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ABSTRAK

Penel it ian ini bertujuan untuk menjawab pcrmasalahan

sejauh mana hubungan y&ng berarti antara kcnampuan awal dan

kegiatan apresiasi sebagai variabcl bcbas dengan ptestasi
belajar koreografi sebagai variabel tcrikat.

Populasi penelitian adalah mahasiswa Program Studi Seni

Tari D III angketan (BP) 1989 FPBS IKIP Padang yang sedang

mcnempuh mata kuliah Koreografi dengan jumlah responden 45

orang. Penelitian ini merupakan studi populasi. Pengumpulan

data untuk untuk kegiatan apresiasi dilakukan dengan angket 
'

data tentang kcmampusn awal diperoleh melalui studi dokemen-

tasi dan prestasi belajar koreografi diperoleh melalui tes'
Validitas butir instrumen angket --kegiatan apresiasi--
dianalisis melalui teknik korelasi product mement, sedangkan

reabilitasnya dihitung dengan menggunakan rumus , /pfia. Dari
hasil perhitungan diperoleh koefesien split half sebesar

0,884. Validitas instrumen prcstasi belajar koreografi disu-
sun berdasarkan conten t vatidity dan butir instrumen keman-

puan awal disusun berdasarkan constrvct validity, sedangkan

rcliabilitasnyu mclalui expcrt judgncnt. Untuk mengu i i
hipotesis pertama dan kedua digunakan teknik analisis korela-
si product noncnt model Pearl Pearson dan urltuk menguji

hipotesis ketiga digunakan teknik analisis regtesi ganda

d e ngan taraf signifikansi 0,05%.

IIasi I penelitian menunjukkan: pertana' terdapat hubungan

yang signifikan antara kenampuan awal do,n prestasi belaiar
koreogtafi dengan r = 0 1637 p < 0,05 (to = 0,637 > t1 =

O,376). Kedua, terdapat hubungon yang signifikan antara

kegiatan apresiasi dengan prestasi belajar koreografi dengan

r = 0,384, p < O'05 (to = 0,38> ra = 0,376) ' Ketiga' terdapat

hubungan yang signifikan antara kenanpuan araf secara bersa-

ma-s&ma dengan kegiatan apresiasi terhadap ptcstasi belaiar

koreografi ry l12 = o'649 sertangkan hasil uji F diperoleh

sebesar 15,606, P < 0ro5 (fo = 15'606 > ft = 3'21)' Kedua

prediktor tersebut secara bersama-sama daPat mernprediks i



prcstasi belajar korepografi sebcsar 42X ( R2 = O,42). Dari
kedua prcdiktor itu, secara sendiri-sendiri kemampuan awal

member ikan sumbangan efekt if scbcsar 29 '334, sedangkan
kegiatan aprcsiasi mcmberikan sumbangan efcktif sebesar
t2,'123.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang llasa I ah

Salah satu mata kuliah yang cukup penting pada program

Studi Pendidikan Seni Tari FpBS IKIp padang ialah mata kuliah
koreografi. Penulis memiliki perhatian bahwa koreografi meru

pakan titik akhir dari serangkaian mata kuliah studi dalam

keseluruhan struktur Program yang harus diselesaikan.

Ist i lah "koreografi"di kalangan koreografer Indonesia

merupakan istilah yang lebih baru, yang bagi angkatan tua

bahkan dirasakan janggal. Sebelum bangsa Indonesia mengenal

ist i lah koreografi , apa bi la mereka akan menyebut sebuah

susunan atau gubahan tari, mereka selalu menyebutkannya

dengan istilah masing-nasing, misalnya di Jawa Tengah dipakai

istilah "jasan" yang berarti"buatan", sedangkan untuk daerah

lain dipakai istilah"susunan, atau :gubahan". Sekitar tahun

1950 ketika pemerintah republik Indonesia mulai giat mengi-

rimkan misi kesenian ke luar negri, hingga sekarang istilah

koreogrefi dan koreografer sudah sering digunakan. Sebutan

koreografi digunakan untuk menyatakan proses dan hasil gara-

pallr sedangkan koreografer digunakan untuk menyatakan orang

yang melakukan proses penciptaan tari (Sudarsono' 1972:17).

