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ABSTRAK
Maria Magdalena Yunda Kurnianingsih, 2020. Kajian Etnomatematika Tari Rejang
Dewa Dan Implementasi Hasil Kajian Pada Pembelajaran Matematika Topik Geometri
Di Sekolah Menengah Pertama. Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Kajian etnomatematika adalah kajian tentang hubungan budaya dengan matematika.
Budaya yang dikaji adalah budaya Bali khususnya pada tari Rejang Dewa. Maka dari itu tujuan
penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi aspek filosofis, aspek matematis, pola lantai, gerak,
perlengkapan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tari Rejang Dewa yang dapat
dimanfaatkan pada pembelajaran matematika dan 2) Mendesain rancangan pembelajaran
matematika topik geometri di sekolah menengah pertama yang bernuansakan tari Rejang
Dewa.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research and Developmet. Subjek penelitian
ini adalah pelatih tari di sanggar Purnama Bali dan pelatih tari di sanggar Saraswati
Yogyakarta. Objek penelitian adalah kebudayaan pada tari Rejang Dewa terkait pada gerak,
pola lantai, dan perlengkapan tarian yang diintegrasikan pada pembelajaran matematika.
Peneliti melakukan wawancara, dokumentasi dan studi dokumen untuk memperoleh data. Data
yang diperoleh kemudian ditabulasikan dan dianalisis. Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis fenomena budaya tari Rejang Dewa, analisis materi pembelajaran matematika topik
geometri SMP dilanjutkan pembuatan produk pembelajaran dan validasi desain untuk melihat
kelayakan desain yang dibuat.
Hasil penelitian ini adalah 1) hasil kajian etnomatematika tari Rejang Dewa
diidentifikasi melalui aspek filosofis yang terdapat nilai-nilai budaya, sejarah tarian, dan
keistimewaan tarian. Aspek matematis yang memberikan pengetahuan baru mengenai konsep
dasar matematika seperti konsep perbandingan senilai, konsep jarak, konsep perulangan pada
tari Rejang Dewa. Gerak, pola lantai dan perlengkapan didominasi terkait topik geometri
seperti jenis-jenis sudut, bangun datar, lingkaran dan transformasi geometri. 2) rancangan
pembelajaran matematika yang bernuansakan tari Rejang Dewa terlihat pada pokok bahasan
jenis-jenis sudut. Desain dari rancangan pembelajaran matematika materi jenis-jenis sudut
diimplementasikan pada komponen materi pelajaran, media pembelajaran, dan langkahlangkah pembelajaran yang memberikan wawasan baru mengenai budaya pada tari Rejang
Dewa.
Kata Kunci: Etnomatematika, Tari Rejang Dewa, Topik Geometri Sekolah Menengah Pertama
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ABSTRACT
Maria Magdalena Yunda Kurnianingsih, 2020. Ethnomatematics Study of Rejang Dewa
Dance and Implementation of Study Results in Mathematics Learning in Geometry Topics
in Middle School. Mathematics Education Study Program, Department of Mathematics and
Natural Sciences Education, Faculty of Teacher Training and Education, Sanata Dharma
University Yogyakarta.
Ethnomatematics study is the study of cultural relations with mathematics. The culture
studied is Balinese culture, especially in the Rejang Dewa dance. Therefore the purpose of this
study is 1) Identifying philosophical aspects, mathematical aspects, floor patterns, motion,
equipment, and values contained in Rejang Dewa dance which can be utilized in mathematics
learning and 2) Designing mathematics learning designs in geometry topics in schools the
middle school with nuances of the Rejang Dewa dance.
This research is a type of research and development research. The subjects of this
study were dance trainers at the Purnama Bali Studio and dance trainers at the Yogyakarta
Saraswati Studio. The object of research is the culture of Rejang Dewa dance related to motion,
floor patterns, and dance equipment integrated in mathematics learning. Researchers
conducted interviews, documentation and study documents to obtain data. The data obtained
is then tabulated and analyzed. The analysis technique used is the analysis of Rejang Dewa
dance cultural phenomena, analysis of mathematics learning material for junior high school
geometry topics followed by the creation of learning products and design validation to see the
feasibility of the designs created.
The results of this study are: 1) The results of the ethno-mathematical study of Rejang
Dewa dance were identified through philosophical aspects that contained cultural values,
dance history, and dance features. Mathematical aspects that provide new knowledge about
basic mathematical concepts such as the concept of comparative worth, the concept of distance,
the concept of repetition in Rejang Dewa dance. Motion, floor patterns and equipment are
dominated by geometrical topics such as the types of angles, flat shapes, circles and geometric
transformations. 2) The design of mathematics learning with nuances of Rejang Dewa dance
can be seen on the subject of the types of angles. The design of the mathematics learning design
material for the types of angles is implemented in the subject matter components, learning
media, and learning steps that provide new insights about culture in Rejang Dewa dance.
Keywords: Ethnomatematics, Rejang Dewa Dance, Geometry Topics in Middle School
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perjalanan kehidupan manusia tidak akan terlepas dari norma-norma ataupun
adat istiadat yang hidup di masyarakat. Norma dan adat istiadat akan terus tumbuh dan
berkembang di sekitar lingkungannya. Manusia mempunyai tuntutan kebutuhan hidup
yang dapat dilakukan dengan menuangkan akal dan budinya untuk menciptakan suatu
kebudayaan dan hidup di dalam dunia yang berbudaya. Salah satu konsekuensinya,
manusia harus dilengkapi pengenalan dengan nilai-nilai atau norma-norma kebudayaan
dalam bidang pendidikan. Hal tersebut menjadikan pendidikan adalah salah satu jalan
yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian nilai dan norma kebudayaan pada
manusia selanjutnya.
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang No.20 tahun 2003). Pendidikan
berfungsi

dalam

memberdayakan

potensi

manusia

untuk

mewariskan,

mengembangkan serta membangun kebudayaan dan peradaban masa depan.
Pendidikan berakar dari budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini
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dan masa mendatang. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa
Indonesia yang beragam yang diarahkan untuk membangun kehidupan bangsa yang
lebih baik di masa depan.
Secara langsung dan tidak langsung disadari bahwa proses pembudayaan
sebenarnya sudah terjadi pada pendidikan formal yaitu di sekolah. Di sekolah terdapat
pembelajaran khusus mengenai seni budaya yang terkait mengenai seni musik, seni
tari, seni lukis dan beberapa hal lainnya. Secara keseluruhan pembelajaran tersebut
hanya menjadi tambahan pengetahuan seputar budaya daerah dan nusantara sehingga
sangat jarang diintegrasikan dalam mata pelajaran lainnya. Salah satunya pada
pembelajaran matematika.
Pembelajaran matematika di sekolah sebagian besar hanya mengacu pada buku
pegangan siswa dan guru. Buku-buku yang digunakan telah memuat konsep-konsep,
fakta, prinsip, teori dan rumus-rumus serta beberapa contoh aplikasinya pada tiap-tiap
bab yang dipelajari. Contoh-contoh yang termuat dalam buku cenderung mengadopsi
masalah sosial-ekonomi yang terdapat di masyarakat seperti memaksimalkan ruang
penyimpanan saat jualan, menghitung sudut yang terbentuk dari benda-benda disekitar
dan lain sebagainya. Salah satu soal yang terdapat dalam Kemendikbud (2017: 58)
yaitu seorang tukang kayu yang membuat peralatan rumah tangga, perlu untuk
memotong papan yang berbentuk persegi atau persegi panjang menjadi lingkaran.
Tukang kayu tersebut menemui masalah untuk menentukan titik pusat lingkaran yang
akan dibuat. Dapatkah kalian membantu tukang kayu agar mendapatkan bentuk
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lingkaran sebesar mungkin dari papan-papan tersebut? Hal seperti ini dapat
menyebabkan pembelajaran kurang bermakna dalam kehidupan sosial-budaya mereka.
Dari hal tersebut guru matematika ditantang untuk menciptakan pembelajaran yang
relevan dengan kondisi siswa sehingga siswa mendapatkan pengetahuan mengenai
pendidikan dan kebudayaan.
Pelestarian budaya diperkenalkan kepada anak-anak Indonesia melalui
pendidikan nonformal seperti orang tua, tokoh masyarakat dan lingkungan di mana
mereka tinggal. Budaya bukan hanya suatu koleksi dari daerah atau negara. Budaya
merupakan totalitas komprehensif yang menyusun keseluruhan hidup sosial sekaligus
menunjukkan sejumlah ranah atau bidang kajian yang berbentuk budaya menurut
Kroeber dan Kluckhohn dalam Sutrisno (2005:9). Budaya merupakan warisan yang
harus dijaga dan diperkenalkan ke generasi seterusnya. Melestarikan budaya tidak
hanya dimaknai sebagai suatu warisan. Makna lain yang terkandung adalah
pengetahuan yang diterima dari proses belajar sehingga kebudayaan tidak hanya dilihat
dari pemanfaatan di bidang pariwisata dan seni namun dapat diintegrasikan pula dalam
bidang pendidikan.
Integrasi budaya dalam aspek pendidikan telah dikaji oleh beberapa peneliti.
Sebagai contohnya Linda Indiyarti Putri (2017) pada Eksplorasi Etnomatematika
Kesenian Rebana Sebagai Sumber Belajar Matematika pada Jenjang MI dengan
mengaitkan konsep geometri secara teknik membilang sehingga terbentuk pola nada
yang serasi menggunakan kesenian tradisional rebana. Kemudian dalam penelitian
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Eksplorasi Etnomatematika Pada Tarian Caci Masyarakat Manggarai Nusa Tenggara
Timur. Osniman Pulina Maure dan Gabriela Purnama Ningsi (2018) mengatakan
bahwa terdapat konsep matematika yaitu konsep himpunan pada saat memasangkan
kedua kelompok penari dan konsep geometri bidang pada semua perlengkapan penari.
Mempelajari matematika melalui budaya atau kegiatan nyata yang dialami oleh
siswa dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan tentunya dapat menghargai
budaya yang ada. Bahkan untuk siswa yang berbeda kebudayaan dapat menghargai dan
menghormati adanya perbedaan dari budaya yang ada. Hal ini mungkin karena dengan
etnomatematika siswa dapat mempelajari matematika lebih bermakna dan mendalam.
Seirama dengan pernyataan D’Ambrosio (dalam Brandt dan Chernoff, 2014) through
ethnomathematics, we can help students find success in school and I life because the
fundamental values of ethnomathematics include respect for the other, solidarity with
the other, and cooperation with the other.
Tari merupakan salah satu dari budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satunya
adalah tari Bali yang memiliki ciri khas dari daerah Bali. Tari Bali yang tak asing
dikalangan masyarakat Bali khususnya pada anak-anak adalah tari Rejang. Ada banyak
macam dari tari rejang salah satunya adalah tari Rejang Dewa. Tarian ini merupakan
tarian sakral (suci) yang ditarikan hanya di dalam Pura. Tarian ini hanya dapat ditarikan
oleh anak gadis yang belum menstruasi. Dengan maksud dari tujuan tarian ini adalah
tarian persembahan suci dalam menyambut kedatangan para Dewa yang datang dari
Khayangan dan turun di bumi.
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Berdasarkan hal di atas peneliti menyadari perlunya mengintegrasikan tari
Rejang Dewa sebagai budaya lokal masyarakat Bali ke dalam pembelajaran
matematika. Khususnya pada pola lantai, gerak dan perlengkapan tari diangkat sebagai
topik penelitian yang dikaitkan pada topik geometri di sekolah menengah pertama.
Bertujuan untuk mengembangkan matematika berbasis budaya lokal pada sekolahsekolah di Bali.

B. Rumusan Masalah
1. Apa saja aspek filosofis dan aspek matematis etnomatematika terhadap tari
Rejang Dewa yang dapat dimanfaatkan pada pembelajaran matematika?
2. Bagaimana rancangan pembelajaran matematika terkait topik geometri di
Sekolah Menengah Pertama yang bernuansakan tari Rejang Dewa?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengidentifikasi aspek filosofis, aspek matematis, pola lantai, gerak,
perlengkapan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tari Rejang Dewa yang
dapat dimanfaatkan pada pembelajaran matematika.
2. Mendesain rancangan pembelajaran matematika topik geometri di Sekolah
Menengah Pertama yang bernuansakan tari Rejang Dewa.
D. Pembatasan Masalah
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Penelitian ini dibatasi pada aspek kultural (filosofis) dan aspek matematis pada
gerak, pola, perlengkapan dan kegiatan dalam menari tarian Rejang Dewa yang
merujuk pada materi matematika menengah pertama topik geometri. Desain
pembelajaran geometri di Sekolah Menengah Pertama yang dirancang mengambil
salah satu materi yaitu pada jenis-jenis sudut. Dengan demikian penelitian yang
dilakukan lebih terarah, tidak menimbulkan penafsiran yang kurang tepat dan
tujuan dari penelitian dapat tercapai.

E. Penjelasan Istilah
1. Etnomatematika
Etnomatematika merupakan studi mengenai ide matematika yang ada dapat
ditemukan dalam wujud budaya dan dalam aktivitas masyarakat ketika
melakukan kegiatan sehari-hari.
2. Tari Rejang Dewa
Tari Rejang Dewa merupakan tarian persembahan suci dalam menyambut
kedatangan para Dewa yang datang dari Khayangan dan turun di Bumi. Tarian
Rejang Dewa termasuk dalam tari wali yaitu tarian yang ditarikan di halaman
pura pada waktu berlangsungnya suatu upacara.

3. Topik Geometri Sekolah Menengah Pertama
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Topik geometri SMP didefinisikan sebagai cabang matematika yang
mempelajari titik, garis, bidang serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya dan
hubungan satu sama lain.

F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi guru dan calon guru
a. Dapat memperoleh wawasan dalam memperbaiki, meningkatkan dan
mengembangkan

kualitas

pembelajaran

matematika

dengan

memperhatikan lingkungan sosial-budaya anak. Pelatih tari Bali juga
memperoleh pengetahuan matematika dalam tari Bali untuk meneruskan,
meningkatkan, dan mengembangkan latihan tari Bali.
b. Menyediakan alternatif pembelajaran matematika dengan memperhatikan
aspek budaya dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran matematika
dan sebaliknya menyediakan pula alternatif latihan tari Bali dengan
memperhatikan konsep matematika yang terkandung di dalamnya.
c. Sebagai referensi bagi guru dan calon guru agar nantinya dalam
merencanakan pembelajaran matematika hendaknya memperhatikan
budaya lokal anak. Referensi bagi pelatih tari Bali untuk membantu para
penari berlatih tari Bali dengan sebaik-baiknya.
2. Bagi siswa
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a. Siswa dapat belajar matematika, baik dari adopsi sosial-ekonomi maupun
sosial-budaya atau lingkungan siswa sendiri.
b. Siswa

akan

lebih

menghargai

budaya

lokalnya

sendiri

dan

mengembangkan pengetahuan lokal.
3. Bagi peneliti
a. Dapat mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian matematika
berbasis budaya lokal sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa
dan memperkenalkan budaya lokal di daerah sendiri.
b. Menambah pengetahuan peneliti mengenai matematika dan budaya di
daerah peneliti berasal.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yaitu:
1. BAB I
Pada bagian ini peneliti memaparkan terkait latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, pembatasan masalah, penjelasan istilah, dan manfaat
penelitian.
2. BAB II
Pada bagian ini dipaparkan mengenai teori etnomatematika, aspek
fundamental matematis, teori tari Rejang Dewa, objek pembelajaran
matematika, pembelajaran geometri, penelitian research and development,
penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.
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3. BAB III
Pada bagian ini peneliti memaparkan terkait jenis penelitian, subjek penelitian,
objek penelitian, tempat dan waktu penelitian. bentuk data, metode
pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, teknik analisis data,
dan prosedur penelitian.
4. BAB IV
Pada bagian ini dipaparkan tentang pelaksanaan penelitian, tabulasi data,
analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian.
5. BAB V
Pada bagian dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Etnomatematika
Etnomatematika di Indonesia sebenarnya bukanlah merupakan ilmu
pengetahuan yang baru melainkan sudah ada sejak ilmu pengetahuan mengenai
matematika diperkenalkan. Etnomatematika mulai berkembang melalui kajain
berbagai keilmuan yang relevan. Oleh karena itu, banyak perkembangan
etnomatematika terutama pada pengaplikasian pembelajaran di sekolah.
Etnomatematika pertama kali diperkenalkan oleh D’Ambrosio, beliau
merupakan seorang matematikawan yang berasal dari Brazil pada tahun 1977.
Pendefinisian awal oleh D’Ambrosio (dalam Rosa dan Orey, 2011) adalah
the mathematical practies of indentifiable cultural groups and may be regarded
as the study of mathematical ideas found in any culture, dengan kata lain
merupakan suatu kegiatan matematika untuk mengidentifikasi suatu kelompok
budaya dan dapat diartikan sebagai pembelajaran mengenai ide matematika
yang ditemukan pada setiap kebudayaaan. Selajutnya, D’Ambrosio (dalam
Rosa dan Orey, 2011) menyatakan bahwa, Ethnomatematics is used to express
the relationship between culture and mathematics, dikatakan bahwa
etnomatematik dapat dinyatakan sebagai suatu pernyataan yang menjadi
penghubung diantara budaya dengan matematika, dimana keduanya memiliki
hubungan yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

10
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Marsigit (2016:93) berpendapat bahwa etnomatematika merupakan suatu
ilmu yang digunakan untuk memahami bagaimana matematika diadaptasi dari
sebuah budaya dengan kata lain matematika sebagai ilmu yang mengkaji
budaya dari masyarakat. Etnomatematika merupakan matematika yang tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat yang sesuai dengan kebudayaan di
sekitarnya, merupakan titik utama pembelajaran dan metode pengajaran. Hal
tersebut membuka potensi pedagogis dengan mempertimbangkan kemampuan
siswa yang diperoleh dari belajar di luar kelas, menurut pandangan dari Shirley
dalam Sunandar (2016:97).
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diungkapkan tersebut dapat kita
maknai bahwa etnomatematika merupakan suatu ilmu yang mempelajarai
hubungan antara matematika dan budaya pada kelompok masyarakat tertentu.
Ide matematika yang ada dapat ditemukan dalam wujud budaya dan dalam
aktivitas masyarakat ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Contoh wujud
budaya yang dapat ditemukan ide matematikanya seperti pola pada kain,
simpul, hasil kerajinan tangan. Sedangkan pada aktivitas masyarakat dapat
dijumpai seperti adat dalam upacara keagamaan, serta wujud budaya lainnya
yang dapat ditemukan konsep matematikanya.
Tarian merupakan salah satu budaya dalam adat upacara keagamaan yang
sering digunakan untuk pengucapan syukur manusia kepada penciptaNya. Oleh
karena itu, etnomatematika yang akan menjadi acuan peneliti adalah studi
mengenai ide matematika yang dapat dijumpai khususnya dalam penelitian ini
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adalah tarian yang kerap kali digunakan pada upacara adat di Bali yaitu Tari
Rejang Dewa.

B. Aktivitas Fundamental Matematis
Menurut Bishop (1998:99) terdapat 6 fundamental mathematical
activities (6 aktivitas dasar matematika) yang meliputi counting (membilang),
locating (menentukan lokasi), measuring (mengukur), designing (merancang),
playing (bermain), dan explaning (menjelaskan). Berikut penjelasan terhadap
enam aktivitas fundamental matematis menurut Bishop:
1. Counting (Membilang)
Quantifiers (each, some, many, none); adjective number names; Zero;
Base

10;

Operations

on

numbers;

Combinatories;

Accuracy;

Approximation; Errors; Fractions; Decimals; Positive Negatives:
Infinitely large, small; Limit; Number patterns; Powers; Number
relationships; Arrow diagrams; Algebraic representation; Events;
Probabilities; Frequency representations.
Dalam kegiatan counting terdapat aktivitas yang meliputi kuantifikasi,
nama-nama bilangan, penggunaan jari dan bagan tubuh untuk menghitung;
turus; bilangan; nilai tempat; nol; basis 10; operasi bilangan; kombinatorik;
akurasi; perkiraan; kesalahan dalam membilang; pecahan; decimal; positif,
negatif, besar tidak terhingga, kecil tidak terhingga, limit, pola bilangan;
pangkat, relasi bilangan; diagram panah; representasi aljabar; kejadian;
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probabilitas; representasi frekuensi. Kegiatan counting merupakan
kegiatan yang berkaitan dengan menghitung, mencacah dan bilangan.
Kegiatan counting pada mulanya muncul dalam masyarakat karena
kebutuhan masyarakat untuk membuat catatan harta kepemilikan seperti
halnya untuk menghitung jumlah hewan ternak yang dimiliki. Selain itu,
kegiatan counting juga dibutuhkan masyarakat saat melakukan pedagangan
dengan orang/ bangsa lain.
2. Locating (Menentukan letak)
Prepositions; Route descriptions; Environmental locations; N.S.E.W.
Compass bearings; Up/down; Left/right; Forwards/backwards; Journey
(distance); Straight and Curved line; Angle as turning Rotations; Systems
of

location;

Polar

coordinates,

2D/3D

coordinates,

Mapping;

Latitude/Longitude; Loci; Linkages; Circle; Ellipse; Vector; Spiral.
Dalam kegiatan locating terdapat aktivitas sebagai berikut: preporsisi;
pendeskripsian suatu rute/lintasan; lokasi lingkungan; arah mata angin;
atas/bawah; depan/belakang; jarak; garis lurus/garis lengkung; sudut
sebagai penanda perputaran/ sistem lokasi/ koordinat kutub; koordinat
2D/3D; pemetaan; lintang/busur; tempat kedudukan; penghubungan;
lingkaran; elips; spiral. Kegiatan locating merupakan kegiatan yang
berkaitan dengan penentuan tempat suatu objek yang direpresentasikan
dalam jarak, garis, sudut. Awalnya kegiatan locating digunakan manusia
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untuk menentukan lokasi yang cocok untuk bertempat tinggal, berburu dan
bercocok tanam.
3. Measuring (Mengukur)
Comparative quantifiers (faster, thinner); Ordering; Qualities;
Development of units (heavy-heaviest-weight); Accuracy of units;
Estimation; Length; Area; Volume; Time; Temperature; Weight;
Conventional units; Standar units; System of units(metric); Money;
Compound units.
Dalam kegiatan measuring terdapat aktivitas seperti pembanding
kuantitas (lebih cepat atau lebih kurus), mengurutkan; kualitas;
pengembangan dari satuan (bobot berat- terberat); keakuratan satuan;
perkiraan; panjang; luas; volume; waktu; suhu; berat; satuan konvensional;
satuan standar; sistem satuan; uang; satuan majemuk. Kegiatan measuring
merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran. Pada awalnya
kegiatan measuring digunakan untuk membandingkan dua objek, seperti
berat badan, lebih kurus/lebih gemuk. Selanjutnya, kegiatan measuring
semakin berkembang untuk membandingkan lebih dari dua objek.
4. Designing (Merancang)
Design; Abstraction; Shape; Form; Aesthetics; Objects compared by
properties of form; Large, small; Similarity; Congruence; Properties of
shapes; Common geometric shapes; figures and solid; Nets; Surfaces;
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Tesselations; Symmetry; Proportion; Ratio; Scale-model Enlargements;
Rigidity of shapes.
Dalam kegiatan designing terdapat aktivitas yang meliputi rancangan;
abstraksi; bentuk (geometris); estetika, objek dibandingkan dengan sifat
bentuk; besar; kecil; kesebangunan; kekongruenan; sifat-sifat dari bangun;
bentuk geometris umum, gambar, dan benda padat, jaringan; permukaan;
pengubinan; simetri; proporsi; perbandingan; pembesaran skala; kelakuan
dari suatu benda. Kegiatan designing merupakan kegiatan yang berkaitan
dengan merancang seseuatu dengan menggunakan bentuk bangun
datar/ruang, perbandingan dan sebagainya. Aktivitas designing sering
dijumpai

dalam

kehidupan

disekitar

kita

seperti

merancang

bangunan/rumah, seperti bentuk atap dan sketsa ruangan.
5. Playing (Bermain)
Games; FUN; Puzzles; Paradoxes; Modelling; Imagined reality; Rulebound activity; Hypothenical reasoning; Procedures; Plans Strategies;
Cooperative games; Competitive games; Solitaire games; Chance,
prediction.
Dalam kegiatan playing terdapat aktivitas terdiri dari pertandingan;
menyenangkan; teka-teki; paradoks; pemodelan; bayangan kenyataan;
aktivitas terkait aturan; penalaran hipotesis; prosedur; strategi rencana;
permainan kerjasama; permainan kompetitif; permainan solitaire;
kemungkinan; prediksi. Kegiatan playing berkaitan dengan kegiatan yang
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memiliki aturan dan memerlukan strategi untuk mencapai suatu
kemenangan/tujuan.
Ada banyak permainan yang berkembang di berbagai darah mendorong
pemain untuk mengatur strategi supaya menang, sebagi contoh permainan
engklek. Seorang anak yang bermain engklek harus mengetahui di kotak
mana ia akan melemparkan batu, supaya dapat tetap melompat dengan
mudah. Hal tersebut merupakan salah satu pemikiran strategi supaya si
anak dapat lebih cepat sampai ujung dan menang.
6. Explaning (Menjelaskan)
Similarities; Classifications; Conventions; Hierarchical classifying of
objects; Story explanation; logical connectives; Linguistic explanations;
Logical arguments; Proofs; Symbolic explanations: Graphs, diagram,
Charts, Matrices; Mathematical modelling; Criteria: internal validity,
external generalisability.
Dalam kegiatan explaining terdapat aktivitas meliputi kesamaan dalam
bentuk benda-benda; klasifikasi; klasifikasi yang didasarkan pada hirarki;
penjelasan cerita; logika koneksi (misalnya dan, atau, serta yang lainnya);
penjelasan; argumen logis, pembuktian; penjelasan dengan simbol-simbol;
diagram; grafik; matriks, pemodelan matematika; kriteria; validitas
internal, generalisabilitas eksternal. Kegiatan explaining merupakan suatu
kegiatan menjelaskan/meceritakan suatu sejarah, makna/filosofis yang ada
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dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ini dapat
digunakan untuk menjelaskan suatu peta desa, menjelaskan suatu simbol,
petunjuk jalan, dan sebagainya.

C. Tari Rejang Dewa
Tarian merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki masingmasing daerah, suku ataupun ras sekalipun. Salah satu daerah yang memiliki
tarian yang sangat khas adalah Bali. Lail (2015:1) yang berpendapat bahwa tari
tradisional adalah jenis tarian yang berkembang pada daerah atau kelompok
masyarakat tertentu yang berpedoman secara luas pada suatu kebiasaan yang
secara turun temurun dikembangkan dan dianut masyarakat.
Tari Bali adalah salah satu cabang seni pertunjukan yang mengandung
nilai-nilai budaya Hindu-Bali. Berdasarkan fungsi ritual dan sosialnya, sesuai
Keputusan Seminar Seni Sakral dan Profan Bidang Tari tahun 1971 di
Denpasar, secara umum seni pertunjukkan Bali dapat dibagi menjadi dua
kelompok besar meliputi seni upacara atau seni wali dan bebali, dan seni
tontonan/hiburan atau bali-balihan (Dibia, 1999:3).
Seni wali dan bebali meliputi jenis-jenis kesenian yang pada umumnya
memiliki nilai-nilai religius, sangat disakralkan (disucikan atau dikeramatkan),
karena melibatkan benda-benda sakral. Pementasan kesenian upacara ini tidak
boleh sembarangan, melainkan harus pada waktu dan tempat tertentu serta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18

berkaitan dengan pelaksanaan upacara ritual. Pagelaran seni ini lebih ditujukan
untuk kepentingan upacara dari pada maksud untuk menghibur penonton.
Seni bali-balihan meliputi jenis-jenis kesenian yang lebih menonjolkan
nilai-nilai entertainmen dan estetis, yang ditunjukkan lebih bersifat dan
bernuansa sekuler (bersifat duniawi atau kebendaan bukan bersifat kerohanian
atau keagamaan). Kesenian ini dapat dipentaskan kapan dan dimana saja tanpa
ada batasan waktu, tempat, serta peristiwa-peristiwa yang terlalu mengikat.
Bentuk-bentuk kesenian turis yang dipagelarkan secara rutin untuk menghibur
para wisatawan pada umumnya diambil dari kelompok kesenian bali-balihan.
Dibia (1999:10) Tari Rejang adalah sebuah tarian yang memiliki gerakgerak tari yang sederhana dan lemah gemulai, yang dibawakan oleh penaripenari putri (pilihan maupun campuran dari berbagai usia) yang dilakukan
secara berkelompok atau masal. Tari Rejang ini biasanya ditarikan oleh jumlah
orang genap yang memiliki arti keseimbangan. Walaupun begitu, dalam
pertunjukkan tari ini biasanya juga terdapat beberapa orang penuntun yang
disebut Pemaret yaitu seseorang yang sudah berpengalaman melakukannya.
Pemaret ini biasanya berada di barisan paling depan agar para penari pemula
bisa mengikuti gerakannya.
Soedarsono (1972:135) Tari Rejang merupakan tarian wanita yang
berbentuk tarian masal. Tarian ini merupakan tarian sesaji dan yang menjadi
saji-sajian kepada para Dewa adalah penari-penari itu sendiri. Tarian ini
biasanya ditarikan di halaman pura pada waktu berlangsungnya suatu upacara.
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Selain sebagai salah satu warisan budaya, tarian ini juga dipercaya memiliki
nilai-nilai penting di dalamnya khususnya terkait makna spiritual, sehingga
dipercaya sebagai tarian suci dan dilakukan dengan rasa pengabdian kepada
Bhatara-Bhatari.
Seperti yang diungkapkan di atas, Tari Rejang Dewa ini merupakan tarian
persembahan suci dalam menyambut kedatangan para Dewa yang datang dari
Khayangan dan turun di bumi. Tari Rejang Dewa adalah tarian suci yang
dipentaskan saat upacara piodalan dimulai menurut Wardasi (1986: 11). Tarian
ini berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan mereka kepada
Dewa atas berkenannya turun ke bumi. Tarian Rejang Dewa memiliki bebarapa
poin-poin di dalamnya yang merupakan ciri dari tarian yaitu pada gerak, pola
dan perlengkapan dalam tari itu sendiri.
1. Gerak tari Rejang Dewa
Gerak menjadi unsur terpenting dalam sebuah tarian. Umumnya
gerakan Tari Rejang ini sangat sederhana. Hal ini disebabkan karena dalam
tarian ini lebih berfokus pada nilai spiritual di dalamnya. Setiap gerakan
dalam tarian ini biasanya dilakukan dengan tempo yang cenderung pelan
dan juga disesuaikan dengan iringan musik yang ada, sehingga terasa
hikmat dan terlihat selaras. Gerakan tari Rejang ini biasanya didominasi
dengan gerakan ngembat dan ngelikas. Gerakan ngembat adalah gerakan
tangan dengan memegang selendang dengan sikap jari-jari ngiting
(mengarah ke bawah). Sedangkan gerakan nglikas adalah gerakan kaki ke
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samping menyilang disertai gerakan tangan memanjang ke samping sesuai
dengan kaki yang digerakan.

