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EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN TARI MULI SIGER MENGGUNAKAN 

MEDIA AUDIO VISUAL DI SMK N 1 BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

OLEH 

CARISSA NOVIYANDARI 

 

 

 

 

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan 

atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu 

sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pada pembelajaran tari Muli 

Siger menggunakan media audio visual di SMK N 1 Bandar Lampung untuk 

mempermudah guru dalam melakukan pembelajaran secara daring di sekolah. 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan rumusan masalah terkait bagaimana 

efektivitas pembelajaran seni budaya menggunakan media audio visual di SMK N 

1 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yang akan menggambarkan dan menjelaskan masalah yang 

diteliti. Adapun data yang diperoleh pada penelitian ini berdasarkan hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis data melalui 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini secara 

keseluruhan mengungkapkan bahwa pembelajaran Tari Muli Siger menggunakan 

media audio visual dapat berlangsung secara efektif. Efektivitas pembelajaran 

dapat diamanati dari hasil penilaian guru terhadap pencapaian belajar siswa 

berupa tes dan non tes. Penilaian melibatkan tiga aspek yaitu: Upo, Ghaso, dan 

Bagho dengan hasil akhir pada aspek Upo mendapatkan poin 89 dengan kriteria 

baik, kemudian didapatkan hasil pada aspek Ghaso yaitu sebesar 80 poin dengan 

kriteria baik, lalu yang terakhir yaitu Bagho dengan poin 87 dengan kriteria baik. 

Sehingga didapatkan hasil akhir keseluruhan yaitu 85.4 dengan kriteria sangat 

baik. 

 

 

Kata kunci: Efektivitas, Tari Muli Siger, Media Audio visual. 
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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECTIVENESS OF LEARNING MULI SIGER DANCE USING 

AUDIO VISUAL MEDIA IN SMK N 1 BANDAR LAMPUNG 

 

 

By 

CARISSA NOVIYANDARI 

 

 

 

 

Effectiveness is a condition that shows the level of success or achievement of a 

goal as measured by quality, quantity and time as previously planned. In learning 

the Muli Siger dance using audio-visual media at SMK N 1 Bandar Lampung to 

make it easier for teachers to do online learning at school. The purpose of this 

study was to describe the formulation of the problem related to the effectiveness 

of learning arts and culture using audio-visual media at SMK N 1 Bandar 

Lampung. This study uses a qualitative method with a descriptive approach that 

will describe and explain the problem under study. The data obtained in this study 

were based on the results of observations, interviews and documentation which 

were then analyzed through data reduction, data presentation and data verification. 

The results of this study as a whole reveal that learning the Muli Siger Dance 

using audio-visual media can take place effectively. The effectiveness of learning 

can be observed from the results of the teacher's assessment of student learning 

achievement in the form of tests and non-tests. The assessment involves three 

aspects, namely: Upo, Ghaso, and Bagho with the final result on the Upo aspect 

getting 89 points with good criteria, then the results on the Ghaso aspect are 80 

points with good criteria, then the last one is Bagho with 87 points with good 

criteria . So that the overall final result is 85.4 with very good criteria. 

 

Keywords: Effectiveness, Muli Siger Dance, Audio Visual Media. 
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“Pendidikan adalah senjata paling mematikan didunia, karena dengan pendidikan, 

anda dapat mengubah dunia.” 

(Nelson mandela) 

 

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.”  

(BJ. Habibie) 

 

“ Hiduplah seperti akar, ikhlas memberikan segalanya meski kadang sang pohon 

tak pernah melihatnya.” 

 

(Mario Teguh) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah proses pembelajaran peserta didik untuk dapat mengerti, 

paham, dan membuat manusia lebih kritis untuk berfikir dan bertindak (Wati 

et al,2020: 96). Dalam menjalankan sebuah pendidikan, guru harus memiliki 

konsep yang berkaitan dengan tujuan materi yang akan disampaikan. Secara 

garis besar konsep ini dijadikan sebagai acuan untuk menentukan metode 

dan penggunaan media. Pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan 

oleh guru dalam penerapan sistem pembelajaran di sekolah. Berbagai  

metode yang dilakukan guru tersebut di gunakan agar siswa mampu 

memahami dan menangkap pembelajaran dengan baik. Berbagai metode 

yang berusaha dilakukan sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang  

baik mempunyai suatu kelebihan dan kekurangan. Melalui hal tersebut 

metode yang baik mampu menciptakan pembelajaran yang baik juga. 

 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru 

dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka 

maupun secara tidak langsung menurut (Rusman 2018: 95). Salah satu 

bentuk program pembelajaran tersebut yaitu kegiatan pembelajaran tari Muli 

Siger dengan menggunakan media audio visual. Perencanaan pembelajaran 

tari Muli Siger dilakukan oleh guru dengan cara menyiapkan komponen 

pembelajaran seperti, rangkaian kegiatan dan media pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran ini memiliki tujuan agar siswa dapat menarikan tarian 

tersebutdan mengenalkan beberapa tarian yang ada di provinsi lampung 

kepada siswa yaitu tari muli siger. 
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Berdasarkan Prasurvei yang dilakukan di SMK N 1 Bandar Lampung, 

kondisi peserta didik yang kurang mampu memahami materi merupakan hal 

yang sering terjadi dalam pembelajaran tari secara online, dengan demikian 

guru harus mampu melihat efektif atau tidak dalam penggunaan media audio 

visual di SMK N 1 Bandar Lampung. Pada pembelajaran secara daring saat 

ini banyak siswa SMK N 1 Bandar Lampung yang kurang mengerti dalam 

pembelajaran berbasis elektronik (digital), Sehingga guru menggunakan 

pembelajaran berbasis audio visual dalam proses pembelajarannya. 

Disitulah peneliti akan lebih meneliti terkait efektif atau tidak media audio 

visual dalam pembelajaran khususnya tari di SMK N 1 Bandar Lampung. 

Secara garis besar konsep ini dijadikan sebagai acuan untuk menentukan 

metode dan penggunaan media pembelajaran. 