Dipihak lain, Lis Ellfedt bukunva "A Primer for

Coreograpers" yanS diterjemahkan oleh Sal Murgianto dengan

judul "Pedoman Dasar Penata Tari" (1983:14) mengutarakan

bahwa hasil karya seni tari merupakan hasil penjelsjahan

■



seseorang seniman yang sangat pribadi, Tentu saja dalam hal-
ini melalui beberapa percobaan dan proses pengolahan icle,

mclalui nrcrlium gcrak. Disamping itu penata tari dituntut
menggunakan pengetahuan penciptaan tari meliputi pemanfaatan

ruang, waktu, tensBa. dan disain lantai. DBpat disimpulkan

bahwa koreografi didukung oleh elemen-elemen tari yang terga-

bung dari berbagai aspek yang komplit.

Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar koreo-

gr8fi, seperti minat, motivasi, materi, saranB dan prasarana,

lingkungan, guru, serta faktor mahasiswa itu sendiri. Maha-

s isrva merupakan laktor utama dalam kegistan belajar mengajar.

Oleh karena itu, konrlisi mahasiswa baik kondisi fisiologis,
psikologis maupun latar belakangnya sangat berpengaruh terha-

dap kualiatas proses pengajaran, guru tidak dapat dikesamp-

ingkan,karena belajar itu adalah proses interaksi yang meng-

hasilkan perubahan tingkah laku. Bukanlah suatu pendapst yang

mengejutkan, bahrva guru termasuk salah satu faktor penentu

pokok dalan peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu,
proses tersebut harus dirancang sedemikian rupa, sebab dengan

kemampuan dan pengalaman, seorang guru dapat mengatasi segala

masalah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar

Faktor instrumen baik yang berwujud perangkat keras

seperti alat pengajaran, gedung, serta y&n8 berwujud perang-

kat lunak seperti kurikulum, metode, harus disesuaikan dengan

situasi dan kondisi. Faktor I ingkungan, seperti letak gedunS

dan I ingkungnn sosial, yaitu keberadaon m&nusia dengan segala

kreativitas apresiasinya terkait dan akan berpengaruh terha-

dap kualitas proses dan prestssi belajar koreografi.

，
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Kemampuan awal yang telah dimi t iki mahasiswa dipadukan

dengan kegiatan apres i as i dapat dijadikan sebaga i bah an

penelitian. Ilal ini diduga sangat berpengaruh terhadap pres-

tasi belajar koreografi. Hal ini berart i dimungkinkan terda-
pat kecendrungan orang yang memiliki kemampuan awal (dasar)

yang memadai diprediksikan akan dapat memperoleh hasil bela-
jar yang baik jika dibandingkan dengan orang yang memiliki

kemampuan dasar yang terbatas.

Dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya Program Studi

Pendidikan Seni Tari di FPBS IKIP Padang, kemampuan awal

masing-masing mahasisiwa diperkirakan tidak sama, baik seba-

gai kemampuan awal yang dibawa lahir .(in born) atau kemampuan

yang diperolah melalui pendidikan sebelum memasuki program

studi seni tari. Perbedaan itu dimungkinkan karena faktor
perbedaan pengalaman, latar belakang pendidikan, serta perbe-

daan minat dan bakat mahasiswa tersebut.

Beberapa pene I i t i an membukt i kan mengena i adanya hubungan

an t ara kemampuan awa I dengan pres t as i be I aj ar. sucoco

(1986:96) dalam penelitiannya menyimpulkan adanya korelasi

yang positif antara kemampuan awal dengan kemampuan Pengem-

bangan ilmu. Sedangkan Syukur (1986t72\ dalam penelitiannya

di FPTK IKIP Yogyakarta menyimpulkan adanya korelasi yang

signifikan ant&ra kemampuan awal dengan prestasi latihan

kerja. Baik kemampuan pengembangan i lmu maupun prestas i

latihan kerja merupakan hasil belajar yang dicapai individu

yang telah melakukan kegiatan belaiar. Dengan demikian

kemampuan awal dapat digunakan sebagai prediktor untuk mera-

malkan kemungkinan pres tas i seseorang.



