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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar 

terlaksana secara efektif dan efisien (Rusman, 2011: 3). Kesiapan guru untuk mengenal 

karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan 

menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. 

 

Konsep pembelajaran menurut Corey (1986: 195) adalah suatu proses dimana lingkungan 

seseorang  secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku 

tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan  respons terhadap situasi tertentu, 

pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Peranan guru bukan semata-mata 

memberikan informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberikan fasilitas belajar (directing 

and facilitating the learning) agar proses belajar lebih memadahi  (Sagala, 2003: 61). 

 

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang merupakan pendekatan mengajar 

sehingga menekankan hubungan sistematik antara berbagai komponen belajar. Tanpa adanya 

komponen pembelajaran, sistem pembelajaran tidak dapat  
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berjalan dengan baik atau optimal (Sanjaya, 2011: 58-61). Komponen-komponen pembelajaran 

tersebut meliputi: 

1. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam pembelajaran. Sesuai 

dengan standar isi, kurikulum yang berlaku untuk setiap satuan pendidikan adalah kurikulum 

berbasis kompetensi. Dalam kurikulum yang demikian, tujuan yang diharapkan dapat dicapai 

adalah sejumlah kompetensi yang tergambar baik dalam kompetensi dasar maupun dalam 

standar kompetensi. 

2. Isi atau materi pelajaran merupakan komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam 

konteks tertentu, materi pelajaran merupakan inti dalam pembelajaran. Artinya, sering terjadi 

pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. 

3. Strategi atau metode adalah komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat 

menentukan. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. 

Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain, tanpa dapat diimplementasikan melalui 

strategi yang tepat, maka komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses 

pencapaian tujuan. Oleh karena itu setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi 

metode dan strategi dalam pembelajaran. 

4. Alat dan sumber, walaupun fungsinya sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran yang 

tidak kalah pentingnya. Melalui penggunaan berbagai sumber diharapkan kualitas 

pembelajaran semakin meningkat. 

5. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam pembelajaran. Evaluasi bukan hanya 

berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran, tetapi juga berfungsi 

sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui 
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evaluasi kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem 

pembelajaran. 

Menentukan dan menganalisis kelima komponen pokok dalam pembelajaran tersebut, akan 

membantu dalam memprediksi keberhasilan pembelajaran. 

 

Pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa dengan berbagai 

komponen yang mendukungnya. Aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting dalam interaksi belajar mengajar. Dalam aktivitas belajar mengajar 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 ilmu jiwa 

modern aktivitas didominasi oleh siswa.  Ada delapan golongan aktivitas belajar berdasarkan 

pendapat Denrick dan diuraikan seperti dibawah ini (Sardiman, 2011:101). 

1. Aktivitas visual (visual activities) seperti membaca, memperhatikan, gambar demontrasi dan 

memperhatikan orang bekerja. 

2. Aktivitas lisan (oral activities) seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, member saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan intruksi. 

3. Aktivitas mendengarkan (listening activities) seperti mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik dan pidato. 

4. Aktivitas menulis (writing activities) seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket dan 

menyalin. 

5. Aktivitas menggambar (drawing activities) seperti menggambar, membuat grafik, peta dan 

diagram. 
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6. Aktivitas motorik (motor activities) yang termasuk didalamnya antara lain melakukan 

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun dan berternak. 

7. Aktivitas mental (mental activities) misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

8. Aktivitas emosi (emotional activities) seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

 

Dari kedelapan golongan ini yang mendukung aktivitas dalam pembelajaran tari Bedana yaitu 

aktivitas visual, aktivitas mendengarkan dan aktivitas motorik. Aktivitas visual dibutuhkan untuk 

melihat bagaimana kegiatan siswa pada saat guru sedang mendemontrasikan tari Bedana. Pada 

aktivitas mendengarkan bagaimana siswa mendengarkan pada saat guru sedang menjelaskan 

materi tari Bedana. Sedangkan aktivitas motorik digunakan untuk melihat apakah siswa mampu 

menarikan tari Bedana. 

 

2.2 Metode Pembelajaran 

Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk 

mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

strategi. Dengan demikian suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Metode 

pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh dan 

memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi tidak semua metode 
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pembelajaran sesuai digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Trianto, 2010: 

132-133). 