 

Media audio visual merupakan jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Media audio visual 

didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan materi yang melibatkan 

belajar melalui penglihatan dan pendengaran dan tidak secara eksklusif 

tergantung pada pemahaman kata atau simbol-simbol sejenis lain 

(Murhaini,2016: 26). Pembelajaran menggunakan media audio visual sangat 

membantu pada pembelajaran tari, karena pembelajaran tari selalu 

berhubungan dengan musik (audio) dan gerak (gambar maupun video 

visual). Penggunaan media audio visual merupakan salah satu media yang 

sering digunakan pada pembelajaran tari, hal tersebut dikarenakan siswa 

akan lebih paham dalam pembelajaran yang bisa mereka lihat dalam bentuk 

video, serta membantu guru untuk menyampaikan materi tentang 

pembelajaran tari baik dari segi ketepatan gerak, maupun ketepatan dengan 

iringan. Pentingnya memahami dalam penggunaan teknologi saat ini sangat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran bagi siswa. Sekolah yang akan 

diteliti adalah SMK N 1 Bandar Lampung, hal itu dikarenakan sekolah 

tersebut menggunakan media audio visual dalam pembelajaran tari. Melihat 

kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait efektivitas 

pembelajaran tari muli siger menggunakan media audio visual. 
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Efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya 

suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan 

pengertian efetivitas menurut Moore D.Kenneth Dalam Moh Syarif 

(2015:1). Efektivitas suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target ( 

kualitas, kuantitas danwaktu) telah tercapai, atau makna besar persentase 

target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Peneliti harus melihat 

seberapa efektif pembelajaran tari muli siger menggunakan media audio 

visual di SMK N 1 Bandar Lampung. 

 

Proses belajar mengajarnya di SMK N 1 Bandar Lampung masih melakukan 

pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Terlebih lagi pada masa 

pendemi ini dunia sedang dihadapkan dengan fenomena yang berkaitan 

dengan masalah kesehatan yaitu virus corona atau covid-19, maka dari itu 

kegiatan belajar mengajar (KBM) disekolah harus ditiadakan tatap muka,  

jadi kegiatan belajar mengajar (KBM) secara jarak jauh untukmencegah 

penyebaran virus covid-19. Guru harus memiliki kemampuan khusus dalam 

menciptakan suasana belajar yang efektif dan menarik. Pembelajaran online 

ini kemungkinan besar materi yang disampaikan tidak sepenuhnya dapat 

dipahami oleh siswa. Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMK N 1 

Bandar Lampung, kondisi peserta didik yang kurang mampu memahami 

materi merupakan hal yang sering terjadi dalam pembelajaran tari secara 

online, dengan demikian guru harus mampu melihat efektif atau tidak dalam 

pembelajaran tari Muli Siger menggunakan media audio visual, dan guru 

menyatakan efektif atau tidak dilihat dari 3 unsur yaitu Upo, Bagho dan 

Ghaso. Ada pun beberapa siswa yang kurang menguasai ragam gerak tari 

muli siger tetapi mereka perlahan melakukan gerakan sesuai link tutorial 

yang diberikan oleh guru dengan materi yang dipakai pada saat penelitian 

yaitu pembelajaran tari Muli Siger. 
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Mengenai kondisi permasalahan yang ada diatas merupakan asumsi yang 

berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan tetapi tetap membutuhkan 

penelitian ilmiah yang secara mendalam sehingga penting untuk dilakukan 

penelitian dengan judul “Efektivitas Pembelajaran Tari Muli Siger 

Menggunakan Media Audio Visual di SMK N 1 Bandar Lampung”. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

iniadalah bagaimana efektivitas pembelajaran tari Muli Siger menggunakan 

media audio visual di SMK N 1 Bandar Lampung dalam aspek penilaian 

Upo, Bagho dan Ghaso.? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan efektivitas 

pembelajaran tari Muli Siger menggunakan media audio visual dalam 

penilaian Upo, Bagho dan Ghaso dikelas X SMK N 1 Bandar Lampung. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

sebagai berikut. 

1. Menambah referensi penelitian di bidang seni tari. 

2. Memberi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam 

pengembangan teori efektivitas yang memusatkan perhatian 

pada pembelajaran tari dan menambah referensi bagi guru dan 

para pembaca terhadap efektivitas pembelajaran tari Muli Siger 

menggunakan media audio visual dengan 3 aspek penilaian 

yaitu Upo, Bagho dan Ghaso. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Sekolah 

Manfaat bagi disekolah mampu diharapkan menjadi bagian 

evaluasi pada akhir semester. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam 

mencapai hasil belajar peserta didik yang optimal. 

3. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan agar peserta didik termotivasi  

dalam belajar, meningkatkan semangat dalam belajar serta 

menjadikan siswa lebih mengoptimalkan dalam menggunakan 

media pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pengetahuan pribadi dalam kegiatan pembelajaran maupun 

ekstrakurikuler, mulai dari mengoptimalkan belajar yang 

diterapkan oleh guru dalam menggunakan media pembelajaran 

agar peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini mencangkup objek penelitian, subjek 

penelitian dan tempat penelitian. 

1.5.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran tari Muli Siger 

menggunakan media audio visual di SMK N 1 Bandar Lampung. 

1.5.2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Tata busana yang 

mengikuti pembelajaran tari Muli Siger tahun pelajaran 2020/2021. 
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1.5.3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMK N 1 Bandar Lampung. 

1.5.4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini adalah tahun ajaran 2020/2021. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian yang berhubungan dengan efektivitas pembelajaran tari Muli 

Siger media audio visual dalam pembelajaran tari sebelumnya telah 

dilakukan oleh mahasiswa program studi pendidikan seni tari dan 

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal tersebut dikarenakan 

pada skripsi pada penelitian terdahulu memiliki kesamaan terkait efektivitas 

yang digunakan peneliti serta menambah wawasan lebih dalam mengenai 

efektivitas pada pembelajaran. salah satu acuan penelitian dalam melakukan 

penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan 

penulis dalam meneliti yaitu sebagai berikut.  

