanya tarian ini ditampilkan. Dahulunya di daerah Krui masih

sangat sulit ditemukan alat pendokumentasian seperti kamera atau alat perekam

lain.

2.10.2 Ragam Gerak Tari Dibingi Bakas

Gerak adalah sebagai ekspresi dari semua pengalaman emosional yang

dieskpresikan lewat medium yang tidak rasional, yakni gerakan seluruh atau

sebagian anggota tubuh yang dipercantik dan diperhalus. Gerak di dalam tari

adalah bahasa yang dibentuk menjadi pola-pola gerak dari seorang penari (Hadi,

2007:25). Tari dibingi bakas memiliki beberapa ragam gerak, diantaranya:

Tabel 2.1 Ragam Gerak

No Nama Gerakan Uraian Gerak Gambar
1. Hormat Empat

Penjuru
Posisi badan duduk
seperti posisi jongkok
namun kedua telapak
kaki dijinjitkan.
Tangan dirapatkan
sejajar dada dengan
posisi ketiak sedikit
dibuka. Gerakan
dilakukan ke empat
arah atau empat
penjuru yaitu ke arah
depan, samping kanan,
belakang, dan samping
kiri
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2. Langkah Tiga Posisi badan berdiri
dengan satu kaki
sementara kaki yang
lain di angkat selurus
dengan paha. Badan
sedikit membungkuk
ke depan. Posisi salah
satu tangan ditekuk
sejajar bahu dan tangan
yang lain diluruskan ke
bawah. Lalu telapak
tangan digerakkan
berayun berhadapan
sambil badan bergeser
arah ke samping  kanan
dan kiri. Gerakkan
dilakukan dengan 3x
pengulangan yaitu 2x
ke arah kanan dan 1x
ke arah kiri
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3. Asisor
(Kanan/Kiri)

Posisi badan berdiri
sedikit mendak dengan
salah satu kaki
dijinjitkan. Salah satu
tangan direntangkan
kedepan sejajar bahu
dengan posisi jari
ngeruji dan tangan
yang lain ditekuk di
samping badan sejajar
pinggang dengan posisi
jari ngeruji. Gerakan
dilakukan dengan
bergeser ke kanan atau
ke kiri sesuai hitungan
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4. Caruk
(Kanan/Kiri)

Posisi badan duduk
seperti jongkok dengan
salah satu kaki dilipat
dan telapak kaki
dijinjitkan sedangkan
telapak kaki yang lain
menapak di tanah.
Salah satu tangan
ditekuk sejajar dada
dengan posisi jari
ngeruji menghadap
atas dan tangan yang
lain ditekuk sejajar
paha posisi jari ngeruji
menghadap bawah.
Gerakan dilakukan
dengan cara
mengayunkan kedua
tangan ke kanan dan ke
kiri. Posisi badan pun
ikut berayun dari
berdiri hingga duduk

5. Peralihan Posisi badan berdiri
sedikit mendak dengan
salah satu kaki
dijinjitkan. Kedua
tangan direntangkan
kedepan sejajar bahu
dengan posisi jari
ngeruji menghadap
atas. Gerakan
dilakukan dengan cara
berjalan kedepan
berhadapan dengan
pasangan menari lalu
mundur kembali
beberapa langkah
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6. Sesayak
(Kanan/Kiri)

Posisi badan sedikit
serong ke arah kanan
atau kiri dengan berdiri
sedikit mendak dan
salah satu kaki
dijinjitkan. Posisi salah
satu tangan
direntangkan keatas
melebihi tinggi kepala
dengan posisi jari
ngeruji dan tangan
yang lain direntangkan
sejajar bahu dengan
posisi jari ngeruji.
Kepala menghadap
arah posisi tangan yang
lebih tinggi. Gerakan
dilakukan dengan cara
berputar 360 derajat
sambil telapak tangan
digerakkan naik turun
dan diulangi ke arah
berlawanan.