Dapat diasumsikan bahrva mahasisrva baru sebagai ntasukan

(in-nut) dalarn mcnrasuki suatu program studi memiliki kemam-

puan dasar yang berbecla. Perbedaan itu dapat ditemui dalam

berbagai aspek, seperti kemampuan intelektual, keterampi lan

dan kenrampuan dasar tari.

Crow rlan rorv (Syukur, 1986:27 ) mengungkapkan bahw&

perbedaan kentampuan set iap individu antara lain disebabkan

oleh faktor-faktor kemalasan, jenis kelaminl r8s1 status

ekonomi, pcngnlaman belaiar sebelumnya' materi pelBjarsn dan

kesesuaian metode mengaiar. semua itu akan mempengaruhi

tinggi rendahnya kemampuan mahasiswa untuk mencapai keberhss-

i lan pada set iap t ingkat pendidikan. Demikian pula dengan

pendapat yang rl ikcmukakan oleh Schiefclfi dan Simon (Sumadi 
'

l97l:10) bahwa, faktor-faktor yang menentukan keberhasi Ian

belajar aclalah sumber belajar, kemampuan dasar dan kecakapan

guru, serta kcmampuan siswa. Konsekuensi dari pcrbedoan

kemampuan siswa secara individu, meskipun ProSram sudah

ditentukan dcngan baik, hasil belajar yong dicapai siswa akan

cend rung bcrbeda atau bervariasi.

Namun tlemikian kemampuan mahasiswa salah satunya akan

menentukan dalam memahami materi pelajaran atau suatu materi

yang sedang dipe lajari . Sepert i yang dikemukakan oleh whith-

erington, bahwa intelegensi seseorang skan menentuksn kecepa-

tan yang dipergunakan untuk memahami sesuatu yang dihadapinya

(Buchari, 1983:243).

Dengan demikian kemampuan awal yang dimiliki mahasiswa

pada waktu masuk perguru&n tinggi tersebut dapat dianggap

sebagai kemampuan tlasar atau modal dasar yang digunakan seba-



gai landasan bagi mahasiswa dalam mengikuti program yang

disampaikan oleh dosen selanjutnya. Juga dikemukakan oleh Px

Sudarsono (1974:511) bahwa siswa dalam rnengikutipelajaran

disuatu jenjang pendidikan baru tidaklah berangkat dari nol

tetapi memiliki kemampuan tertentu yang menunjang pemahaman,

penyerapan bahan pelajarEn baik dalam aspek kognitif, psiko-

motor ik dan afekt i f

Kemampuan awal dapat meliputi aspek-aspek kemampuan

kognitifr psikomorik dan afektif. Namun dalam kaitannya

dengan penelitian ini, kemampuan awal mengacu pada konsepsi

kompetensi aspek psikomotorik. Namun untuk menunjang kemahi-

ran keterampi lan seseoranS, sangat diperlukan konsepsi Penge-

tshuan atau kognisi. SedanSkan kemampuan dasar keterampi lan

yang dimiliki seseor&ng dapat ditunjukan melalui bukti peri-

Iaku kongkret dalam bentu kemahiran bergerak.

Walaupun sudut pandang orang terhadap tari mengandung

pengertian yang berbeda satu ssma lain' akan tetapi pada

dasarnya tari digunakan untuk mengungkapkan makna Perilaku

manusia dan Personifikasi alamiah. Gerak sebagai simbol isasi

i<1e merupakan pengungkapan makna kehidupan. Dalam hal ini

gerak sebaga i bahasa tari dapat menghad i rkan idiom-idiom

yang megandung daya h i dup.