 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

NO NAMA PENELITI TAHUN JENIS JUDUL 

PENELITIAN 

1 Panji Try Yatmaji 2019 Skripsi 
Efektivitas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Oleh 

Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis) Dalam 

Mengembangkan 

Pariwisata 

Berkelanjutan (Studi 

2. Riko Pambudi 2020 Skripsi Efektivitas Upaya Dinas 

Pariwisata Provinsi 

Lampung Dalam 
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Meningkatkan 

Pengunjung Pariwisata 

Pantai Pasca Tsunami 

3. Alan Nugroho 

Pratama 

2020 Skripsi Media E-Learning 

Berbasis Web 

Enhanced Course 

Dalam Pembelajaran 

Tari Bedana Di SMK 

MA’ARIF 5 

Kotagajah. 

 

Penelitian yang berhubungan dengan efektivitas pembelajaran tari Muli 

Siger menggunakan media audio visual adalah Panji Tri Atmaji (2019) yang 

berjudul efektivitas pemberdayaan masyarakat oleh kelompok sadar wisata 

(Pokdarwis) dalam mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan (Study pada 

Pokdarwis Minang Rua Bahari di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, 

Kabupaten Lampung Selatan). Penelitian ini menggunakan deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pemberdayaan masyarakat dan mengukur efektivitas pokdarwis 

memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata 

berkelanjutan. Peneliti yang sekarang menggunakan referensi dari skripsi 

diluar prodi seni tari bertujuan untuk menambah pengetahuan dan untuk 

acuan dalam penelitian tentang efektivitas yang sedang diteliti. 

 

Penelitian berikutnya yaitu Riko Pambudi (2020), judul dari penelitian ini 

adalah efektivitas upaya dinas pariwisata provinsi Lampung dalam 

meningkatkan pengunjung pariwisata pantai pasca tsunami. Penelitian ini 

membahas tentang efektivitas upaya peningkatan pengunjung pasca tsunami 

studi kasus dipantai kunjir Kecamatan Rajabasa. Kabupaten Lampung 

Selatan, yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dinas pariwisata 

Provinsi Lampung sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan 

analisis dengan menggunakan teori efektivitas dalam metode penelitian 

kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini dan yang sekarang adalah sama- 

sama meneliti efektivitasnya, perbedaan penelitian terdahulu adalah jelas 
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sangat berbeda karena peneliti sekarang menggunakan penelitian terdahulu 

diluar program study seni tari agar pengetahuan peneliti sekarang makin 

berkembang dalam melakukan penelitian nya nanti. Penelitian sekarang 

yaitu meneliti tentang efektivitas pembelajaran tari Muli Siger menggunakan 

media audio visual di SMK N 1 Bandar Lampung. 

 

Penelitian berikutnya yaitu pada penelitian Alan Nugroho Pratama (2020) 

judul dari penelitian tersebut adalah media E-learning berbasis web 

enhanced course dalam pembelajaran tari bedana di SMK MA’Arif 5 Kota 

Gajah. Penelitian ini membahas tentang langkah-langkah guru dalam 

memilih, merancang dan membuat media pembelajaran. Media yang dipilih 

merupakan E-learning yang dalam penelitian ini bukan hanya video saja 

yang digunkan melainkan penggabungan antara internet,telepon dan video. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada 

media E-learning dan menggunakan video dalam pembelajaran. Perbedaan 

penelitian terdahulu adalah media yang dipilih adalah E-learning yang 

dalam penelitian ini bukan hanya video saja yang digunakan melainkan 

penggabungan antara internet, telepon dan video. Sedangkan penelitian saat 

ini adalah terletak pada efektivitas pembelajaran tari Muli Siger 

menggunakan media audio visual di SMK N 1 Bandar Lampung. 

 
Perbedaan antara penelitian terdahulu dan saat ini yaitu penelitian lebih 

terfokus pada Efektivitas yang berhubungan dengan sosial sedangkan 

penelitian sekarang mencari efektivitas dalam pembelajaran tari muli siger 

di sekolah SMK N 1 Bandar Lampung. Sedangkan keunikan pada penelitian 

saat ini lebih terfokus kepada pembelajaran tari Muli Siger menggunakan 

media audio visual. 

 

 

2.2. Landasan Teori 

 

2.2.1. Konsep Efektivitas 

 

Menurut. (DR. Rusman, M.Pd. (2012:325-326) Efektif adalah 

perubahan yang membawa pengaruh, makna dan manfaat tertentu. 
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Hidayat (2014) Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang tercapai. 

Hal tersebut ditentukan berdasakan hasil penilaian jawa yang 

terdapat pada instrumen penelitian. Melihat dari teori tersebut 

peneliti menyimpulkan bahwa semakin besar persentase target yang 

dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Pembelajaran yang efektif 

ditandai dengan sifatnya yang menekankan pada pemberdayaan 

siswa secara aktif. Secara sederhana konsep efektivitas merupakan 

hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi 

output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program 

atau kegiatan. Adapun efisiensi berfokus pada output dan proses 

maka efektivitas berfokus pada outcome (Hasil). Suatu program atau 

kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa 

memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely. 

Pengukuran efektivitas pembelajaran harus dikaitkan dengan 

pencapaian tujuan pembelajaran (Agus 2009). Berikut ini akan 

dipaparkan indikator yang digunakan untuk menetapkan efektivitas 

pembelajaran. 

 

Hal terkait indikator yang digunakan untuk menentukan efektivitas 

pembelajaran pada penelitian ini mempunyai beberapa hal atau 

faktor. Berikut ini tujuh indikator yang dapat digunakan untuk 

menetapkan efektivitas suatu pembelajaran (Agus, 2009). 

a. Kecermatan penguasaan perilaku 

Kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari, juga sering 

disebut dengan tingkat kesalahan unjuk kerja, dapat dipakai 

sebagai indikator untuk menetapkan efektivitasan pembelajaran. 