(Foto, Thantia Oczalina : 2018)

2.10.3 Busana Tari Dibingi Bakas

Tari dibingi bakas memiliki busana khusus yang selalu dipakai penari setiap

mereka menari. Busana yang dipakai adalah sesuai dengan tradisi dan telah

menjadi ketetapan untuk laki-laki di masyarakat Krui. Setiap kostum mempunyai

desain sendiri-sendiri menurut tradisi (kelaziman) atau ketetapan (dasar pilihan)

desainernya (Hidajat, 2008:77).



28

Tabel 2.2 Busana Tari

No. Nama Busana Gambar
1. Kopiah Halom

Kopiah digunakan
sebagai aksesoris kepala
yang dipakai oleh penari
pria. Terbuat dari bahan
bludru berwarna hitam.

2. Kemija Handak Culuk
Kejung

Kemeja putih lengan
panjang dan berkerah
dipakai oleh penari pria
sebagai atasan

3. Jas

Jas dipakai oleh penari
pria sebagai atasan dan
penutup kemeja putih
lengan panjang. Biasanya
jas yang digunakan
berwarna gelap

4. Injang Gantung

Injang gantung adalah
kain sarung yang
dipakaikan setengah tiang
atau hanya sepanjang
batas lutut kaki sebagai
bawahan dan penutup
celana
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5. Celana Kejung

Celana panjang dipakai
penari pria sebagai
bawahan. Biasanya
celana yang digunakan
berwarna gelap.

(Foto, Thantia Oczalina: 2018)

Tampak Depan Tampak Belakang
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Tampak Samping

Gambar 2.1 Busana tari dibingi bakas (Foto, Thantia Oczalina : 2018)

2.10.4 Musik Pengiring Tari Dibingi Bakas

Musik pengiring tari dibingi bakas hanya terdiri dari 3 buah alat musik saja.

Masyarakat setempat menyebutnya dengan canang, rebana, dan gong.

Berdasarkan hasil wawancara, ketiga alat musik ini sampai sekarang masih

disimpan di rumah adat. Tabuhan yang dipakai merupakan tabuhan khusus

dibawakan hanya untuk tari dibingi bakas namun tidak ada nama khusus untuk

tabuhan ini.
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Tabel 2.3 Musik Pengiring

No. Nama
Instrumen

Keterangan Gambar

1. Canang Merupakan alat
musik pengiring
sebagai penentu
melodi utama
atau tabuhan
utama dalam
tarian. Terbuat
dari besi yang
bagian
pencunya
menggunakan
kuningan yang
dibentuk
sedemikian
rupa sehingga
menimbulkan
nada. Cara
memainkannya
adalah dipukul.

2. Rebana Merupakan alat
musik pengiring
sebagai
penghias dan
pemanis alunan
tabuhan dalam
tarian. Terbuat
dari kulit
kambing yang
dikeringkan dan
dibentuk
sedemikian
rupa. Cara
memainkannya
adalah
ditepukkan.
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3. Gong Merupakan alat
musik yang
berfungsi
sebagai penentu
irama dasar dan
penentu tempo
tabuhan dalam
tarian. Terbuat
dari besi yang
bagian
pencunya
menggunakan
kuningan yang
dibuat
sedemikian
rupa sehingga
menimbulkan
nada. Cara
memainkannya
adalah dipukul.

(Foto, Thantia Oczalina : 2018)

Gambar 2.2 Seperangkat alat musik tari dibingi bakas (Foto, Thantia Oczalina :

2018)
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2.10.5 Pola Lantai Tari Dibingi Bakas

2.4 Pola Lantai

No. Pola Lantai Keterangan

1.

2.

3.

Masing-masing penari saling
berhadapan satu sama lain
sepanjang menari dengan
gerakan Hormat Empat
Penjuru, Langkah Tiga,

Asisor, dan Caruk. Pada saat
gerakan Peralihan posisi
penari saling berdekatan

dengan cara berjalan maju ke
depan sambil merentangkan
tangan ke depan dan telapak
tangan bersentuhan dengan
lawan. Dilanjutkan dengan

gerakan Sesayak yang
sebelumnya penari

mengambil langkah mundur
dan kembali saling berjauhan

namun tetap berhadapan

(Sumber: Pemikiran Pribadi)
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah suatu rencana tentang bagaimana mengumpulkan dan mengolah data 

agar penelitian yang diharapkan dapat tercapai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif,  penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dari suatu 

individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan yang dikaji 

secara utuh (Bogdan dan Taylor dalam Sujarweni, 2014:6). Penelitian kualitatif juga disebut 

sebagai penelitian yang partisipatif, dimana desain penelitiannya fleksibel atau dapat berubah  

menyesuaikan dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Bogdan dan 

Taylor, 2014:26). 