 

Metode dalam rangka rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. 

Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru 

menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat 

diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran (Sanjaya, 2011: 147). Metode 

pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara atau teknik belajar mengajar yang 

sistematis yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Metode pembelajaran membicarakan bagaimana membelajarkan siswa dengan 

harapan-harapan dan mewujudkan perubahan yang positif. Makin baik metode pembelajaran, 

makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajarannya. Tujuan dari metode pembelajaran adalah 

untuk merencanakan dan melaksanakan cara-cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Dasar 

pemilihan metode yang tepat atau cocok adalah relevansinya dengan tujuan atau sasarannya yang 

dirumuskan. Ketetapan memilih dan ketetapan metode indikatornya adalah kualitas hasil 

pembelajaran siswa dalam pembelajarannya (Soeteja, 2009: 11.1.12-11.2.1). 

 

 

2.3 Metode Ceramah 

Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara 

lisan atau penjelasan langsung kepada kelompok siswa. Metode ceramah merupakan metode 

yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa pertimbangan tertentu dan juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru maupun siswa. 
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Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi 

pembelajaran ekspositori (Sanjaya, 2011: 147-148). 

 

Alat utama dalam metode ceramah adalah berhubungan dengan siswa menggunakan bahasa 

lisan. Peranan siswa dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan teliti dan mencatat 

pokok penting yang dikemukakan oleh guru. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah metode 

ceramah paling populer dikalangan guru. Sebelum metode lain yang dipakai untuk mengajar, 

metode ceramah yang dulu digunakan (Sagala, 2011: 201-202). 

 

2.3.1 Kelebihan Metode Ceramah 

Menurut Sanjaya ada beberapa alasan mengapa ceramah sering digunakan. Alasan ini sekaligus 

merupakan keunggulan metode ceramah (Sanjaya, 2011: 148). 

1. Ceramah merupakan metode yang „murah‟ dan „mudah‟ untuk dilakukan. Murah dalam hal 

ini dimaksudkan proses ceramah tidak memerlukan perlengkapan yang lengkap. Sedangkan 

mudah, dikarenakan ceramah hanya mengandalkan suara guru, dengan demikian tidak terlalu 

memerlukan persiapan guru. 

2. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya materi pelajaran yang banyak 

dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. 

3. Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat 

mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan yang ingin dicapai. 

4. Melalui ceramah guru dapat mengontrol keadaan kelas, karena sepenuhnya kelas merupakan 

tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. 
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5. Organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dengan dapat diatur menjadi lebih 

sederhana. Ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam atau tidak memerlukan 

persiapan-persiapan yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk 

mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. 

 

2.3.2 Kekurangan Metode Ceramah 

Menurut Sanjaya (2011: 149)  ada beberapa kekurangan metode ceramah diantaranya:  

1. Materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang 

dikuasai guru. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang 

diberikan guru adalah apa yang dikuasainya, sehingga apa yang dikuasai siswa pun akan 

tergantung pada apa yang dikuasai guru. 

 

2. Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

verbalisme. Verbalisme adalah “penyakit” yang sangat mungkin disebabkan oleh proses 

ceramah. Oleh karena itu, dalam proses penyajiannya guru hanya mengandalkan kemampuan 

auditifnya. Sedangkan, disadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak sama, 

termasuk dalam ketajaman menagkap materi pembelajaran melalui pendengarannya. 

3. Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah sering dianggap 

sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada didalam 

kelas namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran, 

pikirannya melayang kemana-mana, atau siswa mengantuk, oleh karena gaya bertutur guru 

tidak menarik. 
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4. Melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa 

yang dijelaskan atau belum. Walaupun ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya, dan 

tidak ada seorang pun yang bertanya, semua itu tidak menjamin siswa seluruhnya sudah 

paham. 

 

2.3.3 Pelaksanaan Metode Ceramah 

Agar metode ceramah berhasil, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, baik pada tahap 

persiapan maupun pada tahap pelaksanaan (Sanjaya, 2011: 149-150). 

1. Tahap persiapan 

a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran adalah proses yang 

bertujuan, oleh sebab itu merumuskan tujuan yang jelas merupakan langkah awal yang 

harus dipersiapkan guru. Apa yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran 

dengan ceramah berakhir. 

b. Menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Keberhasilan suatu ceramah 

sangat tergantung pada tingkat penguasaan guru tentang materi yang akan diceramahkan. 

Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan pokok-pokok materi yang akan disampaikan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dalam penentuan pokok-pokok 

ini juga perlu dipersiapkan ilustrasi-ilustrasi yang relevan untuk memperjelas informasi 

yang akan disampaikan. 

c. Mempersiapkan alat bantu. Alat bantu sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan 

persepsi dari siswa. Alat bantu tersebut misalnya dengan mempersiapkan transparansi 

media grafis lainnya untuk meningkatkan kualitas ceramah. 
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2. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini ada tiga langkah yang harus dilakukan: 

a. Langkah pembukaan 

Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan. 

Keberhasilan pelaksanaan cermah sangat ditentukan oleh langkah ini. Ada beberapa yang harus 

diperhatiakan dalam langkah pembukaan ini (Sanjaya, 2011: 150). 

1) Yakin bahwa siswa memahami tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, guru perlu 

mengemukakan terlebih dahulu tujuan yang harus dicapai siswa untuk mengarahkan 

segala aktivitas siswa. Tujuan akan merangsang siswa untuk termotivasi mengikuti 

proses pembelajaran melalui ceramah. 

2) Lakukan langkah apersepsi yaitu langkah menghubungkan materi pelajaran yang lalu 

dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Guna langkah apersepsi dalam langkah 

pembukaan ini adalah untuk mempersiapkan mental agar siswa mampu dan dapat 

menerima materi pembelajaran. 

b. Langkah penyajian 

Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur. Dalam 

pembelajaran guru menyampaikan materi pembelajaran mengenai tari Bedana yang meliputi 

sejarah, fungsi dan perkembangan tari Bedana. Agar ceramah berkualitas sebagai metode 

pembelajaran, maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi 

pembelajaran yang sedang disampaikan (Sanjaya, 2011: 151). Untuk menjaga perhatian ini ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan: 

1) Menjaga kontak mata secara terus-menerus dengan siswa. 

2) Gunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna oleh siswa. 
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3) Menyajikan materi pembelajaran secara sistematis, tidak meloncat-loncat agar mudah 

ditangkap siswa. 

4) Menanggapi respons siswa dengan segera. 

5) Menjaga kelas agar tetap kondusif dan menggairahkan untuk belajar. 

c. Langkah mengakhiri atau menutup ceramah 

Ceramah harus ditutup agar materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak 

terbang kembali. Ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa tetap mengingat 

materi pembelajaran (Sanjaya, 2011: 152). Hal-hal yang dapat dilakukan untuk keperluan 

tersebut di antaranya: 

1) Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atau merangkum materi pelajaran yang 

baru saja disampaikan.  

2) Merangsang siswa untuk dapat menanggapi atau memberi semacam ulasan tentang materi 

pembelajaran yang telah disampaikan. 

3) Melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa menguasai materi 

pembelajaran yang baru saja disampaikan.  

 

2.4 Metode Demontrasi 

Metode demontrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik 

sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demontrasi tidak terlepas dari 

penjelasan lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demontrasi peran siswa hanya sekedar 

memperhatikan, akan tetapi demontrasi dapat menyajikan bahan pelajaran yang lebih konkret. 
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Dalam strategi pembelajaran, demontrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan 

strategi pembelajaran ekspositori dan inkuiri (Sanjaya, 2011: 152). 

 

Metode demontrasi merupakan metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode-

metode mengajar lainnya. Metode demontrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu 

peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat 

diketahui dan dipahami oleh siswa secara nyata dan tiruan. Dengan metode demontrasi siswa 

berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamati segala benda yang sedang terlibat 

dalam proses serta dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang diharapkan. Dalam 

demontrasi diharapkan setiap langkah pembelajaran dari hal-hal yang didemontrasikan itu dapat 

dilihat dengan mudah oleh siswa melalui prosedur yang benar dan dapat pula dimengerti materi 

yang diajarkan (Sagala, 2011: 210-211). 

 

2.4.1 Kelebihan Metode Demontrasi 

Menurut Sanjaya (2011: 152)  dalam bukunya Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan metode pembelajaran demontrasi memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 

1. Melalui metode demontrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, sebab siswa langsung 

memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. 

2. Proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa tak hanya mendengar, tetapi juga 

melihat peristiwa yang terjadi. 

3. Dengan cara mengamati secara langsung siswa akan memiliki kesempatan untuk 

membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian siswa akan lebih meyakini 

kebenaran materi pelajaran. 
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2.4.2 Kekurangan Metode Demontrasi 

Disamping memiliki kelebihan, metode demontrasi juga memiliki kekurangan. Kekurangan 

metode demontrasi menurut Sanjaya (2011: 153) dalam bukunya Strategi Pembelajaran 

Berorientasi Standar Proses Pendidikan, diantaranya: 

1. Metode demontrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang 

memadahi demontrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi.  

2. Demontrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan dan tempat yang memadahi yang berarti 

metode demontrasi memerlukan pembiayaan yang lebih mahal. 

3. Demontrasi memerlukan kemapuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru 

dituntut untut bekerja lebih professional. Disamping itu demontrasi juga memerlukan 

kemampuan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. 

 

2.4.3 Pelaksanaan Metode Demontrasi 

Keberhasilan metode demontrasi menurut Sanjaya (2011: 153) dalam bukunya Strategi 

Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan harus melalui langkah-langkah, 

diantaranya: 

1. Tahap persiapan 

a. Rumusan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demontrasi berakhir. 

Tujuan ini meliputi beberapa aspek seperti aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan 

tertentu. 

b. Persiapkan garis besar langkah-langkah demontrasi yang akan dilakukan sebagai panduan 

untuk menghindari kegagalan. 
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c. Lakukan uji coba demontrasi meliputi segala peralatan yang diperlukan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Langkah pembukaan 

1) Mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan 

dengan jelas apa yang didemontrasikan. Dalam pembelajaran guru mendemontrasikan 

9 ragam gerak tari Bedana. 

2) Kemukakan tujuan apa yang harus dicapai siswa. 

3) Kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa. 

b. Langkah pelaksanaan demontrasi 

1) Memulai mendemontrasikan 9 ragam gerak tari Bedana dengan kegiatan yang 

merangsang siswa untuk berfikir. 

2) Menciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang 

menegangkan. 

3) Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demontrasi yang memerhatikan 

reaksi seluruh siswa. 

4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut 

sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demontrasi dan mendemontrasikan 

kembali 9 ragam gerak tari Bedana. 

c. Langkah mengakhiri demontrasi 

Apabila proses demontrasi selesai dilakukan, pembelajaran perlu diakhiri dengan 

memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demontrasi dan 

proses pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan apakah 

siswa memahami proses demontrasi itu atau tidak. Selain memberikan tugas yang 
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relevan, ada baiknya guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses 

demontrasi itu untuk perbaikan selanjutnya. Dalam pembelajaran guru memberikan 

evaluasi berupa tes praktik yaitu mendemontrasikan kembali 9 ragam gerak tari Bedana 

yang telah dipelajari bersama.  

 

 

 

2.5 Tari  

Tari merupakan salah satu jenis seni yang direkomendasikan digunakan dalam proses pendidikan 

di sekolah. Melalui tari anak dilatih untuk menggerakkan berbagai sensori motoriknya, melatih 

kepekaannya mengkordinasikan antara gerak dan bunyi, meginterpretasikan pengalaman 

disekitarnya dalam gerak dan sebagainya. Tari sebagai bentuk pengungkapan yang bersahaja dan 

sangat tunduk pada kepentingan adat dan religi. Perkembangan selanjutnya tari tidak lagi 

menjadi bagian dari aktivitas adat atau religi, tetapi kehadiran tari menjadi berdiri sendiri sebagai 

sebuah ekspresi seni yang mandiri, seperti bentuk-bentuk seni tari yang dipelajari diberbagai 

pusat pelatihan tari, sanggar tari dan sekolah-sekolah. Memperlihatkan hal tersebut, tari sebagai 

bentuk seni tidak hanya sebagai ungkapan gerak. Tetapi telah membawa serta nilai rasa irama 

yang mampu memberikan sentuhan rasa estetik (Hidayat, 2005: 1). 