Pada hakikatnya semakin cermat siswa menguasai perilaku yang 

dipelajari, maka semakin efektif pembelajaran yang telah 

dijalankan atau dengan ungkapan lainmakin kecil tingkat 

kesalahan berarti makin efektif pembelajaran. 

b. Kecepatan unjuk kerja 

Kecermatan penguasaan dikaitkan dengan jumlah kesalahan, 
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maka kecepatan unjuk kerja dikatakan dengan jumlah waktu 

yang diperlukan dalam penampilan unjuk kerja itu. 

c. Kesesuaian dengan prosedur 

Pembelajaran dikaitkan efektif apabila siswa dapat 

menampilakan unjuk kerja yang sesuai dengan prosedur baku 

yang ditetapkan. 

d. Kuantitas unjuk kerja 

Rancangan pembelajaran banyak yang mengaitkan kuantitas 

unjuk kerja ini pada jumlah tujuan dicapai siswa. 

e. Kualitas akhir 

Cara yang paling mungkin untuk ini adalah kualitas hasil akhir 

unjuk kerja. 

f. Tingkat belajar 

Semakin tinggi kualitas hasil yang diperlihatkan siswa, semakin 

besar peluang keberhasilan dalam melakukan ahli belajar pada 

hasil unjuk yang sejenis. 

g. Tingkat retensi 

Dalam hal ini menggunakan indikator lain yang sesuai, akan 

lebih dapat menggambarkan tingkat keefektivan secara lebih 

cermat. 

 

2.2.2 Teori Behavioristik 

 

Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih 

mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat 

adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan 

bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya 

yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara 

stimulus dan respon. menurut ( watson 2021 ) tingkah laku siswa 

merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan, 

sedangkan menurut ( pavlov 2019 ) merujuk pada sejumlah prosedur 

pelatihan antara satu stimulus dan rangsangan muncul untuk 
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menggantikan stimulus lain dalam mengembangkan respons, terakhir 

menurut ( skinner 2021 ) hubungan antara stimulus dan respons 

terjadi karena melalui interaksi dengan lingkungan dan kemudian 

menimbulkan perubahan tingkah laku. Dengan demikian, teori 

belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan 

tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Menurut ( Novi Irwan 

Nahar 2021 ). 

 

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa efektivitas mampu 

menunjukkan seberapa efektif suatu pembelajaran tari muli siger 

menggunakan media audio visual di SMK N1 Bandar Lampung. 

Pada penelitian ini berfokus pada tujuan proses dan hasil, pencapaian 

siswa dan menjadi titik fokus peneliti sekarang pada pembelajaran 

tari Muli Siger menggunakan media audio visual di SMK N 1 

Bandar Lampung. 

 

 

2.3. Media Audio Visual 

 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’,dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan 

(Arsyad, 2015 : 3).Media pembelajaran dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

1. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan 

hanya mampu manipulasi kemampuan suara semata. Dilihat darisifat 

pesan yang diterimanya media audio ini menerima pesan verbal dan non 

verbal.  Pesan verbal audio yakni bahasa lisan atau kata-kata,dan pesan 

nonverbal audio adalah seperti bunyi-bunyian dan vokalisasi,gumam, 

musik dan lain-lain. 

2. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indra penglihatan. 

Jenis media ini adalah media cetak verbal, mediacetak grafis. Media visual 

herbal adalah media yang memuat pesan-pesan verbal (pesan berbentuk 

tulisan), media visual non verbal-grafis adalah mediavisual yang memuat 

pesan nonverbal yakni berupa simbol-simbol visual atau unsur-unsur 
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grafis seperti sketsa, lukisan dan photo. 

 

Media Audio visual adalah media yang melibatkan indera pendengar dan 

penglihat sekaligus dalam suatu proses. Sifat pesan yang disalurkan melalui 

media dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang terlihat layaknya 

audio visual. Pesan visual yang terdengar dan terlihat itu dapat disajikan 

melalui program audio visual seperti dokumentasi tari, video tari semua 

program tersebut dapat disalurkan melalui peralatan seperti film,video dan 

televisi, dan disambungkan pada alat proyektor. Pada Kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan di SMK N 1 Bandar Lampung menggunakan 

media audio visual dalam pembelajaran tari muli siger karena media yang 

digunakan berupa video yang ada pada youtube,telepon dan internet. 

 

2.4. Pembelajaran  

 

Pembelajaran adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan oleh 

pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik (Khuluqo, 2017: 

52). Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang 

dalam bahasa Yunani disebut“intructus” atau “intruere” yang berarti 

menyampaikan pikiran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik 

melalui interaksi antar anak didik, anak didik dengan guru, lingkungan dan 

sumber belajar lainnya dalam rangka penyampaian tujuan pembelajaran 

(Djamarah, 2010: 324).mengatakan bahwa pembelajaran adalah usaha 

mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk dirinya 

secara positif dalam kondisi tertentu. Jadi, inti pembelajaran adalah segala 

upaya yang dilakukan oleh guru agar terjadi proses belajar pada diri anak 

didik (Djamarah, 2010: 324-325). 

 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, pembelajaran adalah proses belajar- 

mengajar yang terdapat dalam RPP yang dibuat oleh guru. Sehingga ter 

jadinya proses belajar yaitu perubahan tingkah laku pada siswa yang  

mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan atau sikapnya setelah menerima pengetahuan.Pembelajaran 
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adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakanbantuan yang 

diberikan pendidikagar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 

Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik.Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidikan agar dapat terjadi proses pemerolehan 

ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan 

sikap dan kepercayaan pada siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. Proses 

pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku 

dimanapun dan kapanpun. 

 

2.5. Upo, Ghaso dan Bagho 

 

Menilai kemampuan menari siswa dibutuhkan indikator penilaian yang 

menjadi tolak ukur utama, yang kemudian yang dari indikator tersebut 

dikembangkan menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik menurur 

(Dwiyana Habsary dan Indra Bulan, 2021 3:4). Ada tiga karakter penilaian 

dalam menilai estetika seni tari yang selama ini digunakan yaitu :  

1. Wiraga : adalah salah satu kopetensi keserasian yang meliputi 

keterampilan menari, hafal terhadap gerakannya, ketuntasan, 

kebersihan dan kehindahan gerak. 