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tari dibingi bakas di 

SMKN 1 Krui berdasarkan data-data yang dikumpulkan selama penelitian.  Data-data 

tersebut dikumpulkan melalui kuisioner, observasi, pengamatan, wawancara dan 

dokumentasi, data-data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis.  Proses analisis data 

berlangsung dari mulai observasi pendahuluan  dan akan berlangsung terus menerus sampai 

penulisan hasil penelitian. Proses analisis data pada saat observasi pendahuluan di SMKN 1 

Krui guna untuk mencari dan  menyimpulkan suatu permasalahan yang akan menjadi fokus 

penelitian.  
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Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pembelajaran tari dibingi bakas menggunakan 

metode demonstrasi dengan jumlah siswa sebanyak 16 orang.  

Proses analisis data selanjutnya adalah saat memasuki penelitian di lapangan yakni di SMKN 

1 Krui untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Data-data yang telah terkumpul 

kemudian akan direduksi guna untuk merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok 

agar mempermudah saat melakukan penyajian data dan pada saat proses penelitian 

berikutnya. Setelah proses reduksi maka data-data tersebut akan disajikan, disimpulkan dan 

dilaporkan dalam bentuk narasi serta argumentasi untuk mendiskripsikan apa yang terjadi 

saat proses pembelajaran berlangsung 

 

3.2.      Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Person (orang) : Guru pembimbing ekstrakurikuler dan 16 siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler 

2. Place (tempat) : SMKN 1 Krui 

3. Paper (kertas) : Absen siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, lembar nama 

siswa dan  lembar pengamatan penelitian. 

(Sumber : Arikunto, 2013:172) 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan atau 

informasi yang benar dan dapat dipercaya. Tujuan pengumpulan data untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah kuisioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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3.3.1. Kuisioner  

Sebelum menentukan tempat penelitian, telah dilakukan penyebaran kuisioner ke beberapa 

sekolah secara acak dari berbagai jenjang. Kuisioner adalah suatu alat pengumpul informasi 

dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula 

oleh narasumber (Margono, 2010:167). Terdapat 10 sekolah yang telah mengisi lembar 

kuisioner, diantaranya 4 sekolah jenjang SD/MI sederajat, 4 sekolah jenjang SMP/MTs 

sederajat, dan 2 sekolah jenjang SMA/MA sederajat.  

Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner berstruktur. Kuisioner ini disebut juga kuisioner 

tertutup, berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah alternatif jawaban yang 

disediakan. Narasumber dalam menjawab terikat pada sejumlah kemungkinan jawaban yang 

sudah disediakan (Margono, 2010:168). Terdapat 8 pertanyaan yang diajukan di dalam 

lembar kuisioner dengan alternatif jawaban yang telah disediakan. Salah satu pertanyaan 

yang diajukan adalah tarian apa yang diajarkan pada kegiataan ekstrakurikuler tari di sekolah 

tersebut. Dari ke-10 sekolah tersebut hanya 1 sekolah yang menyatakan bahwa tarian yang 

diajarkan pada kegiatan ekstrakurikuler adalah tari tradisi. Sedangkan sekolah yang lain 

menyatakan tarian yang diajarkan adalah tari kreasi Lampung dan tari garapan baru daerah 

Lampung. Berdasarkan hasil kuisioner inilah SMKN 1 Krui dipilih sebagai tempat penelitian. 