Namun duatu hal yang patut diSarisbawahi adalah bahrva

tari sebagai suatu ungkapan makna melalui gerak menuntut

keharusan hadirnya pola-poIa gerak yang ritmis' Dengan demi-

kian, pola gerak ritmis menjadi esensi yang sangat menentuk&n

apakah sebuah gerak dapat dinamakan sebagai gerak dalam

konteks Pengertian tari. Dengan kata lain' per 1u d iber i

5



batasan yang jelas mengensi dapat t idaknya sebuah gerak

diklasifikasikan kedalam sebuah gerak tari.
Berdasarkan tujuannya sebuah gerak dapat <liklasifikasi-

kan ke dalam kelompok keragaman gerak sebagai berikut:
1) Gerak bekerja, yaitu suatu kegiatan yang menuntut kekua

tan gerak yang di lakukan untuk memenuhi kebutuhsn hidup

sepert i

s e baga i nya .

memet ik bunga, mencangkul, menanam padi, dan

2) Gerak bermain, yaitu gerak yang dilakukan untuk kepentin-
gan si pelaku dalam mempraktekkan keterampilan-keter-

ampi Ian gerak dalam kehidupan sehari-hari. Gerak ini
ser ing dipandang t idak berfaedah, dan di lakukan hanya

untuk kesenangan saj a.

3) Gerak tari, bila gerak dilakukan keluar, artinya kegiatan

itu menghendaki tanggapan dari orang lain. Sebuah gerak

tari tidak semata-mata hanya untuk kebutuhan si pelaku,

akan tetapi si penari menuntut pula tanggapan dari orang

lain sebaga i penonton. Maka tari lebih merupakan us aha

seniman untuk mengomunikasikan dirinya lewat bahasa gerak.

Karakteristik yang harus dirniliki seseorang dalam hubun-

gannya tlengan kemampuan dasar menari adalah sebagBi beri--.
ku t :

a ) Kemampuan wi rama, sr t i nya kemampuan seseorang

mengidentifikasi ritme-ritme baik dalam bentuk

hentakan, ketukan, pukulan yanS didengarnya.

b) Kemampuan wiraga, art inya kemampuan seseorang berger

ak menurut ritme yang dikondisikan.

6



c) Kemampuan wi rasa 
'

hayat i ni lai rasa

tertentu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang

telah dikemukakan di atas' dapat

artinya kemampuan seseorang menB

gerak, bergerak berdasarkan r i tme

dan pembatasan masa l ah Yang

dirumuskan masalah Penel i-

B. Pembatasan Masa I ah

Pe rmasa l ahan yang terkai t dengan kegiatan belajar

mengajar koreografi ternyata sanget luas. Namun, dari faktor-

faktor tersebut, kemampuan awal merupakan modal dasar untuk

menuju koreorafi, serta kegiatan apresiasi nerupakan faktor

yang menarik untuk dikaji. Penulis beranggapan bahwa kedua

faktor tersebut akan memberikan sumbangan cukup berart i

terhadap keberhasi lan belajar koreografi. Namun demikian' hal

itu kirsnya masih perlu keielasan.

Fnktor yang lain sengaja tidak diteliti dengan asumsi

bahwa pengaruhnya dapat diabaikan. Dengan demikian' peneli-

tian ini akan dibatasi pada faktor kemampuan awal yang dimi-

liki oleh seorang mahasiswa dan kegiatan apresiasi yang

diperkirakan sebagai proses penuniang keberhasi lan prestasi

be I aj ar koreograf i .

t ian sebagai berikut:

1) Seberapa besar terdapat hubungan yang signifikan antara

kemampuan awal dan prestasi belajar koreografi ?

2) SeberaPa besar terdapat hubungan yang signifikan antara

kegiatan apresiasi dan prestasi belajar koreografi ?

7



3) Seberapa besar terdapat hubungan yang signifikan antara

kemampuan awal dan kcgiatan apresiasi secara bersama-sama

dcngan prestasi bc lajar korcografi?

Pembatasaan Pengert ian Istilah

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul

penelitian ini, akan dijelaskan (1) kemampuan awal (21

kegiatan apresiasi, dan prestasi belajar.