2. Wirama : yaitu untuk menilai kopetensi keserasian dan kesesuaian 

gerak dengan irama dan keserasian gerak dengan tempo. 

3. Wirasa : adalah tolak ukur harmonisasi antara unsur kriteria 

kemahiran menari dan wirama sebagai unsur kesesuaian dengan 

iringan tari, kesesuaian dengan busana dan ekspresi dalam 

melakukan gerakan tari. 

Ketiga dari aspek tersebut adalah penilaian untuk menilai keindahan seni 

tari namun demikian setiap suku atau etnis memiliki ciri khas yang berbeda 

dalam gerakan tari, peneliti mengambil 3 aspek penilain Lampung untuk 
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mengukur kefektivitas tari Muli siger dengan menggunakan media audio 

visual yaitu Upo, Bagho dan Ghaso. 

1. Upo, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang nampak, 

(tekstual) seperti teknik gerak, hafalan gerak keindahan gerak, kostum 

dan tata rias dan mencakup segala sesuatu yang menyangkut keindahan 

rupa pada tarian. 

2. Bagho, yaitu bagaimana sensitivitas penari terhadap suara, keindahan 

musik tabuhan, dan minat penonton / masyarakat terhadap tarian. 

3. Ghaso, yaitu berkaitan dengan rasa yang menari dan rasa yang melihat. 

Dari penjelasan di atas, bahwa sesungguhnya daerah Lampung memiliki 

indikator penilaian sendiri dalam melihat sebuah pertunjukkan tari (terutama 

jika melihat petunjukan tari tradisional Lampung).  

 

 

2.6. Tari Muli Siger 

 

Tari Muli Siger adalah tari kreasi baru karya Dr. I Wayan Mustika, M.Hum., 

Tarian ini merupakan tari kreasi Lampung sebuah garapan baru yang pada 

awalnya mendapat ide dari seni Cangget, Seni Cangget merupakan tari 

tradisional pada masyarakat lampung pepadun yang beradat pepadun. Di 

pentaskan untuk mengiri upacara perkawinan dan pemberian gelar adat, tari 

Muli Siger yang berarti muli diartikan gadis cantik dan siger merupakan 

lambang kehormatan. Ragam gerak dari Muli Siger yaitu lapah ngusung 

siger, butakhi, samber melayang, pungu ngelikkanan dan kiri,ngelik 

mitkanan dan kiri, busikhena dibalik ngelik kanan dan kiri, kanluk, ngelik 

kanan dan kiri, mampang siger, ngelik mejong kanan dan kiri, ngelik 

temegi, ngelik kanan dan kiri, mejong kenui, lapah tabikpun, bebalikh kenui 

bebayang, kenui bebakhis, kenui angkatko kepi, ngelik ngehaman, mampam 

kebelah, hentak kukut, ngelik, mutokh, umbak,kenui bebalang khanggal, 

mutokh mampam kebelah, ngeguai siger. 

 

Ragam gerak tersebut merupakan materi yang diajarkan dalam pembelajaran 

tari Muli Siger. Adapun kedudukan dari tari Muli Siger hanya sebagai tari 

kreasi baru yang berfungsi untuk penyajian estetis dan sekaligus hiburan. 
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Penyajian estetis yang dimaksud adalah tari Muli Siger dapat dipentaskan 

diatas panggung baik digedung terbuka maupun tertutup, penampilan 

tersebut bisa secara resmi dan bisa sebagai apresiasi. Di dalam tarian 

tersebut terdapat unsur-unsur tradisi lampung yang selalu melekat dalam 

tarian tersebut misalnya bisa dilihat dari sisi gerak, busana dan iringan tarian 

Muli Siger. Penari Muli Siger berjumlah enam orang gadis dipilihnya enam 

orang gadis ini karena tarian tersebut memang dibuat untuk menampilkan 

keindahan dan kecantikan gadis-gadis lampung yang menggunakan siger 

sebagai mahkota kehormatan. 
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Hasil pembelajaran dalam aspek 

Hasil Efektivitas 

Pembelajaran Tari Muli 

Siger Menggunakan Media 

Audio Visual di SMK N 1 

Bandar Lampung 

Ghaso Bagho Upo 

Media pembelajaran berupa audio 

visual 

 

2.7. Kerangka Berpikir 

 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting (Sekaran dalam Sugiyono, 2011 : 60). Kerangka 

berfikir digunakan penelitian untuk pijakan dalam melakukan penelitian di 

SMKN 1 Bandar Lampung yaitu. Adapun skema kerangka berpikir pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 
 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian 
(Sumber: Carissa Noviyandari, 2021) 

 

Pembelajaran Tari Muli Siger 

Menggunakan Media Audio 

Visual di SMK N 1 Bandar 

Lampung 
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Kerangka berpikir tersebut menunjukkan bahwa objek yang diteliti adalah 

efektifitas pembelajaran tari Muli Siger menggunakan media audio visual di 

SMKN 1 Bandar Lampung. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

X tata busana berperan sebagai subjek yang akan diteliti dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dikelas. Setelah berjalannya pembelajaran peneliti 

harus mengamati proses pembelajaran dikelas dalam menggunakan media 

audio visual lalu peneliti bisa mengetahui efektif atau tidaknya 

pembelajaran tari Muli Siger dalam menggunakan media audio visual 

dengan menggunakan 3 aspek penilain Upo, Bagho dan Ghaso di SMK N 1 

Bandar Lampung.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek 

penelitian pada keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya (Satori dan Komariah, 2013 : 22). Deskriptif kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

suatu masalah, yang harus diteliti. Jenis penelitian ini lebih banyak 

melakukan pengamatan melalui pengelolaan data. 