Gambar 2.1 Gerakan Ngembat

Gambar 2.2 Gerakan Nglikas

Sumber www.ngigelbali.com

Sumber www.ngigelbali.com

2. Perlengkapan Tari Rejang Dewa
Busana yang digunakan pada tari Rejang ini biasanya merupakan
pakaian adat masyarakat Bali yang didominasikan dengan warna kuning
dan putih. Busana tersebut terdiri dari kain putih panjang yang dikenakan
dari bawah sampai pinggang penari. Pada bagian atas merupakan
serangkaian kain panjang seperti selendang yang bewarna kuning dililitkan
di badan penari menutupi kain putih bagian atas. Sedangkan pada bagian
kepala, penari menggunakan mahkota yang dibuat dengan janur
berornamen bunga berwarna-warni. Untuk tata rias yang digunakan penari,
biasanya lebih sederhana dan lebih terkesan natural.
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Gambar 2.3 Pakaian Tari Rejang Dewa
Sumber www.ngigelbali.com

D. Objek Pembelajaran Matematika Pada Tari Rejang Dewa
Terdapat dua macam objek pembelajaran dalam matematika, yaitu objek
langsung dan objek tak langsung. Objek langsung materi geometri antara lain
memuat fakta, konsep, prinsip dan skill diambil dalam Alexander (2017:1-170).
Sedangkan objek-objek tak langsung berkaitan dengan kemampuan siswa
dalam menyelidiki, memecahkan masalah, kreatif, bersikap kritis, teliti dan
pengembangan sikap positif lainnya.
1. Objek langsung
a. Fakta
⃗⃗⃗⃗⃗ melambangkan sinar garis AB
𝐴𝐵
̅̅̅̅
𝐴𝐵 melambangkan ruas garis AB
⃡⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 melambangkan garis AB
∠ melambangkan sudut
𝑚∠𝑎 melambangkan besar sudut a
∆𝐴𝐵𝐶 melambangkan segitiga ABC
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̂ melambangkan busur AB
𝐴𝐵
b. Konsep
Garis
•

Garis merupakan himpunan tak hingga banyak titik yang
mempunyai ukuran panjang tidak terbatas (satu dimensi).

•

Garis sejajar merupakan garis yang berada dalam satu bidang
datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila
ruas garis tersebut diperpanjang.

•

Garis berpotongan merupakan dua garis yang mempunyai suatu
titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan.

•

Garis berhimpit adalah dua buah garis yang saling menutupi.

•

Garis tegak lurus adalah garis-garis yang berpotongan dengan
sudut-sudut yang berdekatan yang terbentuk dari perpotongan
tersebut kongruen.

Sudut
•

Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara
dua buah sinar garis ataupun dua garis lurus.

Bangun Datar
•

Jajargenjang adalah segiempat dengan pasangan sisi yang
berhadapan sejajar.
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•

Persegi panjang adalah jajargenjang yang mempunyai sebuah
sudut siku-siku.

•

Belah ketupat adalah sebuah jajargenjang dengan dua sisi
berdekatan saling kongruen.

•

Persegi merupakan sebuah persegi panjang dengan dua sisi
berdekatan saling kongruen.

•

Trapesium merupakan sebuah segiempat dengan tepat sepasang
sisi yang saling sejajar.

•

Layang-layang adalah segiempat dengan dua pasang sisi berbeda
yang bersebelahan kongruen.

Segitiga
•

Segitiga merupakan gabungan tiga ruas garis yang ditentukan oleh
tiga titik yang tidak segaris.

Lingkaran
•

Lingkaran adalah tempat kedudukan semua titik yang berada pada
bidang yang sama dan berjarak sama dengan suatu titik tertentu.

c. Prinsip
•

Postulat Garis (Alexander, 2011:23)
Melalui dua titik yang berbeda ada tepat satu garis.
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Gambar 2.4 Dua titik yang berbeda ada tepat satu garis.

•

Ruler Postulate (Alexander, 2011: 24)
Ukuran ruas garis merupakan suatu bilangan positif yang tunggal.

•

Segmen-Addition Postulate (Alexander, 2011: 24)
Jika X adalah titik pada ̅̅̅̅̅
𝐴𝐵 dan 𝐴 − 𝑋 − 𝐵, maka
𝐴𝑋 + 𝑋𝐵 = 𝐴𝐵

•

Postulat Ukuran Sudut (Alexander, 2011: 31)
Ukuran suatu sudut merupakan suatu bilangan positif yang tunggal.

•

Sudut komplementer
𝑚 < 𝐴 + 𝑚 < 𝑏 = 90°

•

Sudut suplementer
𝑚 < 𝐴 + 𝑚 < 𝑏 = 180°

•

Postulat pada Lingkaran (Alexander, 2011: 281)
a. Dua lingkaran dikatakan kongruen jika dan hanya jika jarijarinya atau diameternya sama panjang.
b. Jika jarak suatu titik ke pusat lingkaran panjangnya sama
dengan jari-jari, maka titik tersebut terletak pada lingkaran.
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c. Pada lingkaran yang sama atau pada lingkaran-lingkaran yang
kongruen, sudut pusat yang sama besar mempunyai busurbusur yang sama panjang.
d. Pada lingkaran yang sama atau pada lingkaran-lingkaran yang
kongruen, busur-busur yang sama panjang mempunyai sudut
pusat yang sama besar.
2. Objek tak langsung
a. Pemecahan masalah
Ketika siswa mempelajari objek langsung maka secara tidak
langsung siswa akan terampil atau terbiasa dalam memecahkan
suatu masalah yang berkaitan dengan topik garis dan sudut. Siswa
mampu mengidentifikasi yang termasuk dalam garis, sudut, bangun
datar, ataupun lingkaran dengan menyebutkan ciri-cirinya.
b. Transfer Pembelajaran
Setelah siswa mempelajari suatu konsep dan prinsip maka siswa
dapat mentransfer konsep dan prinsip yang telah dipelajari kepada
temannya. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan proses
pembelajaran dengan mengelompokkan siswa. Siswa akan
melakukan kerjasama untuk mengidentifikasi pola lantai, gerak dan
perlengkapan tari sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan.
c. Sikap Positif

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

Ketika siswa memahami objek langsung maka siswa akan
mempunyai sikap positif yaitu melestarikan budaya masyarakat dan
menangkap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tari Rejang
Dewa sendiri. Nilai-nilai budaya yang dimaksud adalah nilai
spiritual. Adapun pesan-pesan yang ditanamkan yaitu bagaimana
kita umat manusia belajar untuk mensyukuri anugerah yang
diberikan Tuhan kepada masing-masing kita.

E. Pembelajaran Geometri

1. Garis
Garis diasumsikan garis lurus. Garis merupakan himpunan tak hingga
banyak titik yang mempunyai ukuran panjang tidak terbatas (satu dimensi).
Garis dilambangkan dengan ⃡⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵.
Contoh:

A

B
Gambar 2.5 Garis AB

Segmen garis (line segment, diterjemahkan menjadi ruas garis) adalah
bagian dari garis yang terdiri dari dua titik pada garis dan semua titik yang
terletak diantaranya. Notasi segmen garis adalah ̅̅̅̅
𝐴𝐵.

Gambar 2.6 Ruas Garis AB

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27

⃗⃗⃗⃗⃗ adalah gabungan dari ̅̅̅̅
Sinar (ray) garis dinotasikan dengan 𝐴𝐵
𝐴𝐵 dan
seluruh titik X di ⃡⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 yang memenuhi sifat: B terletak diantara A dan X.
B

A

Garis AB

X

Gambar 2.7 Titik X pada garis AB

Titik pangkal

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )
Sinar AB (𝐴𝐵

B

A

Gambar 2.8 Sinar AB
Titik pangkal

A

B

Sinar BA (⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐴 )

Gambar 2.9 Sinar BA

2. Kedudukan dua buah garis
a) Garis sejajar

Gambar 2.10 Garis Sejajar

Dua Garis Sejajar yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang
datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila ruas
garis tersebut diperpanjang.
Lambang dari garis sejajar yaitu (||).
Adapun beberapa sifat dari garis sejajar, antara lain:
1. Melewati suatu titik di luar garis, bisa dibuat tepat satu garis lain
yang sejajar dengan garis tersebut.
2. Apabila terdapat suatu garis yang memotong salah satu dari dua
garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis kedua.
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3. Apabila suatu garis sejajar dengan garis lainnya, maka kedua garis
tersebut juga akan saling sejajar satu sama lain
b) Garis Berpotongan
Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut
mempunyai suatu titik potong atau biasa disebut dengan titik
persekutuan.

Gambar 2.11 Garis Berpotongan

c) Garis berhimpit
Dua buah garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut saling
menutupi antara satu dengan yang lainnya. Garis berhimpit dapat terjadi
karena posisi garis yang sama, namun dua buah garis berhimpit belum
tentu mempunyai panjang yang sama. Sebagai contohnya: jarum jam
pada saat menunjukkan pukul 12 pas. Maka kedua jarum jam tersebut
akan saling berhimpit.

Gambar 2.12 Garis Berhimpit
d) Garis tegak

lurus
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Garis tegak lurus adalah garis-garis yang berpotongan dengan sudutsudut yang berdekatan yang terbentuk dari perpotongan tersebut
kongruen. Garis 𝑝 tegak lurus dengan garis 𝑞 dituliskan 𝑝 ⊥ 𝑞.

Gambar 2.13 Garis Tegak Lurus

Melalui illustrasi diatas diketahui beberapa teorema dari garis tegak
lurus, yaitu:
a. Jika dua garis dikatakan tegak lurus maka sudut yang terbentuk
merupakan siku-siku.
b. Pada sebuah bidang hanya dapat dibentuk sebuah garis yang tegak
lurus dengan suatu garis dan melalui sebuah titik.
c. Hanya terdapat satu garis bagi yang tegak lurus dari suatu ruas garis.
d. Jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut siku-siku maka
kedua garis tersebut tegak lurus.
3. Sudut
Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah
sinar garis ataupun dua garis lurus. Sudut ini merupakan suatu daerah
yang terbentuk dari sebuah sinar yang diputar pada pangkal sinar. Sudut
dinotasikan dengan menggunakan simbol “∠”. Di dalam ilmu
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matematika, sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk
karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling
bersekutu atau berhimpit.
Sudut dalam geometri merupakan suatu besaran rotasi suatu ruas garis
dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain.
Selain itu, dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut bisa juga
didefiniskan sebagai ruang antara dua buah ruas garis lurus yang
saling berpotongan.

Gambar 2.14 Bagian Sudut

Berdasarkan gambar di atas sudut mempunyai tiga bagian penting,
diantaranya yaitu:
1) Kaki Sudut merupakan sinar garis yang membentuk sudut tersebut.
2) Titik Sudut merupakan titik pangkal atau titik potong tempat
berhimpitnya garis sinar.
3) Daerah Sudut daerah atau ruang yang terdapat diantara dua kaki
sudut.

a. Jenis-jenis Sudut
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Untuk menyatakan besaran pada suatu sudut maka memakai satuan
derajat (°), menit (‘), dan juga detik (“), dimana:
1) Sudut yang besarnya 90° disebut sebagai sudut siku-siku.
2) Sudut yang besarnya 180° disebut sebagai sudut lurus.
3) Sudut yang besarnya antara 0° serta 90° disebut sebagai sudut
lancip.
4) Sudut yang besarnya antara 90° serta 180° (90°< 𝛼 < 180°) disebut
sebagai sudut tumpul.
5) Sudut yang besarnya lebih dari 180° serta kurang dari
360° (180° < 𝛼 < 360°) disebut sebagai sudut refleks.
6) Jumlah dua sudut yang saling berpelurus (bersuplemen) yaitu 180°.
Sudut yang satu adalah pelurus dari sudut yang lain.
7) Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku (berkomplemen) yaitu
90°. Sudut yang satu adalah penyiku dari sudut yang lain.
Apabila dua garis berpotongan maka dua sudut yang letaknya saling
membelakangi titik potongnya disebut sebagai dua sudut yang saling
bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang merupakan
sudut yang sama besar.
b. Hubungan antar Sudut
1) Sudut Berpenyiku
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Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta
membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi
sudut penyiku untuk sudut yang lain sehingga kedua sudut tersebut
disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku (komplemen).

Gambar 2.15 Sudut Berpenyiku

2) Sudut Berpelurus
Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling
membentuk sudut lurus maka sudut yang satu akan menjadi sudut
pelurus untuk sudut yang lainnya. Sehingga kedua sudut terebut
dapat disebut sebagai sudut yang saling berpelurus (suplemen).

Gambar 2.16 Sudut Berpelurus

4. Segiempat
Polygon (segibanyak) adalah sebuah bangun datar tertutup dengan sisi
yang merupakan ruas garis yang berpotongan pada titik ujung.
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Segibanyak beraturan adalah segibanyak dengan sama sisi (equivalen)
dan sudut sama (equiangular). Berikut ini gambar hirarki segiempat:

Gambar 2.17 Hirarki Segiempat

Tabel 2.1 Jenis Segiempat
Segiempat/ Bukan
Segiempat

Keterangan

1

Segiempat

Segiempat beraturan atau
persegi

2

Bukan Segiempat

Empat garis sama panjang
yang tebuka/ terputus

3

Segiempat

Segiempat
beraturan/persegi panjang

4

Bukan Segiempat

Dua segitiga sama besar
dan sama bentuknya

No

Gambar
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Segiempat/ Bukan
Segiempat

Keterangan

5

Segiempat

Segiempat beraturan atau
jajargenjang

6

Segiempat

Segiempat beraturan atau
trapesium

7

Segiempat

Segiempat tidak beraturan

8

Segiempat

Segiempat beraturan atau
belahketupat

9

Segiempat

Segiempat beraturan atau
layang-layang

No

Gambar

Ilustrasi mengenai jenis segiempat berdasarkan sifat segiempat.

Gambar 2.18 Ilustrasi jenis segiempat
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1. Pada gambar a, b, c, dan d adalah segiempat yang mempunyai dua
pasang sisi berhadapan saling sejajar, semua sudutnya sama besar,
dan semua sisinya sama panjang disebut dengan bangun datar
persegi.
2. Pada gambar e, f, g, dan h adalah segiempat yang mempunyai dua
pasang sisi berhadapan sejajar dan semua sudutnya sama besar
disebut dengan bangun datar persegi panjang.
3. Pada gambar i, j, k, dan l adalah segiempat yang mempunyai dua
pasang sisi yang berhadapan sejajar disebut dengan bangun datar
jajargenjang.
4. Pada gambar m, n, o, dan p adalah segiempat yang tepat sepasang
sisi yang sejajar disebut dengan trapesium.
5. Pada gambar q, r, s, dan t adalah segiempat yang mempunyai dua
pasang sisi berhadapan sejajar dan semua sisinya sama panjang
disebut dengan bangun datar belah ketupat.
6. Pada gambar u, v, w, dan x adalah segiempat yang mempunyai dua
pasang sisi berpotongan sama panjang dan kedua diagonalnya
saling tegak lurus dan tidak mungkin sama panjang disebut dengan
bangun datar layang-layang.

5. Segitiga

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

Segitiga merupakan gabungan tiga ruas garis yang ditentukan oleh tiga
titik yang tidak segaris. Berikut contoh gambar segitiga:

Gambar 2.19 Segitiga ABC

Segitiga diatas dapat disebut sebagai ∆𝐴𝐵𝐶. Titik A,B,C merupakan
̅̅̅̅ , 𝐶𝐴
̅̅̅̅ merupakan sisi-sisi segitiga.
titik sudut segitiga sedangkan ̅̅̅̅
𝐴𝐵, 𝐵𝐶
Titik D terletak di dalam ∆𝐴𝐵𝐶. Titik E terletak pada ∆𝐴𝐵𝐶dan titik F
terletak di luar ∆𝐴𝐵𝐶.
Suatu segitiga dikatakan sama kaki jika dua sisinya sama besar,
sedangkan jika semua sisinya sama besar dikatakan segitiga sama sisi.
Suatu segitiga dikatakan lancip, jika ketiga sudutnya lancip. Dikatakan
tumpul jika mempunyai satu sudut tumpul dan mempunyai sudut sikusiku maka ia segitiga siku-siku.
6. Lingkaran
Lingkaran adalah tempat kedudukan semua titik yang berada pada
bidang yang sama dan berjarak sama dengan suatu titik tertentu. Titik
tertentu tersebut dinamakan pusat lingkaran.
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Gambar 2.20 Lingkaran

Unsur-unsur pada lingkaran yaitu:
1. Pusat Lingkaran
Titik yang terletak di tengah lingkaran pada gambar adalah titik O
sebagai pusat lingkaran.
2. Jari-jari Lingkaran
Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya adalah
titik pada lingkaran dan pusat pada lingkaran. ̅̅̅̅
𝑂𝑃 dan ̅̅̅̅
𝑂𝑆
merupakan jari-jari lingkaran.
3. Diameter Lingkaran
Diameter lingkaran adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran.
̅̅̅̅
𝑃𝑆 merupakan diameter lingkaran.

4. Tali Busur
Merupakan ruas garis yang titik-titk ujungnya terletak pada
̅̅̅̅̅ merupakan tali busur pada lingkaran.
lingkaran. 𝐴𝐵
5. Busur
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̂
Garis lengkung yang melalui titik-titik pada lingkaran. 𝐴𝐵
merupakan busur pada lingkaran.

7. Transformasi Geometri
a. Pencerminan (Refleksi)
Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang
memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan
sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan.

Gambar 2.21 Pencerminan

Gambar di atas menunjukkan contoh pencerminan (refleksi)
bangun datar ABCDE pada garis m. Ruas garis yang
menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis
m. Garis m disebut garis refleksi untuk ABCDE dan bayangannya
A’B’C’D’E’.
b. Pergeseran (Translasi)
Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan
untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan
arah yang sama.
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Gambar 2.22 Pergeseran (Translasi)

Translasi pada bidang Cartesius dapat dilukis jika sudah
mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara
mendatar atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan a dan b
yakni translasi (𝑎𝑏) memindah setiap titik P (x, y) dari sebuah
bangun pada bidang datar ke P’ (x+a, y+b). Translasi dapat
disimbolkan (x, y)→ (x+a, y+b).
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c. Perputaran (Rotasi)

Gambar 2.23 Perputaran (Rotasi)

Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar
setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap
titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut
dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut
rotasi.

Gambar 2.24 Contoh rotasi pada bangun ABCD

Gambar di atas menunjukkan rotasi bangun ABCD terhadap pusat
rotasi yaitu R. Besar sudut ARA’. BRB’, CRC’, dan DRD’sama.
Sebarang titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan P’ di
A’B’C’D’ sedemikian sehingga besar ∠𝑃𝑅𝑃′ konstan. Sudut ini
disebut sudut rotasi.
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d. Dilatasi
Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat
tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala
sebesar k. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi
merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum dilatasi
dari suatu koodinat (x,y) dengan faktor skala k akan
menghasilkan koordinat (kx, ky) atau dapat ditulis (x, y) →(kx,
ky). Ketika k > 1 maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam
pembesaran, tetapi jika 0 < 𝑘 < 1 maka dilatasi tersebut
termasuk ke dalam pengecilan.

Gambar 2.25 Dilatasi

F. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan
pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Setiap pendidik
berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran
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berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, RPP disusun
berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan. Permendikbud No.22 tahun
2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah mengatakan
bahwa komponen RPP terdiri atas:
1. Identitas sekolah yaitu nama satuan/pendidikan;
2. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
3. Kelas/ semester;
4. Materi pokok;
5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD
dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang
tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang
relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan
indikator ketercapaian kompetensi;
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9. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
10. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk
menyampaikan materi pelajaran;
11. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, elektronik, alam sekitar,
atau sumber belajar lain yang relevan;
12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan,
inti, dan penutup; dan
13. Penilaian hasil pembelajaran.

G. Penelitian Research and Development (R&D)
Sugiyono (2009:407) mengatakan bahwa, metode penelitian dan
pengembangan merupakan suatu metode penelitian yang dapat digunakan
untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.
Untuk menghasilkan suatu produk digunakan suatu penelitian yang memiliki
sifat mampu menganalisis kebutuhan (digunakan metode kualitatif) dan untuk
menguji keefektifan suatu produk supaya dapat berfungsi pada masyarakat luas,
maka diperlukan penelitian untuk menguji produk tersebut (digunakan metode
eksperimen). Langkah-langkah penelitian pengembangan ditunjukkan sebagai
berikut:
1. Potensi dan Masalah
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Penelitian selalu bermula dari adanya potensi atau masalah. Potensi
merupakan segala sesuatu yang jika didayagunakan akan mempunyai nilai
tambah. Masalah juga dapat diubah menjadi sebagai potensi, apabila
peneliti bisa mendayagunakan masalah tersebut. Masalah akan terjadi bila
ada penyimpangan, antara yang diharapkan dengan yang keadaan terjadi.
Masalah ini bisa diatasi melalui R & D yaitu dengan cara menelitinya,
sehingga bisa ditemukan suatu model, sistem atau pola penanganan terpadu
yang efektif yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah tersebut. Potensi
dan masalah yang dikemukakan dalam suatu penelitian haruslah
ditunjukkan dengan data yang empirik. Data tentang potensi dan masalah
tidak harus dicari sendiri, akan tetapi bisa juga berdasarkan laporan
penelitian orang lain maupun dari dokumentasi laporan kegiatan yang
berasal dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date.
2. Mengumpulkan informasi
Sesudah potensi dan masalah bisa ditunjukkan secara faktual dan up to
date, langkah berikutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi dan
studi literatur yang bisa dipakai sebagai bahan guna merencanakan
membuat produk tertentu yang diharapkan bisa mengatasi masalah
tersebut. Studi ini ditujukan guna menemukan konsep - konsep maupun
landasan-landasan teoretis yang bisa memperkuat suatu produk, khususnya
yang berhubungan dengan produk pendidikan, misal produk yang
berbentuk program, model, sistem, software, pendekatan, dan sebagainya.
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Di lain pihak melalui studi literatur ini akan mengkaji ruang lingkup suatu
produk, keluasan penggunaan, kondisi - kondisi pendukung supaya produk
bisa dipakai atau diimplementasikan secara optimal, serta keterbatasan dan
keunggulannya. Studi literatur juga dibutuhkan guna mengetahui langkah
-langkah yang paling tepat dalam mengembangkan produk tersebut.
3. Desain produk
Produk yang dihasilkan dari suatu penelitian R & D ini ada banyak sekali
jenisnya. Untuk menghasilkan sistem kerja baru, maka haruslah dibuat
rancangan kerja baru berdasarkan penilaian terhadap sistem kerja lama,
sehingga bisa ditemukan kelemahan- kelemahan terhadap sistem tersebut.
Disamping itu, perlu dilakukan penelitian terhadap unit lain yang
dipandang sistem kerjanya baik. Selain itu, harus dilakukan pengkajian
terhadap referensi mutakhir yang berkaitan dengan sistem kerja yang
modern beserta indikator sistem kerja yang bagus. Hasil akhir dari kegiatan
ini biasanya berupa desain produk baru yang telah lengkap dengan
spesifikasinya. Desain ini masih bersifat hipotetik, karena efektivitasnya
masih belum terbukti, dan baru bisa diketahui setelah melewati pengujian
- pengujian. Desain produk haruslah diwujudkan kedalam bentuk gambar
atau bagan, sehingga bisa dipakai sebagai pegangan guna menilai dan
membuatnya,
memahaminya.
4. Validasi desain

serta

akan

memudahkan

pihak

lain

untuk

lebih
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Validasi desain adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menilai
apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional
akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional,
karena validasi pada tahap ini masih bersifat penilaian berdasarkan
pemikiran rasional, belum berdasarkan pada fakta lapangan. Validasi
produk bisa dijalankan dengan cara menghadirkan beberapa tenaga ahli
atau pakar yang sudah berpengalaman memberikan penilaian terhadap
produk baru yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk
memberikan nilai desain baru tersebut, sehingga langkah selanjutnya bisa
diketahui kekuatan dan kelemahannya. Validasi desain bisa dijalankan
pada

sebuah

forum

diskusi.

Sebelum

berdiskusi,

peneliti

mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut,
beserta dengan keunggulannya.
5. Perbaikan desain
Sesudah desain produk jadi, divalidasi melalui diskusi bersama para pakar
dan para ahli lainnya. Maka akan bisa diketahui kelemahan-kelemahannya.
Kelemahan tersebut kemudian dicoba untuk dikurangi dengan jalan
memperbaiki desain tersebut. Yang bertugas memperbaiki desain adalah
peneliti yang akan menghasilkan produk tersebut.

H. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan peneltian ini adalah sebagai berikut:
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1. Eksplorasi Etnomatematika Pada Tarian Caci Masyarakat Manggarai Nusa
Tenggara Timur.
Penelitian yang dilakukan oleh Osniman Paulina Maure, Gabriela
Purnama Ningsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek serta
aktivitas matematis dalam tarian Caci yang merupakan tarian khas daerah
Manggarai Nusa Tenggara Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukan
bahwa adanya konsep himpunan ketika memasangkan dua kelompok
penari, relasi pada saat pementasan menggunakan pemetaan satu-satu,
semua perlengkapan yang digunakan dalam tarian ini memiliki kaitan yang
erat dengan konsep geometri bidang datar dan geometri ruang dalam ilmu
matematika, serta aktivitas membilang pada saat menghitung ketukan pada
pergantian gerakan.
2. Matematika dalam Gerakan Tari Sajojo. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui aspek matematis dalam gerak tari Sajojo.
Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Chandra Florentina, Ester Lilis
Chorniantini, Kressetiyarini Sujiati. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa adanya unsur matematika yang berupa basis bilangan ketika
mengingat hitungan dalam gerak, berbagai jenis kombinasi dari titik, sudut,
garis, dan geometri sederhana yang terbentuk pada formasi tari, serta
transformasi geometri yang meliputi rotasi, refleksi dan translasi.
3. Eksplorasi Etnomatematika Kesenian Rebana Sebagai Sumber Belajar
Matematika pada Jenjang MI. Penelitian ini bertujuan mengaitkan konsep
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geometri secara teknik membilang sehingga terbentuk pola nada yang serasi
menggunakan kesenian tradisional rebana.
Penelitian yang dilakukan oleh Linda Indiyarti Putri. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa adanya unsur matematika yang berupa
bentuk fisik dari alat-alat yang dipakai yakni berwujud bangun lengkung
lingkaran, tabung dan kerucut. Sedangkan dalam teknik permainannya
menggunakan konsep matematika menghitung.
4. Etnomatika analisis bangunan cagar budaya maupun non cagar budaya di
kota Semarang terkait konsep pada matematika. Penelitian ini bertujuan
dalam mengaitkan bangunan-bangunan cagar budaya maupun bangunan
yang non cagar budaya di Kota Semarang ke dalam konsep matematika.
Penelitian yang dilakukan oleh Nurkaromah Dwidayati. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa adanya konsep matematika yang dapat
ditemukan dari berbagai bangunan cagar budaya maupun noncagar budaya,
seperti Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Blenduk, Wihara Sam Poo
Kong, Lawang Sewu dan Tugu Muda. Konsep matematika yang terkait
seperti bangun datar, bangun ruang, himpunan, simetri, statistika,
aritmatika sosial bahkan trigonometri.
5. Etnomatematika dalam Sistem Pembilangan pada Masyarakat Melayu
Riau.
Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli M. Nuh dan Dardiri. Hasil
penelitian ini menjelaskan adanya sistem pembilangan masyarakat melayu
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Riau menggunakan aktivitas etnomatematika berupa konsep membilang
dapat dilihat pada tahun 1883 terbit salah satu naskah A vocabulary of the
English, Bugis and Malay Langue. Naskah tersebut berisi terjemahan
bilangan menggunakan bahasa melayu, dan juga terdapat perbedaan dalam
menyebutkan angka bilangan dari 1 sampai 10, 100, dan 1000. Membilang
pada umumnya juga berkaitan dengan praktik jual beli serta menghitung
dari hasil panen. Kemudian membilang juga diterapkan dalam membangun
rumah adat, dan yang berhubungan dengan suatu tradisi keagamaan seperti
kenduri yakni menghitung hari kelahiran dan hari kematian.