Yang dimaksud dengan kemampuan awal adalah kemampuan dasar

yang dimiliki mahas iswa sebelum memasuki pendidikan seni

tari, kemamampuan yang dimiliki itu dijadikan sebagai tes

persyaratan atau bahan seleksi untuk penerimaan pada

Program Studi Pend id ikan Sen i Tar i Jurusan Pendidikan

Sendratasik.

Yang dimaksud dengan kegiatan apresiasi adalah keterliba-

tan dan kcikutscrtaan mahasiswa dalam kcSiatan apresiasi

dan aktivitas-aktivitas mahssiswa dalam kegiatan seni tari

baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus.

Yang dimaksud dengan prestasi belajar koreografi pada pe-

nelitian ini ada l ah pres t as i belaiar yang dicapai oleh

mahasiswa sehingga terwujud sebuah karya tari.

D.

つ

´

3)

E. Tu iuan Pene I it ian

Penelitian ini dilakukan

ini.
1) Untuk mendeskr ips ikan

berart i an t ara kemampuan

koreograf i.

dengan tujuan sebaga i berikut

sejauh manakah hubunSan Yang

awa I dengan Pres t as i belajar

8



2) Unluk rnendeskripsikan sejauh manakah hubungan yang

bcrart i an t ara kegiatan apres i as i dcngan prcstasi be lajar
koreografi.

l) Untuk nrcndeskripsikan sejauh manakah hubungan yang berarti
antara kcmampuan awal dan kegiatan apresiasi secara bersa-

masama-dengan pres tas i belajar koreografi

F. Asums i

Anggapan dasar yang mendasari penelitian ini dapat di-

rumuskan sebaga i berikut:

a) Irlahasislya Program Tari Jurusan Pendidikan Sendratasik FPBS

IKIP Padang, telah memiliki pengalaman belajar tari dengan

perbedaan kadar pengalaman tcrtentu. Dengan demikian

terdapat keragaman kemampuan dasar mereka dalam menari.

b) lfahasisrvo sclama belajar pada Progranr Studinya hingga akan

menempuh mata kuliah koreografi memiliki kegiatan-kegiatan

apresiasi baik dalam perku I i ahan nrnupun keg i at an di I uar

perkul i zrhan.

c) Belajar ntengkreasi t ar i merupakan proses ber t ahap

yang melibatkan keterkaitan antara pengetahuan apresiasi

dan kcterampi lan yang diproses bclajar sclama kul ian..

clengan lrasil mata kuliah koreografi.

G. Penea iuan I{ipotcsis

Berdasarkan kaj ian teori dan kerangka berpikir sepert i

di atas, dalam penelitian ini diajukan beberapa hipote-

s i s , ya i t u :

1) Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan awal



dengan pres t as i belajar koreografi.

2) Terdapat hubungan yang signifikan sntarn

si dengan prestasi belajar koreografi.

3) Terdap8t hubungan yang signifikan antara kemampuan

arval dan kegiatan apresiasi secara bersama-samadengan

prestasi belajar koreograf i .

H. Kesunaan Penelitian

HasiI penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai

pihak antar lain sebgai berikut:

1) Jurusan Pendidikan Sendratasik khususnya Program Studi

Seni Tari FPBS IKIP Padang sebagai masukan dalam upaya

memahami lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan terja-

rlinya berbagai kesulitan belajar mahasiswa.

2) Para penasehat akademik dan para dosen sebagai masukan'

dalam upaya meningkatan prestasi belajar mahasiswa' khu-

susnya dalam mata kuliah koreografi.

3) Mahasiswa untuk pengembangan dirinya dalam menciptakan

suatu karya tari (koreografi ) .

kegietan apres i a

」0
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BAB責

LANDASAN TEORITIS

Tinjauan Kepus t akaan

Kemampuan Awa I

Dalam kamus psikologi yang disusun oleh James Draver
(1986) dikatakan bahwa kemampuan (ability) adalah suatu daya

untuk melakukan t indakan tertentu, baik fisik maupun mental .