 

Observasi yang dilakukan di SMK N 1 Bandar Lampung, hal tersebut 

dikarenakan sekolah ini dalam proses pembelajaran tari Muli Siger dengan 

menggunakan media audio visual. Wawancara dilakukan dengan subjek 

guru seni budaya di SMK N 1 Bandar Lampung. Wawancara dimaksudkan 

untuk mendapatkan informasi terkait proses pembelajaran tari Muli siger 

menggunakan media audio visual dalam proses dan hasilnya. Dokumentasi 

yang digunakan sebagai bukti fisik dalam melakukan penelitian dan telah 

melakukan penelitian di SMK N 1 Bandar Lampung.  

 

 

3.2. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan 

huruf dari bahasa Inggris meliputi, person (orang), paper (kertas), dan place 

(tempat) (Arikunto, 2013:172). Adapun sumber data dalam penelitian ini 
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adalah sebagai berikut : 

1. Person (orang) Sumber data ini diperoleh dari guru seni budaya yang 

mengajar di SMK N 1 Bandar Lampung dan wakil kepala kurikulum 

SMK N 1 Bandar Lampung. 

2. Paper (kertas) Sumber data ini diperoleh dari beberapa dokumen 

yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), catatan hasil 

wawancara dan lembar hasil pengamatan. 

3. Place (tempat) Sumber data ini diperoleh di SMK N 1 Bandar 

Lampung, karena di sekolah ini pelaksanaan pembelajaran tari Muli 

Siger menggunakan media audio visual. Selain itu, data ini berupa 

profil sekolah dan foto serta video dalam proses dan hasil 

pembelajaran. 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto,2014). 

Sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder, yang pengelompokannya dapat dilihat sebagai 

berikut. 

 

Tabel 3. 1 Sumber Data 

 

3.2.1. Jenis Data 

 

1. Sumber Data Primer 

Arikunto (2010:22) menjelaskan bahwa data primer merupakan 

data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara 

lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang 
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dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informasi yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti yang diperoleh dari 

responden secara langsung. Sumber data primer yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa yang akan melakukan 

proses pembelajaran praktik tari Muli Siger dengan menggunakan 

media audio visual. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan 

sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Sumber 

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi 

kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media elektronik 

seperti laptop, radio, buku, artikel penelitian dan sebagainya. 

Selain itu, sumber data sekunder dapat berupa arsip dan berbagai 

sumber data tambahan yang sesuai. 

 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 

3.3.1. Observasi 

 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara 

dan kuesioner. wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada sesorang tetapi juga objek-

objek lainnya. Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2015) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Penelitian yang dilakukan terhadap siswa 

dalam proses pembelajaran tari Muli Siger menggunakan media audio 

visual di SMK N 1 Bandar Lampung. Secara ringkasnya peneliti 

hanya sebagai pengamat saat proses pembelajaran berlangsung. 

Dengan observasi partisipan maka data yang diteliti akan lebih 
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lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak (Sugiyono, 2015: 204). 

 

3.3.2. Wawancara 

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari  responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil (Sugiyono,2012:194). Wawancara 

terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan diperoleh. Oleh karena itu melaksanakan wawancara, peneliti 

telah menyiapkan instrumen penilaian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif setiap responden diberi pertanyaan yang sama 

dan peneliti mencatatnya. Langkah-langkah wawancara dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara dilakukan kepada narasumber seperti guru seni 

budaya SMK N 1 Bandar Lampung beserta siswa yang mengikuti 

kegiatan pembelajaran tari. 

b. Menyiapkan pokok-pokok permasalahan sebagai bahan 

wawancara kepada narasumber. 

c. Mengawali dan membuka wawancara dengan menanyakan 

biodata narasumber 

d. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya. 

e. Menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan. 

f. Mengakhiri tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh data 

secara langsung berupa informasi tentang pembelajaran tari Muli Siger 

menggunakan media audio visual di SMK N 1 Bandar Lampung. 

Wawancara ditunjukkan kepada guru seni budaya, dan siswa yang 

mengikuti pembelajaran tari Muli Siger di SMK N 1 Bandar 

Lampung. Alat bantu yang digunakan berupa alat tulis dan kamera. 
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3.3.3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen-

dokumen yang diperlukan dalam melengkapi data yang berhubungan 

dengan penyelidikan, yaitu dokumen tertulis dan dokumen tidak 

tertulis (Jakni, 2016: 93). Berdasarkan uraian diatas dokumentasi 

dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari dokumen yang 

ada atau catatan yang tersimpan. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah untuk memperoleh data tambahan berupa laporan 

gambar, foto dan video saat proses pembelajaran tari Muli Siger 

berlangsung. Dokumentasi tersebut diambil pada saat melakukan 

observasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek dan subjek 

penelitian. 

 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen Penelitian adalah komponen penting dalam penelitian ilmiah 

karena menutup kemungkinan instrumen dari suatu penelitian dapat 

digunakan kembali oleh peneliti lain yang memiliki keterkaitan dan 

kebutuhan yang sama Adib, H. S. (2017). Keseluruhan Berdasarkan 

pernyataan diatas, maka instrumen penilaian yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan dalam penelitian ini sangat sederhana namun 

penting dalam mengetahui keefektivan dalam menggunakan media audio 

visual. Instrumen penelitian tes praktik pada penelitian ini menggunakan 

lembar pengamatan yang mengukur teknik gerak (Upo), kesesuaian gerak 

terhadap musik (Ghaso), dan ekspresi (Bagho).  Bahwa guru masih 

menggunakan indikator jawa untuk menilai tari lampung (Muli Siger).  
 

audio visual, dimana siswa harus menari sesuai dengan krateria yang dibuat 

guru. Tes diberikan kepada kelompok tata busana, dalam proses untuk 

mencari hasil siswa guru menggunakan indikator jawa untuk menilai tarian 

lampung (Muli Siger). 
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a. Tes Praktik 

Perolehan data tentang efektivitas pembelajaran tari Muli Siger 

menggunakan media audio visual, digunakan tes praktik 

perbuatan/produk gerak-gerak tari Muli Siger yang dilakukan siswa 

sebagai hasil belajar digunakan instrumen yang berupa lembar 

pengamatan tes praktik. Berikut adalah lembar pengamatan tes praktik 

pada tari Muli Siger. 