I. Kerangka Berpikir
Tari merupakan salah satu hasil budaya, bila kita lihat tari merupakan
hasil karya manusia yang disebut seni. Oleh karena itu tari dapat dikatakan
sebagai hasil budaya dari kelompok masyarakat. Tarian sudah sangat dekat
dengan kehidupan masyarakat, baik digunakan dalam acara keagamaan,
penyambutan tamu, hiburan, maupun acara di pemerintahan. Begitupula
dengan Tari Rejang Dewa, gerak dan perlengkapannya tentu didasarkan pada
suatu hal dan menjadi budaya mayarakat Bali yang khas.
Memandang dari segi etnomatematika sebagai suatu studi untuk
menemukan ide matematika pada suatu wujud budaya atau kebudayaan, maka
dari hal itu peneliti ingin melihat adakah unsur matematika di dalam gerak, pola
lantai dan perlengkapan tari. Khususnya peneliti ingin melihat lebih mendalam
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mengenai gerak, pola lantai dan perlengkapanTari Rejang Dewa yang dikaitkan
dengan topik geometri.
Bila ditemukan dan dapat diidentifikasi kaitan antara pola, gerak dan
perlengkapan dengan topik, maka ada konsep matematika yang terkait di dalam
ketiga komponen tari yang akan diteliti. Sehingga tari Rejang Dewa dapat
menjadi salah satu kajian etnomatematika yang ditemui pada kegiatan di
masyarakat. Hal ini dapat menjadi pilihan dalam mengajarkan konsep
matematika di kehidupan sehari-hari. Peneliti berpendapat bahwa hal ini dapat
lebih memudahkan siswa belajar matematika topik geometri, membuat siswa
mengetahui dan melestarikan kebudayaan yang ada di lingkungannya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Research and
Developmet, hal ini karena peneliti ingin menafsir suatu fenomena yang
merupakan bentuk kebudayaan yang terdapat pada kalangan masyarakat Bali
yaitu tari Rejang Dewa. Melihat dari pengertian research and development
menurut Sugiyono (2013:407) mengatakan bahwa metode penelitian dan
pengembangan merupakan suatu metode penelitian yang dapat digunakan
untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.
Untuk menghasilkan suatu produk digunakan suatu penelitian yang
memiliki sifat mampu menganalisis kebutuhan (digunakan metode kualitatif)
dan untuk menguji keefektifan suatu produk supaya dapat berfungsi pada
masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji produk tersebut
(digunakan metode eksperimen). Dengan berlandaskan hal tersebut peneliti
menggunakan penelitian research and development sebagai jenis penelitian
yang peneliti gunakan karena peneliti ingin melihat hasil kajian dari
kebudayaan di Bali yaitu tari Rejang Dewa yang akan diintegrasikan pada
pembelajaran matematika.
Penelitian pengembangan menurut Sugiyono (2013:408) melalui sepuluh
tahapan yang diawali dengan potensi dan masalah, mengumpulkan informasi,
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desain produk, validasi desain, perbaikan desain uji coba produk, revisi produk,
ujicoba pemakaian, revisi produk, serta pada tahap akhir yaitu pembuatan
produk masal. Namun penelitian pengembangan yang digunakan peneliti hanya
sampai pada tahap perbaikan desain, dikarenakan peneliti tidak melakukan uji
coba produk.

B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian yaitu narasumber yang dapat memberikan informasi
penjelasan tentang masalah yang diteliti. Subjek penelitian pada penelitian ini
adalah 2 narasumber penduduk asli Bali. Pemilihan subjek pada penelitian ini
dengan teknik purposive sampling dimana subjek penelitian dipilih dengan
pertimbangan terhadap pemahaman subjek serta profesi subjek terhadap objek
yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Sanggar Purnama Bali.
Subjek yang dipilih penulis adalah sebagai berikut:
a. Ni Luh Mariani
Ni Luh Mariani merupakan pelatih tari di Sanggar Purnama sekaligus
menjadi guru seni budaya di SMPK 2 Harapan. Alasan peneliti memilih
beliau dikarenakan beliau sebagai salah satu tokoh yang membantu dalam
mengembangkan kesenian Bali kepada anak-anak. Beliau pemilik sanggar
tari Purnama yang memiliki kurang lebih 100 anak didik. Sanggar ini
berdiri sejak tahun 2000. Sanggar ini setiap tahunnya mengadakan
pertunjukkan tari guna dalam kenaikan tingkat anak-anak menari.
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b. Kadek Rai Dewi Astini.
Peneliti memilih ibu Kadek Rai Dewi Astini dikarenakan beliau merupakan
sosok seniman Bali yang hingga saat ini masih berkecimpung dalam
mengajar tari Bali khususnya tari Rejang Dewa secara langsung. Beliau
yaitu pemilik sanggar tari Saraswati Yogyakarta dan juga dosen di Jurusan
Tari Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Yogyakarta. Beliau merupakan
penduduk asli Bali yang merantau ke Yogyakarta sejak tahun 1996. Beliau
kuliah di SMKI Denpasar dan melanjutkan pendidikan di ISI Yogyakarta.
Tak hanya menjadi dosen, beliau pula menjadi pelatih tari pada komunitas
Sekar Jepun Universitas Sanata Dharma.

C. Objek Penelitian
Objek penelitian ini berupa kebudayaan pada masyarakat Bali yaitu tari
Rejang Dewa yang terkait pada gerak, pola lantai, dan perlengkapan tarian yang
diintegrasikan pada pembelajaran matematika.

D. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan di Sanggar Purnama Bali.
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2. Waktu Pelaksanaan
Penelitian dilaksanakan pada Februari sampai Mei 2020. Pengambilan data
dimulai pada awal bulan Desember tahun 2019.

E. Bentuk Data
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara,
pengamatan terhadap narasuber penelitian dan dari hasil dokumentasi.
Kemudian data tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan metode
penelitian kualitatif sehingga diperoleh hasil deskriptif terkait informasi
mengenai gerak, pola lantai dan perlengkapan tari Rejang Dewa, Bentuk data
yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:
1. Data Fenomena Budaya Pada Tari Rejang Dewa
Data fenomena budaya berupa data hasil wawancara dengan narasumber
penelitian terkait sejarah dan kebudayaan, serta hal-hal fisik dan non fisik
yang terdapat pada tari Rejang Dewa. Hal-hal fisik seperti pola, gerak dan
perlengkapan dalam menari, sedangkan hal non fisik (hal yang tidak
kelihatan) seperti pada nilai-nilai yang terkandung dalam tarian. Jenis data
yang digunakan pada tahap ini adalah data kualitatif.
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2. Data Materi Pembelajaran Matematika Topik Geometri Di Sekolah
Menengah Pertama
Data mengenai materi pembelajaran berupa fakta, konsep, prinsip dan
rincian materi pembelajaran topik geometri tingkat sekolah menengah
pertama yang diperoleh melalui studi dokumen.
3. Data Validasi Desain Pembelajaran
Data mengenai validasi ini terkait mengenai penilaian yang dilakukan ahli
dalam menilai rancangan pembelajaran sesuai dengan kriteria yang ada.
Data validasi desain tersebut digunakan peneliti sebagai acuan dalam
merevisi desain, sehingga desain memenuhi kriteria yang ada dan layak
untuk digunakan.

F. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan pada penelitian ini
meliputi dokumentasi, wawancara dan studi dokumen. Berikut penjelasan dari
masing-masing metode yang digunakan:
1. Wawancara
Wawancara adalah tenik-teknik pengumpulan data yang digunakan
peneliti untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan lisan melalui
percakapan secara langsung dengan orang yang dapat memberikan
informasi kepada peneliti. Wawancara dilakukan peneliti untuk mengetahui
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budaya Bali terutama perihal tari Bali yang dapat mendukung penelitian
kajian etnomatematika yang nantinya dapat diintegrasikan ke dalam
pembelajaran matematika. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan
informasi mengenai nama dari setiap gerakan-gerakan tari, pola lantai yang
terbentuk, perlengkapan tari serta makna yang terkandung dari setiapnya.
Tak hanya itu saja digunakan dalam mengetahui sejarah tari Rejang Dewa.
Tentunya ada pedoman yang dibuat sebagai acuan dalam memberikan
pertanyaan wawancara, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya
pertanyaan tambahan ketika melakukan kegiatan wawancara.
2. Studi Dokumen
Metode studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data berupa
informasi etnomatematika yang ada pada tari Rejang Dewa dan materi
pembelajaran matematika topik geometri. Pengertian dokumen disini
adalah mengacu pada literatur tertulis seperti buku, jurnal, artikel, karya
ilmiah, teori dalil, arsip atau dokumen sejenisnya yang berhubungan dengan
masalah peneliti. Studi dokumen lainnya selain mengkaji literatur, peneliti
juga melakukan dokumentasi yang digunakan untuk melihat gerakan tarian,
pola lantai, serta perlengkapan tari Rejang Dewa. Studi dokumen yang
dilakukan peneliti menunjang dan termuat di dalam wawancara yang
dilakukan peneliti.
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G. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan dalam
mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasil yang diperoleh lebih
baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis agar mudah diolah
(Arikunto, 2006: 160). Instrumen dalam penelitian ini meliputi:
1. Pedoman Wawancara
Pada penelitian ini instrumen utama yang digunakan peneliti adalah
wawancara. Intrumen wawancara berisi pedoman pertanyaan-pertanyaan
yang akan dijadikan acuan dalam menggali informasi narasumber
mengenai nama dari setiap gerakan-gerakan tari, pola lantai yang
terbentuk, makna dari setiap gerakan yang ada dan nama serta arti dari
pakaian tari Rejang Dewa. Pedoman wawancara yang digunakan peneliti
sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Wawancara
Aspek Filosofis pada Tari Rejang Dewa
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indikator
Mengetahui perkembangan tari Rejang Dewa
Mengetahui pandangan masyarakat Bali tentang tari Rejang Dewa
Mengetahui macam-macam gerakan pada tari Rejang Dewa
Mengetahui macam-macam pola lantai pada tari Rejang Dewa
Mengetahui Sejarah tari Rejang Dewa
Mengetahui makna yang khas yang terkandung pada tari Rejang
Dewa
Mengetahui aturan-aturan gerakan pada tari Rejang Dewa
Mengetahui aturan-aturan pola lantai pada tari Rejang Dewa
Mengetahui perlengkapan tari Rejang Dewa

Nomor Pertanyaan
1,2,3
4
10
12
5,6
7
11
13
8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58

No
10

Indikator
Mengetahui aturan-aturan pada penggunaan perlengkapan tari
Rejang Dewa

Nomor Pertanyaan
9

Untuk instrumen wawancara aspek filosofis pada tari Rejang Dewa dapat
dilihat pada lampiran 2.1

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara
Aspek Matematis pada Tari Rejang Dewa
No
1
2
3
4
5
6
7

Indikator
Mengetahui aspek counting pada aktivitas tari Rejang Dewa
Mengetahui aspek locating pada aktivitas tari Rejang Dewa
Mengetahui aspek designing pada aktivitas tari Rejang Dewa
Mengetahui aspek measuring pada aktivitas tari Rejang Dewa
Mengetahui aspek playing pada aktivitas tari Rejang Dewa
Mengetahui aspek explaning pada aktivitas tari Rejang Dewa
Proses penerapan tari Rejang Dewa

Nomor Pertanyaan
1,2,5
6
8
3,4
10
7,9,12,13,14
11

Untuk instrumen wawancara aspek filosofis pada tari Rejang Dewa dapat
dilihat pada lampiran 2.2
2. Studi Dokumen
Studi dokumen dan dokumentasi merupakan instrumen pendukung
pada penelitian ini. Studi dokumen dilakukan peneliti untuk memperoleh
data mengenai materi-materi pembelajaran matematika tingkat sekolah
menengah pertama dalam topik geometri dan hal-hal yang berkaitan
dengan tari Rejang Dewa.
Sedangkan dokumentasi digunakan pula dalam mendukung hasil dari
wawancara agar lebih kredibel atau dapat dipercaya. Dokumen-dokumen
yang diperoleh tersebut berasal dari responden yang diteliti. Pada metode
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dokumentasi dilakukan pula pengamatan, namun pengamatan tidak
disusun secara terstruktur. Pengamatan dilakukan untuk mendukung
wawancara yang dilakukan dengan kata lain pengamatan akan melengkapi
data wawancara. Berikut ini pedoman dokumentasi yang digunakan
peneliti sebagai berikut:
Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi
Kajian Fenomena Budaya pada Tari Rejang Dewa

No

Komponen Tari
Rejang Dewa

Jenis Dokumen
-

1.

Gerakan pada tarian
-

2

Pola lantai pada
tarian

3

Perlengkapan tarian

5

Buku-buku yang
berkaitan dengan
taraian

-

Keberadaan Dokumen
Ada
Tidak

Foto gerakan
yang dilakukan
penari
Video tarian
Foto pola lantai
yang terbentuk pada
tarian
Video tarian

-

Foto baju penari
Foto kamen (kain)
Foto selendang
Foto mahkota penari
(gelungan)

-

Buku tari Rejang
Dewa

Untuk instrumen dokumentasi pada tari Rejang Dewa dapat dilihat pada
lampiran 2.3.
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Tabel 3.4 Studi Dokumen
Materi Pembelajaran SMP Topik Geometri

No

Kelas

Bab

1

VII

Garis dan Sudut

Materi
Garis

- Hubungan antar garis
- Kedudukan dua garis
- Membagi garis
- Perbandingan ruas garis
Sudut

- Ukuran sudut
- Jenis-jenis sudut
- Hubungan antar sudut
- Melukis sudut
2

Bangun Datar
(Segiempat dan
segitiga)

- Pengertian segi empat
dan segitiga

- Jenis-jenis dan sifatsifat bangun datar

- Keliling dan luas segi
empat dan segitiga
3

VIII

Lingkaran

- Pengertian Lingkaran
- Unsur-unsur Lingkaran
- Hubungan sudut pusat
dengan sudut keliling

- Panjang busur dan luas
juring

- Garis singgung
lingkaran

- Garis singgung
pesekutuan luar dua
lingkaran

Objek
Pembelajaran
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No

Kelas

Bab

Materi

Objek
Pembelajaran

- Garis disinggung
persekutuan dalam dua
lingkaran
4

Bangun Ruang
Sisi Datar

- Luas permukaan kubus,
balok, prisma, limas

- Volume kubus, balok,
prisma, limas

- Bangun ruang sisi datar
gabungan
5

IX

Transformasi
Geometri

- Pencerminan (Refleksi)
- Pergeseran (Translasi)
- Perputaran (Rotasi)
- Dilatasi

6

Kekongruenan
dan
Kesebangunan

- Kekongruenan bangun
datar

- Kekongruenan dua
segitiga

- Kesebangunan bangun
datar

- Kesebangunan dua
segitiga
7

Bangun Ruang
Sisi Lengkung

- Definisi Tabung,
kerucut, Bola

- Luas permukaan dan
volume tabung

- Luas permukaan dan
volume kerucut

- Luas permukaan dan
volume bola

Untuk materi pembelajaran SMP topik geometri dapat dilihat pada
lampiran 2.4.
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3. Validasi Desain
Validasi merupakan istrumen untuk menghasilkan rancangan pembelajaran
yang layak digunakan. Berikut ini pedoman validasi yang digunakan peneliti
sebagai berikut:
Tabel 3.5 Validasi Desain Pembelajaran Matematika

No.
I

II

III

IV

V

Aspek yang Dinilai

1

Skala Penilaian
2
3 4
5

Saran

PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Kejelasan Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar
2. Kesesuaian Standar Kompetensi dan Kompetesi
Dasar dengan tujuan pembelajaran
3. Ketepatan penjabaran Kompetensi Dasar ke
dalam indicator
4. Kesesuaian
indikator
dengan
tujuan
pembelajaran
5. Kesesuaian
indikator
dengan
tingkat
pengembanagan siswa
ISI
6. Sisitematika penyusunan RPP
7. Kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran
Matematika Materi sudut yang implementasi
menggunakan pendekatan saintifik
8. Kesesuain uraian kegiatan untuk setiap tahap
pembelajaran matematika materi sudut yang
implementasi
menggunakan
pendekatan
saintifik
9. Kejelasan skenario pembelajaran (tahap-tahap
kegiatan pembelajaran; awal, isi, penutup)
BAHASA
10. Penggunaan Bahasa sesuai dengan kaidan
Bahasa Indonesia yang baik dan benar
11. Bahasa yang digunakan singkat, jelas, dan tidak
menimbulkan pengertian ganda
WAKTU
12. Kesesuaian alokasi yang digunakan
13. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran
PELIBATAN HASIL KAJIAN ETNOMATEMATIKA PADA TARIAN REJANG DEWA
14. Kebenaran unsur etno yang dikaji pada tarian
Rejang Dewa
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No.

Aspek yang Dinilai

1

Skala Penilaian
2
3 4
5

15. Relevansi kajian etno tari Rejang Dewa dengan
kajian matematika
16. Kesesuaian kajian etno tarian Rejang Dewa
dengan materi pelajaran matematika pokok
bahasan jenis-jenis sudut
17. Kesesuaian penerapan kajian etno tari Rejang
Dewa dengan media pembelajaran yaitu LKPD
pada pokok bahasan jenis-jenis sudut
18. Kesesuaian penerapan kajian etno tarian Rejang
Dewa terhadap langkah-langkah pembelajaran
matematika pokok bahasan jenis-jenis sudut

Untuk lampiran lembar validasi desain pembelajaran dapat dilihat pada
lampiran 2.5
H. Keabsahan Data
Instrumen yang dibuat sebelum diterapkan haruslah memenuhi syarat valid
dan reliabel. Cara menentukan validasi instrumen dengan cara berkonsultasi
bersama dosen pembimbing. Instrumen divalidasi oleh dosen pembimbing
dengan memperhatikan kesesuaian dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat
dengan aspek yang akan diperoleh.

I. Teknik Analisis Data
Data penelitian dari hasil wawancara kemudian dianalisis, sebagaimana
yang telah diungkapkan oleh Lexy Moleong (2010 :280) proses analisis pada
data kualitatif dimulai dengan mempelajari dan mengkaji seluruh data yang
tersedia dari berbagai sumber. Sumber yang dimaksud dapat berupa

Saran
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dokumentasi dan hasil wawancara yang sudah dituliskan dalam catatan
lapangan, dokumen resmi, gambar foto dan sebagianya.
Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Teknik analisis data fenomena budaya pada tari Rejang Dewa
Data fenomaena budaya didapat dengan melakukan kegiatan
wawancara. Data wawancara diperoleh melalui instrumen pedoman
wawancara yang dibuat oleh peneliti sesuai kisi-kisi tabel 3.1 dan 3.2.
Berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat, diperoleh hasil wawancara
mengenai aspek filosofis dan matematis pada tari Rejang Dewa.
Setelah data diperoleh, kemudian data ditabulasikan dimana data
disajikan dalam bentuk tabel. Melalui tabulasi data, maka akan lebih mudah
dalam melakukan tahap analisis. Hasil tabulasi tersebut dideskripsikan atau
digambarkan dengan singkat sesuai dengan aspek filosofis dan matematis.
Data aspek filosofis difokuskan pada latar belakang dari tari Rejang Dewa,
sedangkan aspek matematis data dikelompokkan ke dalam 6 butir aktivitas
matematis menurut Bishop.
Untuk melengkapi data hasil wawancara, peneliti melakukan kegiatan
dokumentasi sehingga mampu menggambarkan hasil dari wawancara.
Tahap ini mempunyai tujuan yaitu menemukan aspek budaya yang ada pada
masyarakat Bali dan mengetahui bentuk gerak, pola lantai dan
perlengkapan tarian Rejang Dewa yang dipakai untuk menjawab fenomena
budaya pada tari Rejang Dewa.
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2. Teknik Analisis Data Materi Pembelajaran Matematika Topik Geometri Di
Sekolah Menengah Pertama
Data materi pembelajaran diperoleh melalui studi dokumen sesuai pada
tabel 3.4. Pada tabel tersebut diperoleh objek-objek pembelajaran
matematika topik geometri. Data yang diperoleh kemudian ditabulasikan ke
dalam bentuk tabel. Selanjutnya peneliti melakukan kegiatan mengolah data
dengan mengambil objek geometri baik segi jenis-jenis sudut, garis,
transformasi geometri maupun ke dalam bentuk geometris lainnya yang
dikenal di sekolah menengah pertama. Kemudian materi-materi tersebut
disesuaikan dengan kajian etno tari Rejang Dewa yang diperoleh peneliti
seperti gerak, pola lantai dan perlengkapan tari Rejang Dewa. Tahap ini
bertujuan untuk mengetahui adakah gerak, pola lantai dan perlengkapan tari
Rejang Dewa yang dapat dikaitkan ke dalam topik geometri sehingga dapat
dilihat bahwa ada kajian matematika yang terdapat pada tari Rejang Dewa.
Hasil dari pengolahan data tersebut dilanjutkan dengan pembuatan produk
pembelajaran matematika topik geometri sekolah menengah pertama.
3. Teknik Analisis Validasi Desain Pembelajaran
Setelah membuat perencanaan pembelajaran, desain tersebut kemudian
divalidasi bersama dosen pembimbing berdasarkan tabel 3.5 yang
dilakukan secara logis. Setelah data diperoleh dengan instrumen validasi
lalu dilakukan pengolahan dengan penskoring untuk menghasilkan skor.
Selanjutnya skor dihitung dan hasil dari perhitungan berupa presentase yang
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kemudian disesuaikan dengan kriteria validasi rancangan pembelajaran.
Berikut adalah tabel kreteria validasi:
Tabel 3.6 Kriteria Validasi Rancangan Pembelajaran
Kriteria Validitas

Tingkat Validitas

85,01%- 100,00%

Sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi

70,01% -85,00%

Cukup valid, atau dapat digunakan namun
perlu revisi kecil

50,01%-70,00%

Kurang valid, disarankan tidak dipergunakan
karena perlu revisi besar

01,00%-50,00%

Tidak valid, atau tidak boleh digunakan

(Akbar, 2013:40)
Data hasil validasi ini digunakan untuk keperluan salah satu langkah
pada R&D dengan menilai apakah rancangan produk sudah layak atau
belum. Setelah dilakukan validasi secara logis bersama dosen pembimbing,
peneliti kemudian melakukan kegiatan merevisi atau memperbaiki
rancangan pembelajaran.

J. Prosedur Penelitian
Ada beberapa prosedur pengembangan yang dikemukakan oleh beberapa
ahli. Salah satunya adalah prosedur penelitian pengembangan yang
dikemukakan oleh Sugiyono (2013:407). Pada penelitian pengembangan ini
mengacu pada prosedur penelitian pengembangan ini mengacu pada prosedur
penelitian pengembangan menurut Sugiyono yang disesuaikan dengan
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kebutuhan peneliti. prosedur penelitian menurut Sugiyono dapat dilihat pada
gambar.

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Pengembangan (Sugiyono,2013:409)

Posedur yang dilakukan dalam penelitian pengembangan ini meliputi beberapa
tahapan seperti yang dikemukakan Sugiyono (2013:409), yaitu:
1. Potensi dan masalah
Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi
adalah segala sesuatu apabila didayagunakan akan memiliki nilai tambah
berdasarkan pendapat Sugiyono (2013:409). Masalah merupakan suatu
penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Namun, masalah
dapat pula dijadikan potensi, apabila dapat didayagunakan. Masalah yang
timbul

pada

kegiatan

pembelajaran

dimana

guru

kurang

dalam

mengaplikasikan aspek budaya sekitar pada pembelajaran. Pada penelitian ini
peneliti berangkat dari suatu potensi kebudayaan di Bali yaitu pada seni tarinya.
Tari yang dimaksud adalah tari Rejang Dewa. Untuk melestarikan budaya
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tersebut dapat diciptakannya pembelajaran berbasis budaya, yang tentunya
dapat melestarikan budaya lokal.
2. Pengumpulan data
Setelah masalah dan potensi dapat ditunjukkan secara faktual dan up to
date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat
digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan
dapat mengatasi masalah tersebut. Pegumpulan data dilakukan dengan
wawancara kepada narasumber guna menggali informasi etnomatematika
terutama pada aspek filosofis dan matematis terkait topik geometri. Selain
menggunakan wawancara, peneliti juga menerapkan observasi untuk
memperoleh gambar yang sesuai dengan wawancara bersama narasumber.
Pada tahap studi dokumen, yaitu pengumpulan tentang kajian teori yang
dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kajian yang dilakukan ialah
kajian tentang tari Rejang Dewa dan pembelajaran matematika topik geometri.
Pengkajian unsur budaya meliputi apa saja yang dapat ditemukan oleh peneliti
yang tentunya unsur budaya tari Rejang Dewa yang berkaitan dengan
matematika.
3. Desain produk
Setelah memperoleh data dari metode wawancara, hasil dokumentasi dan
kajian literatur (studi dokumen) maka disusunlah suatu desain/rancangan
pembelajaran matematika topik geometri. Pada tahap ini direncanakan
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pengembangan yang akan menghasilkan pembelajaran etnomatematika yang
terdapat pada tari Rejang Dewa.
4. Validasi desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah
rancangan produk sudah layak atau belum. Validasi yang digunakan yaitu
validasi logis. Validasi untuk mengevaluasi instrumen yang menunjuk pada
kondisi yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran sehingga
tidak membutuhkan data lapangan. Validasi desain dilakukan dengan
berdiskusi bersama dosen pembimbing dan validator yang berkompeten dalam
bidang ini.
5. Revisi desain
Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan dosen
pembimbing maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut
selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara merevisi atau memperbaiki
desain /rancangan oleh peneliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Penelitian
Sebelum peneliti terjun ke lapangan, ada langkah awal yang dilakukan
oleh peneliti yaitu langkah persiapan, dimana pada langkah ini peneliti
mempersiapkan hal-hal apa saja yang dapat membantu peneliti untuk
memperoleh data di lapangan, yaitu peneliti mempersiapkan instrumen
wawancara, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Pedoman dan
instrumen wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data yang
diinginkan oleh peneliti. Adapun pertanyaan-pertanyaan menggali informasi
yang berkaitan dengan aspek filosofis dan matematis tari Rejang Dewa.
Instrumen yang telah disusun selanjutnya diperiksa oleh dosen pembimbing dan
dilakukan perbaikan bila ada ketidaksesuaian dengan fokus penelitian, adapun
saran yang diberikan oleh dosen pembimbing juga menjadi masukan peneliti
sebagai pertanyaan wawancara. Sesudah diperbaiki dan disetujui oleh dosen
pembimbing peneliti dapat terjun ke lapangan untuk pengambilan data. Peneliti
terjun ke lapangan di mulai dari tanggal 29 Desember 2019 dilanjutkan pada
tanggal 20 Februari 2020 sampai 31 Maret 2020.
Peneliti mengambil dua tempat sanggar tari sebagai sumber data.
Namun, pada pengambilan data dokumentasi hanya diperoleh dari 1 sanggar
saja dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan. Melihat dari wawancara
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yang dilakukan peneliti, diperoleh informasi bahwa tari Rejang Dewa yang
dilatihkan kepada anak-anak hampir sama, dari segi gerak dan perlengkapan
tari. Yang membedakan adalah bentuk pola lantai yang diciptakan oleh pelatih
tari di setiap sanggar yang disesuaikan dengan tempat pementasan tari.