 

Unsur- unsur tari terdiri dari beberapa jenis dan unsur-unsur itu merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat diabaikan dan tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Dalam tari unsur-unsur 

tersebut adalah gerak, tenaga, irama atau ritme dan ruang. Dalam tarian selain unsur-unsur dasar 

tari, terdapat pula empat unsur penguasaan kriteria tari. Keempat hal ini diterapkan dalan tari 
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secara konvensional. Namun tidak menutup kemungkinan dapat digunakan pula untuk tari-tari 

non konvensional. Keberhasilan penari di atas panggung, memerlukan penguasaan yang 

maksimal dari keempat kriteria ini karena keempatnya saling terkait satu dengan yang lainnya 

(Soeteja, 2009: 2.3.7). 

1. Wiraga yaitu kemampuan penari membawakan tari dari penguasaan teknik gerak, 

kemampuan secara koreografi, tarian dari awal sampai akhir tarian dengan mulus tanpa cacat 

termasuk hafalan, ketepatan (teknik) melakukan atau menarikan gerak dengan baik dan 

benar. 

2. Wirama yaitu penguasaan kemampuan penari dalam melakukan gerakan sesuai atau tepat 

dengan irama musik pengiringnya. Selain ketepatan tempo dan ritme juga rasa musikal 

penari dituntut karena kemampuan penghayatan secara musikal penari akan terlihat oleh 

penonton. 

3. Wirasa yaitu kemampuan penari dalam mengekpresikan dan menghayati tarian yang 

dibawakan, sehingga tarian mampu secara total dibawakan oleh penari. Ekpresi dalam tarian 

merupakan salah satu yang menentukan sifat atau karakter tarian. Penari dituntut mampu 

melakukan berbagai ekspresi. 

4. Harmonis yaitu keserasian serta keterpaduan dari seluruh komponen tari yaitu wiraga, 

wirama dan wirasa ketika penari menari diatas panggung. 

 

Keempat unsur penguasaan kriteria tari sangat penting dipahami dan dikuasai sebelumnya oleh 

penari, bagaimana penari agar dapat menguasainya, diperlukan keseriusan dan ketekunan 

berlatih merupakan faktor utama, agar pada saat penampilannya dapat membawakan tarian 

dengan maksimal. Penguasaan keempat kriteria tersebut sangat penting agar tarian tampak indah 
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dan enak dilihat sehingga penonton atau penikmat dapat merasakan kepuasan (Soeteja, 2009: 

2.3.7). 

 

 

 

2.5.1 Tari Bedana 

Tari Bedana merupakan tari tradisional kerakyatan Lampung yang mencerminkan tatanan 

kehidupan masyarakat Lampung sebagai perwujudan simbolik adat istiadat, agama, etika yang 

telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Lampung. Menurut sejarah konon tari Bedana ini 

hidup dan berkembang di daerah Lampung seiring dengan masuknya agama Islam. Sehingga 

tidak mengherankan jika di daerah lain di Indonesia banyak memiliki kesamaan baik ragam 

maupun geraknya, yang juga memiliki fungsi yang sama pula, yaitu sebagai tari pergaulan. Di 

daerah Sumatra bagiun timur (Riau, Jambi) termasuk Kalimantan Barat, tari ini terkenal dengan 

tari Zapin atau Japen. Sedangkan di daerah Sumatra Selatan dan Bengkulu dikenal dengan tari 

Dana. Di Indonesia bagian timur, seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat bahkan Maluku 

tari ini dikenal dengan sebutan tari Dana-Dini (Firmansyah, 2009: 3). Dari penjelasan tersebut 

dapat diambil beberapa  kesimpulan bahwa yang dimaksud tari Bedana adalah: 

1. Tari tradisional kerakyatan yang telah berakar serta dirasakan sebagai suatu hasil budaya 

bernafaskan Islam, yang dimiliki oleh masyarakat penduduknya sebagai suatu simbol tradisi 

yang luas tentang pandangan hidup serta alam lingkungan yang ramah dan terbuka. 