 
Tabel 3. 2 Lembar Pengamatan Tes Praktik pada Tari Muli Siger 

 
No Skor 

Maksimum 

Skor Deskriptor Aspek yang 

dinilai 

1. 5 
5

. 

Siswa bisa menarikan 27 motif gerak 

tari Muli Siger dengan teknis yang 

benar 

(Upo) 

4 
 

Siswa menarikan 23 motif gerak 

tari Muli Siger dengan teknik yang 

benar 

3 

Siswa dapat menarikan 15 motif 

gerak tari Muli Siger dengan teknik 

yang benar. 

1 

Siswa dapat menarikan 10 motif 

gerak tari Muli Siger dengan teknik 

yang benar. 

2. 5 5 Gerak siswa sesuai dengan hitungan 

dan ketepatan musik. 

(Ghaso) 4 Gerakan  siswa 1-2 kali terlamba atau 

mendahului music dan tidak sesuai 

dengan tempo serta hitungan gerak. 

  3 Gerakan  siswa 3-4 kali terlambat atau 

mendahului musik  dan tidak sesuai 

dengan tempo  serta hitungan gerak. 

 

  

2 

Gerakan  siswa 5-6 kali terlambat atau 

mendahului music dan tidak sesuai 

dengan tempo serta hitungan gerak. 

1 

Gerakan siswa lebih dari 6 kali 

terlambat atau mendahului  musik dan 

tidak sesuai dengan tempo serta 

hitungan gerak. 

3 5 5 Tersenyum dan pandangan kedepan 

(Bagho) 4 Tidak tersenyum dan pandangan 

3 Tersenyum tetapi pandangan ke 
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bawah (menunduk). 

2 Tidak tersenyum dan pandangan 

1 
Siswa tidak tersenyum sama sekali 

dan pandangan menunduk serta 

ekspresi wajah tegang 
 15 Total skor maksimal 

(Sumber: Guru SMKN 1 Bandar Lampung) 

 

Cara yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data merangkum data yang diperoleh. 

2. Memeriksa kembali hasil data yang telah diperoleh. 

3. Memberikan skor peroleh dari penelitian proses dalam tari Muli Siger. 

 

A. Menentukan nilai rata-rata dari setiap pertemuan. 

Np =  
∑Nilai skor Upo + Ghaso + Bagho

3
  

B. Menyimpulkan rata-rata hasil akhir dari data yang diperoleh tentang 

efektivitas pembelajaran tari Muli Siger menggunakan media audio 

visual di SMK N 1 Bandar Lampung. 

Ra =  
∑Np 1 + Np2 + Np3 +  Np4 +  Np5 

5
 

 

3.4.1. Non-tes 

 

Teknik nontes digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang 

aktivitas siswa dalam mempelajari tari Muli Siger. Pengamata proses 

pembelajaran menggunakan media audio visual yang diamati dalam 

lembar pengamatan proses pembelajaran tari Muli Siger 

menggunakan media audio visual. 

 

Tabel 3. 3 Lembar Penilaian Aktivitas Siswa 

 

No Aspek Deskriptor Penilaian Skor 
Skor 

Maksimum 

1 Upo a. Seluruh siswa memperhatikan materi 

yang telah disampaikan oleh guru 

kemudian siswa mampu menirukan sesuai 

dengan guru berikan contoh video tari. 

5 

 
5 
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b. Dari 28 siswa hanya 20 siswa yang 

memperhatikan materi yang telah 

disampaikan oleh guru kemudian siswa 

mampu menirukan sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh guru (video). 

4 

 

c. Dari 28 siswa terdapat 20 siswa yang 

memperhatikan materi yang telah 

disampaikan oleh guru kemudiansiswa 

mampumenirukan sesuai dengan apayang 

telah disampaikan oleh guru. 

3 

 

d. Dari 28 siswa terdapat 19 siswa yang 

memperhatikan materi yang kemudian 

siswa mampu menirukan sesuai dengan 

apa yang telah disampaikan oleh guru. 

2 

 

e. Kurang dari 6 siswa yang 

memperhatikan materi yang telah 

disampaikan oleh guru kemudian siswa 

mampu menirukan sesuai dengan apa yang 

telah disampaikan oleh guru. 

1 

 

2 Ghaso a.Seluruh siswa mendengarkan materi 

yang disampaikan guru lewat grup 

whatsapp. 

5 

5 

b. Dari 28 siswa terdapat 25 siswa 

mendengarkan materi yang sedang 

disampaikan oleh guru melalui via suara 

whatsapp. 

4 

 

c. Kurang dari 5 siswa yang mendengarkan  

materi yang sedang disampaikan oleh guru 

melalui via whatsapp. 

3 

d. Dari 28 siswa, 20 siswa yang 

mendengarkan materi yang sedang 

disampaikan guru. 

2 

 

e. Kurang dari 5  siswa yang 

mendengarkan materi yang sedang 

disampaikan guru. 

1 

 

3 Bagho a. Seluruh siswa mampu memperagakan 

ragam gerak tari Muli Siger ssesuai dengan 

gerak yang diajarkan guru melalui video 

5 

5 

b. Dari 28 siswa terdapat 25 siswa yang 

mampu memeragakan ragam gerak tari 

Muli Siger 

4 

 

c. Dari 28 siswa terdapat 19 siswa yang 

mampu meragakan ragam gerak tari Muli 

Siger sesuai dengan video. 

3 

d. Dari 28 siswa terdapat 18 siswa yang 

mampu memeragakan ragam gerak tari 

Muli Siger sesuai dengan gerakan yang 

diajarkan. 

2 

 

e. Kurang dari 6  siswa yang 

memeragakan ragam gerak tari Muli Siger 

dengan gerak.. 