B. Tabulasi Data
Data ditabulasikan sesuai dengan jenis dan analisis data yaitu data fenomena
budaya tari Rejang Dewa dan data materi pembelajaran matematika topik
geometri sekolah menengah pertama. Berikut hasil dari tabulasi data:
1. Data Fenomena Budaya Pada Tari Rejang Dewa
Data fenomena budaya didapat melalui wawancara dengan kedua narasumber.
Data yang diperoleh meliputi aspek filosofis dan aspek matematis yang terdapat
pada tari Rejang Dewa. Berikut data yang diperoleh:
a. Aspek Filosofis Pada Tari Rejang Dewa
Tabel 4.1 Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara Aspek Filosofis
Subjek Pertama
No

Pertanyaan

Jawaban

1

Bagaimana perkembangan tari
Rejang Dewa?

Perkembangan tari Rejang Dewa hingga saat
ini masih tetap dilestarikan. Rejang Dewa ini
sering dipentaskan pada upacara Yadnya.
Perkembangan tari Rejang Dewa di jaman
sekarang sangatlah berkembang pesat.

2

Apa yang melatarbelakangi
terciptanya tari Rejang Dewa?

Terciptanya tarian ini dilatarbelakangi oleh
kepercayaan umat Hindu di Bali akan tradisi
dan adat istiadat. Rejang Dewa dipercayai
sebagai suatu perwujudan bidadari atau
malaikat kecil yang turun kebumi, yang
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No

Pertanyaan

Jawaban
dikirim oleh Sang Pencipta dan bermakna
bahwa Tuhan telah merestui upacara Dewa
Yadnya tersebut.

3

Apakah ada hubungan antara
kehidupan
masyarakat
Bali
dengan tari Rejang Dewa?

Ada, yaitu selain sebagai pengiring upacara
Dewa Yadnya, tari Rejang Dewa ini juga sering
dilestarikan pada tari-tari suci. Karena menurut
masyarakat tarian ini mampu memberikan aura
spiritual yang tinggi sehingga kehidupan di
masyarakatpun menjadi harmonis, tentram dan
damai.

4

Bagaimana
cara
pandang
masyarakat Bali terhadap tari
Rejang Dewa?

Cara pandang masyarakat Bali terhadap tari
Rejang Dewa sangat baik, akan tetapi suatu pro
dan kontra mulai muncul ketika tari Rejang
Dewa ini dilombakan dan tari ini ditarikan oleh
remaja yang sudah menstruasi.

5

Mengapa tarian ini dinamakan
tari Rejang Dewa?

Tari Rejang Dewa merupakan tari tradisional
khas Bali dan fungsinya untuk menyambut
kedatangan para dewa yang turun ke bumi pada
saat upacara keagamaan (Dewa Yadnya).

6

Siapa saja yang dapat menarikan
tari Rejang Dewa?

Anak-anak yang belum mengalami menstruasi
dan remaja yang tidak sedang menstruasi dan
belum menikah.

7

Apa makna yang khas dari tari
Rejang Dewa sehingga tarian ini
memiliki
keistimewaan
dibandingkan dengan tarian
Rejang yang lainnya?

Makna khas dari Tari Rejang Dewa
dibandingkan tari rejang lainnya yaitu tarian
ini dapat ditarikan secara berkelompok dan
masal. Selain itu, makna yang khas adalah
gerakannya yang sederhana.

8

Perlengkapan apa saja yang
digunakan pada saat menari tari
Rejang Dewa?
Apakah ada aturan-aturan dalam
menggunakan perlengkapan pada
tari Rejang Dewa?

Gelungan, selendang kuning dan kamen/kain
kuning atau putih.

10

Apa saja gerakan-gerakan dasar
tari Bali yang digunakan pada tari
Rejang Dewa?

Nyalud, agem kanan panjang, ngegol, ileg-ileg,
gerakan ambil selendang, gerakan
ngotes.

11

Bagaimana aturan-aturan pada
gerakan tari Rejang Dewa?

Gerakannya harus tersusun dan terstruktur
sesuai dengan pakem tari Bali dan sesuai
dengan penempatannya.

9

Diatas kepala menggunakan gelungan khusus,
memakai angkin kuning, selendang kuning,
kamen putih dan tapih kuning.
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No

Pertanyaan

Jawaban

12

Apa saja pola lantai yang
terbentuk pada tari Rejang Dewa?

Pola lantai yang terbentuk adalah pola lantai V,
tegak lurus, dan lingkaran.

13

Bagaimana aturan-aturan pada
pola lantai tari Rejang Dewa?

Pola lantai tersusun sesuai dengan pengawit,
pengawak, dan pengecet. Saat pengawit pola
lantai yang terbentuk adalah pola lantai V,
pengawak pola lantai yang terbentuk adalah
tegak lurus, sedangkan saat pengecet pola
lantai yang terbentuk adalah lingkaran.

Tabel 4.2 Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara Aspek Filosofis
Subjek Kedua
No

Pertanyaan

Jawaban

1

Bagaimana perkembangan tari
Rejang Dewa?

Sampai saat ini tari Rejang merupakan tarian
yang anonim, dengan maksud tarian ini hanya
untuk menggerakkan tubuh. Tarian ini semacam
tarian doa. Rejang Dewa ini dibentuk oleh Pak
Banden di ISI Denpasar dengan gerakan yang
mudah untuk ditirukan oleh generasi penerus.

2

Apa yang melatarbelakangi
terciptanya tari Rejang Dewa?

Melacak dari sejarah tari Rejang berasal dari
daerah Karangasem tepatnya di suku Sasak di
desa Tenganan. Pada saat itu berapa banyak anak
perempuan di masing-masing keluarga dan
belum menstruasi wajib dalam menarikan tarian
Rejang.

3

Apakah ada hubungan antara
kehidupan
masyarakat
Bali
dengan tari Rejang Dewa?

Hubungannya untuk upacara Dewa Yadnya.
Tarian Bali tercipta dengan tujuan ritual, yaitu
suatu seni dalam ritual keagamaan Hindu.
Semua upacara tidak akan sempurna tanpa
kehadiran tari.

4

Bagaimana
cara
pandang
masyarakat Bali terhadap tari
Rejang Dewa?

Pandang masyarakat terhadap tari Rejang yaitu
sebagai tarian yang wajib ditarikan pada upacara
keagamaan. Tari Rejang merupakan tari wali
dengan fungsi yaitu ritual menyambut datangnya
atau turunnya Dewa Dewi ke bumi untuk
menyaksikan upacara.

5

Mengapa tarian ini dinamakan
tari Rejang Dewa?

Dilihat dari tujuannya yaitu menyambut
datangnya Dewa Dewi ke bumi untuk
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No

Pertanyaan

Jawaban
menyaksikan upacara. Ngerejang yang artinya
menarikan tari Rejang. dalam kebudayaan
agama Hindu terdapat istilah ngayah yang
artinya meluangkan atau menyumbangkan
bakat/ talenta yang kita miliki.

6

Siapa saja yang dapat menarikan
tari Rejang Dewa?

Yang dapat menarikan tari Rejang Dewa adalah
anak putri yang belum menstruasi atau anak putri
yang sudah menstruasi namun pada saat menari
tidak dalam masa menstruasi.

7

Apa makna yang khas dari tari
Rejang Dewa sehingga tarian ini
memiliki
keistimewaan
dibandingkan dengan tarian
Rejang yang lainnya?

Tari Rejang Dewa memiliki keistimewaan
karena merupakan tarian inspirasi tarian rejang
lainnya, tarian ini juga memiliki sifat vertikal
yaitu hubungannya dengan Tuhan. Tari Rejang
tidak menggunakan sledet/ gerakan mata
dikarenakan itu merupakan spesifikasi dari
tarian ritual.

8

Perlengkapan apa saja yang
digunakan pada saat menari tari
Rejang Dewa?

Tari Rejang Dewa hanya menggunakan
selendang kuning kemudian digerakan/
dimainkan gelungan, kamen putih/ kuning.

9

Apakah ada aturan-aturan dalam
menggunakan perlengkapan pada
tari Rejang Dewa?

Diatas kepala menggunakan gelungan khusus,
memakai angkin kuning, selendang kuning
diikatkan di pinggang, kamen putih dan tapih
kuning. Pakaian yang dikenakan merupakan
adaptasi dari pakaian sehari-hari masyarakatnya.

10

Apa saja gerakan-gerakan dasar
tari Bali yang digunakan pada tari
Rejang Dewa?

Gerak dasar tarian Rejang Dewa adalah barisan
putri-putri yang berbaris yang beriringan yang
hanya berjalan dengan gerakan ngegol. Gerakan
ngayab (persembahan), melingkar (ngider
bhuana).

11

Bagaimana aturan-aturan pada
gerakan tari Rejang Dewa?

Aturan gerakan pada tari Rejang Dewa yaitu
dengan perasaan, gerakan yang lambat dengan
alunan gamelan. Gerakan yang ditarikan
merupakan gerakan yang sudah paten sesuai
dengan pakem tari Bali.

12

Apa saja pola lantai yang
terbentuk pada tari Rejang Dewa?

Pola lantai pada tari Rejang Dewa sangat
sederhana. Pola lantai atau lintasan yang dilalui
yang terbentuk adalah pola lantai V, tegak lurus
(pola lantai tapak dara), baris dua/ sejajar, garis
lurus dan lingkaran.

13

Bagaimana aturan-aturan pada
pola lantai tari Rejang Dewa?

Pola lantai tersusun sesuai dengan pepeson,
pengawak, pengecet dan pekaaad.
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b. Aspek Matematis Pada Tari Rejang Dewa
Tabel 4.3 Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara Aspek Matematis
Subjek Pertama
No

Pertanyaan

Jawaban

1

Berapa jumlah penari dalam tari
Rejang Dewa?

Jumlah penari saat berkelompok yaitu 6-10
penari sedangkan saat masal jumlah penari lebih
dari 10 orang penari.

2

Berapa waktu yang diperlukan
untuk melaksanakan tari Rejang
Dewa?
Berapa perhitungan ketukan
untuk mengganti dari gerakan
satu ke gerakan lainnya pada tari
Rejang Dewa?

Durasi waktu dalam menari adalah 7 menit 24
detik.

Berapa panjang dari gelungan
yang dikenakan pada tari Rejang
Dewa?
Berapa banyak jumlah bunga
mitir dalam pebuatan gelungan
pada tari Rejang Dewa?

Panjang gelungan 7-10 cm. Biasanya di toko
sudah terdapat ukuran yaitu S, M, L

Bagaimana cara menghitung
jarak posisi setiap masingmasing penari agar membentuk
pola lantai yang sesuai?
Adakah keterkaitan tari Rejang
Dewa dengan tari Rejang yang
lain?

Penari pada barisan pertama, kedua, ketiga dan
seterusnya masing-masing berjarak 2 lantai.

8

Apakah dari bentuk pola lantai
tari Rejang Dewa terdapat
konsep matematika?

Ada, karena dalam mengatur pola lantai kita
harus menggunakan perhitungan jarak. Pola
lantai terbentuk dari letak posisi penari. Jadi
penari satu dengan yang lainnya dihubungkan
dan membentu suatu pola lantai.

9

Bagaimana usaha anda agar
makna tari Rejang Dewa dapat
tersampaikan
dengan
baik
kepada masyarakat?

Usaha yang dilakukan cukup dengan
menarikannya secara tulus dan ikhlas dengan
penuh rasa syukur maka orang lain akan mampu
menilai dan memberikan apresiasinya. Rasa
syukur, tulus dan ikhlas kita persembahkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3

4

5

6

7

Dalam gerakan ngumbang terhitung 1x8
ketukan, gerakan nyalud 1x4 ketukan, gerakan
agem kanan panjang 1x4 ketukan, dan gerakan
miles serta ngotes 1x8 ketukan.

Terdapat 15 bunga mitir. Tapi yang saya lihat
kebanyakan bunga dalam gelungan berjumlah
ganjil.

Tidak ada, karena masing-masing tari Rejang
pada saat ini sudah ditempatkan sesuai dengan
porsi dan jenis upacaranya masing-masing.
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No

Pertanyaan

Jawaban

10

Bagaimana
cara
anda
memvariasikan posisi penari
pada tari Rejang Dewa agar
menarik perhatian masyarakat?
Kendala apa yang anda alami
ketika
melatih
ataupun
menarikan tari Rejang Dewa?

Melatih kekompakan penari serta membatasi
jarak antar posisi pertama dan lainnya.

11

12

Ketepatan temponya. Karena tidak semua penari
bisa mendengar tempo atau ketukan pada tarian
Rejang Dewa.

Apa arti atau nilai-nilai yang 1.
terkandung dari masing-masing
properti tari Rejang Dewa?
2.
3.
4.

13

Apa makna yang terkandung 1.
pada setiap gerakan pada tari
Rejang Dewa?
2.

3.

4.

14

Adakah makna dari setiap pola 1.
lantai yang terbentuk pada tari
Rejang Dewa?
2.
3.

Pertanyaan Lanjutan
15 Dimana
tepatnya
lokasi
pementasan tari Rejang Dewa
dana rah penari saat menari?

Gelungan, yaitu sebagai simbol mahkota
suci yang dipercayai mampu membawakan
aura positif kepada para penonton.
Selendang kuning melambangkan kesucian.
Angkin kuning ialah penutup tubuh sekaligus
penutup dada.
Kamen putih/kuning yaitu lipatan kamen
melingkar dari kanan ke kiri (searah dengan
jarum jam) sesuai konsep sakti.
Gerakan ngumbang yaitu gerakan berjalan
yang artinya para bidadari/malaikat akan
segera turun ke bumi dan menyambut para
dewa.
Gerakan ngayab (ayab banten) yaitu sebagai
persembahan hasil bumi kepada sang
pencipta dan sebagai rasa syukur.
Gerakan nyalud yaitu gerakan tangan
berlipat-lipat yang artinya mengolah energi
negatif menjadi positif.
Agem tangan kanan panjang yaitu sebagai
suatu cara agar penari mudah dalam
mengambil selendang.
Pola lantai V yaitu untuk memperlihatkan
masing-masing keistimewaan sang penari.
Barisan tegak lurus untuk menjaga persatuan
dan kesatuan keajegan keastrian Bali.
Melingkar/lingkaran
yaitu
untuk
menyatukan rasa dalam menari.

Lokasi pementasan tari Rejang Dewa di utama
mandala atau jeroan yang paling utama. Apabila
tidak ada lapangan untuk mementaskan tari di
jeroan tersebut, maka tari dapat dipentaskan di
jaba tengah (madya mandala). Untuk
mementaskan tari rejang ini penari dapat menari
dengan menghadap ke arah utara atau timur. Tapi
kebanyakan tari Rejang Dewa dipentaskan
menghadap ke arah timur.
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No

Pertanyaan

Jawaban

16

Bagaimana cara ibu dalam
membentuk gerak agar sesuai
dengan aturan pakem tari Bali?

Gerak tari terbentuk dari lekukan tangan, badan
dan kaki penari. Penari harus mengetahui dengan
posisi tangan yang benar, badan dan kaki yang
tepat.

Tabel 4.4 Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara Aspek Matematis
Subjek Kedua
No

Pertanyaan

Jawaban

1

Berapa jumlah penari dalam tari
Rejang Dewa?

Jumlah penari massal tergantung pada
banyaknya anak perempuan dalam setiap
keluarga. Tapi hal ini perlu dibatasi terkait
banyaknya gelungan rejang yang ada.

2

Berapa waktu yang diperlukan
untuk melaksanakan tari Rejang
Dewa?

Durasi waktu dilihat dari paileh gending
(rangkaian musik gamelan Bali) 6 hingga 7 menit
dalam menari.

3

Berapa perhitungan ketukan
untuk mengganti dari gerakan
satu ke gerakan lainnya pada tari
Rejang Dewa?

Dalam gerakan ngumbang terhitung 1x8
ketukan, gerakan nyalud 1x4 ketukan, gerakan
agem kanan panjang 1x4 ketukan, dan gerakan
miles serta ngotes 1x8 ketukan.

4

Berapa panjang dari gelungan
yang dikenakan pada tari Rejang
Dewa?
Berapa banyak jumlah bunga
mitir dalam pebuatan gelungan
pada tari Rejang Dewa?

Panjang gelungan pada tari Rejang Dewa sekitar
± 30-40 cm

Bagaimana cara menghitung
jarak posisi setiap masingmasing penari agar membentuk
pola lantai yang sesuai?
Adakah keterkaitan tari Rejang
Dewa dengan tari Rejang yang
lain?

Penari pada barisan pertama, kedua, ketiga dan
seterusnya masing-masing berjarak sesuai
dengan panjang rentangan tangan dari penari.

Apakah dari bentuk pola lantai
tari Rejang Dewa terdapat
konsep matematika?

Ada, karena dalam mengatur pola lantai kita
harus menggunakan perhitungan jarak agar antar
penari satu dengan yang lainnya tidak

5

6

7

8

Kurang mengetahui jumlah dari bunga mitir.
Namun dalam gelungan biasanya jumlahnya
ganjil.

Tari Rejang Dewa merupakan tarian inspirasi
tarian rejang lainnya. Semua tarian rejang
merupakan tarian yang memiliki tujuan sebagai
persembahan dalam acara ritual keagamaan
Hindu.
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No

Pertanyaan

Jawaban
bersentuhan (bebas) dalam menarikan tarian
Rejang Dewa.

9

Bagaimana usaha anda agar
makna tari Rejang Dewa dapat
tersampaikan
dengan
baik
kepada masyarakat?

Usaha yang dilakukan adalah dengan
menghayati dalam menarikan tarian Rejang
Dewa. Dalam menarikan tari Rejang harus
menggunakan perasaan yang iklas.

10

Bagaimana
cara
anda
memvariasikan posisi penari
pada tari Rejang Dewa agar
menarik perhatian masyarakat?

Dengan
melihat
ruang
menari,
dan
mengkreasikan pola-pola lantai agar semua
masyarakat yang hadir pada upacara tersebut
dapat melihat penari.

11

Kendala apa yang anda alami
ketika
melatih
ataupun
menarikan tari Rejang Dewa?

Karena anak-anak Bali yang berada di
Yogyakarta sudah terbawa oleh lingkungan,
waktu pada latihan tidak rutin, tempat latihan
jauh.

12

Apa arti atau nilai-nilai yang 1.
terkandung dari masing-masing
properti tari Rejang Dewa?
2.
3.
4.

13

Apa makna yang terkandung 1.
pada setiap gerakan pada tari 2.
Rejang Dewa?
3.

4.

14

Adakah makna dari setiap pola 1.
lantai yang terbentuk pada tari
Rejang Dewa?
2.
3.
4.

Gelungan, yaitu sebagai simbol tari tradisi
yaitu mahkota suci
Selendang
melambangkan
pemusatan
konsentrasi.
Angkin kuning ialah penutup tubuh sekaligus
penutup dada.
Kamen putih/kuning yaitu lipatan kamen
melinkar dari kanan ke kiri (searah dengan
jarum jam) sesuai konsep sakti.
Gerakan ngumbang yaitu gerakan berjalan.
Gerakan ngayab (ayab banten) yaitu sebagai
persembahan hasil bumi kepada sang
pencipta dan sebagai rasa syukur.
Gerakan nyalud yaitu gerakan tangan
berlipat-lipat yang artinya mengambil energi
positif di bumi.
Agem tangan kanan panjang yaitu sebagai
suatu cara agar penari mudah dalam
mengambil selendang.
Pola barisan sejajar yaitu memperlihatkan
para putri-putri yang siap menyambut
datangnya Dewa Dewi ke bumi untuk
menyaksikan upacara.
Pola lantai V yaitu untuk memperlihatkan
masing-masing keistimewaan sang penari.
Barisan tegak lurus untuk menjaga persatuan
dan kesatuan keajegan keastrian Bali.
Melingkar/lingkaran
yaitu
untuk
menyatukan rasa dalam menari.
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Untuk melengkapi data hasil wawancara pada aspek filosofis terkait apa
saja gerak, pola lantai dan perlengkapan tari, peneliti melakukan dokumentasi
terkait hal-hal tersebut. Pengambilan data dilakukan di sanggar tari Bali
Purnama yang menjadi tempat latihan tari. Gerak, pola lantai dan perlengkapan
tari yang dipilih merupakan hal yang sudah paten dalam menari tari Bali
khususnya tari Rejang Dewa. Gerak, pola lantai dan perlengkapan tari Rejang
Dewa adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5 Perlengkapan Tari Rejang Dewa
No

1.

Nama Perlengkapan

Kamen Prada Putih

2.
Kamen Putih

3.

Tapih

4.
Sabuk Prada

Gambar Perlengkapan
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No

Nama Perlengkapan

Gambar Perlengkapan

5.

Selendang Prada Kuning

6.
Gelungan

Tabel 4.6 Pola Lantai Tari Rejang Dewa
No

Nama Pola Lantai

1.

Pola Lantai Barisan Sejajar

2.

Pola Lantai Lurus

3.

Pola Lantai V

Gambar Pola Lantai
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No

Nama Pola Lantai

Gambar Pola Lantai

4.

Pola Lantai Lingkaran

Tabel 4.7 Gerak Tari Rejang Dewa
No

Nama Gerakan

1.

Gerakan Ngumbang 1

2.

Gerakan Ngumbang 2

3.

Gerakan Ngumbang 3

Gambar Gerakan
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No

Nama Gerakan

4.

Gerakan Ngayab

5.

Gerakan Nyalud 1

6.

Gerakan Nyalud 2

7.

Gerakan Ngembat

8.

Gerakan Nglikas

Gambar Gerakan
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No

Nama Gerakan

Gambar Gerakan

9.

Gerakan Ngagem

10.

Gerakan Nedunan

2. Data Materi Pembelajaran Matematika Topik Geometri Di Sekolah
Menengah Pertama
Selain data mengenai kajian fenomena budaya tari Rejang Dewa
terdapat pula data materi pembelajaran matematika topik geometri pada
sekolah menengah pertama. Berikut data objek matematika dari materi
pembelajaran topik geometri sekolah menengah pertama:
Tabel 4.8 Tabulasi Data Studi Dokumen Materi Pembelajaran

No

Kelas

Bab

1

Materi
Garis

VII

Garis dan Sudut

Hubungan antara
titik, garis dan
bidang

Objek Pembelajaran
-

Mengenal istilah garis

-

Mengetahui hubungan titik
dan garis
Mengetahui
hubungan
antara titik dan bidang

-
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No

Kelas

Bab

Materi

Objek Pembelajaran
-

Kedudukan dua
garis

-

Membagi garis
Perbandingan ruas
garis
Sudut

Ukuran sudut

Jenis-jenis sudut

Hubungan antar
sudut

-

-

Mengenal istilah sudut

-

Mengenal satuan sudut yang
sering digunakan
Menentukan besar sudut
yang dibentuk oleh jarum
jam
Mengenal sudut siku-siku
Mengenal sudut lancip
Mengenal sudut tumpul
Mengenal sudut lurus
Mengenal sudut reflex
Mengenal sudut berpelurus
Mengenal sudut berpenyiku
Mengenal pasangan sudut
yang
saling
bertolak
belakang
Mengetahui hubungan sudutsudut pada dua garis sejajar
Melukis sudut 90°
Melukis sudut 60°

-

-

Melukis sudut

Mengetahui
hubungan
antara garis dan bidang
Mengetahui hubungan titiktitik segaris
Mengetahui hubungan titiktitik sebidang
Mengenali dua garis yang
tidak sejajar dan berpotongan
Mengenali dua garis yang
sejajar
Mengenali dua garis yang
berhimpit
Mengenali dua garis yang
berpotongan
Mengenali dua garis yang
berpotongan tegak lurus
Membagi garis menjadi
beberapa bagian yang sama
panjang
Membagi garis menjadi 2
bagian dengan perbandingan
Mengetahui perbandingan
ruas garis dan garis-garis
sejajarnya

-
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No

Kelas

Bab

Materi
Pengertian segi
empat dan segitiga

Jenis-jenis dan
sifat-sifat segiempat

Objek Pembelajaran
-

-

Keliling dan luas
segi empat

Bangun Datar
(Segiempat dan
segitiga)

-

Jenis dan sifat
segitiga

-

Keliling dan luas
segitiga

-

Memahami keliling dan luas
segitiga

-

Mengenal
segitiga
Mengenal
segitiga
Mengenal
segitiga
Mengenal
segitiga

Garis-garis
istimewa segitiga

-

2

Pengertian
Lingkaran

VIII

Memahami artidari segitiga
dan segi empat dengan
mengenal
bangun-bangun
bentuknya
Mengenal
jenis-jenis
segiempat
Mengenal
sifat-sifat
segiempat
Memahami konsep keliling
dan luas persegi
Memahami konsep keliling
dan luas persegi panjang
Memahami konsep keliling
dan luas jajargenjang
Memahami konsep keliling
dan
luas
trapesium
Memahami konsep keliling
dan luas belahketupat
Memahami konsep keliling
dan luas layang-layang
Mengetahui
jenis-jenis
segitiga
Mengetahui
sifat-sifat
segitiga
Mengukur jumlah sudutsudut segitiga

garis tinggi pada
garis bagi pada
garis sumbu pada
garis berat pada

-

Mengenal lingkaran

-

Memahami
unsur-unsur
lingkaran yang berupa garis
dan ciri-cirinya seperti busur,
jari-jari, diameter, tali busur,
apotema.
Memahami
unsur-unsur
lingkaran yang berupa luasan

Lingkaran
Unsur-unsur
lingkaran
-
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No

Kelas

Bab

Materi

Objek Pembelajaran

Hubungan sudut
pusat dengan sudut
keliling

-

-

Panjang busur dan
luas juring

-

Garis singgung
lingkaran

-

Garis singgung
pesekutuan luar dua lingkaran

Garis disinggung
persekutuan dalam
dua lingkaran

-

Luas permukaan
kubus, balok,
prisma, limas

-

Bangun Ruang
Sisi Datar
Volume kubus,
balok, prisma,
limas

-

serta ciri-cirinya seperti
juring,
tembereng, sudut
pusat.
Mengenal sudut keliling
Mengetahui hubungan susut
pusat dengan sudut keliling
yang menghadap busur yang
sama
Mengetahui
hubungan
antarsudut keliling yang
menghadap busur yang sama
Mengetahui hubungan sudut
yang saling berhadapan pada
segiempat tali busur
Menentukan panjang busur
dan luas juring
Mengetahui hubungan sudut
pusat dengan busur lingkaran
Mengetahui hubungan sudut
pusat
dengan
juring
lingkaran
Mengenal
lingkaran

garis

singgung

Menentukan jarak dua titik
singgung persekutuan luar
dua lingkaran
Menentukan jarak dua titik
pada
garis
singgung
persekutuan dalam dua
lingkaran
Mengetahui kerangka dan
jaring-jaring bangun ruang
sisi datar (kubus, balok,
prisma, dan limas)
Menentukan luas permukaan
bangun ruang sisi datar
(kubus, balok, prisma, dan
limas)
Mengenal kubus satuan
Menentukan volume kubus
dan balok
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No

Kelas

Bab

Materi

Objek Pembelajaran
-

Bangun ruang sisi
datar gabungan

-

Pencerminan
(Refleksi)

IX

-

Pergeseran
(Translasi)
Transformasi
Geometri

-

Perputaran (Rotasi)

Dilatasi

-

Kekongruenan
bangun datar

-

Kekongruenan
dan
Kesebangunan

Kekongruenan dua
segitiga

-

Kesebangunan
bangun datar

-

Kesebangunan dua
segitiga

-

Menentukan dan memahami
konsep volume prisma
Menentukan volume limas
Menentukan luas permukaan
dan volume bangun ruang
sisi datar gabungan
Mengenal istilah dari refleksi
pada suatu benda
Mengetahui refleksi suatu
benda pada cermin
Menggambarkan bayangan
benda hasil refleksi pada
bidang koordinat
Mengenal
istilah
dari
translasi pada suatu benda
MenentukaN
pasangan
bilangan translasi
yang
menggerakan suatu benda
Mengenal istilah rotasi pada
suatu benda
Mengetahui
cara
mendapatkan bayangan hasil
rotasi dari suatu titik dan
bangun datar khusunya sudut
rotasi 90° dan 180°
Mengenal istilah dilatasi
pada suatu benda
Menentukan faktor skala
untuk dilatasi
Mengidentifikasi dua benda/
bangun kongruen atau tidak
Mengetahui syarat/ sifat dua
bangun segi banyak yang
kongruen
Pembuktian dua segitiga
kongruen atau tidak
Mengetahui
syarat
dua
segitiga kongruen
Mengidentifikasi dua benda/
bangun sebangun atau tidak
Mengetahui syarat/ sifat dua
bangun segi banyak yang
sebangun
Pembuktian dua segitiga
sebangun atau tidak
Mengetahui
syarat
dua
segitiga sebangun
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No

Kelas

Bab

Materi

Objek Pembelajaran
-

Definisi Tabung,
kerucut, Bola

-

Bangun Ruang
Sisi Lengkung

Luas permukaan
dan volume tabung
Luas permukaan
dan volume kerucut
Luas permukaan
dan volume bola

-

-

-

Mengenali istilah dan bentuk
tabung, kerucut dan bola
Mengetahui
jaring-jaring
tabung dan kerucut
Mengetahui unsur-unsur dari
tabung, kerucut dan bola
Mengetahui dan memahami
rumus luas permukaan dan
volume tabung
Mengetahui dan memahami
rumus luas permukaan dan
volume kerucut
Mengetahui dan memahami
rumus luas permukaan dan
volume bola

3. Data Validasi Desain Pembelajaran
Tabel 4.9 Tabulasi Data Validasi Desain Pembelajaran
No.
I

II

Aspek yang Dinilai
PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Kejelasan Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar
2. Kesesuaian
Standar
Kompetensi
dan
Kompetesi Dasar dengan tujuan pembelajaran
3. Ketepatan penjabaran Kompetensi Dasar ke
dalam indicator
4. Kesesuaian
indikator
dengan
tujuan
pembelajaran
5. Kesesuaian
indikator
dengan
tingkat
pengembanagan siswa
ISI
6. Sisitematika penyusunan RPP
7. Kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran
Matematika Materi sudut yang implementasi
menggunakan pendekatan saintifik
8. Kesesuain uraian kegiatan untuk setiap tahap
pembelajaran matematika materi sudut yang
implementasi
menggunakan
pendekatan
saintifik

1

Skala Penilaian
2
3 4
5
√
√
√
√
√
√
√
√

Saran
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No.