2. Merupakan kesenian rakyat yang akrab dan bersatu serta mengandung nilai budaya yang 

dapat dijadikan cara dalam menginterpretasikan pergaulan, persahabatan, kasih sayang yang 

tulus dan dapat diterima oleh pewaris generasi ke generasi. 
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2.5.2 Musik Pengiring Tari Bedana 

Musik pengiring yang digunakan dalam tari Bedana  masih digunakan alat-alat musik tradisional 

yang masih sederhana walaupun tidak menutup kemungkinan dipakainya alat musik modern 

seperti musik barat atau sarana untuk menunjang, selama tidak mengurangi nilai dan ciri khas 

daerah Lampung (Firmansyah, 2009: 5-7). Alat musik pengiring tari Bedana yang lazim 

digunakan adalah: 

1. Alat musik Gambus lunik, yaitu sebuah alat musik tradisional daerah Lampung yang dipetik, 

dawainya berjumlah empat sehingga menghasilkan nada yang dominan, yang biasanya 

mengiringi lagu-lagu tari Bedana seperti lagu lalang waya, lagu bedana dan lain-lain 

Gambus lunik (gambus anak buha) yaitu alat musik yang biasa dimainkan atau dipetik 

sekaligus membawakan lagu yang berirama bedana. Alat ini dibuat dari kayu nangka yang 

berdawai dengan urutan dibawah ini: 

a. Tali Kuint 

b. Tali Genda 

c. Tari Goro 

d. Tali Tala 

2. Ketipung, yaitu alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi tari Bedana dan lagu-

lagu tradisional  

3. Karenceng (terbangan) yaitu alat musik yang dibuat dari kayu nangka yang fungsinya sama 

dengan ketipung atau lebih dominan alat musik ini sebagai pengiring arak-arakan. Kerenceng 
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(terbangan) dan ketipung berfungsi sebagai gendang atau pengatur tempo dalam gerakan tari 

Bedana. Simbol notasi kerenceng atau ketipung adalah: 

a. t …. Berbunyi : tak (pukulan bagian samping) 

b. d …. Berbunyi : dung (pukulan bagian tengah) 

c. c …. Berbunyi : cang (untuk pukulan tahto atau tahtim)  

4. Biola dan accordion sebagai pengiring vokal dan filter (isian) 

5. Vokal membawakan melodi pokok dan lagu-lagu yang ada dalam tari Bedana. 

 

2.5.3 Lagu Pengiring Tari Bedana 

Lagu dalam tari Bedana merupakan suatu keharusan, karena disamping keharmonisan dalam tari 

lagu-lagu yang dilantunkan oleh vokalis juga merupakan panduan untuk perubahan gerak atau 

komposisi tari. Lagu-lagu yang mengiringi tari Bedana adalah lagu-lagu yang bersifat gembira 

yang bersumber dari sagata, adi-adi, wayak atau pantun (pattun) seperti lagu lalang waya, lagu 

bedana dan lagu salimpat (Firmansyah, 2009: 7). 
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1. Lagu Lalang Waya 

Notasi: Firmansyah      C   Minor 

4/4 Moderato 

            .    .    .         .       .     .    .    .                                            .    .    .                             

 .    .    1   2   3        3  .   4    3   2   1   7    6      .    .    6    6   7    1   2   3 

         Ki-ta-pun      ki - ta-pun  ja -ma ja-ma            kitapun ja-ma ja-ma 

         Bu-gukhau   bu-gukhau  lalang wa-ya        bugukhau lalang wa-ya 

 

  .             .    .    .    . 

 4   .    3   2   1   2   1  7 

 De-lom-ne  ma-sa sin-ji 

 Je- ja - ma seneng ha-ti 

 

 

            .    .    .         .       .     .    .    .                                            .    .    .                             

 .    .    1   2   3        3  .   4    3   2   1   7    6      .    .    6    6   7    1   2   3 

         Ki-ta-pun      ki - ta-pun  ja -ma ja-ma            kitapun ja-ma ja-ma 

         Bu-gukhau   bu-gukhau  lalang wa-ya        bugukhau lalang wa-ya 

 

  .             .    .    .    . 

 4   .    3   2   1   2   1  7 

 De-lom-ne  ma-sa sin-ji 

 Je- ja - ma seneng ha-ti 

 

                      . 

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

         Bu-gukhau   bu-gukhau  lalang wa-ya   tok -   ko-no  se-bik ha - ti 

      Ngulah takhi   ngulah    takhi  ba-da-na     si -  kedau kham unyin-ne 

 

 .      .       .      .  