1 

 

Total Skor Maksimum 15 
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 (Sumber: Guru SMK N 1 Bandar Lampung, 2021) 

 

Setelah skor aktivitas siswa didapat, maka dilakukan perhitungan untuk 

mengetahui nilai aktivitas berdasarkan tiga aspek yang akan dijadikan 

indikator penilain aktivitas siswa yaitu visual activities, listening activities 

dan motoractivities pada saat proses pembelajaran. Dengan pemberian skor 

yang sudah ditentukan pada tabel yaitu lembar penilaian aktivitas siswa yang 

memiliki skor maksimum 15. Selanjutnya, setelah skor aktivitas siswa 

diperoleh maka diolah menjadi nilai dengan rumus sebagi beriku: 

Nilai siswa = skor siswa X 100 

 skor maksimum 

 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

 

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan 

diperkuat dengan kuantitatif. Langkah- langkah analisis data ialah sebagai 

berikut. hasil analisis disusun untuk mendeskripsikan tentang efektivitas 

pembelajaran tari Muli Siger menggunakan media audio visual di SMK N 1 

Bandar Lampung. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu : 

1. Mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran tari Muli 

Siger dengan menggunakan media audio visual. 

2. Menganalisis hasil tes tari Muli Siger dengan menggunakan lembar 

penilaian tes praktek. 

3. Memberikan niali hasil tes praktik dengan menggunakan rumus 

persentase pada instrumen penelitian. 

4. Menentukan nilai hasil tes praktik yang diakumulasi, kemudian 

diukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran tari Muli Siger dengan 

menggunakan media audio visual dan menggunakan penentuan 

patokan dengan nilai untuk skala satu sampai lima. 

5. Mereduksi data dengan cara mengumpulkan,merangkum, dan dipilih 

hal-hal yang pokok yang sesuai dengan untuk analisis. 

6. Membuat kesimpulan dengan cara menganalisis dan mengolah data- 

data pada saat observasi, dokumentasi, hasil tes praktik dalam 

menggunakan media audio visual.  
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terkait rumusan masalah 

penelitian yaitu bagaimana efektivitas pembelajaran tari Muli Siger 

menggunakan media audio visual di SMK N 1 Bandar Lampung. Dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan pada penelitian ini ingin melihat 

terkait efektivitas pembelajaran seni budaya menggunakan media audio 

visual yang  dinilai berdasarkan tiga aspek yaitu: Upo, Ghaso, dan Bagho. 

Berdasarkan tiga hal tersebut bahwa penggunaan media audio visual yang 

dilakukan dalam beberapa tahap seperti penugasan dan pembelajaran yang 

menggunakan audio maupun video didapatkan hasil bahwa hasil akhir pada 

aspek Upo mendapatkan poin 89 dengan kriteria baik, kemudian didapatkan 

hasil pada aspek Ghaso yaitu sebesar 80 poin dengan kriteria baik, lalu yang 

terakhir yaitu Bagho dengan poin 87 dengan kriteria baik. Sehingga 

didapatkan hasil akhir keseluruhan yaitu 85.4 dengan kriteria sangat baik. 

Sehingga nilai akhir tersebut menyimpulkan bahwa pembelajaran tari Muli 

Siger menggunakan media audio visual di SMK N 1 Bandar Lampung dapat 

dikatakan efektif dalam pembelajaran. 

 

Hasil penilaian dengan kriteria baik melalui penilaian keefektivitasan bahwa 

pembelajaran tari Muli Siger menggunakan media audio visual tersebut 

dikatakan berhasil karena telah memenuhi standar kriteria penilaian 

keefektivitasan yang menjadi acuan bahwasanya pada penelitian ini 

dianggap telah menjawab rumusan masalah terkait efektivitas pembelajaran 

tari Muli Siger menggunakan media audio visual di SMK N 1 Bandar 

Lampung. Hasil pembelajaran tersebut menandakan bahwa siswi dapat 
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menerima dan memahami pembelajaran dan materi yang disampaikan oleh 

guru melalui media audio visual berdasarkan lembar penilaian dan teori 

efektivitas dan teori Hehavioristik pada pembelajaran  tari  muli siger 

dengan menggunakan media audio visual di SMK N 1 Bandar Lampung 

sesuai dengan rencana dan fakta dilapangan sehingga pembelajaran tari Muli 

Siger dengan menggunakan media audio visual di SMK N 1 Bandar 

Lampung dikatakan efektif. 

 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut diharapkan 

memudahkan siswa untuk mudah memperoleh informasi dengan 

memanfaatkan internet dan mengfungsikan dengan baik apa yang mereka 

miliki bukan hanya untuk komunikasi melainkan menambah pengetahuan. 

Keuntungan bagi guru yaitu mempermudah guru untuk menyampaikan  

suatu materi. Pembelajaran tari Muli Siger  dengan  menggunakan  media 

audio visual dengan platform youtube sangat membantu dalam 

menyampaikan suatu materi atau pembelajaan dengan demikian penulis 

menyatakan bahwa media audio visual sangat efektif dalam pembelajaran 

tari Muli Siger di SMK N 1 Bandar Lampung. 

 

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mengemukakan saran-saran sebagai 

berikut. 

 

1. Diharapkan kemampuan siswi bisa lebih digali kembali oleh guru dalam 

proses pembelajaran serta membentuk karakter siswi sejalan dengan 

proses pembelajaran itu terjadi, sehingga selain siswa mendapatakan 

pengetahuan yang baik, siswi juga mempunyai karakter yang baik 

dimulai dari sikap perilaku. 
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2. Diharapkan untuk guru agar tidak hanya menguasai dalam hal praktik 

namun juga menguasai penuh dalam hal pengetahuan tentang materi 

yang disampaikan sehingga siswi juga mendapatkan pengetahuan 

tentang materi yang disampaikan oleh guru. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 

penelitian selanjutnya atau penelitian serupa sebagai pengembangan dari 

penelitianini dengan menggunakan media audio visual  
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