Aspek yang Dinilai

1

Skala Penilaian
2
3 4
5

Saran

Kejelasan skenario pembelajaran (tahap-tahap
√
kegiatan pembelajaran; awal, isi, penutup)
BAHASA
10. Penggunaan Bahasa sesuai dengan kaidan
√
Bahasa Indonesia yang baik dan benar
11. Bahasa yang digunakan singkat, jelas, dan tidak
√
menimbulkan pengertian ganda
WAKTU
12. Kesesuaian alokasi yang digunakan
√
13. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran
√
PELIBATAN HASIL KAJIAN ETNOMATEMATIKA PADA TARIAN REJANG DEWA
14. Kebenaran unsur etno yang dikaji pada tarian
√
Rejang Dewa
15. Relevansi kajian etno tari Rejang Dewa dengan
√
kajian matematika
16. Kesesuaian kajian etno tarian Rejang Dewa
√
dengan materi pelajaran matematika pokok
bahasan jenis-jenis sudut
17. Kesesuaian penerapan kajian etno tari Rejang
√
Gambar pada soal
Dewa dengan media pembelajaran yaitu LKPD
dilengkapi dengan
pada pokok bahasan jenis-jenis sudut
petunjuk
dari
sudut yang ingin
dicari.
18. Kesesuaian penerapan kajian etno tarian Rejang
√
Dewa terhadap langkah-langkah pembelajaran
matematika pokok bahasan jenis-jenis sudut
9.

III

IV

V

C. Analisis Data
1. Analisis Data Fenomena Budaya Pada Tari Rejang Dewa
Berdasarkan tabualasi data pada tabel 4.1 dan 4.2 digunakan untuk
menganalisis aspek filosofis pada tari Rejang Dewa, sedangkan pada tabulasi
data pada tabel 4.3 dam 4.4 digunakan unuk menganalisis aspek matematis
pada tari Rejang Dewa. Berikut hasil analisis tari Rejang Dewa terkait kedua
aspek:
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a. Analisis Aspek Filosofis Tari Rejang Dewa
Berdasarkan dengan tabel 4.1 dan 4.2 yang diperoleh dengan
wawancara dilakukan analisis terkait aspek filosofis pada tari Rejang
Dewa. Berikut merupakan analisis aspek filosofis tari Rejang Dewa
yang dipaparkan dengan mendeskripsikan hasil.
Setiap

kebudayaan memiliki

sistem

budaya

dan terdapat

serangkaian konsep yang abstrak dan luas ruang lingkupnya yang hidup
dalam alam pikiran dan sebagaian besar warga masyarakat, mengenai
apa yang dianggap penting dan bernialai di dalam hidup. Tari Rejang
Dewa merupakan suatu kebudayaan seni Bali yang terus menerus
diwariskan dari generasi ke generasi. Kegiatan tari Rejang ini sudah
lama muncul dalam kehidupan masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali
Tari Rejang Dewa merupakan tarian yang wajib ditarikan pada saat
upacara keagamaan Hindu di Pura. Upacara yang dimaksud adalah
upacara Dewa Yadnya. Tarian rejang ini digunakan sebagai tarian ritual
keagamaan umat Hindu.
Berikut merupakan filosofi dibalik tari Rejang Dewa yang peneliti
tulis melalui sumber literatur buku dan sekaligus wawancara yang
dilakukan oleh peneliti terhadap S1 dan S2. Melacak dari sejarahnya tari
rejang berasal dari Karangasem suku Asak di desa Tenganan. Tercatat
pula perkembangan tari Rejang Dewa ini sudah ada sejak tahun 785 saka
atau 883 Masehi yang diperkirakan setelah kedatangan Maha Resi
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Markandeya ke Bali dengan mendirikan pura Besakih di lereng Gunung
Agung, Karangasem. Terciptanya tarian ini dilatarbelakangi oleh
kepercayaan umat Hindu di Bali akan tradisi dan adat istiadat. Dalam
kebudayaan agama Hindu terdapat istilah ngayah yang artinya
meluangkan atau menyumbangkan bakat/ talenta yang dimiliki. Pada
saat itu terdapat banyak anak perempuan di masing-masing keluarga dan
belum menstuasi wajib ngerejang dengan arti menarikan salah satu tari
Rejang.
Tari Rejang merupakan salah satu macam tari wali. Tari wali adalah
jenis tarian Bali yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya terhadap
kesenian Bali di dalam kehidupan spiritual masyarakat Hindu- Bali.
Seni wali merupakan jenis kesenian yang pada umumnya memiliki
nilai-nilai religius, sangat disakralkan (disucikan dan dikramatkan)
karena melibatkan benda-benda sakral (Dibia,1999:3). Masyarakat Bali
mengenal beberapa jenis tari Rejang. Menurut S1 dan S2 diantara tari
Rejang yang paling umum dikenal masyarakat adalah Rejang Dewa.
Tarian-tarian Rejang yang muncul pada saat ini merupakan tarian
inspirasi dari tari Rejang Dewa. Pada perkembangannya tari Rejang
Dewa sampai saat ini tetap dilestarikan. Tari Rejang Dewa diciptakan
oleh I Made Bandem di ISI (Institut Seni Indonesia) Denpasar. Tari
Rejang Dewa adalah salah satu tarian ritual, yaitu tarian yang berfungsi
sebagai persembahan dan doa. Dilihat dari tujuannya yaitu menyambut

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

datangnya Dewa Dewi ke bumi untuk menyaksikan upacara yang
sedang berlangsung. Melalui tarian ini warga masyarakat menyatakan
rasa syukur dan terima kasih mereka kepada para Dewa atas
perkenannya turun ke bumi. Berdasarkan tabel 4.2 baris ke-1 tari Rejang
merupakan tarian dengan sifat anonim yaitu suatu tarian yang hanya
menggerakan tubuh. Tarian ini memiliki sifat vertikal yaitu hanya
berhubungan dengan Tuhan.
Berdasarkan tabel 4.1 baris ke-6 tari Rejang Dewa merupakan
sebuah tarian prosesi upacara Dewa Yadnya yang ditarikan oleh
sejumlah penari remaja putri yang belum menstruasi atau pada saat
menari tidak sedang menstruasi. Wanita tersebut diaangap suci dan
pantas untuk menari yang guna menyambut datangnya Dewa Dewi ke
bumi. Tarian ini biasanya dilakukan di sekitar tempat suci atau pelinggih
dimana pratima-pratima ditempatkan. Keistimewaan tari Rejang Dewa
yaitu tidak menggunakan gerakan nyeledet (gerakan mata melirik,
menoleh ke kanan dan ke kiri). Hal itu merupakan spesifikasi dari tarian
ritual.
Menurut Utami (2019:2) penari Rejang ini pada umumnya memakai
pakaian dengan busana putih kuning, setiap orang memakai selendang,
dan mengenakan hiasan kepala terbuat dari janur yang dihiasi dengan
bunga berwarna-warni. Aturan-aturan dalam penggunaan perlengkapan
tari Rejang Dewa yaitu, gelungan (mahkota) dikenakan diatas kepala
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dengan gelungan khusus. Gelungan dimaknai sebagai simbol mahkota
suci yang dipercaya mampu mebawa aura positif dan simbol keikhlasan
kepada Tuhan. Selendang kuning diikatkan dipinggang. Di Bali
penggunaan selendang dimaknai sebagai pengikat konsentrasi/
pemusatan pikiran antara manusia dengan Tuhan begitu pula makna
selendang pada tari Rejang Dewa. Mengenakan kamen putih/kuning
(kain/jarik) yang dilipatkan melingkar dari arah kanan ke kiri (searah
dengan jarum jam) sesuai dengan konsep sakti dengan maksud agar para
wanita mampu menjaga laki-laki supaya laki-laki tidak melenceng dari
ajaran Dharma. Pakaian-pakaian yang dikenakan merupakan pakaian
adaptasi dari pakaian sehari-hari masyarakatnya.
Selain itu, pada gerakan Rejang Dewa menggunakan aturan yang
sudah paten sesuai dengan pakem dari tari Bali. Berdasarkan tabel 4.2
baris ke-10 gerakan dasar tari ini adalah barisan putri-putri yang berbaris
berjalan beriringan dengan gerakan ngegol. Gerakan ngayab
(persembahan), ngider bhuana (melingkar) yang merupakan esensi
mendasar dari gerakan Rejang Dewa. Gerakan pada tarian Bali yang
diintegrasikan pada tarian Rejang yaitu gerakan berjalan (ngumbang)
dengan makna menyambut datangnya Tuhan. Adapun gerakan ngayab
dengan artinya yaitu mempersembahkan hasil bumi kepada Sang
Pencipta.
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Pada tarian terdapat pula pola-pola lantai yang terbentuk agar tarian
yang ditampilkan dapat dinikmati. Berdasarkan tabel 4.2 baris ke-13
pola lantai atau lintasan yang terdapat dalam tari Rejang Dewa terdiri
dari beberapa pola yang sesuai dengan rangkaian musik/ gamelan Bali
yaitu pepeson, pengawak, pengecet dan pekaad. Pepeson adalah bagian
komposisi yang menampilkan gerak-gerak tari yang bertempo pelan.
Pengawak adalah bagian komposisi tari yang menampilkan gerak-gerak
tari dari pelan ke tingkat yang sedang. Pengecet adalah bagian
komposisi yang menampilkan gerak-gerak tari yang bertempo sedang
hingga cepat. Pekaad adalah bagian komposisi yang diwarnai dengan
gerak-gerak tari bertempo cepat kemudian pelan untuk mengakhiri
tarian.
Pada musik pepeson terlihat penari membentuk pola lantai garis
sejajar dengan makna yaitu memperlihatkan para putri-putri yang siap
untuk menyambut datangnya Dewa Dewi ke bumi untuk menyaksikan
upacara. Dalam musik pengawak terlihat pola lantai V yang artinya
memperlihatkan masing-masing keistimewaan penari. Sedangkan pada
musik pengecet tampak penari membentuk pola lantai barisan tegak
lurus dengan maksud untuk menjaga persatuan dam kesatuan keajegan
keastrian Bali. Untuk penutup yaitu iringan musik pekaad terlihat penari
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membentuk pola lingkaran yang bermakna menyatukan rasa penari dan
memberi kesan manis pada tarian.
Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari makna filosofis
pada tarian Rejang Dewa sebagai berikut:
a. Bagi masyarakat Bali khususnya pada masyarakat Bali yang
memeluk agama Hindu, tari Rejang Dewa merupakan tarian
persembahan untuk pemujaan hadirnya Dewa yang turun untuk
menyaksikan upacara. Tarian ini pula merupakan kebudayaan Bali
yang dilestarikan, dikembangkan dan diperkenalkan dari generasi
ke generasi.
b. Dalam menarikan tari Rejang Dewa, para penari masih memegang
nilai-nilai kepercayaan/ nilai agama yang senantiasa hadir dalam
gerakan-gerakan penari. Untuk membawakan tari ini, penari
menggunakan perasaan dan penghayatan dengan wujud syukur
kepada Ida Sang Hyang Widhi.
c. Tarian Rejang Dewa merupakan tarian inspirasi dari tarian Rejang
lainnya. Tarian Rejang Dewa memiliki kekhasannya yang terletak
dari penari. Penari yang dapat menarikan tari ini adalah gadis yang
belum menstruasi atau gadis yang sudah menstruasi namun pada
saat menari dalam keadaan tidak menstruasi. Keistimewaan yang
lainnya adalah tarian ini tidak boleh dipentaskan disembarangan
tempat, tetapi hanya boleh dipentaskan di tempat-tempat yang
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diaangap suci oleh umat Hindu seperti halaman jero (dalam) atau
jabe (luar) tengah dari sebuah pura dan pada saat upacara
keagamaan.
b. Analisis Aspek Matematis Pada Tari Rejang Dewa
Berdasarkan isi tabel 4.3 dan 4.4 yang diperoleh dengan
wawancara dilakukan analisis aktivitas fundamental menurut Bishop
yang ditemukan pada tari Rejang Dewa. Analisis aktivitas matematika
didasarkan pada aktivitas menurut Bishop, yaitu counting, measuring,
playing, locating, explaining, dan designing. Dimana setiap aktivitas
tersebut dilihat pada kegiatan pelaksanaan tari Rejang Dewa yang
dilakukan. Berikut adalah hasil analisis aspek matematis pada tari
Rejang Dewa:
1. Analisis aktivitas counting pada tari Rejang Dewa
Pada tari Rejang Dewa terdapat beberapa aktivitas counting, tari
Rejang Dewa yang dimaksud seperti menghitung jumlah penari dan
menghitung waktu yang diperlukan dalam menari Berikut ini sajian
jawaban narasumber terkait dengan aktivitas counting yang terdapat
pada tari Rejang Dewa.
a) Menghitung jumlah penari
Dari hasil wawancara dengan S1, berdasarkan tabel 4.3
baris ke-1 diperoleh informasi bahwa tari rejang dapat ditarikan
secara berkelompok dan masal. Tari Rejang Dewa saat
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berkelompok berjumlah 6 hingga 10 penari sedangkan saat
masal penari berjumlah lebih dari 10 orang.
Sedangkan wawancara dengan S2 pada tabel 4.4 baris
ke-1 diperoleh informasi yang tidak jauh berbeda dengan
wawancara yang dilakukan dengan S1. Menurut S2 tari Rejang
Dewa ditarikan dengan jumlah penari masal tergantung dari
banyaknya anak gadis dalam setiap keluarga yang ada di desa
tersebut.

Tetapi

tidak

melebihi

dari

batas

persediaan

perlengkapan tari di desa tersebut.
Dari jawaban S1 dan S2 dapat dilihat bahwa tari Rejang
Dewa dapat ditarikan secara berkelompok ataupun masal. Hal
ini dapat diperkirakan karena berdasarkan wawancara,
ketersediaan perlengkapan harus seimbang dengan banyaknya
penari tari. Jadi apabila kita ingin menarikan tari Rejang Dewa
dengan jumlah tertentu maka kita harus menyesuaikan dengan
banyaknya perlengkapan tari yang ada. Misal menari dengan
jumlah 10 orang maka banyak perlengkapan yang tersedia
haruslah 10 set. Maka semakin banyak jumlah penari, juga
semakin banyak perlengkapan yang tersedia. Jadi konsep
matematika yang diterapkan yaitu perbandingan senilai.
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b) Menghitung waktu yang diperlukan dalam menari
Melihat hasil wawancara dengan S1 pada tabel 4.3 baris
ke-2 diperoleh informasi bahwa dalam sekali penampilan tari
Rejang Dewa diperlukan durasi waktu menari adalah 7 menit 24
detik. Sementara itu, hasil wawancara dengan S2 pada tabel 4.4
baris ke-2 diperoleh informasi yang tidak jauh berbeda dengan
wawancara yang dilakukan kepada S1. Dari S2 durasi waktu
yang dibutuhkan pada saat menarikan tari Rejang Dewa kurang
lebih 6 hingga 7 menit. Namun durasi waktu menari juga dapat
dipengaruhi oleh luasnya pura yang dilingkari pada saat iringan
pekaad.
Dari jawaban S1 dan S2 dapat dilihat bahwa untuk
pelaksanaan tari Rejang Dewa yang diiringi oleh paileh gending
(rangkaian musik gamelan Bali) berdurasi waktu sekitar 7
menitan. Berdasarkan wawancara durasi yang bersifat paten
pada tari Rejang Dewa adalah 7 menit 24 detik. Jadi semakin
luas pura maka semakin panjang durasi waktu yang dibutuhkan.
Kemungkinan dapat menari lebih dari waktu paten yaitu lebih
dari 7 menit.
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2. Analisis aktivitas Locating pada tari Rejang Dewa
Adapun aktivitas Locating pada tari Rejang Dewa meliputi lokasi
pementasan tari Rejang Dewa dan jarak posisi penari dalam
membentuk pola lantai.
a)

Penentuan lokasi pementasan
Berdasarkan hasil wawancara bersama S1 pada tabel 4.3
baris ke-15 diperoleh bahwa lokasi pementasan tari Rejang
Dewa tidak boleh sembarangan. Hanya boleh pada utama
mandala atau madya mandala dan pada saat menarikan tari
Rejang, penari hanya boleh menghadap ke arah utara atau timur.
Karena arah-arah tersebut merupakan arah yang dipercaya umat
Hindu mengenai Dewa yang dipuja.

b) Penentuan jarak posisi penari
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek pertama
pada tabel 4.3 baris ke-6 dan subjek kedua pada tabel 4.4 baris
ke-6 diperoleh bahwa kedua jawaban tersebut menggunakan
konsep jarak yang sama dalam menari. Dua petak ubin sama
panjangnya dengan satu rentangan tangan. Agar menghasilkan
keindahan dari masing-masing penari dan tidak mengenai penari
lainnya maka jarak penari satu dengan yang lainnya tidak boleh
berdekatan. Jadi jarak penting dalam penataan posisi dari penari
agar tidak mengganggu gerak penari lainnya.
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3. Analisis aktivitas Measuring pada tari Rejang Dewa
Beberapa aktivitas Measuring pada tari Rejang Dewa meliputi
perhitungan ketukan untuk mengganti gerakan ke gerakan lainnya
dan panjang dari gelungan (hiasan kepala). Adapun hasil wawancara
dan analisis yang dilakukan peneliti sebagai berikut.
a) Perhitungan ketukan untuk mengganti gerakan ke gerakan
lainnya
Dilihat dari hasil wawancara dengan S1 pada tabel 4.3
baris ke-3 diperoleh ketukan dalam pergantian gerak tari Rejang
Dewa disesuaikan dengan ketukan (tempo) iringan gamelan.
Dalam setiap gerakan terdapat tempo ketukannya. Ketukan
tersebut difungsikan agar pada saat beralih ke gerakan
selanjutmya penari tidak terlambat atau sesuai dengan iringan
gamelan. Dari hal tersebut penari harus menguasai pola
hitungan pada tiap gerakan dengan tepat. Jadi teknik dalam
menari dapat berupa konsep matematika perulangan (konsep
perkalian/ kelipatan).
b) Perhitungan panjang dari gelungan
Menurut jawaban dari S1 pada tabel 4.3 baris kee-4
diperoleh bahwa panjang dari gelungan (mahkota) pada tari
Rejang Dewa ini sekitar 7 hingga 10 cm. Sedangkan menurut
jawaban S2 pada tabel 4.4 baris ke-4 diperoleh bahwa panjang
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gelungan tergantung dari lingkar kepala penari. Tetapi untuk
tinggi gelungan sediri kira-kira ± 10-20 cm.
Berdasarkan wawancara dengan kedua subjek diporoleh
bahwa panjang gelungan akan menentukan tinggi gelungan
tersebut agar simetris dan sesuai dengan makna dari gelungan.
Gelungan tersebut dengan tinggi yang tidak terlalu tinggi dan
tidak juga terlalu pendek. Maka dari itu dalam penentuan
panjang gelungan dipengaruhi oleh konsep matematika
perhitungan keliling lingkaran.
4. Analisis aktivitas Designing pada tari Rejang Dewa
Aktivitas designing pada tari Rejang Dewa meliputi pembentukan
pola lantai dan pembentukan gerak tarian. Berikut hasil wawancara
dan analisa yang dilakukan peneliti.
a) Pembentuk Pola Lantai
Berdasarkan wawancara dengan S1 pada tabel 4.3 baris
ke-8 diperoleh bahwa pola lantai terbentuk berdasarkan letak
posisi penari satu dengan yang lainnya. Dimana letak penari
diatur sesuai dengan perhitungan jarak, sehingga membentuk
pola lantai yang diinginkan. Apabila akan membentuk pola
lantai garis sejajar maka penari menjadi 2 garis. Dimana jarak
penari barisan pertama dan seterusnya memiliki jarak yang
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sama. Jadi dalam pembuatan pola lantai penting dalam
memperhatikan konsep jarak.
b) Pembentukan Gerak Tarian
Berdasarkan jawaban dari S1 pada tabel 4.3 baris ke-6
diperoleh hasil dimana gerak tari harus sesuai dengan pakem tari
Bali. Misalnya pada gerakan agem kanan penari dengan posisi
tangan kiri setengah ditekuk dan tangan kanan tetap sejajar
dengan bahu kemudian dihentakkan dengan posisi kaki kanan
berada di belakang kaki kiri. Jadi penari harus mengetahui
aturan-aturan tersebut agar membentuk gerakan yang tepat. Dari
hal ini penari harus memahami konsep dari sudut dan garis.
Dimana sudut digunakan dalam lekukan tangan dan kaki penari
begitu pula untuk garis.
5. Analisis aktivitas Playing pada tari Rejang Dewa
Aktivitas playing yang dapat dilihat adalah strategi dalam
memvariasikan posisi penari agar menarik perhatian masyarakat.
Adapun hasil wawancara dari aktivitas playing sebagai berikut.
a) Penentuan strategi dalam memvariasikan
Berdasarkan tabel 4.3 baris ke-10, dalam memvariasikan
posisi penari agar telihat menarik dilatihkan kekompakan dan
jarak posisi penari. Jika ada penari yang kurang kompak dalam
perpindahan posisi maka akan terlihat menonjol dan
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mengalihkan

perhatian

penonton.

Kemudian

dengan

membatasi jarak maka bentuk pola lantai akan tampak dan
menarik. Melihat dari S1, dapat dikatakan bahwa S1 lebih
memandang struktur pola tari agar terbentuk dan rapih.
Sedangkan hasil wawancara dengan S2 pada tabel 4.4
baris ke-10 dikatakan bahwa memvariasikan posisi penari hal
yang harus diketahui terlebih dahulu adalah melihat ruang
menari, dengan begitu pola yang ingin ditampilkan dapat
dilihat dengan menarik. Selain itu, diperlukan pula kreatifitas
baik dari pelatih ataupun penari dalam mengkreasikan polapola lantai.
Melalui hasil kedua jawaban subjek diperoleh bahwa
dalam memvariasikan posisi penari harus dilihat terlebih
dahulu ruang gerak dalam menari agar pola yang terbentuk
menarik dan rapih. Hal tersebut dibutuhkan kreatifitas dalam
menarik perhatian penonton.
6. Analisis aktivitas Explaining pada tari Rejang Dewa
Aktivitas explaining pada tari Rejang Dewa adalah mengetahui
makna yang terkandung dari gerak, pola lantai dan perlengkapan
tari.
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a) Makna perlengkapan pada tari Rejang Dewa
Berdasarkan hasil wawancara dengan S1 pada tabel 4.3
baris ke-12 dan S2 pada tabel 4.4 baris ke-12 diperoleh
pemaknaan yang sama pada perlengkapan tari Rejang Dewa.
Hanya ada yang sedikit berbeda pada makna dari sebuah
gelungan yang digunakan penari oleh S1 dikatakan bahwa
gelungan dipercayai mampu membawakan aura positif kepada
para penonton. Namun, S2 mengatakan bahwa gelungan dilihat
dari bentuknya yaitu segitiga yang mengerucut ke atas yang
dimaknai sebagai penghantar keiklasan kepada Tuhan. Tidak
hanya sebuah daya tarik dalam tari melainkan perlengkapan
tari Rejang Dewa ini juga memiliki makna religius di
dalamnya. Jadi makna gelungan untuk penghantar keiklasan
kepada Tuhan dan membawakan aura positif kepada para
penonton.
b) Makna gerakan pada tari Rejang Dewa
Berdasarkan jawaban dari S1 dari tabel 4.3 baris ke-13
diperoleh hasil dalam setiap gerakan tari memiliki makna
yang sesuai dengan bentuk dalam gerakannya. Tapi ada
beberapa gerakan yang hanya untuk melengkapi dalam tarian.
Jadi tidak semua gerakan memiliki makna yang khusus.
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c) Makna pola lantai pada tari Rejang Dewa
Menurut hasil wawancara bersama S1 pada tabel 4.3
baris ke-14 terdapat 3 pola lantai yang terbentuk terdiri dari
pola lantai V, tegak lurus, dan melingkar. Masing-masing dari
pola lantai tersebut memiliki makna yang berbeda.
Sedangkan berdasarkan tabel 4.4 baris ke-14 menurut
wawancara dengan S2, ada hal yang menjadi tambahan dalam
pola lantai yang terbentuk dari tari Rejang Dewa yaitu pada
barisan sejajar. Sesuai dengan iringan musik Bali yang
disebutkan terdiri dari 4 rangkaian yaitu pepeson, pengawak,
pengecet dan pekaad.
Jadi pola lantai tari Rejang Dewa terdiri dari 4 bentuk.
Dimana setiap pola lantai memiliki makna tersendiri baik
makna religius maupun sosial kehidupan. Namun apabila
pelatih maupun penari memiliki kreativitas dalam pola lantai,
maka pola lantai tersebut hanya memiliki fungsi sebagai
mempercantik penampilan tari.

Berdasarkan analisis diatas dapat dirangkum yiatu pada aktivitas
counting tari Rejang Dewa dapat dilihat dengan menghitung jumlah
penari dan menghitung waktu yang diperlukan dalam menari disana
terlaksana

konsep

perandingan

senilai.

Aktivitas

locating
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khususnya dalam penentuan lokasi pementasan yang tidak boleh
sembarang tempat. Selain itu, digunakan pula dalam penentuan
jarak penari membentuk pola lantai. Aktivitas measuring dapat
digunakan dalam perhitungan ketukan dalam pergantian gerakan.
Adapula dalam perhitungan dari panjang dari gelungan, yang
dipengaruhi oleh lingkar kepala penari. Aktivitas designing dilihat
dalam proses pembentukan pola lantai dan gerak tari. Aktivitas
playing yang diteliti lebih kepada strategi dalam memvariasikan
posisi penari agar terlihat menarik.

Aktivitas explaining lebih

mengarah kepada makna yang terkandung dari gerak, pola lantai
dan perlengkapan tari. Namun tidak semua dari gerak, pola lantai
dan perlengkapan memliki makna religius.

2. Analisis Data Materi Pembelajaran Topik Geometri Di Sekolah
Menengah Pertama
Pada bagian ini akan disajikan analisis gerak, pola lantai, dan
perlengkapan tari Rejang Dewa sesuai dengan tabel 4.5 sampai 4.7 yang
dikaitkan sesuai objek pembelajaran matematika dengan topik geometri
sekolah menengah pertama berdasarkan tabulasi data studi dokumen pada
tabel 4.8. Dimana gerak, pola lantai dan perlengkapan akan dilihat apakah
memiliki karakteristik geometri yang sesuai dengan garis dan sudut,
bentuk-bentuk bangun datar, serta transformasi geometri.
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a. Analisis Materi Sudut Pada Tari Rejang Dewa
Pada materi sudut ada beberapa jenis-jenis sudut yang terkait yaitu
sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku dan sudut lurus. Berikut
analisis materi jenis-jenis sudut pada tari Rejang Dewa:
1. Gerak Ngumbang Pertama
Berdasarkan tabel 4.7 baris ke-1 adalah gerakan ngumbang yaitu
gerakan berjalan.

Gambar 4.1 Analisis Gerakan Ngumbang Pertama

Dapat dilihat bahwa gerakan tersebut memiliki sudut yang
terbentuk dari kedua tangan penari. Garis berwarna kuning pada
gambar 4.1 merupakan sudut yang terbentuk. Pada gerakan
ngumbang pertama terbentuk sudut tumpul. Sudut tumpul dengan
besar sudut antara 90° serta 180° (90°< 𝛼 < 180°).
2. Gerakan Ngumbang kedua
Gerakan pada tabel 4.7 baris ke-2 gerakan ngumbang dengan
gerakan tangan atau posisi tangan yang berbeda dari gerakan
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ngumbang yang pertama. Namun arti gerakan ini sama yaitu
berjalan.