 

 

 

 

 

 .    .   3   4   6       6    .    7    6    5   4   3   2       .    .    2     2    3    4    5    6 

        Bu- gukhu   bu - gu- khau  lalang wa-ya            bugukhau lalang wa-ya 

        Ngulah ta-   khi ngulah takhi  be-da-na              ngu-lah takhi be-da-na 
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 6    .    5    4    3    5    4   3 

 Tok - ko-  na   se-bik ha-ti 

 Si -  kedau   kham u-nyi-na    

 

(Firmansyah, 2009: 9). 

2. Lagu Bedana 

Notasi: Firmansyah       C   Minor 

4/4 Moderat 

 

                                                                 .     .               .                          . 

 .    .    3    5    6    7    .     7      .    .    7    3    3    3   .          2      7   6   .   7   1   .    7 

          Ta - khi be -da  -   na            ta -  khi  be-da  .  na      takhi  kham tum-bai 

          Ta - khi be -da  -   na            ta -  khi  be-da  .  na      sa - ka   ti - an - dan 

 

 

.    .     .      . 

 

 

 

                                                                 .     .               .                          . 

       .    .    3    5    6    7    .  7      .    .    7    3    3    3   .       2      7   6   .   7   1   .    7 

          Ta - khi be -da  -   na             ta -  khi  be-da  .  na      takhi  kham tum-bai 

          Ta - khi be -da  -   na             ta -  khi  be-da  .  na      sa - ka   ti - an - dan 

 

 

.    .     .      . 

 

 

 

                     .     .           .                    .      

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

      Nga-jimpang wa -   ya              nga - jimpang wa -  ya     cu - luk   bu  - ke - lai 

      Da - ling  sa - ga -  ta                 da -  li    sa - ga  -  ta        la - gu    ta - yu - han 

 

 

.    .     .      . 

 

 

 

                     .     .           .                    .      

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

      Nga-jimpang wa -   ya              nga - jimpang wa -  ya     cu - luk   bu  - ke - lai 

      Da - ling  sa - ga -  ta                 da -  li    sa - ga  -  ta        la - gu    ta - yu - han 
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.    .     .      . 

 

 

 

(Firmansyah, 2009: 11). 

 

3. Lagu Bedana 

Notasi: Hasyimkan 

                      .     .    .    .        .      .     .     .                          .     .    . 

      .   6     :   3   3   3   3   .   1      2    3    2    7   .    6    7   1   3   2   .   6 

  

         La    pah kham an dhan u    lah je   ja   ma     ti    gu ai  he lau kham 

 

 

  1                                      2 

                      

  6   6   1   7    6   .   6   :    6   6    1   7    6   .    6    : 

 

  Les ta  ri      ko      la        Les ta   ri      ko       da 

     

 

        .     .    .          .                                                                    

  :    1    1   1   7    1   .   5     5   5   5   4   5   .   3     4    5    6   6    .   5 

 

     Na kham  gan   ta    ta    ri kham sa    ka     ta     ri kham tum bai ya 

 

 

   1                                        2 

           

   4    3    5    4    3    .   1  :     4    3    5    4    3 

 

   To  gok  ta    no     dan        to   gok  ta    no 

 

(Hasyimkan, 2013). 

 

2.5.4 Ragam Gerak Tari Bedana 

Ragam gerak tari Bedana baku atau asli yang biasanya digunakan atau dipelajarai oleh 

masyarakat Lampung berpatokan pada buku “Mengenal Tari Bedana” yang disusun oleh Junaidi 
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Firmansyah dkk. Termasuk juga tari Bedana yang dipelajari di SMP Negeri 1 Marga Tiga 

Kabupaten Lampung Timur. 

 

 

 

Tabel 2.1 Detail Ragam Gerak Tari Bedana 

No Nama dan Rangkaian Ragam Gerak  Hit Uraian Gerak Keterangan 

 

1. 