   

3.3.2. Observasi 

Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah dan memperoleh 

data permasalahan yang akan diteliti. Observasi dilakukan pada saat observasi pendahuluan 

atau pra-lapangan serta observasi pada saat di lapangan. Observasi pendahuluan dilakukan 

pada saat ekstrakurikuler berlangsung guna untuk mengamati proses belajar mengajar 

ekstrakurikuler tari di SMKN 1  Krui  berlangsung dan mengumpulkan data-data tentang 
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kegiatan ekstrakurikuler tari melalui catatan lapangan untuk mengamati aktivitas guru 

pembimbing ekstrakurikuler dan aktivitas siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

Menurut Faisal dalam Sugiyono (2016:226) pengumpulan data menggunakan observasi 

terbagi menjadi tiga macam yaitu observasi partisipatif (participant observation), observasi 

terus terang dan tersamar (overt observation and covert observation) dan observasi tak 

berstruktur (unstructured observation). Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah 

observasi tak berstruktur. Observasi tak berstruktur adalah observasi yang dipersiapkan 

secara sistematis mengenai apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan 

bebas. 

 

3.3.3. Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dalam wawancara adalah 

kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi 

(Margono, 2010:165).  Esterberg dalam Sugiyono (2016:232) mengemukakan bahwa ada tiga 

macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur.  

Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur dimana pewawancara sudah 

menyiapkan beberapa pertanyaan yang menjadi garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan namun dari beberapa pertanyaan tersebut akan dikembangkan lagi sesuai dengan 

kondisi narasumber. 

Wawancara dilakukan kepada guru ekstrakurikuler pada saat observasi pendahuluan. Alat 

yang digunakan saat wawancara berupa handphone untuk merekam wawancara, lembar 

pedoman wawancara serta lembar catatan yang digunakan untuk mencatat jawaban dari 

narasumber.  Berikut ini adalah contoh beberapa garis-garis besar pertanyaan yang diajukan 

kepada guru ekstrakurikuler pada saat observasi pendahuluan. 
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Tabel 3.1. Pedoman Wawancara Observasi Pendahuluan 

No Pertanyaan Yang di Ajukan 

1 Apakah di sekolah anda terdapat kegiatan esktrakurikuler tari ? 

2 Seberapa sering ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan ? 

3 Tari apa saja yang dibelajarkan dalam kegiatan ekstrakurikuler ? 

4 Berapa jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ? 

5 Metode apa yang anda gunakan dalam pembelajaran ? 

6 Apakah ada ruangan khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler tari ? 

 

Tabel pedoman wawancara tersebut merupakan beberapa garis besar pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan. Sesuai dengan jenisnya yaitu wawancara semiterstruktur, dalam penerapannya 

dari beberapa pedoman tersebut akan dikembangkan lagi guna untuk mengetahui informasi 

yang lebih mendalam. 

 

3.3.4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:240). 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto atau gambar, video, daftar nama siswa dan 

daftar hadir siswa. Foto dan video diambil menggunakan media elektronik berupa handphone 

pada saat kegiatan pembelajaran tari dibingi bakas berlangsung.  Dari hasil foto dan video 

tersebut akan digunakan untuk menarasikan kejadian atau peristiwa apa saja yang terjadi saat 

proses pembelajaran tari dibingi bakas berlangsung, daftar nama siswa dan daftar hadir siswa 

digunakan untuk membantu dalam mengamati siswa pada proses pembelajaran. 
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3.4. Tes 

Tes adalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada seseorang dengan 

maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka 

(Margono, 2010: 170).  Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan dan 

keterampilan peserta didik sampai sejauh mana peserta didik melakukan proses pembelajaran 

di ekstrakurikuler tari. Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan hasil praktik 

siswa, lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan lembar pengamatan aktivitas guru.  

Lembar pengamatan hasil praktik siswa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2. Instrumen Pengamatan Hasil Praktik Menari Tari Dibingi Bakas 

No. Aspek Deskriptor Kriteria Inisial 

1 Penguasaan 

Ragam Gerak 

a. Siswa mampu 

memperagakan 5-6 ragam 

gerak tari dibingi bakas 

Baik sekali 

 

b. Siswa mampu 

memperagakan 4 ragam 

gerak tari dibingi bakas 

Baik 

 

c. Siswa mampu 

memperagakan 3 ragam 

gerak tari dibingi bakas  

Cukup 

 

d. Siswa mampu 

memperagakan 2 ragam 

gerak tari dibingi bakas 

Kurang 

 

e. Siswa mampu 

memperagakan 1 ragam 

gerak tari dibingi bakas 

Gagal 

 

2 Ketepatan Gerak 

dengan Musik 

a. Siswa memperagakan 

ragam gerak tari dibingi 

bakas dengan tempo dan 

irama yang tepat. 