Gambar 4.2 Analisis Gerakan Ngumbang Kedua

Garis kuning menunjukan sudut yang terbentuk. Sudut lancip
yang terbentuk dengan besar antara 0° serta 90°. Posisi tangan
pada gerakan ngumbang gambar 4.2 membentuk sudut lancip.
3. Gerakan Ngumbang Ketiga
Dalam tari Rejang Dewa ini terdapat tiga gerakan ngumbang.
Pada tabel 4.7 baris ke-3 gerakan ngumbang yang ketiga. Gerakan
ngumbang yang ketiga ini juga berbeda dari gerakan ngumbang
sebelumnya. Ketiga gerakan ngumbang ini terlihat perbedaannya
pada bentuk posisi tangan penari.
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Gambar 4.3 Analisis Gerakan Ngumbang Ketiga

Sudut tumpul dengan besar sudut antara 90° serta 180° (90°< 𝛼
< 180°) dan sudut lancip dengan besar sudut antara 0° serta 90°.
Garis kuning menyatakan sudut lancip sedangkan garis berwarna
merah merupakan sudut tumpul. Pada gerak ngumbang ketiga
terlihat bentuk posisi tangan penari yang membentuk sudut
tumpul dan sudut lancip.
4. Gerakan Ngayab
Gerakan tari Rejang Dewa selanjutnya adalah gerakan ngayab
dilihat pada tabel 4.7 baris ke-4 gerakan ngayab. Pada gerakan
ngayab kedua tangan ditekuk dengan posisi tangan kanan di atas
tangan kiri kemudian melakukan gerakan ke kanan lalu ke kiri.
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Gambar 4.4 Analisis Gerakan Ngayab

Pada gerakan ngayab posisi tangan penari membentuk sudut
tumpul dan sudut lancip. Garis berwarna kuning menyatakan
sudut lancip dimana sudut yang terbentuk dengan besar sudut
antara 0° serta 90°.

Sedangkan pada garis berwarna merah

menunjukkan sudut tumpul dengan besar sudut antara 90° serta
180° (90°< 𝛼 < 180°) .
5. Gerakan Nyalud
Gerakan selanjutnya adalah gerakan nyalud dilihat pada tabel
4.7 baris ke-5 dan ke-6. Gerakan ini merupakan gerakan tangan
dengan posisi melipat-lipat tangan dari arah luar ke dalam.
Gerakan nyalud pada gambar dapat membentuk sudut dari posisi
tangan penari.
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Gambar 4.5 Analisis Gerakan Nyalud

Sudut yang terbentuk pada gerak nyalud adalah sudut tumpul,
dimana dengan besar sudut antara 90° serta 180° (90°< 𝛼 < 180°).
Garis kuning pada tangan penari menujukkan sudut tumpul yang
terbentuk.
6. Gerakan Ngembat
Pada pada tari Rejang Dewa tidak terlepas dari gerakan
ngembat. Ngembat merupakan gerakan tangan dengan memegang
selendang dengan sikap jari-jari ngiting (mengarah ke bawah) dilihat
pada tabel 4.7 baris ke-7.

Gambar 4.6 Analisis Gerakan Ngembat
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Gerakan ngembat ini dapat membentuk sudut pelurus dan sudut
tumpul dilihat dari posisi tangan penari. Garis kuning menyatakan
sudut pelurus, sedangkan garis merah menunjukkan sudut tumpul.
Sudut pelurus dengan besar sudut 180° sedangkan sudut penyiku
dengan besar sudut antara 90°.
7. Gerakan Nglikas
Gerakan tari Rejang Dewa selanjutnya adalah gerakan nglikas.
Dilihat pada tabel 4.7 baris ke-8 yang merupakan gerakan nglikas.

Gambar 4.7 Analisis Gerakan Nglikas

Pada gerakan nglikas posisi tangan penari dapat membentuk
sudut tumpul dengan besar sudut antara 90° serta 180° (90°< 𝛼 <
180°).
8. Gerakan Ngagem
Setelah itu terdapat pula gerakan ngagem yang dilakukan penari
sesuai dengan iringan musik tradisional khas Bali. Gerakan ngagem
adalah sikap dasar tari Bali yang artiya bersiap. Dalam tari Rejang
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Dewa bersiap yang dimaksud adalah bersiap untuk menyambut
datangnya para Dewa yang turun ke bumi. Pada tabel 4.7 baris ke9 dapat dilihat posisi ngagem penari saat menarikan tari Rejang
Dewa.
Posisi ngagem yang dilakukan yaitu posisi agem kanan yaitu
para penari secara bersamaan meliukkan kedua tangan dengan
posisi tangan kiri setengah ditekuk dan tangan kanan tetap sejajar
dengan bahu kemudian dihentakkan dengan posisi kaki kanan
berada di belakang kaki kiri.

Gambar 4.8 Analisis Gerakan Ngagem

Posisi tangan penari dapat membentuk sudut pelurus dan sudut
siku-siku. Gambar 4.8 menjelaskan bahwa garis merah menyatakan
sudut penyiku sedangkan garis kuning menyatakan sudut pelurus.
Dengan besar sudut pelurus adalah 180° dan sudut penyiku dengan
1

besar sudut setengah dari sudut pelurus yaitu 2 × 180° = 90°.
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9. Gerakan Nedunan
Gerakan nedunan dilihat pada tabel 4.7 baris ke-10 merupakan
gerakan dengan arti menyambut. Gerakan ini dilakukan dengan
gerakan penari berbaris sejajar dan merentangkan kedua tangan
dengan posisi tangan kiri keatas dan tangan kanan kebawah dengan
posisi kaki kanan di depan kaki kiri.

Gambar 4.9Analisis Gerakan Nedunan

Gerakan nedunan dapat membentuk sudut pelurus dengan besar
sudut 180°.
b. Analisis Materi Garis Pada Tari Rejang Dewa
Pada materi garis terdapat macam-macam garis yaitu garis lurus, garis
sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit dan garis tegak lurus. Berikut
analisis materi garis pada tari Rejang Dewa:
1. Pola Lantai Sejajar
Pola lantai pada tabel 4.6 baris ke-1 merupakan pola lantai
barisan yang sejajar.
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Gambar 4.10 Analisis Pola Lantai Sejajar

Gambar 4.10 terlihat penari membentuk dua barisan lurus
kebelakang. Dilihat pada gambar, garis hitam merupakan bentuk
garis lurus dari posisi penari. Pola lantai tersebut termasuk dalam
garis sejajar. Dikatakan sejajar karena terletak pada satu bidang datar
dan apabila diperpanjang garis tersebut tidak akan bertemu. Pada
gambar tersebut dilihat kedua barisan tersebut apabila diperpanjang
tidak akan bertemu ataupun berpotongan.
2. Pola Lantai Lurus
Pada pola lantai tabel 4.6 baris ke-2 pola lantai lurus. Pola lantai
ini memiliki satu barisan lurus dengan menggabungkan dua barisan
menjadi satu barisan.

Gambar 4.11 Analisis Pola Lantai Lurus

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
116

Garis berwarna hitam merupakan garis pola lantai penari. Penari
merupakan titik-titik yang terletak pada garis tersebut. Dilihat dari
pola tersebut dimana penari menjadi satu barisan yang memanjang
ke belakang dan membentuk garis lurus dengan besar sudut 180°.
Pada pola lantai ini ditemukan bahwa terdapat garis berhimpit yang
terbentuk.
c. Analisis Materi Bangun Datar dan Lingkaran Pada Tari Rejang
Dewa
Bangun datar terdiri dari segitiga dan segiempat. Berikut analisis terkait
materi bangun datar dan lingkaran pada tari Rejang Dewa:
1. Pola Lantai V
Pola Lantai selanjutnya yaitu pola lantai V tertera pada tabel 4.6
baris ke-3. Pola lantai ini membentuk pola lantai garis lengkung yang
membuka ke depan dengan pola dasar menyerupai bidang segitiga.

Gambar 4.12 Analisis Pola Lantai V bentuk

Gambar 4.13 Analisis Pola Lantai V bentuk

segitiga

setengah lingkaran
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Pada gambar 4.12 terlihat garis hitam yang membentuk sebuah
segitiga. Sedangkan pada gambar 4.13 terlihat penari membentuk
garis lengkung dengan desain setengah lingkaran.

Karena 1

lingkaran penuh besar sudut yang memuat adalah 360° maka untuk
setengah lingkaran sudut yang terbentuk adalah

1
2

× 360° = 180°.

Pada pola lantai V membentuk bangun datar setengah lingkaran dan
segitiga.
2. Pola Lantai Lingkaran
Pola lantai yang terakhir adalah pola lantai lingkaran terlihat
berdasarkan tabel 4.6 baris ke-4.

Gambar 4.14 Analisis Pola Lantai Lingkaran

Pola lantai lingkaran terbentuk berdasarkan posisi penari. posisi
penari yang membentuk sebuah lingkaran. Pada lingkaran berwarna
kuning ini penari membentuk suatu lingkaran penuh dengan besar
sudut 360°. Pola lantai ini membentuk bidang lingkaran dengan
posisi penari membentuk lingkaran.
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3. Gelungan
Berdasarkan tabel 4.5 baris ke-6 terdapat gambar gelungan tari
Rejang Dewa. Gelungan merupakan perlengkapan yang digunakan
di kepala penari.

Gambar 4.15 Analisis Gelungan

Bentuk dari gelungan Rejang Dewa ini merupakan bentuk
bangun datar trapesium dan bagian atas berbentuk setengah
lingkaran. Garis hijau dan kuning pada gambar 4.15 berturut-turut
adalah bentuk trapesium dan setengah lingkaran. Besar sudut yang
terbentuk dari setengah lingkaran adalah 180°.
d. Analisis Materi Transformasi Geometri Pada Tari Rejang Dewa
Ada empat macam transformasi geometri yaitu translasi (pergeseran),
dilatasi, refleksi (pencerminan) dan rotasi (perputaran). Berikut analisis
materi transformasi geometri pada tari Rejang Dewa:
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1. Kamen Prada Putih
Motif yang terdapat pada kamen prada putih pada tabel 4.5 baris
ke-1 menunjukkan kegiatan refleksi dan translasi pada transformasi
geometri.

Gambar 4.16 Analisis Kamen Prada Putih

Pada gambar 4.16 kegiatan refleksi dapat dilihat pada bentuk
segitiga berwarna putih dan garis kuning merupakan sumbu
pencerminan. Sedangkan untuk kegiatan translasi dilihat pada titik
kuning, hitam dan biru.
2. Sabuk Prada
Perlengkapan tari Rejang Dewa pada tabel 4.5 baris ke-4
merupakan sabuk prada. Sabuk prada ini identik dengan warna
kuning dan memiliki motif.

Gambar 4.17Analisis Refleksi Sabuk

Gambar 4.18Analisis Rotasi Sabuk

Prada

Prada
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Bingkai dari motif pada sabuk prada ini memiliki bentuk
menyerupai bangun datar belah ketupat. Pada gambar 4.17 garis
berwarna kuning merupakan sumbu pencerminan terhadap motif
hitam sabuk prada. Lingkaran merah pada gambar 4.18 merupakan
titik rotasi 90°.
3. Gelungan
Berdasarkan tabel 4.5 baris ke-6 terdapat gambar gelungan tari
Rejang Dewa. Selain menyerupai bentuk bangun datar gelungan juga
terdapat kegiatan transformasi geometri di dalamnya. Dilihat dari
gambar di bawah ini.

Gambar 4.19 Analisis Dilatasi gelungan

Selain terdapat bentuk bangun datar, gelungan terlihat kegiatan
dilatasi pada bagian atas gelungan. Dilatasi yang dilakukan yaitu
memperkecil bagunan geometri yaitu pada bentuk setengah lingkaran
biru menjadi bentuk setengah lingkaran kuning.
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Dari analisis data pembelajaran topik geometri di Sekolah
Menengah Pertama diperoleh hasil yang dirangkum dalam tabel di
bawah ini:
Tabel 4.10 Rangkuman Data Materi Pembelajaran Topik
Geometri di SMP pada Tari Rejang Dewa

No

Materi

Objek Tari Rejang Dewa yang Berkaitan

1.

Sudut

-

Gerakan ngumbang pertama
Gerakan ngumbang kedua
Gerakan ngumbang ketiga
Gerakan ngayab
Gerakan nyalud
Gerakan ngembat
Gerakan nglikas
Gerakan ngagem
Gerakan nedunan

2.

Garis

-

Pola lantai sejajar
Pola lantai lurus

3.

Bangun Datar

-

Pola lantai V
Gelungan

4.

Lingkaran

-

Pola lantai Lingkaran
Gelungan
Pola lantai V

5.

Transformasi
Geometri

-

Kamen prada putih
Sabuk prada
Gelungan

3. Analisis Validasi Desain Pembelajaran
Validasi yang dilakukan berdasarkan instrumen validasi pada tabel 3.5
digunakan untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang layak
digunakan. Setelah memperoleh hasil validasi sesuai pada tabel 4.9 maka
dihitung perolehan jumlah skor adalah 77, sedangkan jumlah skor
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maksimal dari instrumen validasi adalah 90.

Kemudian dilakukan

penghitungan rata-rata skor.
Tabel 4.11 Hasil Skor Rata-Rata Validasi Desain

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

Skor rata-rata = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 × 100

Skor rata-rata =

77
90

× 100

= 85,56%.

Maka persentase dari validasi desain yang dilakukan adalah 85,56%.
Berdasarkan kriteria validasi rancangan pada tabel 3.6 menurut Akbar
(2013:4) nilai 85,56% berada pada rentang 85,01% - 100,00% dengan arti
sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi.

D. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Tahapan Penelitian
a. Potensi Masalah
Pada langkah awal memulai penelitian, peneliti melihat potensi
masalah dalam pendidikan dengan bertanya kepada salah seorang
pendidik sehingga mendapatkan informasi yaitu pada kegiatan
pembelajaran dimana guru kurang dalam mengaplikasikan aspek
budaya sekitar pada pembelajaran termasuk tari Rejang Dewa yang
diangkat peneliti menjadi topik penelitian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123

b. Menggali Informasi
Penggalian informasi mengenai fenomena budaya pada tari
Rejang Dewa terdapat dua aspek yaitu aspek filosofis dan matematis.
Selain itu, dalam menggali informasi materi pembelajaran matematika
topik geometri memperoleh objek-objek pembelajaran matematika
topik geometri. Setelah mendapatkan informasi yang dirasa lengkap
kemudian peneliti melakukan kegiatan analisis terkait fenomena
budaya dan materi pembelajaran matematika topik geometri yang
dikaitkan dengan kajian budaya tari Rejang Dewa. Setelah
memperoleh rangkuman dari tahapan analisis dilanjutkan pada
pembuatan desain produk pembelajaran matematika topik geometri
yang bernuansakan tari Rejang Dewa.
c. Desain Produk
Desain

produk

dilakukan

pada

penelitian

ini

dengan

mempertimbangkan masalah yang diperoleh dan hasil dari analisis
materi pembelajaran topik geometri. Dalam mendesain produk peneliti
membuat media pembelajaran yang mampu membantu guru
menghasilkan pembelajaran matematika yang bernuansakan tari
Rejang Dewa.
d. Validasi Produk dan Revisi Produk
Selanjutnya dilakukan kegiatan validasi produk dengan tujuan
mengetahui apakah rancangan produk sudah layak atau belum untuk
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digunakan. Validasi ini dilakukan bersama ahli yang berkompeten
dalam bidang ini. Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi
dengan dosen pembimbing dan penilaian dari validator desain dengan
hasil sesuai pada tabel 4.11 dari tabel maka diketahui kelayakan dari
desain. Kekurangan pada desain selanjutnya dicoba untuk dikurangi
dengan cara merevisi atau memperbaiki desain /rancangan oleh
peneliti sesuai saran yang diberikan validator.
2. Hasil Kajian Etnomatematika yang Dimanfaatkan Pada Pembelajaran
Matematika
Hasil kajian etno tari Rejang Dewa yang dapat dimanfaatkan pada
pembelajaran matematika terkait sebagai berikut:
a. Aspek Filosofi Tarian
Berdasakan hasil analisis terhadap aspek filosofis diperoleh
informasi mengenai latar belakang munculnya tarian Rejang Dewa.
Tarian ini muncul pertama di suku Asak Karangasem. Penari yang
boleh dalam menarikan tari ini adalah anak perempuan yang belum
menstruasi, dikarenakan penari dianggap masih bersih dan suci.
Sesuai dengan namanya yaitu Rejang Dewa terbentuk dari 2 kata
yaitu Rejang dan Dewa. Rejang dengan kata dasar ngerejang yang
artinya menarikan tari Rejang dan Dewa yang artinya Tuhan. Maka
Rejang Dewa adalah menarikan salah satu tari Rejang untuk
menyambut datangnya Tuhan. Tarian digunakan dalam upacara
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keagamaan dengan tujuan menyambut datangnya Dewa yang
senantiasa hadir meyaksikan upacara tersebut. Tarian ini dibawakan
dengan penuh penghayatan untuk ungkapan rasa syukur. Gerakan,
pola lantai dan perlengkapan tari ini sangat sederhana. Pakaianpakaian yang dikenakan saat menari merupakan adaptasi dari
pakaian sehari-hari masyarakatnya salah satunya penggunaan
selendang dengan arti pengikat konsentrasi. Sedangkan pada
gerakan pada tari ini digunakan gerakan pakem tari Bali. Pola lantai
yang digunakan adalah pola lantai dari tarian ritual atau tradisi.
b. Aspek Matematis Tarian
Setelah mengetahui aspek filosofis pada tarian Rejang Dewa
dilanjutkan dengan menganalisis aspek matematis yang disesuaikan
dengan aktifitas fundamental menurut Bishop untuk melihat hal-hal
terkait tari Rejang Dewa yang diidentifikasi dengan konsep dasar
matematika. Berdasarkan hasil analisis aspek matematis diperoleh
pada aktivitas counting tari Rejang Dewa dapat dilihat dengan
menghitung jumlah penari dan menghitung waktu yang diperlukan
dalam menari ditemukan terdapat konsep perbandingan senilai.
Aktivitas locating khususnya dalam penentuan lokasi pementasan
yang tidak boleh sembarangan tempat yaitu hanya boleh menghadap
arah utara dan timur. Selain itu digunakan pula dalam penentuan
jarak penari membentuk pola lantai. Memaknai konsep jarak
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sangatlah penting dalam pembentukan pola lantai, agar pola lantai
dapat terlihat menarik dan penari tidak mengganggu pergerakan
penari lainnya. Aktivitas measuring dapat digunakan dalam
perhitungan ketukan untuk pergantian gerakan dimana hal ini juga
berkaitan dengan tempo iringan dari gamelan. Ada pula dalam
perhitungan dari panjang sebuah gelungan, hal ini dilakukan dalam
pembuatan gelungan yang dipengaruhi oleh lingkar kepala penari.
aktivitas designing dilihat dalam proses pembentukan pola lantai
dan gerak tari yang disesuaikan dengan pakem tari Bali. Aktivitas
playing yang diteliti lebih kepada strategi dalam memvariasikan
posisi penari agar terlihat menarik. Aktivitas explaining lebih
mengarah kepada makna yang terkandung dari gerak, pola lantai
dan perlengkapan tari. Makna dari gerak tari Rejang Dewa seperti
pada gerakan ngayab dengan artinya yaitu mempersembahkan hasil
bumi kepada sang pencipta, gerakan berjalan (ngumbang) dengan
makna menyambut datangnya Tuhan. Pola lantai garis sejajar
dengan makna yaitu memperlihatkan para putri-putri yang siap
untuk menyambut datangnya Dewa Dewi ke bumi untuk
menyaksikan upacara, barisan tegak lurus dengan makna menjaga
persatuan dan kesatuan keajegan keastrian Bali. Perlengkapan yang
digunakan seperti gelungan dengan makna penghantar keikhlasan,
selendang

mengandung

arti

sebagai

pengikat

konsentrasi/
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pemusatan pikiran manusia kepada Tuhan. Tidak semua gerakan,
pola lantai dan perlengkapan tari Rejang Dewa memiliki makna
religius ada pula yang hanya sebagai pelengkap seperti angkin
kuning digunakan untuk penutup dada, gerakan agem tangan kanan
panjang yaitu sebagai suatu cara agar penari mudah mengambil
selendang.
c. Keterkaitan Hasil Kajian dengan Topik Geometri
Berdasarkan hasil analisis objek-objek pembelajaran geometri
terhadap gerak, pola lantai dan perlengkapan pada tari Rejang Dewa
diperoleh hasil bahwa gerakan tari mengarah kepada materi pokok
bahasan jenis-jenis sudut dengan objek pembelajaran mengenal
jenis-jenis sudut dan besar dari sudut yang terbentuk yaitu sudut
lancip, tumpul, siku-siku dan sudut pelurus. Seperti halnya sudut
lancip dimana sudut yang terbentuk dengan besar sudut antara 0°
serta 90° dapat dilihat pada gambar gerakan ngumbang kedua,
ngumbang ketiga dan gerakan ngayab. Sudut tumpul yang terbentuk
dapat dilihat pada gerakan ngumbang pertama, ngayab, nyalud,
ngembat dan gerakan nglikas yang membentuk sudut dengan besar
sudut antara 90° serta 180° (90°< 𝛼 < 180°). Pada gerakan ngagem
kanan, dan gerakan ngembat terbentuk sudut siku-siku dengan besar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
128

sudut 90°. Sudut pelurus dengan besar sudut 180° terbentuk pada
gerakan ngembat, ngagem kanan, dan gerakan nedunan.
Pola lantai tari Rejang Dewa yang terbentuk terkait dengan
pokok pembahasan materi garis sejajar terlihat pada pola lantai
barisan sejajar, garis berhimpit pada pola garis lurus, bangun datar
segitiga dan setengah lingkaran terbentuk dari pola V, dan lingkaran
pada pola lantai lingkaran.
Perlengkapan yang digunakan pada saat menari seperti kamen
prada putih menunjukkan kegiatan refleksi dan translasi pada
transformasi geometri, gelungan membentuk bangun datar
trapezium, bagian atas berbentuk setengah lingkaran dan dilatasi
pada lengkungan gelungan. Bingkai pada motif sabuk prada
memiliki bentuk menyerupai bangun datar belah ketupat dan
terdapat kegiatan refleksi serta rotasi terkait motifnya. Dari analisis
yang dilakukan tersebut diketahui bahwa gerak, pola lantai dan
perlengkapan tari ini memliki keterkaitan dengan beberapa pokok
bahasan materi topik geometri sekolah menengah pertama.
Berdasarkan hasil analisis ketiga bahasan tersebut terkait aspek filosofis,
matematis dan keterkaitan topik geometri Sekolah Menengah Pertama pada
tari Rejang Dewa dimana aspek filosofis terkait dengan sejarah yang menjadi
latar belakang dari tarian. Sejarah tersebut dapat menambah pengetahuan
siswa mengenai budaya khususnya pada tarian Rejang Dewa. Dilihat pada
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aspek matematis terkait pernak-pernik pada tarian seperti gerak, pola lantai,
perlengkapan, dan proses dalam menari yang memberikan gambaran baru
mengenai konsep dasar matematika. Konsep-konsep tersebut seperti konsep
perbandingan senilai, konsep jarak, konsep perulangan, dan yang lain sesuai
dengan analisis. Selain itu kajian terkait gerak, pola lantai dan perlengkapan
dapat dilihat keterkaitannya dengan beberapa objek pembelajaran topik
geometri sekolah menengah pertama seperti jenis sudut, bangun datar,
transformasi geometri. Hasil dari analisis tersebut merupakan hasil dari
kajian etnomatematika terhadap tari Rejang Dewa yang dapat dimanfaatkan
pada pembelajaran matematika.
3. Rancangan

Pembelajaran

Matematika

Topik

Geometri

yang

Bernuansa Tari Rejang Dewa
Setelah melakukan identifikasi terhadap gerak, pola lantai dan
perlengkapan, hasil

kajian etno

pada

tari

Rejang Dewa

akan

diimplementasikan pada komponen materi pelajaran, media pembelajaran,
dan langkah-langkah pembelajaran matematika sekolah menengah pertama.
Objek pembelajaran topik geometri yang tampak pada tari Rejang Dewa
adalah mengenal jenis-jenis dan besar sudut, mengenal bangun-bangun
datar, mengenal lingkaran, dan beberapa transformasi geometri. Dalam
perancangan pembelajaran geometri, peneliti mengambil salah satu topik
yaitu jenis-jenis sudut. Rancangan dibuat dengan langkah-langkah sesuai
dalam merancang pembelajaran seperti pada tahapan pembelajaran terdapat
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pendahuluan, inti, penutup. Pada langkah-langkah pembelajaran peneliti
menggunakan pendekatan saintifik. Bagian inti pembelajaran peserta didik
diminta untuk mengamati video tari Rejang Dewa yang diberikan guru.
Setelah itu peserta didik mengidentifikasi besar sudut dari gerakan tari
Rejang Dewa menggunakan media yang telah disiapkan. Pada aspek media
pembelajaran peneliti menggunakan lembar kerja peserta didik dengan
tujuan agar peserta didik mampu mengidentifikasi jenis dan besar sudut
yang terbentuk pada gerakan tari Rejang Dewa. Media tersebut mampu
melihat keterkaitan antara etno pada tari Rejang Dewa dengan kajian
matematikanya. Berikut ini adalah salah satu jenis soal yang dibuat.
Tabel 4.12 Soal LKPD Jenis-jenis Sudut
No

Soal

Jawaban

1.

Nama Gerakan:
Jenis sudut:
Besar sudut yang terbentuk dari
tangan penari:

Kelayakan dari rancangan pembelajaran yang dibuat divalidasi
secara logis bersama dosen pembimbing dan validator dengan cara mencari
skor

rata-rata.

menghitung

Skor

jumlah skor diperoleh
jumlah skor maksimal

rata-rata

diperoleh

dengan

× 100. Tertera pada tabel 4.11 yang
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menyatakan hasil perhitungan skor rata-rata yaitu 85,56% dengan arti
sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi (Akbar 2013:4). Namun ada
saran dari validator terhadap aspek media pembelajaran yang digunakan
(lembar kerja peserta didik) yaitu untuk melengkapi gambar gerak tarian
dengan petunjuk sudut yang ingin dicari agar peserta didik lebih mudah
dalam mengidentifikasi dan mengukur besar sudut. Berikut salah satu hasil
revisi berdasarkan saran dari validator.
Tabel 4.13 Revisi Soal LKPD Jenis-jenis Sudut
No
1.

Soal

Jawaban
Nama Gerakan:
Jenis sudut:
Besar sudut yang terbentuk dari
tangan penari:

Sehingga dari tanggapan yang diberikan oleh validator dapat
menambah kelayakan dalam perancangan media objek pembelajaran salah
satu topik geometri sekolah menengah pertama yaitu mengenal jenis-jenis
sudut yang bernuansakan tari Rejang Dewa. Bagian penutup pembelajaran
guru melakukan kegiatan evaluasi dengan mengajak peserta didik untuk
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merefleksikan hal yang diperoleh dari materi yang telah diterima dengan
mencari makna tersembunyi dari hasil kajian etno pada tari Rejang Dewa.

E. Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah meneliti gerak, pola lantai dan
perlengkapan tari Rejang Dewa yang dapat dikaitkan dengan topik geometri.
Adapun keterbatasan tenaga, pikiran, dan biaya bagi peneliti dalam melakukan
penelitian ini sehingga hasil yang diperoleh masih terdapat beberapa
kekurangan. Adapun kekurangannya tersebut diantaranya sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini sudah dapat dikembangkan dalam pembelajaran
matematika sebagai rancangan pembelajaran, namun belum dapat
diterapkan karena keterbatasan waktu.
2. Penelitian ini merencanakan mengambil 2 sanggar yang melatih tari Rejang
Dewa di daerah yang berbeda namun pada kenyataannya hanya 1 sanggar
yang bisa untuk mengambil data dokumentasi. Jadi hal ini membuat
pengungkapan hasil kajian etno yang dimiliki peneliti kurang bervariasi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa;
1. Hasil kajian etnomatematika tari Rejang Dewa yang dapat dimanfaatkan
pada pembelajaran matematika diidentifikasi pada aspek filosofis yaitu
sejarah tarian yang menjadi latar belakang tarian, keistimewaan tarian dan
hal- hal lain yang berkaitan dengan budaya pada tarian Rejang Dewa. Aspek
filosofis dapat menambah wawasan peserta didik mengenai budaya Bali
khususnya pada tari Rejang Dewa. Terdapat pula pada enam aktivitas
fundamental matematis yaitu counting, locating, measuring, designing,
playing, dan explaning yang terkait pernak-pernik dan kegiatan pada tarian
yang memberikan pengetahuan baru mengenai konsep dasar matematika
yang dijumpai pada tari Rejang Dewa yaitu konsep jarak, perulangan,
perbandingan senilai. Bahasan matematika yang sesuai terkait hasil kajian
etnomatematika lainnya terdapat pada gerak tari Rejang Dewa yang
didominasikan terkait jenis sudut yang terbentuk dari lekukan tangan
penari. Pola lantai barisan sejajar membentuk garis sejajar dilihat dari posisi
penari, pola lantai lurus membentuk garis berhimpit, pola lantai V
133
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membentuk segitiga dan pola lantai lingkaran membentuk bangun
lingkaran. Pada aspek perlengkapan tari didominasi dengan corak bangunbangun datar dan transformasi geometri pada motif pakaian.
2. Rancangan pembelajaran matematika yang bernuansakan tari Rejang Dewa
terlihat pada pokok bahasan jenis-jenis sudut, bangun datar, lingkaran dan
transformasi geometri. Desain dari rancangan pembelajaran matematika
materi jenis-jenis sudut diimplementasikan pada komponen materi
pelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Media
pembelajaran yang digunakan yaitu Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
Pada bagian inti pembelajaran dirancang dengan kegiatan pemutaran video
tari Rejang Dewa dan pengerjaan LKPD sedangkan bagian materi memuat
kesesuaian antara kajian etno tari Rejang Dewa dengan kajian
matematikanya. Kelayakan rancangan pembelajaran telah divalidasi
dengan hasil persentase 85,56% yang berarti sangat valid, atau dapat
digunakan tanpa revisi. Sehingga rancangan dapat digunakan dalam
pembelajaran matematika sekaligus menambah pengetahuan mengenai
budaya.
B. Saran
Berikut ini saran dari peneliti:
1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah ragam sumber yang lebih
banyak baik dari narasumber ataupun literatur dalam proses pengambilan
data supaya data kajian etno yang dihasilkan lebih bervariasi lagi.
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Penelitian selanjutnya juga dapat dilanjutkan dengan mengujicobakan
desain pembelajaran yang telah dirancang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi guru
dan/atau calon guru untuk mengajar topik geometri menggunakan
pembelajaran yang bernuansakan budaya lokal.
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LAMPIRAN 1
SURAT
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Lampiran 1.1: Surat Ijin Penelitian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141

LAMPIRAN 2
INSTRUMEN PENELITIAN
1. Lembar Pedoman Wawancara Aspek Filosofis
2. Lembar Pedoman Wawancara Aspek Matematis
3. Lembar Pedoman Dokumentasi
4. Lembar Pedoman Studi Dokumen Materi Pembelajaran SMP Topik Geometri
5. Lembar Validasi Desain Pembelajaran
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Lampiran 2.1: Lembar Pedoman Wawancara Aspek Filosofis
PEDOMAN WAWANCARA
ASPEK FILOSOFIS PADA TARI REJANG DEWA
Kisi-kisi
Berikut ini merupakan kisi-kisi wawancara yang digunakan peneliti dalam membuat
pedoman wawancara:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indikator
Mengetahui perkembangan tari Rejang Dewa
Mengetahui pandangan masyarakat Bali tentang tari Rejang
Dewa
Mengetahui macam-macam gerakan pada tari Rejang Dewa
Mengetahui macam-macam pola lantai pada tari Rejang
Dewa
Mengetahui sejarah tari Rejang Dewa
Mengetahui makna yang khas yang terkandung pada tari
Rejang Dewa
Mengetahui aturan-aturan gerakan pada tari Rejang Dewa
Mengetahui aturan-aturan pola lantai pada tari Rejang Dewa
Mengetahui perlengkapan tari Rejang Dewa
Mengetahui aturan-aturan pada penggunaan perlengkapan
tari Rejang Dewa

Nomor Pertanyaan
1,2,3
4
10
12
5,6
7
11
13
8
9
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Lampiran 2.2: Lembar Pedoman Wawancara Aspek Matematis
PEDOMAN WAWANCARA
ASPEK MATEMATIS PADA TARI REJANG DEWA
Kisi-kisi
Berikut ini merupakan kisi-kisi wawancara yang digunakan peneliti dalam membuat
pedoman wawancara:
No
1
2
3
4
5
6
7

Indikator
Mengetahui aspek counting pada aktivitas tari Rejang
Dewa
Mengetahui aspek locating pada aktivitas tari Rejang Dewa
Mengetahui aspek designing pada aktivitas tari Rejang
Dewa
Mengetahui aspek measuring pada aktivitas tari Rejang
Dewa
Mengetahui aspek playing pada aktivitas tari Rejang Dewa
Mengetahui aspek explaning pada aktivitas tari Rejang
Dewa
Proses penerapan tari Rejang Dewa

Nomor Pertanyaan
1,2,5
6
8
3,4
10
7,9,12,13,14
11
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Lampiran 2.3: Lembar Pedoman Dokumentasi
PEDOMAN DOKUMENTASI TARI REJANG DEWA
No

Komponen Tari
Rejang Dewa

Jenis Dokumen
-

1.

Gerakan pada
tarian
-

2

Pola lantai pada
tarian

3

Perlengkapan
tarian

5

Buku-buku yang
berkaitan dengan
tarian

-

Foto gerakan
yang dilakukan
penari
Video tarian
Foto pola lantai
yang terbentuk
pada tarian
Video tarian
Foto baju penari
Foto kamen (kain)
Foto selendang
Foto mahkota
penari (gelungan)
Buku tari Rejang
Dewa

Keberadaan Dokumen
Ada
Tidak
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Lampiran 2.4: Lembar Pedoman Studi Dokumen Materi Pembelajaran SMP Topik
Geometri
PEDOMAN STUDI DOKUMEN MATERI PEMBELAJARAN
SMP TOPIK GEOMETRI
No

Kelas

Bab

Materi
Garis

- Hubungan antar garis
- Kedudukan dua garis
- Membagi garis
- Perbandingan ruas garis
1

Garis dan Sudut

Sudut

- Ukuran sudut
- Jenis-jenis sudut
VII

- Hubungan antar sudut
- Melukis sudut
- Pengertian segi empat dan
segitiga

2

Bangun Datar
(Segiempat dan
segitiga)

- Jenis-jenis dan sifat-sifat
bangun datar

- Keliling dan luas segi empat
dan segitiga

Objek
Pembelajarn
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No

Kelas

Bab

Materi

- Pengertian Lingkaran
- Unsur-unsur Lingkaran
- Hubungan sudut pusat dengan
sudut keliling
3

Lingkaran

- Panjang busur dan luas juring
- Garis singgung lingkaran
- Garis singgung pesekutuan luar
dua lingkaran

VIII

- Garis disinggung persekutuan
dalam dua lingkaran

- Luas permukaan kubus, balok,
prisma, limas
Bangun Ruang Sisi
Datar

4

- Volume kubus, balok, prisma,
limas

- Bangun ruang sisi datar
gabungan

- Pencerminan (Refleksi)
Transformasi
Geometri

5

- Pergeseran (Translasi)
- Perputaran (Rotasi)
- Dilatasi
- Kekongruenan bangun datar

IX

- Kekongruenan dua segitiga
- Kesebangunan bangun datar

6

Kekongruenan dan
Kesebangunan

- Kesebangunan dua segitiga

Objek
Pembelajarn
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No

Kelas

Bab

Materi

- Definisi Tabung, kerucut, Bola
- Luas permukaan dan volume
tabung
7

Bangun Ruang Sisi
Lengkung

- Luas permukaan dan volume
kerucut

- Luas permukaan dan volume
bola

Objek
Pembelajarn
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Lampiran 2.5: Lembar Validasi Desain Pembelajaran
LEMBAR VALIDASI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Materi Pelajaran

: Matematika

Pokok Bahasan

: Garis dan Sudut

Sub Pokok Bahasan

: Jenis-jenis Sudut

Kelas

: VII

A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan pembuatan RPP dalam
pembelajaran matematika berbasis budaya materi garis dan sudut yang implementasinya
menggunakan pendekatan saintific.
B. PETUNJUK
1. Penilaian RPP ditinjau dari beberapa aspek, beri tanda cek (√) pada kolom skala
penilaian sesuai dengan penilaian yang Bapak/ Ibu berikan.
Keterangan skala penilaian:
1

: tidak baik

2

: kurang baik

3

: cukup baik

4

: baik

5

: sangat baik

2. Untuk penilaian RPP secara umum, beri tanda cek (√) pada kotak di samping kriteria
kesimpulan penilaian sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu berikan.
Kriteria kesimpulan penilaian:
TR

: dapat digunakan tanpa revisi

RK

: dapat digunakan dengan revisi kecil

RB

: dapat digunakan dengan revisi besar

PK

: belum dapat digunakan dan masih perlu dikonsultasikan

3. Bila menurut Bapak/Ibu validator RPP ini perlu adanya revisi, mohon ditulis pada
bagian komentar dan saran guna perbaikan RPP ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
149

C. PENILAIAN
No.

I

II

III

Aspek yang Dinilai

PERUMUSAN
TUJUAN
PEMBELAJARAN
1. Kejelasan Standar Kompetensi
dan Kompetensi Dasar
2. Kesesuaian Standar Kompetensi
dan Kompetesi Dasar dengan
tujuan pembelajaran
3. Ketepatan
penjabaran
Kompetensi Dasar ke dalam
indicator
4. Kesesuaian indikator dengan
tujuan pembelajaran
5. Kesesuaian indikator dengan
tingkat pengembangan siswa
ISI
6. Sisitematika penyusunan RPP
7. Kesesuaian urutan kegiatan
pembelajaran
Matematika
Materi jenis-jenis sudut yang
implementasi
menggunakan
pendekatan saintifik
8. Kesesuain uraian kegiatan untuk
setiap
tahap
pembelajaran
matematika materi sudut yang
implementasi
menggunakan
pendekatan saintifik
9. Kejelasan
skenario
pembelajaran
(tahap-tahap
kegiatan pembelajaran; awal,
isi, penutup)
BAHASA
10. Penggunaan Bahasa sesuai
dengan
kaidan
Bahasa
Indonesia yang baik dan benar

1

Skala Penilaian
2
3
4

5

Saran
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No.

IV

V

Aspek yang Dinilai

1

Skala Penilaian
2
3
4

5

Saran

11. Bahasa yang digunakan singkat,
jelas, dan tidak menimbulkan
pengertian ganda
WAKTU
12. Kesesuaian
alokasi
yang
digunakan
13. Rincian waktu untuk setiap
tahap pembelajaran
PELIBATAN HASIL KAJIAN
ETNOMATEMATIKA
PADA
TARIAN REJANG DEWA
14. Kebenaran unsur etno yang
dikaji pada tarian Rejang Dewa
15. Relevansi kajian etno tari
Rejang Dewa dengan kajian
matematika
16. Kesesuaian kajian etno tarian
Rejang Dewa dengan materi
pelajaran matematika pokok
bahasan jenis-jenis sudut
17. Ketepatan penerapan kajian
etno tari Rejang Dewa dengan
media
pembelajaran
yaitu
LKPD pada pokok bahasan
jenis-jenis sudut
18. Ketepatan penerapan kajian
etno tarian Rejang Dewa
terhadap
langkah-langkah
pembelajaran
matematika
pokok bahasan jenis-jenis sudut

D. Catatan
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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E. Kesimpulan penilaian secara umum Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini:
☐ TR, yang berarti “dapat digunakan tanpa revisi”
☐ RK, yang berarti “dapat digunakan dengan revisi kecil”
☐ RB, yang berarti “dapat digunakan dengan revisi besar”
☐ PK, yang berarti “belum dapat digunakan dan masih perlu konsultasi”
Yogyakarta, …….………… 2020
Validator

(………...…………………….)
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LAMPIRAN 3
HASIL PENELITIAN
1. Hasil Wawancara Aspek Filosofis Subjek 1
2. Hasil Wawancara Aspek Filosofis Subjek 2
3. Hasil Wawancara Aspek Matematis Subjek 1
4.kamen
Hasil Wawancara Aspek Matematis Subjek 2
5. Hasil Dokumentasi
6. Hasil Studi Dokumen Materi Pembelajaran Matematika SMP Topik Geometri
7. Hasil Validasi Desain
8. Desain Pembelajaran
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Lampiran 3.1: Hasil Wawancara Aspek Filosofis Subjek 1
Instrumen Wawancara Aspek Filosofis Pada Tari Rejang Dewa
Nama Narasumber: Ni Luh Mariani, S.Pd
Waktu pelaksanaan: 29 Desember 2019
Pokok Bahasan: Aspek-aspek filosofis yang terdapat pada tari Rejang Dewa
Tujuan Wawancara: Menggali informasi terkait aspek filosofis tari Rejang Dewa
Berikut pertanyaan serta tanggpan narasumber yang diterima peneliti dalam
mengambil data selama proses wawancara berlangsung meliputi:
PS1001: Bagaimana perkembangan tari Rejang Dewa?
JS1001: Perkembangan tari Rejang Dewa hingga saat ini masih tetap dilestarikan.
Rejang Dewa ini sering dipentaskan pada upacara Yadnya. Perkembangan tari
Rejang Dewa di jaman sekarang sangatlah berkembang pesat. Karena Tari
Rejang Dewa pada saat ini sering dilombakan. Tujuan dilombakannya tarian
ini yaitu untuk menciptakan generasi baru dan agar generasi baru (penerus)
tersebut mengetahui pakem-pakem yang jelas atau terstruktur.
PS1002: Apa yang melatarbelakangi terciptanya tari Rejang Dewa?
JS1002: Terciptanya tarian ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan umat Hindu di Bali
akan tradisi dan adat istiadat. Rejang Dewa dipercayai sebagai suatu
perwujudan bidadari atau malaikat kecil yang turun kebumi, yang dikirim oleh
Sang Pencipta dan bermakna bahwa Tuhan telah merestui upacara Dewa
Yadnya tersebut. Maka dari itu Rejang Dewa dilestarikan oleh para gadis yang
belum mengalami menstruasi atau masih berusia 5-12 tahun.
PS1003: Apakah ada hubungan antara kehidupan masyarakat Bali dengan tari Rejang
Dewa?
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JS1003: Ada, yaitu selain sebagai pengiring upacara Dewa Yadnya, tari Rejang Dewa
ini juga sering dilestarikan pada tari-tari suci seperti saraswati, pagerwesi dan
hari-hari suci lainnya. Karena menurut masyarakat tarian ini mampu
memberikan aura spiritual yang tinggi sehingga kehidupan di masyarakatpun
menjadi harmonis, tentram dan damai. Karena tarian Rejang Dewa ini
merupakan tarian pelindung dari malapetaka yang datang.
PS1004: Bagaimana cara pandang masyarakat Bali terhadap tari Rejang Dewa?
JS1004: Cara pandang masyarakat Bali terhadap tari Rejang Dewa sangat baik, akan
tetapi suatu pro dan kontra mulai muncul ketika tari Rejang Dewa ini
dilombakan dan tari ini ditarikan oleh remaja yang sudah menstruasi. Alasan
tari Rejang Dewa tidak boleh dilombakan karena tarian ini merupakan tarian
sakral dan alasan bagi yang menyetujui tarian ini dilombakan adalah untuk
menciptakan generasi baru sebagai upaya pelestarian budaya, Pernyataan
tersebut diluruskan oleh dinas kebudayaan bahwa tarian Rejang Dewa boleh
dilombakan pada saat ajang festival-festival, pecan olah raga, seni dan pada
saat pentas budaya.

Sebelum dilaksanakan lomba tersebut, panitia

pelaksanaan harus meminta izin kepada masyarakat setempat. Pernyataan
mengenai penari yang menarikan tari Rejang Dewa yang sudah menstruasi
juga diluruskan oleh pendeta bahwa tari rejang ini boleh ditarikan oleh remaja,
tetapi pada saat menari, penari tersebut tidak dalam kondisi sedang
menstruasi.
PS1005: Mengapa tarian ini dinamakan tari Rejang Dewa?
JS1005: Tari Rejang Dewa merupakan tari tradisional khas Bali dan fungsinya untuk
menyambut kedatangan para Dewa yang turun ke bumi pada saat upacara
keagamaan (Dewa Yadnya).
PS1006: Siapa saja yang dapat menarikan tari Rejang Dewa?
JS1006: Anak-anak yang belum mengalami menstruasi dan remaja yang tidak sedang
menstruasi dan belum menikah.
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PS1007: Apa makna yang khas dari tari Rejang Dewa sehingga tarian ini memiliki
keistimewaan dibandingkan dengan tarian Rejang yang lainnya?
JS1007: Makna khas dari Tari Rejang Dewa dibandingkan tari rejang lainnya yaitu
tarian ini dapat ditarikan secara berkelompok dan masal. Selain itu, makna
yang khas adalah gerakannya yang sederhana tetapi bermakna seperti gerakan
tubuh yang lincah dengan mengikuti alunan gamelan gong gede, aroma dupa
yang sangat wangi yang membawa suasana semakin sakral dan harmonis.
PS1008: Perlengkapan apa saja yang digunakan pada saat menari tari Rejang Dewa?
JS1008: Gelungan, selendang kuning dan kamen/kain kuning atau putih.
PS1009: Apakah ada aturan-aturan dalam menggunakan perlengkapan pada tari Rejang
Dewa?
JS1009: Di atas kepala menggunakan gelungan khusus, memakai angkin kuning,
selendang kuning, kamen putih dan tapih kuning.
PS1010: Apa saja gerakan-gerakan dasar tari Bali yang digunakan pada tari Rejang
Dewa?
JS1010: Nyalud, agem kanan panjang, ngegol, ileg-ileg, gerakan ambil selendang,
gerakan ngotes.
PS1011: Bagaimana aturan-aturan pada gerakan tari Rejang Dewa?
JS1011: Gerakannya harus tersusun dan terstruktur sesuai dengan pakem tari Bali dan
sesuai dengan penempatannya.
PS1012: Apa saja pola lantai yang terbentuk pada tari Rejang Dewa?
JS1012: Pola lantai yang terbentuk adalah pola lantai V, tegak lurus, dan lingkaran.
PS1013: Bagaimana aturan-aturan pada pola lantai tari Rejang Dewa?
JS1013: Pola lantai tersusun sesuai dengan pengawit, pengawak, dan pengecet. Saat
pengawit pola lantai yang terbentuk adalah pola lantai V, pengawak pola lantai
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yang terbentuk adalah tegak lurus, sedangkan saat pengecet pola lantai yang
terbentuk adalah lingkaran.

Data yang dikumpulkan dengan instrumen wawancara menggali aspek filosofis tari
Rejang Dewa hanya diperlukan untuk keperluan penelitian ini.
Isi Wawancara telah disetujui oleh narasumber.
Menyetujui

Badung, 29 Desember 2019

Narasumber Penelitian

Penulis

Ni Luh Mariani, S.Pd

Magdalena Yunda
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Lampiran 3.2: Hasil Wawancara Aspek Filosofis Subjek 2
Instrumen Wawancara Aspek Filosofis Pada Tari Rejang Dewa
Nama Narasumber: Ni Kadek Rai Dewi Astini, S.Sn., M.Sn.
Waktu pelaksanaan: 9 Februari 2019
Pokok Bahasan: Aspek-aspek filosofis yang terdapat pada tari Rejang Dewa
Tujuan Wawancara: Menggali informasi terkait aspek filosofis tari Rejang Dewa
Berikut pertanyaan serta tanggapan narasumber yang diterima peneliti dalam
mengambil data selama proses wawancara berlangsung meliputi:
PS2001: Bagaimana perkembangan tari Rejang Dewa?
JS2001: Sampai saat ini tari Rejang merupakan tarian yang anonim, dengan maksud
tarian ini hanya untuk menggerakkan tubuh. Tarian ini semacam tarian doa.
Dalam perkembangannya di Bali saat ini banyak macam-macam tarian Rejang
yang terlahir. Dahulu gerak Rejang Dewa tidak memikirkan bentuk, orang
yang tidak bisa menari pun dapat melakukannya, yang penting mau bergerak.
Perkembangan tarian Rejang Dewa sendiri dilihat dari gerakannnya, tidak
terlalu signifikan berkembang tetapi Rejang Dewa ini dibentuk oleh Pak
Bandem di ISI Denpasar dengan gerakan yang mudah untuk ditirukan oleh
generasi penerus. Ngerejang dengan arti menarikan salah satu Rejang.
PS2001: Apa yang melatarbelakangi terciptanya tari Rejang Dewa?
JS2002: Melacak dari sejarah tari Rejang berasal dari daerah Karangasem tepatnya di
suku Asak di desa Tenganan. Pada saat itu berapa banyak anak perempuan di
masing-masing keluarga dan belum menstruasi wajib dalam menarikan tarian
Rejang. Bali dikaitkan dengan upacara, tidak ada tarian belum sempurna
upacara itu. Latar belakang tarian ini adalah untuk pemujaan, menyambut
turunnnya Dewa.
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PS2003: Apakah ada hubungan antara kehidupan masyarakat Bali dengan tari Rejang
Dewa?
JS2003: Hubungannya untuk upacara Dewa Yadnya. Tarian Bali tercipta dengan tujuan
ritual, yaitu suatu seni dalam ritual keagamaan Hindu. Semua upacara tidak
akan sempurna tanpa kehadiran tari.
PS2004: Bagaimana cara pandang masyarakat Bali terhadap tari Rejang Dewa?
JS2004: Pandang masyarakat terhadap tari rejang yaitu sebagai tarian yang wajib
ditarikan pada upacara keagamaan. Tari Rejang merupakan tari wali dengan
fungsi yaitu ritual menyambut datangnya atau turunnya Dewa Dewi ke bumi
untuk menyaksikan upacara.
PS2005: Mengapa tarian ini dinamakan tari Rejang Dewa?
JS2005: Dilihat dari tujuannya yaitu menyambut datangnya Dewa Dewi ke bumi untuk
menyaksikan upacara. Ngerejang yang artinya menarikan tari rejang. dalam
kebudayaan agama Hindu terdapat istilah ngayah yang artinya meluangkan
atau menyumbangkan bakat/ talenta yang kita miliki seperti menari, menabuh,
mejejaitan.
PS2006: Siapa saja yang dapat menarikan tari Rejang Dewa?
JS2006: Yang dapat menarikan tari Rejang Dewa adalah anak putri yang belum
menstruasi atau anak putri yang sudah menstruasi namun pada saat menari
tidak dalam masa menstruasi.
PS2007: Apa makna yang khas dari tari Rejang Dewa sehingga tarian ini memiliki
keistimewaan dibandingkan dengan tarian Rejang yang lainnya?
JS2007: Melihat dari munculnya tari Rejang Dewa dikenal, dengan tujuan menyambut
datangnya dewa dewi. Namun tari rejang yang lainnya hadir terinspirasi dari
tari Rejang Dewa. Semuanya merupakan makna atau tujuan yang sama yaitu
untuk persembahan (ngaturang ayah). Tari Rejang Dewa memiliki
keistimewaan karena merupakan tarian inspirasi tarian rejang lainnya, tarian
ini juga memiliki sifat vertikal yaitu hubungannya dengan Tuhan. Tari Rejang
tidak menggunakan sledet/ gerakan mata dikarenakan itu merupakan
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spesifikasi dari tarian ritual. Tari Rejang lebih kepada rasa tidak melirik ke
kanan dan ke kiri yang hanya menggunakan gerakan tangan dan kaki.
PS2008: Perlengkapan apa saja yang digunakan pada saat menari tari Rejang Dewa?
JS2008: Tari Rejang Dewa hanya menggunakan selendang kuning kemudian
digerakan/ dimainkan gelungan, kamen putih/ kuning.
PS2009: Apakah ada aturan-aturan dalam menggunakan perlengkapan pada tari Rejang
Dewa?
JS2009: Di atas kepala menggunakan gelungan khusus, memakai angkin kuning,
selendang kuning diikatkan dipinggang, kamen putih dan tapih kuning.
Pakaian yang dikenakan merupakan adaptasi dari pakaian sehari-hari
masyarakatnya. Di Bali selendang dimaknai sebagai pengikat konsentrasi.
PS2010: Apa saja gerakan-gerakan dasar tari Bali yang digunakan pada tari Rejang
Dewa?
JS2010: Gerak dasar tarian Rejang Dewa adalah barisan putri-putri yang berbaris yang
beriringan yang hanya berjalan dengan gerakan ngegol. Gerakan ngayab
(persembahan), melingkar (ngider bhuana) yang merupakan esensi mendasar
dari gerakan Rejang Dewa. Untuk gerakan tarian Bali yang diintegrasikan
pada tari Rejang yaitu gerakan berjalan ngumbang dengan makna menyambut
datangnya Tuhan, nyalud, gerakan ambil selendang (gerakan agem kanan),
nyeleog.
PS2011: Bagaimana aturan-aturan pada gerakan tari Rejang Dewa?
JS2011: Aturan gerakan pada tari Rejang Dewa yaitu dengan perasaan, gerakan yang
lambat dengan alunan gamelan. Gerakan yang ditarikan merupakan gerakan
yang sudah paten sesuai dengan pakem tari Bali.
PS2012: Apa saja pola lantai yang terbentuk pada tari Rejang Dewa?
JS2012: Pola lantai pada tari Rejang Dewa sangat sederhana. Pola lantai atau lintasan
yang dilalui yang terbentuk adalah pola lantai V, tegak lurus (pola lantai tapak
dara), baris dua/ sejajar, garis lurus dan lingkaran. Pola lantai dapat
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dikreasikan oleh penari, pelatih dan koreografer. Tetapi yang paling mendasar
adalah berbentuk barisan yang lurus, sejajar dan bentuk lingkaran.
PS2013: Bagaimana aturan-aturan pada pola lantai tari Rejang Dewa?
JS2013: Pola lantai tersusun sesuai dengan pepeson, pengawak, pengecet dan pekaaad.
Tari Rejang diawali oleh musik pepeson yaitu penari berbaris dua yang sejajar.
Saat pengawak pola lantai yang terbentuk adalah berbaris sejajar pengawak
pola lantai yang terbentuk adalah tegak lurus atau bisa di kreasikan menjadi
pola lantai V, saat pengecet pola lantai yang terbentuk adalah lingkaran,
sedangkan saat pekaad pola lantai yang terbentuk adalah garis lurus.

Data yang dikumpulkan dengan instrumen wawancara menggali aspek filosofis tari
Rejang Dewa hanya diperlukan untuk keperluan penelitian ini.
Isi Wawancara telah disetujui oleh narasumber.
Menyetujui

Yogyakarta. 9 Februari 2019

Narasumber Penelitian

Penulis

Ni Kadek Rai Dewi Astini, S.Sn., M.Sn.

