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PENATAAN POLA IRAMA MUSIK TIHAR LIKURAI MODIFIKASI SEBAGAI
MUSIK PENGIRING TARI LIKURAI MELALUI METODE MENIRU DAN
DRILL PADA SISWA–SISWI KELAS VII SMP NEGERI RAIMANUS DESA

MANDEU–RAIMANUS KECAMATAN RAIMANUK.

ABSTRAK
Oleh

Hodilia Derosari Tae

Seni merupakan ciptaan dari segala hal yang bersifat indah dan karena keindahannya
membuat orang senang untuk melihat atau mendengarkan. Dalam bidang pendidikan formal
yakni di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas
terdapat mata pelajaran kesenian. Mata pelajaran ini dapat memberikan dampak yang positif
bagi siswa seperti membina mental serta perilaku siswa agar dapat merubah diri dari hari ke
harinya. SMP Negeri Raimanuk merupakan salah satu lembaga formal yang di dalamnya
mempelajari mata pelajaran kesenian.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada siswa –siswi SMP Negeri Raimanuk
kelas VII Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya penataan pola irama
musik tihar modifikasi sebagai pengiring tari likurai melalui metode meniru dan drill siswa-
siswi kelas VII SMP Negeri Raimanuk, desa mandeu-raimanus kecamatan Raimanuk? Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penataan pola irama musik
tihar modifikasi sebagai pengiring tari likurai melalui metode meniru dan drill pada siswa-
siswi kelas VII SMP Negeri Raimanuk, desa mandeu-raimanus kecamatan Raimanuk.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan adalah penelitian
tindakan lapangan atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi
lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan dalam proses tarian likurai
ini yang dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri Raimanuk, melalui beberapa tahap yaitu :
tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. (1) Tahap awal peneliti menjelaskan tentang asal usul
tarian likurai dan peneliti memberikan contoh pukulan tihar. (2) Tahap inti peneliti bersama
– sama penari likurai berlatih menggunakan tihar dan selanjutnya kelompok penari mulai
bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. kesulitan yang alami setiap penari dapat
teratasi dengan menggunakan metode meniru dan metode drill. (3) Tahap akhir adalah
pementasan hasil penelitian. Dalam mempelajari musik tihar likurai ini mereka menanggapinya
dengan baik dan dapat mempraktekkannya dengan senang hati.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran pola irama
musik tihar kreasi siswa-siswi mengalami kesulitan maka hal tersebut dapat diatasi dengan
melalui metode meniru dan drill sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

Kata kunci: : Tihar,Kreasi, Likurai, Drill, Meniru, Siswa-siswi SMP Negeri Raimanuk.
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