Baik sekali 

 

b. Siswa memperagakan 

ragam gerak tari dibingi 

bakas dengan 1-2 kali 

terlambat atau 

mendahului tempo dan 

irama. 

Baik 

 

c. Siswa memperagakan 

ragam gerak tari dibingi 

bakas dengan 3-4 kali 

terlambat atau 

Cukup 

 



40 
 

mendahului tempo dan 

irama. 

d. Siswa memperagakan 

ragam gerak tari dibingi 

bakas dengan 5-6 kali 

terlambat atau 

mendahului tempo dan 

irama. 

Kurang 

 

e. Siswa memperagakan 

ragam gerak tari dibingi 

bakas dengan 7-8 kali 

terlambat atau 

mendahului tempo dan 

irama. 

Gagal 

 

3 Ekspresi Saat 

Menari  

a. Siswa memperagakan 

ragam gerak tari dibingi 

bakas dengan dengan 

ekspresi senyum. 

Baik sekali 

 

b. Siswa memperagakan 

ragam gerak tari dibingi 

bakas dengan ekspresi 

wajah kurang senyum. 

Baik 

 

c. Siswa memperagakan 

ragam gerak tari dibingi 

bakas dengan ekspresi 

wajah datar. 

Cukup 

 

d. Siswa memperagakan 

ragam gerak tari dibingi 

bakas dengan ekspresi 

wajah bingung 

Kurang 

 

e. Siswa memperagakan 

ragam gerak tari dibingi 

bakas dengan ekspresi 

wajah bingung dan tidak 

senyum. 

Gagal 

 

(Dimodifikasi dari Hidayat, 2004: 27) 

Hasil belajar tari dibingi bakas siswa diukur berdasarkan lembar pengamatan tes praktik pada 

tabel di atas. Karena pada kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 1 Krui ini, guru hanya 

mengamati proses belajar menari tari dibingi bakas tanpa melihat bagaimana hasilnya. 

Indikator yang diamati diantaranya penguasaan ragam gerak, ketepatan gerak dengan musik, 

dan ekspresi saat menari. 



41 
 

Kemudian terdapat lembar pengamatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tari 

dibingi bakas  dengan berpedoman pada tabel berikut: 

Tabel 3.4. Pengamatan Aktivitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran Tari Dibingi Bakas 

Menggunakan Metode Demonstrasi 

No Aspek Indikator Penilaian Inisial 

1 
Kegiatan Visual Memperhatikan guru saat 

menerangkan materi pembelajaran. 

 

2 Kegiatan Lisan Mengajukan pertanyaan kepada guru  

3 
Kegiatan 

Mendengarkan 

Mendengarkan penyajian materi 

yang diberikan guru 

 

4 

 

 

Kegiatan Metrik 

Mengikuti gerakan tari yang 

didemonstrasikan guru 

 

Mencoba mempraktekkan sendiri 

gerakan tari yang telah diajarkan. 

 

5 
Kegiatan Mental Mengingat ragam-ragam gerak yang 

telah diberikan guru 

 

6 
Kegiatan 

Emosional 

Berani dan tidak ragu saat diuji oleh 

guru 

 

(Dimodifikasi dari Hamalik, 2012: 90) 

Instrumen pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui bagaimana proses belajar 

siswa selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Pada kolom inisial diisi dengan inisial 

nama siswa yang sesuai dengan indikator penilaian pada saat proses kegiatan pembelajaran 

tari dibingi bakas berlangsung yang dilakukan dari pertemuan pertama sampai seluruh 

pertemuan selesai. Kemudian terdapat lembar pengamatan aktivitas guru yang diamati oleh 

peneliti dengan berpedoman pada tabel berikut:  

Tabel 3.5 Pengamatan Aktivitas Guru Dalam Proses Pembelajaran Tari Dibingi Bakas 

Menggunakan Metode Demonstrasi 

No. Instrumen Kegiatan Guru P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Ds

t 

1 

Kemampuan  Membuka Pelajaran        

a. Menarik perhatian peserta didik        

b. Memberikan motivasi awal        

c. Memberikan apresiasi (kaitan materi 

yang sebelumnya dengan materi yang 

akan disampaikan) 
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d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan diberikan 