 

Ragam Gerak Tahtim 

 
  1                  2                  3                   4 

 

 

 
   5                6                  7                   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

Kaki kanan melangkah 

kedepan 

 

Kaki kiri melangkah 

kedepan 

 

Kaki kanan melangkah 

kedepan, badan agak 

merendah dan kaki kiri 

agak diangkat sedikit 

 

Mundur kaki kiri balik 

badan kekiri 

 

Melangkah kaki kanan 

 

Maju kaki kiri diikuti 

kaki kanan jinjit sebelah 

kiri 

 

Maju kaki kiri badan 

merendah 

 

Menarik kaki kanan 

sebelah kaki kiri 

langsung sembah 

 

- Hit 1  

kaki 

melangkah 

setengah 

loncat 

 

- Posisi 

badan 

tegak 

tangan 

mengayun 

berlawanan 

dengan 

gerak kai, 

pandangan 

ke depan 

mengikuti 

arah 

gerakan 

kaki 

 

- Gerakan 

tangan 

(kimbang 

kayuh) 

2. Ragam Gerak Khesek Gantung 1 

 

 

2 

 

Langkah kaki kanan ke 

depan  

 

Mundur kaki kiri 

 

- Gerakan 

kaki kanan 

dapat 

dilakukan 

dengan 
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  1                   2                   3                 4 

3 

 

 

 

4 

Ayun kaki kanan geser 

kesamping kanan (30 

derajat) 

 

Tarik kaki kanan merapat 

kaki kiri (angkat) 

 

kaki kiri 

 

- Gerakan 

tangan 

berkelai 

3. Ragam Gerak Khesek Injing 

 
  1                  2                     3                4 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

Langkah kaki kanan 

kedepan 

 

Mundur kaki kiri 

 

Mengangkat kaki kanan 

diletakkan sebelah kaki 

kanan, kaki kiri jinjit 

(badan merendah) 

 

Mengayun kaki kanan 

kesamping kaki kanan 

(30 derajat) 

- Gerakan 

tangan 

berkelai 

4. Ragam Gerak Jimpang 

 
   1                  2                  3                 4 

 

 
   5                 6                   7                  8 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Langkah kaki kanan 

 

Langkah kaki kiri 

 

Mundur kaki kanan 

 

Langkah kaki kiri mutar 

kekanan (sembokh) 

 

Langkah kaki kanan 

 

Mulai kaki kiri 

kesamping kiri 

 

Langkah kaki kiri mutar 

kekekanan (sembokh) 

 

Angkat kaki kiri, 

samping kiri kaki kanan 

dengan pasti kaki kiri 

jinjit 
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5. Ragam Gerak Humbak Molo 

 
  1                  2                  3                  4 

 

Hit 5, 6, 7, 8 arah sebaliknya 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

Kaki kanan kesamping  

kanan dan kaki kiri poin 

 

Kaki kanan kesamping 

kanan (mengikuti kaki 

kanan) 

 

Kaki kanan kesamping  

kanan dan kaki kiri poin 

 

Kaki kiri ayun kedepan 

 

- Gerakan 

tangan 

berkelai 

6. Ragam Gerak Ayun 

 
  1                 2                    3                  4 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Langkah kaki kanan 

 

Langkah kaki kiri 

 

Langkah kaki kanan 

 

Angkat (ayun kaki kiri) 

- Gerak 

tangan 

kibang 

7. Ragam Gerak Gantung 

 
  1                  2                  3                   4 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Angkat atau ayun kaki 

kiri 

 

Merendah kaki kanan 

 

Angkat atau ayun kaki 

kiri 

 

Merendah kaki kanan 

 

 

 

- Gerakan 

tangan 

berkelai 

8. Ragam Gerak Belitut 

  
   1               2                    3                4 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Langkah kaki kanan 

silang kekiri 

 

Diikuti kaki kiri 

dibelakang kaki kanan 

 

Langkah kaki kanan 

silang kekiri 

 

Diikuti kaki kiri 

- Gerak 

tangan 

bekelai 

kibang 
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     5                6                   7                 8 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

dibelakang kaki kanan 

 

 

Maju kaki kanan 

 

Silang kaki kiri kekanan 

putar badan 

 

Mundur kaki kanan 

 

Ayun kaki kiri kedepan 

9. Ragam Gerak Gelek 

  
   1                 2                    3                 4 

  
 5                   6                    7                 8 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

Ayun angkat kaki kanan 

 

Langkah kaki kanan 

 

Langkah kiri 

 

Langkah kaki kanan 

 

Mundur kaki kiri 

 

Langkah samping kaki 

kanan kekiri 

 

Silang kaki kiri kekanan 

 

Ayun kaki kanan 

kedepan 

 

- Gerak 

tangan 

kibang 

 

 

 

 

 

 