Sedangkan Werren menyatakan bahwa kemampuan adalah suatu

kondisi atau set dari ciri-ciri yang memberi petunjuk tentang

kemampuan be lajar ( Syukur, 1989: 14 ) .

Sejalan dengan itu, Sr.S. Slinke I menyatakan bahwa in-
telegensi dalam arti sempit adalah kemampuan untuk mencapai

prestasi di sekolah. Intelegensi dalam arti sempit dapat juga

disebut kemanpuan intelektual atau" kemampuan akademik,'

(Winkel, 1982:24). Pendapat lain menyatakan bahwa intelegen-

si adalah kemampuan seseorang untuk mcnycsuaikan diri terha-

dap suatu kondisi baru yang dihadapai dalam aktivitas kehidu-

pan dalam upaya mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu
(Soeganda,1981:148). Selanjutnya Hartiti berpendapat bahwa

kemampuan atau inteligensi adalah kapasitas dasar yang dimi-

liki seseorang untuk menyelesaikan suatu problema kehidupan

yang dihadapinya ( 197 2:32) .

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka kemampuan

awal dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menye-

suaikan diri terhadap suatu masalah atau problema kehidupan

yanS yang d i hadap i dalam aktivitasnya sehari-hari. De ngan

kata lain, bahwa kemampuan merupakan kapasitas siap untuk
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memikirkan atau memecahkan suatu pcrsoalan, atau menyelesai-

kan suatu perkerjaan, baik secara fisik dan mental. Hal ini

mengisyaratkan, t inggi-rendatrnya kemampuan dasnr yang dimi-

liki individu dapat berpengaruh terhedap baik buruknya hasil

yang dicapai oleh individu tersebut dalam kegiatanyB.

\YaIter Dic (Syukur,1986:26) menyataksn bahwa kemampuan

dasar (entry behavior) adalah spesifikasi keterampi lan

(ski I I ) yang harus didemonstrasikan oleh peserta didik untuk

mem&suki suatu sktivitas pengajaran. Pendapat Dic ini lebih

menitik beratkan pada aspek psikomotor. Namun demikian' dalam

proses belajar mengajar aspek pen8etahuan tidak bisa diabai-

kan begitu saja, meskipun bidang pengajarannya adalah ketqr-

ampilan. Pengertian kemampuan awal disini bisa dirumuskan

sebagai seperangkat pengetahuan dan keterompilan yanS dimi-

liki oleh peserta didik dan dapat diperSunakan sebagai modal

untuk mengikut i pengajaran selaniutnye.

Keberhasi lan pencapaian tuiuan suatu Program Pendidikan

t i<lak hanya tlitentukan oleh perangkat keras (hard ware)

mnupun peranBknt lunak (soft ware), akan tctapi ada faktor-

faktor lain yang ikut menentukan keberhasi lan pencapaian

tujuan tersebut. Fnktor itu adalah kon<tisi siswa itu sendiri.'

rlan I ingkungannya, baik I ingkungan sekolah maupun I ingkungan

tempat tinggaI (HamaIik, l983: 112).

Untuk mencapai prestasi betajar yang baik terlebih

dahulu perlu rliketahui kemampuan awal yang dimiliki peserta

didik memasuki suatu Program pengajaran tertentu. Kemampuan

awal diperlukan untuk mengetahui kemampuan pengetahuan,

keterampi lan dan sikap yang dimi I iki oleh peserta didik sebc-
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lum menempuh Program tertentu. Mengetahui kemampuan awal dari
peserta didik merupakan informasi yang berharga bagi dosen

baik bag i kepent ingan pene t apan teknik, metode, strategi
belajar-mengajar yang tepat maupun bagi kepentingan ramalan

(prediksi) keberhasilan siswa dalam menempuh suatu program.