       

e. Memberikan acuan bahan belajar 

yang akan diberikan 

       

2 

Sikap Guru Dalam Proses 

Pembelajaran 

       

a. Kejelasan artikulasi suara        

b. Variasi gerakan badan tidak 

mengganggu perhatian peserta didik 

       

c. Antusiasme dalam pembelajaran        

d. Mobilitas posisi mengajar        

3 

Penguasaan Materi Pelajaran        

a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan 

langkah-langkah yang direncanakan 

       

b. Kejelasan dalam menjelaskan bahan 

belajar 

       

c. Kejelasan dalam memberikan contoh        

d. Memiliki wawasan yang luas dalam 

menyampaikan bahan belajar 

       

4 

Kegiatan Belajar Mengajar        

a. Kessesuaian metode dengan bahan 

yang diajarkan 

       

b. Penyajian bahan belajar sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan 

       

c. Memilikiketerampilan dalam 

menanggapi dan merespon pertanyaan 

peserta didik 

       

d. Ketepatan dalam menggunakan 

alokasi waktu yang disediakan 

       

5 

Kemampuan Menutup Kegiatan 

Pembelajaran 

       

a. Meninjau kembali materi yang telah 

diberikan 

       

b. Memberi kesempatan untuk bertanya 

dan menjawab pertanyaan 

       

c. Memberi kesimpulan kegiatan 

pembelajaran 

       

(Dimodifikasi dari Rusman, 2014:99) 

Keterangan :  

P1 = Pertemuan pertama  P4 = Pertemuan empat 

P2 = Pertemuan kedua  P5 = Pertemuan kelima 

P3 = Pertemuan ketiga  P6 = Pertemuan keenam 
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Instrumen ini digunakan untuk mengamati aktivitas yang dilakukan guru pada saat proses 

pembelajaran ekstrakurikuler tari berlangsung tiap pertemuan. Apabila telah dilakukan maka 

kolom-kolom ini akan diberi check list sebagai penanda. Dalam hal ini jumlah pertemuan 

belum dapat dipastikan karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hasil akhir 

proses pembelajaran tari dibingi bakas dari seluruh pertemuan. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016: 

244). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Dalam mereduksi data, penelitian ini merangkum, melihat hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi merupakan data hasil 

observasi pendahuluan dan data penelitian saat dilapangan. Pada observasi 

pendahuluan data yang direduksi merupakan data yang akan menjadi fokus penelitian. 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan hasil belajar siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler tari dibingi bakas. Saat penelitian di lapangan data yang 

direduksi adalah data yang diperoleh melalui pengamatan pada saat proses 

pembelajaran tari dibingi bakas. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran lebih jelas, sehingga dapat membantu untuk melanjutkan analisis ke tahap 

selanjutnya. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. data-data 

hasil reduksi yang disajikan dalam bentuk uraian singkat dan tabel. Data yang 
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disajikan penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari proses pembelajaran tari dibingi 

bakas berdasarkan lembar pengamatan proses aktivitas  siswa dan guru menggunakan 

metode demonstrasi serta data yang diperoleh dari hasil tes praktik dalam 

pembelajaran tari dibingi bakas pada ekstrakurikuler di SMKN 1 Krui  

3. Kesimpulan 

Tahap terakhir pada analisis data adalah penarikan simpulan atau verifikasi. Penarikan 

kesimpulan dilakukan secara terus menerus pada setiap pertemuan. Guna untuk 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran tari dibingi bakas dan penemuan-penemuan 

baru yang ditemukan saat proses pembelajaran tari dibingi bakas. Pada akhir 

penelitian data-data yang diperoleh selama penelitian disimpulkan sebagai hasil 

penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. 
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan metode demonstrasi pada

pembelajaran tari dibingi bakas diperoleh simpulan bahwa penggunaan metode demonstrasi pada

proses pembelajaran tari dibingi bakas pada kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 1 Krui ini sudah

dilakukan guru dengan baik. Terlihat dengan beberapa indikator yang terdapat di tabel

pengamatan aktivitas guru hampir seluruhnya terpenuhi. Namun guru belum mampu melihat

dampak dari beberapa kelebihan dan kekurangan metode ini. Terdapat beberapa kelebihan dari

metode demonstrasi yang masih kurang maksimal dan kekurangan metode demonstrasi yang

belum diantisipasi.