Magdalena Yunda
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Lampiran 3.3: Hasil Wawancara Aspek Matematis Subjek 1
Instrumen Wawancara Aspek Matematis Pada Tari Rejang Dewa
Nama Narasumber: Ni Luh Mariani, S.Pd
Waktu pelaksanaan: 29 Desember 2019
Pokok Bahasan: Aspek-aspek matematis yang terdapat pada tari Rejang Dewa
Tujuan Wawancara: Menggali informasi terkait aspek matematis tari Rejang Dewa
Berikut pertanyaan serta tanggapan narasumber yang diterima peneliti dalam
mengambil data selama proses wawancara berlangsung meliputi:
PS1001: Berapa jumlah penari dalam tari Rejang Dewa?
JS1001: Jumlah penari saat berkelompok yaitu 6-10 penari sedangkan saat masal
jumlah penari lebih dari 10 orang penari.
PS1002: Berapa waktu yang dierlukan untuk melaksanakan tari Rejang Dewa?
JS2002: Durasi waktu dalam menari adalah 7 menit 24 detik.
PS1003: Berapa perhitungan ketukan untuk mengganti dari gerakan satu ke gerakan
lainnya pada tari Rejang Dewa?
JS1003: Dalam gerakan ngumbang terhitung 1x8 ketukan, gerakan nyalud 1x4
ketukan, gerakan agem kanan panjang 1x4 ketukan, dan gerakan miles serta
ngotes 1x8 ketukan.
PS1004: Berapa panjang dari gelungan yang dikenakan pada tari Rejang Dewa?
JS1004: Panjang gelungan 7-10 cm. Biasanya di toko sudah terdapat ukuran yaitu S,
M, L.
PS1005: Berapa banyak jumlah bunga mitir dalam pembuatan gelungan pada tari
Rejang Dewa?
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JS1005: Terdapat 15 bunga mitir. Tapi yang saya lihat kebanyakan bunga dalam
gelungan berjumlah ganjil.
PS1006: Bagaimana cara menghitung jarak posisi setiap masing-masing penari agar
membentuk pola lantai yang sesuai?
JS1006: Penari pada barisan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya masing-masing
berjarak 2 lantai.
PS1007: Adakah keterkaitan tari Rejang Dewa dengan tari Rejang yang lain?
JS1007: Tidak ada, karena masing-masing tari Rejang pada saat ini sudah ditempatkan
sesuai dengan porsi dan jenis upacaranya masing-masing.
PS1008: Apakah dari bentuk pola lantai tari Rejang Dewa terdapat konsep matematika?
JS1008: Ada, karena dalam mengatur pola lantai kita harus menggunakan perhitungan
jarak. Pola lantai terbentuk dari letak posisi penari. Jadi penari satu dengan
yang lainnya dihubungkan dan membentuk suatu pola lantai.
PS1009: Bagaimana usaha anda agar makna tari Rejang Dewa dapat tersampaikan
dengan baik kepada masyarakat?
JS1009: Usaha yang dilakukan cukup dengan menarikannya secara tulus dan ikhlas
dengan penuh rasa syukur maka orang lain akan mampu menilai dan
memberikan apresiasinya. Rasa syukur, tulus dan ikhlas kita persembahkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
PS1010: Bagaimana cara anda memvariasikan posisi penari pada tari Rejang Dewa
agar menarik perhatian masyarakat?
JS1010: Melatih kekompakan penari serta membatasi jarak antar posisi pertama dan
lainnya.
PS1011: Kendala apa yang anda alami ketika melatih ataupun menarikan tari Rejang
Dewa?
JS1011: Ketepatan temponya. Karena tidak semua penari bisa mendengar tempo atau
ketukan pada tarian Rejang Dewa.
PS1012: Apa arti atau nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing properti tari
Rejang Dewa?
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JS1012: 1. Gelungan, yaitu sebagai simbol mahkota suci yang dipercayai mampu
membawakan aura positif kepada para penonton.
2. Selendang kuning melambangkan kesucian. Selendang diikat di tubuh
penari mengandung arti agar kain/kamen yang dikenakan penari tidak lepas
dan juga selendang dipercayai memiliki kekuatan spritualitas khusus untuk
menolak hal negatif yang menyerang dan menguasai penari.
3. Angkin kuning ialah penutup tubuh sekaligus penutup dada.
4. Kamen putih/kuning yaitu lipatan kamen melinkar dari kanan ke kiri (searah
dengan jarum jam) sesuai konsep sakti yaitu agar para wanita mampu
menjaga laki-laki, supaya laki-laki tidak melenceng dari ajaran Dharma.
PS1013: Apa makna yang terkandung pada setiap gerakan pada tari Rejang Dewa?
JS1013: 1. Gerakan ngumbang yaitu gerakan berjalan yang artinya para
bidadari/malaikat akan segera turun ke bumi dan menyambut para dewa.
2. Gerakan ngayab (ayab banten) yaitu sebagai persembahan hasil bumi
kepada sang pencipta dan sebagai rasa syukur.
3. Gerakan nyalud yaitu gerakan tangan berlipat-lipat yang artinya mengolah
energi negatif menjadi positif.
4. Agem tangan kanan panjang yaitu sebagai suatu cara agar penari mudah
dalam mengambil selendang.
PS1014: Adakah makna dari setiap pola lantai yang terbentuk pada tari Rejang Dewa?
JS1014: 1. Pola lantai V yaitu untuk memperlihatkan masing-masing keistimewaan
sang penari.
2. Barisan tegak lurus untuk menjaga persatuan dan kesatuan keajegan
keastrian Bali.
3. Melingkar/lingkaran yaitu untuk menyatukan rasa dalam menari.
PS1015: Dimana tepatnya lokasi pementasan tari Rejang Dewa dana rah penari saat
menari?
JS1015: Lokasi pementasan tari rejang dewa di utama mandala atau jeroan yang paling
utama. Apabila tidak ada lapangan untuk mementaskan tari di jeroan tersebut,
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maka tari dapat dipentaskan di jaba tengah (madya mandala). Untuk
mementaskan tari rejang ini penari dapat menari dengan menghadap ke arah
utara atau timur. Tapi kebanyakan tari Rejang Dewa dipentaskan menghadap
ke arah timur.
PS1016: Bagaimana cara ibu dalam membentuk gerak agar sesuai dengan aturan
pakem tari Bali?
JS1016: Gerak tari terbentuk dari lekukan tangan, badan dan kaki penari. Penari harus
mengetahui dengan posisi tangan yang benar, badan dan kaki yang tepat.
Data yang dikumpulkan dengan instrumen wawancara menggali aspek matematis tari
Rejang Dewa hanya diperlukan untuk keperluan penelitian ini.
Isi Wawancara telah disetujui oleh narasumber.
Menyetujui

Badung, 29 Desember 2019

Narasumber Penelitian

Penulis

Ni Luh Mariani, S.Pd

Magdalena Yunda
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Lampiran 3.4: Hasil Wawancara Aspek Matematis Subjek 2
Instrumen Wawancara Aspek Matematis Pada Tari Rejang Dewa
Nama Narasumber: Ni Kadek Rai Dewi Astini, S.Sn., M.Sn
Waktu pelaksanaan: 9 Februari 2019
Pokok Bahasan: Aspek-aspek matematis yang terdapat pada tari Rejang Dewa
Tujuan Wawancara: Menggali informasi terkait aspek matematis tari Rejang Dewa
Berikut pertanyaan serta tanggapan narasumber yang diterima peneliti dalam
mengambil data selama proses wawancara berlangsung meliputi:
PS2001: Berapa jumlah penari dalam tari Rejang Dewa?
JS2001: Jumlah penari massal tergantung pada banyaknya anak perempuan dalam
setiap keluarga. Tapi hal ini perlu dibatasi terkait banyaknya gelungan rejang
yang ada.
PS2002: Berapa waktu yang dierlukan untuk melaksanakan tari Rejang Dewa?
JS2002: Durasi waktu dilihat dari paileh gending (rangkaian musik gamelan Bali) 6
hingga 7 menit dalam menari. Tetapi pada iringan pekaad durasi waktu
dipengaruhi dengan luasnya pura yang dilingkari. Durasi tari Rejang Dewa
yang sudah paten adalah 7 menit 24 detik.
PS2003: Berapa perhitungan ketukan untuk mengganti dari gerakan satu ke gerakan
lainnya pada tari Rejang Dewa?
JS2003: Dalam gerakan ngumbang terhitung 1x8 ketukan, gerakan nyalud 1x4
ketukan, gerakan agem kanan panjang 1x4 ketukan, dan gerakan miles serta
ngotes 1x8 ketukan.
PS2004: Berapa panjang dari gelungan yang dikenakan pada tari Rejang Dewa?
JS2004: Panjang gelungan pada tari Rejang Dewa sekitar ± 30-40 cm.
PS2005: Berapa banyak jumlah bunga mitir dalam pembuatan gelungan pada tari
Rejang Dewa?
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JS2005: Kurang mengetahui jumlah dari bunga mitir. Namun dalam gelungan biasanya
jumlahnya ganjil.
PS2006: Bagaimana cara menghitung jarak posisi setiap masing-masing penari agar
membentuk pola lantai yang sesuai?
JS2006: Penari pada barisan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya masing-masing
berjarak sesuai dengan panjang rentangan tangan dari penari.
PS2007: Adakah keterkaitan tari Rejang Dewa dengan tari Rejang yang lain?
JS2007: Tari Rejang Dewa merupakan tarian inspirasi tarian Rejang lainnya. Semua
tarian Rejang merupakan tarian yang memiliki tujuan sebagai persembahan
dalam acara ritual keagamaan Hindu.
PS2008: Apakah dari bentuk pola lantai tari Rejang Dewa terdapat konsep matematika?
JS2008: Ada, karena dalam mengatur pola lantai kita harus menggunakan perhitungan
jarak agar antar penari satu dengan yang lainnya tidak bersentuhan (bebas)
dalam menarikan tarian Rejang Dewa.
PS2009: Bagaimana usaha anda agar makna tari Rejang Dewa dapat tersampaikan
dengan baik kepada masyarakat?
JS2009: Usaha yang dilakukan adalah dengan menghayati dalam menarikan tarian
Rejang Dewa. Dalam menarikan tari Rejang harus menggunakan perasaan
yang iklas.
PS2010: Bagaimana cara anda memvariasikan posisi penari pada tari Rejang Dewa
agar menarik perhatian masyarakat?
JS2010: Dengan melihat ruang menari, dan mengkreasikan pola-pola lantai agar semua
masyarakat yang hadir pada upacara tersebut dapat melihat penari.
PS2011: Kendala apa yang anda alami ketika melatih ataupun menarikan tari Rejang
Dewa?
JS2011: Karena anak-anak Bali yang berada di Yogyakarta sudah terbawa oleh
lingkungan, waktu pada latihan tidak rutin, tempat latihan jauh.
PS2012: Apa arti atau nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing properti tari
Rejang Dewa?
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JS2012: 1. Gelungan, yaitu sebagai simbol tari tradisi yaitu mahkota suci. Dilihat dari
bentuknya yaitu segitiga yang mengerucut ke atas sebagai penghantar
keiklasan kepada Tuhan.
2. Selendang kuning melambangkan kesucian. Selendang diikat di tubuh
penari mengandung arti sebagai pengikat konsentrasi/ pemusatan pikiran
manusia kepada Tuhan.
3. Angkin kuning ialah penutup tubuh sekaligus penutup dada.
4. Kamen putih/kuning yaitu lipatan kamen melinkar dari kanan ke kiri (searah
dengan jarum jam) sesuai konsep sakti yaitu agar para wanita mampu
menjaga laki-laki, supaya laki-laki tidak melenceng dari ajaran Dharma.
PS2013: Apa makna yang terkandung pada setiap gerakan pada tari Rejang Dewa?
JS2013: 1. Gerakan ngumbang yaitu gerakan berjalan yang artinya para
bidadari/malaikat akan segera turun ke bumi dan menyambut para dewa.
2. Gerakan ngayab (ayab banten) yaitu sebagai persembahan hasil bumi
kepada sang pencipta dan sebagai rasa syukur.
3. Gerakan nyalud yaitu gerakan tangan berlipat-lipat yang artinya
mengambil energi positif di bumi.
4. Agem tangan kanan panjang yaitu sebagai suatu cara agar penari mudah
dalam mengambil selendang.
PS2014: Adakah makna dari setiap pola lantai yang terbentuk pada tari Rejang Dewa?
JS2014: 1. Pola barisan sejajar yaitu memperlihatkan para putri-putri yang siap
menyambut datangnya Dewa Dewi ke bumi untuk menyaksikan upacara.
2. Pola lantai V yaitu untuk memperlihatkan masing-masing keistimewaan
sang penari.
3. Barisan tegak lurus untuk menjaga persatuan dan kesatuan keajegan
keastrian Bali.
4. Melingkar/lingkaran yaitu untuk menyatukan rasa dalam menari.
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Data yang dikumpulkan dengan instrumen wawancara menggali aspek matematis tari
Rejang Dewa hanya diperlukan untuk keperluan penelitian ini.
Isi Wawancara telah disetujui oleh narasumber.
Menyetujui

Yogyakarta, 9 Februari 2019

Narasumber Penelitian

Penulis

Ni Kadek Rai Dewi Astini, S.Sn., M.Sn

Magdalena Yunda
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Lampiran 3.5: Hasil Dokumentasi

No

Komponen Tari
Rejang Dewa

Jenis Dokumen
-

1.

Gerakan pada tarian
-

2

Pola lantai pada
tarian

3

Perlengkapan tarian

5

Buku-buku yang
berkaitan dengan
tarian

-

Foto gerakan yang
dilakukan penari
Video tarian
Foto pola lantai
yang terbentuk pada
tarian
Video tarian
Foto baju penari
Foto kamen (kain)
Foto selendang
Foto mahkota penari
(gelungan)
Buku tari Rejang
Dewa

Keberadaan Dokumen
Ada
Tidak
√

√

√

√
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Lampiran 3.6: Hasil Studi Dokumen Materi Pembelajaran Matematika SMPTopik
Geometri

No

Kelas

Bab

1

Materi
Garis

Hubungan antara
titik, garis dan
bidang

Objek Pembelajaran
-

Mengenal istilah garis

-

Mengetahui hubungan titik dan garis
Mengetahui hubungan antara titik dan
bidang
Mengetahui hubungan antara garis dan
bidang
Mengetahui
hubungan
titik-titik
segaris
Mengetahui
hubungan
titik-titik
sebidang
Mengenali dua garis yang tidak sejajar
dan berpotongan
Mengenali dua garis yang sejajar
Mengenali dua garis yang berhimpit
Mengenali dua garis yang berpotongan
Mengenali dua garis yang berpotongan
tegak lurus
Membagi garis menjadi beberapa
bagian yang sama panjang
Membagi garis menjadi 2 bagian
dengan perbandingan
Mengetahui perbandingan ruas garis
dan garis-garis sejajarnya

-

Kedudukan dua
garis
VII

Garis dan
Sudut

-

Membagi garis

-

Perbandingan
ruas garis

-

Sudut

-

Mengenal istilah sudut

-

Mengenal satuan sudut yang sering
digunakan
Menentukan besar sudut yang dibentuk
oleh jarum jam
Mengenal sudut siku-siku
Mengenal sudut lancip
Mengenal sudut tumpul
Mengenal sudut lurus

Ukuran sudut

Jenis-jenis sudut

-
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No

Kelas

Bab

Materi

Hubungan antar
sudut

Objek Pembelajaran
-

Mengenal sudut reflex

-

Mengenal sudut berpelurus
Mengenal sudut berpenyiku
Mengenal pasangan sudut yang saling
bertolak belakang
Mengetahui hubungan sudut-sudut
pada dua garis sejajar
Melukis sudut 90°
Melukis sudut 60°

Melukis sudut

Pengertian segi
empat dan
segitiga

Jenis-jenis dan
sifat-sifat
segiempat

Bangun Datar
(Segiempat
dan segitiga)

-

Memahami artidari segitiga dan segi
empat dengan mengenal bangunbangun bentuknya

-

Mengenal jenis-jenis segiempat
Mengenal sifat-sifat segiempat

-

Jenis dan sifat
segitiga

-

Memahami konsep keliling dan luas
persegi
Memahami konsep keliling dan luas
persegi panjang
Memahami konsep keliling dan luas
jajargenjang
Memahami konsep keliling dan luas
trapesium Memahami konsep keliling
dan luas belahketupat
Memahami konsep keliling dan luas
layang-layang
Mengetahui jenis-jenis segitiga
Mengetahui sifat-sifat segitiga
Mengukur jumlah sudut-sudut segitiga

Keliling dan
luas segitiga

-

Memahami keliling dan luas segitiga

-

Keliling dan
luas segi empat

-

-
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No

2

Kelas

Bab

VIII

Materi

Objek Pembelajaran

Garis-garis
istimewa
segitiga

-

Mengenal garis tinggi pada segitiga
Mengenal garis bagi pada segitiga
Mengenal garis sumbu pada segitiga
Mengenal garis berat pada segitiga

Pengertian
Lingkaran

-

Mengenal lingkaran

-

Memahami unsur-unsur lingkaran
yang berupa garis dan ciri-cirinya
seperti busur, jari-jari, diameter, tali
busur, apotema.
Memahami unsur-unsur lingkaran
yang berupa luasan serta ciri-cirinya
seperti juring, tembereng, sudut pusat.
Mengenal sudut keliling
Mengetahui hubungan susut pusat
dengan sudut keliling yang menghadap
busur yang sama
Mengetahui hubungan antarsudut
keliling yang menghadap busur yang
sama
Mengetahui hubungan sudut yang
saling berhadapan pada segiempat tali
busur
Menentukan panjang busur dan luas
juring
Mengetahui hubungan sudut pusat
dengan busur lingkaran
Mengetahui hubungan sudut pusat
dengan juring lingkaran

Unsur-unsur
lingkaran

-

-

Lingkaran

Hubungan sudut
pusat dengan sudut keliling
-

-

Panjang busur
dan luas juring

-

Garis singgung
lingkaran

-

Mengenal garis singgung lingkaran
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No

Kelas

Bab

Materi

Objek Pembelajaran

Garis singgung
pesekutuan luar dua lingkaran

Garis
disinggung
persekutuan
dalam dua
lingkaran

-

Menentukan jarak dua titik pada garis
singgung persekutuan dalam dua
lingkaran

-

Mengetahui kerangka dan jaringjaring bangun ruang sisi datar
(kubus, balok, prisma, dan limas)
Menentukan
luas
permukaan
bangun ruang sisi datar (kubus,
balok, prisma, dan limas)

Luas permukaan
kubus, balok,
prisma, limas -

Bangun
Ruang Sisi
Datar

Volume kubus,
balok, prisma,
limas

-

Bangun ruang
sisi datar
gabungan

IX

Transformasi
Geometri

Pencerminan
(Refleksi)

Mengenal kubus satuan
Menentukan volume kubus dan balok
Menentukan dan memahami konsep
volume prisma
Menentukan volume limas

-

Menentukan luas permukaan dan
volume bangun ruang sisi datar
gabungan

-

Mengenal istilah dari refleksi pada
suatu benda
Mengetahui refleksi suatu benda pada
cermin
Menggambarkan bayangan benda hasil
refleksi pada bidang koordinat

-

Pergeseran
(Translasi)

Menentukan jarak dua titik singgung
persekutuan luar dua lingkaran

-

Mengenal istilah dari translasi pada
suatu benda
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No

Kelas

Bab

Materi

Objek Pembelajaran
-

-

Perputaran
(Rotasi)

-

-

Dilatasi
-

Kekongruenan
bangun datar

-

Kekongruenan
dan
Kesebangunan

Kekongruenan
dua segitiga

-

Kesebangunan
bangun datar

-

Kesebangunan
dua segitiga

-

Bangun
Ruang Sisi
Lengkung

Definisi
Tabung,
kerucut, Bola

-

MenentukaN
pasangan
bilangan
translasi yang menggerakan suatu
benda
Mengenal istilah rotasi pada suatu
benda
Mengetahui
cara
mendapatkan
bayangan hasil rotasi dari suatu titik
dan bangun datar khusunya sudut
rotasi 90° dan 180°
Mengenal istilah dilatasi pada suatu
benda
Menentukan faktor skala untuk dilatasi
Mengidentifikasi dua benda/ bangun
kongruen atau tidak
Mengetahui syarat/ sifat dua bangun
segi banyak yang kongruen
Pembuktian dua segitiga kongruen
atau tidak
Mengetahui syarat dua segitiga
kongruen
Mengidentifikasi dua benda/ bangun
sebangun atau tidak
Mengetahui syarat/ sifat dua bangun
segi banyak yang sebangun
Pembuktian dua segitiga sebangun
atau tidak
Mengetahui syarat dua segitiga
sebangun
Mengenali istilah dan bentuk tabung,
kerucut dan bola
Mengetahui jaring-jaring tabung dan
kerucut
Mengetahui unsur-unsur dari tabung,
kerucut dan bola
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No

Kelas

Bab

Materi

Objek Pembelajaran

Luas permukaan
dan volume
tabung

Mengetahui dan memahami rumus
luas permukaan dan volume tabung

Luas permukaan
dan volume
kerucut

Mengetahui dan memahami rumus
luas permukaan dan volume kerucut

Luas permukaan
dan volume bola -

Mengetahui dan memahami rumus
luas permukaan dan volume bola
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Lampiran 3.7: Hasil Validasi Desain Pembelajaran
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Lampiran 3.8: Desain Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata pelajaran
Kelas/Semester
Pokok Bahasan
Alokasi Waktu

: SMP Negeri 2 Kuta Utara
: Matematika
: VII/1 (Satu)
: Jenis-jenis Sudut
: 2 Pertemuan (2 × 40)

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(toleransi,

gotongroyong),

santun,

percaya

diri,

dalam

berinteraksi

Menunjukkan sikap mengamati sesuatu yang berhubungan dengan pola secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
3.10 Menganalisis hubungan antar sudut
sebagai akibat dari dua garis sejajar

Indikator
3.10.1 Memahami jenis-jenis sudut
3.10.2 Menentukan besar sudut
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4.10

Kompetensi Dasar
yang dipotong oleh garis
transversal
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan jenis-jenis sudut
sebagai akibat dari dua garis sejajar
yang dipotong oleh garis
transversal

Indikator

4.10.1 Menyebutkan contoh dan
bukan contoh dari masingmasing sudut.
4.10.2 Menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan
dengan jenis-jenis sudut
pada tari Rejang Dewa.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat mengenal jenis-jenis sudut
2. Peserta didik dapat menentukan besar sudut
3. Peserta didik dapat menyebutkan contoh dan bukan contoh sudut siku-siku,
lancip, tumpul dan refleks.
4. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis sudut berdasarkan
ukurannya dalam gerak pada tari Rejang Dewa
Sikap yang dikembangkan;
1. Religius
2. Gotong royong
3. Menghargai
4. Peduli
D. Materi Pembelajaran
Jenis
Materi

Uraian
“∠” melambangkan sudut

Fakta

“𝑚∠𝑃 “ melambangkan besar sudut P
Satuan sudut dinyatakan dengan derajat (“ ° “) dan radian (rad)
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✓ Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara
dua buah sinar garis ataupun dua garis lurus.
✓ Jenis-jenis sudut:

Konsep

Fenomena budaya terkait jenis-jenis sudut

Pada gerak ngumbang tari Rejang
Dewa terbentuk sudut lancip karena
besar sudut pada lekukan tangan
penari antara 0° dan 90°
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Pada gerak nyalud tari Rejang Dewa
terbentuk sudut tumpul karena besar
sudut dari lekukan tangan penari
antara antara 90° serta 180°.

Pada gerakan agem kanan tari
Rejang Dewa terbentuk sudut
siku-siku karena besar sudut dari
salah satu lekukan tangan penari
adalah 90°

Pada gerakan nedunan tari
Rejang Dewa terbentuk sudut
lurus karena besar sudut dari
lekukan tangan penari adalah
180°

Prinsip
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✓ Ukuran suatu sudut merupakan suatu bilangan positif yang
tunggal.
✓ Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 °
1. Penamaan sudut
̅̅̅̅ disebut kaki sudut.
Melalui gambar di atas ̅̅̅̅
𝐵𝐴 dan 𝐵𝐶
Titik B merupakan titik sudut. Secara umum ada dua
penamaan sudut:
• Titik B dapat dikatakan sebagai titik sudut B.
Penulisannya menggunakan huruf kapital
•

Sudut yang terbentuk disimbolkan dengan < 𝐴𝐵𝐶 atau
< 𝐶𝐵𝐴 atau < 𝐵.

2. Mengukur besar sudut
Secara manual menggunakan alat ukur sudut yaitu busur.
Prosedur

•

Memposisikan pangkal atau puncak sudut yang akan
diukur pada titik pusat (pusat busur)

•

Putarlah busur derajat untuk membuat salah satu
kaki sudut berimpit dengan garis horizontal busur
derajat.

•

Ikuti kaki sudut (garis) yang berhadapan naik ke
skala ukuran pada lengkung busur derajat.
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E. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Media Pembelajaran

: Powerpoint, LKPD

2. Alat Pembelajaran

: laptop, papan tulis, spidol, dan LCD

Proyektor
3. Sumber Pembelajaran

:

Buku Guru:
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. Buku
Guru Matematika SMP/MTs Kelas VII Edisi Revisi 2016. Jakarta:
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Video tari : https://www.youtube.com/watch?v=8f5zFs1IeGU

F. Langkah-Langkah Pembelajaran
Alokasi waktu:
Tahap
Pembelajaran

Deskripsi
Kegiatan

Fase
Orientasi

Alokasi
Waktu

Guru,
1. Melakukan
pembukaan

dengan

salam pembuka dan
berdoa

untuk

memulai
pembelajaran. (PPK:
Pembuka

10 menit

Religius)
2. Menyapa
menanyakan

dan
kabar

kepada peserta didik.
3. Memeriksa kehadiran
peserta didik sebagai
sikap disiplin.
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4. Mengkondisikan
peserta didik dalam
situasi belajar.
Motivasi

1. Mengkomunikasikan
materi

pelajaran

yang akan dibahas
yaitu

mengenai

jenis-jenis sudut dan
besar

dari

suatu

sudut
2. Memberitahukan
tentang

tujuan

pembelajaran
3. Guru
menyampaiakan
manfaat mempelajari
pelajaran yang akan
dipelajari.

Contoh:

pembentukan gerak
tari yang benar.
4. Menjelaskan
mekanisme
pelaksanaan
pembelajaran
Apersepsi

1. Guru

memberikan

apersepsi
pertanyaan
mendorong

dengan
untuk
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keingintahuan

siswa

tentang materi yang
akan

dipelajari.

Misalnya menanyakan
“Apa

yang

kalian

ketahui tentang sudut?
“ dan “Apa saja jenisjenis sudut yang kalian
ketahui dan berapa
besar sudutnya ?”.
2. Siswa diminta untuk
mengungkapkan

ide

awal dan keyakinan
mereka

terhadap

pertanyaan tersebut.
3. Guru

menuliskan

gagasan-gagasan
mereka di papan tulis
tanpa

membenarkan

atau

menyalahkan

jawaban mereka.
Kegiatan Stimulation
Inti

Guru

memberikan 65 menit

penjelasan

terkait

jenis-jenis

sudut

menurut
Dalam

besarnya.
pemaparan

cotoh pada kehidupan
sehari-hari

guru
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menampilkan

video

tari Rejang Dewa.
Problem statement
1. Siswa dibagi menjadi
(pernyataan/identifikasi
7-8
kelompok,
masalah)
masing-masing
kelompok terdiri dari
4-5

siswa

(4C

Collaboration,

:

PPK:

Gotong royong)

2. Siswa masuk ke dalam
kelompok yang telah
dibentuk

untuk

menjawab LKPD yang
diberikan

dengan

mengukur,
menganalisis

dan

menyimpulkan sudut
apa

sajakah

yang

terbentuk pada gerak
tari Rejang Dewa dan
besarnya. Apabila ada
yang belum jelas siswa
dapat bertanya kepada
guru.

(4C

Collaboration,

:
PPK:

Gotong royong)

Data collection

Peserta didik
menuliskan
temuannya terkait
jenis dan besar sudut
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pada lembar kerja
peserta didik bersama
kelompok. (4C :
Critical Thinking)

Verification
(pembuktian)

1. Guru meminta siswa
untuk

menjelaskan

hasil

temuannya

setelah

berdiskusi

bersama.
2. Guru

mendorong

siswa lainnya untuk
ikut

berpartisipasi

dalam

berdiskusi

dalam kelompok.
Penutup

Meninjau kembali

1. Peserta didik dipandu 15 menit
guru

menyimpulkan

materi

yang

dipelajari

telah
dengan

merespon pertanyaan
guru yang sifatnya
menuntun

dan

menggali.
Melakukan evaluasi

1. Guru

memberikan

apresiasi
terhadap
telah
bersama

terbuka
apa

yang

dilakukan
selama

proses pembelajaran.
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2. Guru

mengajak

peserta didik untuk
merefleksikan

hal

yang diperoleh dari
materi

yang

telah

diterima

dengan

mencari

makna

tersembunyi dari hasil
kajian etno pada tari
Rejang Dewa.
Tindak lanjut

1. Guru

memberikan

tugas yang dikerjakan
secara individu.
2. Siswa mendengarkan
arahan

dari

guru

untuk

materi

pada

pertemuan
berikutnya.
3. Proses pembelajaran
ditutup dengan doa
pentup

dan

(PPK: Religius)

salam.
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Mata pelajaran
Kelas/Semester
Materi
Bentuk Instrumen
Anggota Kelompok

: Matematika
: VII/2
: Jenis-jenis Sudut
: Tertulis
: 1.
2.
3.
4.
5.

Petunjuk Pengerjaan:
1. Lembar kerja peserta didik dikerjakan secara berkelompok.
2. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa.
3. Tuliskan nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan
4. Selama mengerjakan lembar kerja peserta didik diperbolehkan saling
berdiskusi maupunn mencari informasi dari berbagai sumber buku.
5. Waktu pengerjaan lembar kerja selama 30 menit.
6. Peserta didik diminta untuk menghitung besar sudut sesuai dengan garis kuning
dan merah yang teletak pada gambar.
7. Dalam menghitung besar sudut dipersilahkan menggunakan alat ukur busur.
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Diskusikan dan kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar dan tepat, tuliskan
hasil diskusi langsung pada lembar kerja ini!
No

Soal

Analisis
Nama Gerakan:
Jenis sudut:
Besar sudut yang terbentuk dari tangan

1.

penari:

Nama Gerakan:
Jenis sudut:
Besar sudut yang terbentuk dari tangan

2.

penari:

Nama Gerakan:
Jenis sudut:
Besar sudut yang terbentuk dari tangan

3.

penari:
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Nama Gerakan:
Jenis sudut:
Besar sudut yang terbentuk dari tangan

4.

penari:

Nama Gerakan:
Jenis sudut:
Besar sudut yang terbentuk dari tangan
penari:

5.

Nama Gerakan:
Jenis sudut:
Besar sudut yang terbentuk dari tangan
penari:

6.
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Nama Gerakan:
Jenis sudut:
Besar sudut yang terbentuk dari tangan
penari:

7.

Nama Gerakan:
Jenis sudut:
Besar sudut yang terbentuk dari tangan
penari:

8.