Dengan demikian informasi tersebut dapat di jadikan

sebaSai dasar untuk menginduvidual isasikan pengajaran atau

mengorganisasikan peserta didik yang kemampuannya setaraf
pada hasil belajar berikutnya. Hal ini sejalan dengan penda-

pat Asumbel, yang menyatakan kemampuan awal merupakan suatu

prasyarat untuk terjadinya belajar yang berarti
(Sugiono,1990:35). Pendap&t Asumbel ini mengisyaratkan adanya

hubungan yang berarti antara kemampuan awal dengan prestasi

belajar.

Kegiatan Apresiasi

Apresiasi berasal dari kata "appreciatie" (bahasa BeIan-

da), "appreciation" (bahasa Inggeris), yang berarti penghar-

gaan, "to appreciatie" berarti menghargai, "apprehencion"

( bahasa Ingger i s ) berart i pengertian, penghaya t an . Jad i

secara leksikal apresiasi berarti pengertian,penghaystan,

penghargaan. Dalam arti Iuas mengapresiasi berarti mengerti

serta menyadari sepenuhnya, sehingga mampu menilai semesti-

nya. Sedangkan hubungannya dengan seni berarti mengerti dan

menyadari sepenuhnya seluk-beluk sesuatu hasi I seni serta

menjadi sensitif t erhadap seg i -seg i estet iknya, sehingga

mampu menikmati dan menilai karya itu dengan semestinya

(Soedarsono, 1988:66). Namun demikian untuk meni lai sesuatu



hasil karya seni menurut semestinya bagi orang awnm terlalu

bcrnt. Karcna mcrcka tidak mempelajari scni ysng sesungguhnya

scpcrt i scscorang scniman,schinSgn untuk mcrckn cukup sarnpni

padB tingkat sensitivitas dan pengertian itu mampu menShan-

tarkan untuk mcnikmati karya seni yang dilihatnyB.

Dari sisi lain diungkapkan bahwa mengapresiasi berarti

ikut serta merasakan apa yang dialami oleh seniman. Dan

mengapresiasi berarti menciptakan kembali melalui daya ima-

j inas i (Soedarsono, 1983:67 ) .

Berdasarkan pengertian di atas meng&presiasi bukanlah

sekedar mengert i obyek nyata yang di I ihat, me lainkan harus

mampu mcmahami sampai pada aspek yang dalam, yaitu menikmati,

memahami, menafsirkan dan menilai buruk baiknya suatu karya

seni. Dalam hal ini apresiasi merupakan prilaku kreatif untuk

memupuk kepekaan emosional maupun intelcktual.

Seni sebagai alat komunikasi mampu rnenyampaikan pesan

melalui mcdium gcrak. Dolam berkomunikasi dikcnal dua pihak,

yaitu pihak Penyampai dan pihak penerima pesan. Agar cipta

karl'a scni itu sampai pada pihak pencrima atau apresiator'

maka penikmatan karya scni itu memerlukan proses. Adapun

tahapan proses pcnikmatan karya sen i itu ada I ah melalui-.

pendekatan, penikmatan, pcmahaman, dan penafsiran serta

peni laian atau penghargaan tentnng seni itu (Yuwono , 1978:2).

Oleh karena itu apresisasi merupakan aktivitas mental yang

mencakup pcnghayatan, penikmatan, serta pengaguman.

Penghargaan atau peni laian yang d i I akukan seorang

penikmat bisa lcbih bersifat subjektif, se<langkan y&ng dila-

kukan kritikus atau pengamat scni lebih bersifBt objektif'



Namun demikian baik kritikus maupun pengamat seni adalah

ornng-orang yang memeliki penge t ahuan lebih kaya tentang

seni, sehingga mereka punya kemampuan menalarkan seni secara

keilmuan. Seseorang yang mempunyai pengertian yang memadai

tentsng seni, pasti dapat mengargai, menikmati dan mengagumi

seni, Dalam hal ini terdapat kesanggupan untuk mengenal dan

memnhami ni lai yang terkandung dalamnya. Aristoteles seorang

filsuf besar Yunani menyatakan bahwa penikmat yang paling

luhur adalah penikmatan intelektual (Soedarsono dalam, Dep-

dikbud 1986:6). Itu menSandung makna bahwa penikmatan karya

seni tidak cukup hanya dengan mel ihat karya seni semata,

tetapi ada upaya yang lebih Iuas, misalnya melalui t in jau.an

tentang latar belakang dari berbagai aspek karya itu sendiri,
Tujuan kegiatan apresiasi tari adalah agar apresiator