Kemudian terdapat 2 ragam gerak yang masih belum dapat dikuasai oleh siswa yaitu adalah

gerakan asisor dan gerakan sesayak. Pada saat guru mendemonstrasikan kedua gerakan ini, guru

tidak memberikan penjelasan detail mengenai setiap posisi anggota tubuh, yang guru lakukan

hanyalah terus mengulang gerakan tersebut dan memerintahkan siswa untuk berlatih mandiri.

Dengan kata lain, guru tidak membantu siswa bersama-sama mencari solusi agar gerakan yang

dianggap siswa sulit, dapat dikuasai oleh siswa.

Selanjutnya kemampuan siswa pada indikator hapalan ragam gerak dan ketepatan gerak dengan

musik pada tabel pengamatan aktivitas siswa memiliki kaitan erat dengan indikator ekspresi

siswa saat menari. Jadi jika pada dua indikator sebelumnya siswa belum terlalu memahami,
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maka indikator yang ketiga pun belum dapat mencapai keberhasilan. Kemudian dilihat dari

kehadiran siswa, walaupun jumlah siswa yang hadir tidak pernah lengkap pada setiap pertemuan,

namun siswa yang hadir pada kegiatan ekstrakurikuler selalu mengikuti kegiatan dengan tertib

dan tenang serta tidak membuat kegaduhan.

5.2. Saran

Dengan melihat simpulan dari hasil pembelajaran tari dibingi bakas dengan menggunakan

metode demonstrasi di SMKN 1 Krui, dapat disarankan:

1. Proses pembelajaran tari dibingi bakas ini hasilnya akan dapat lebih baik apabila

beberapa kelebihan metode demonstrasi ini dapat lebih dimaksimalkan lagi pada

penggunaannya. Serta beberapa kekurangan metode demonstrasi sebaiknya dapat

diantisipasi oleh guru sehingga hasil pencapaian siswa dalam mempelajari tari dibingi

bakas ini akan semakin baik. Kemudian diharapkan guru pembimbing ekstrakurikuler

dapat mengoptimalkan variasi penggunaan metode dalam proses pembelajaran agar tidak

timbul rasa jenuh dan bosan dari siswa ketika mengikuti pembelajaran. Penggunaan

variasi metode ini juga diharapkan dapat membuat siswa konsisten terhadap kehadiran.

2. Pada proses pembelajaran tari dibingi bakas ini sebagian besar siswa masih belum

mampu menarikan dengan ekspresi yang baik atau tersenyum. Hal ini dikarenakan

perhatian siswa masih terfokus pada hapalan ragam gerak dan penyesuaian dengan

musik. Agar pada saat menari siswa dapat menunjukkan ekspresi senyum, maka pada

indikator hapalan ragam gerak dan ketepatan gerak dengan musik diharapkan dapat lebih

dioptimalkan lagi. Guru sebaiknya membantu siswa dengan memberikan kiat-kiat

tertentu dalam menggerakkan beberapa gerakan yang dianggap sulit dan dapat
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memberikan solusi untuk memecahkan masalah kesulitan siswa dalam mempelajari

materi gerak. Selain itu siswa juga harus berlatih lebih giat dan lebih maksimal lagi di

kedua indikator tersebut, agar ketiga indikator dapat terpenuhi dan hasil pencapaian

pembelajaran tari dibingi bakas dapat lebih baik.

3. Pada penelitian ini masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan,

diantaranya adalah keberhasilan belajar siswa terhadap ketiga indikator serta kedudukan

tari dibingi bakas ini di masyarakat, maka diharapkan hal tersebut dapat menjadi latar

belakang dilaksanakannya penelitian lanjutan dan dapat membantu melengkapi

kekurangan pada penelitian kali ini.
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