memiliki kemampuan menikmeti, menghargai, menilai berbagai

ben tuk karya tari dengan baik. Dengan demikian kadar atau

t ingkat apresiasi seseorang terhadap sebuah karya seni sanSat

ditentukan oleh kedalaman penikmatan, penghargaan, dan peni-

laiannya terhadap karya seni yang dimaksud. Dalam hubungan

inilah seseorang yang akan menjadi penata tari atau koreo-

grafer senantiasa dituntut kesadaranya melatih diri mengapre-

siasi berbaga i karya seni. Hal ini senada dengan Garha

(1983:69) yanS menyatakan bahwa apresiasi merupakan sumber

inspirasi penciptaan sebuah karya seni.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

kegiatan apresiasi dapat menumbuhkan kepekaan, memahami dan

menafsirkan suatu obyek serta memperkaya pengalaman yang

sangat membantu untuk berkarya dan mempunyai andil yang cukup
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berarti cla I am rangka

kepada aud icns.

2. t Pendckattn Apres ias i
Kegiatan apres i as i

tan, antara lain sebagai

a) Pcndckatan Apl ikat i f

ntcngomunikasikan has i I karya tersebut

dapat dilakukan dengan tiga pendeka

berikut.

Pendekatan aplikatif yaitu apresiasi seni dapat tumbuh

dengan me lakukan penciptaan-penciptaan seni secara sendiri.
Dengan melakukan sendiri macam-macam kegiatan seni terscbut

maka si apresiator akan memperoleh pengalaman dan mengcnal i
secara mcndalam apa dan bagaimana ciptaan karya seni yang

dibuat tcrsebut, misalnya membuat patung, membuat garapan

tari dan sebaga i nya.

b) Pendekatan Ilistoris

Pcndekatan kesejarahan yaitu apresinsi seni ditempuh

melalui pcngenalan sejarah seni, mengkaj i latar belakang seni

itu. itlenganal isis cipta demi ciptaan dan peristiwa- peristiwa
yang terjadi sebelumnya, misalnya kenapa motif batik pekalon-

gan lebih ranrai dari motif batik Yogyakarta, kenapa candi-,.,"

candi i tu harus di lestarikan. DenS,an dernikian siapresiator
akan dapat memaharni nilai yang terkandung di dalam karya

seni.

c) Pendckal.an Problcmatik

Pendekatan problematik bermaksud untuk dcngan menyo-

masa I ah-m:rsa I ah dan I iku-l iku seni. Ini bertujusn untukroti
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dapat menikmati karya tersebut dari dimensi problematik yang

terkandung di dalam karya seni, Misalnya kenapa manusia

rncnciptakan scoi, apu hubungan antaro scni dcngan kcindahan,

atara seni dan ekspresi, seni dan alam dan sebagainya. Dengan

mengkaji masalah-masalah yang terkandung dalam karya seni

tersebut akan membuka tabir yang menyelubungi scni itu
( Soedarsono, 1988 z7l-721 .

Aktivitas-aktivitas yang bers i fat apresiat i f akan

menyumbangkan sejumlEh pengalaman estetis, serta pengalaman-

pengalaman yang dapat memberikan kepuasan batin, baik dari

hasil yang dilihat maupun yang didengar. Aktivitas apresia-

tif yang dimaksud dapat berupa menonton' membaca apresiatif'

diskusi tent an8 karya seni, mene I aah dan mengkritik suatu

has i I karya.

2.2 Fungsi Apresiasi Seni Tari

Kegiatan apresiasi seni tari dapat berfungsi sebagai

berikut:

a) Pengena I an

Dengan melihat aspek-aspek yang dikaitkan dengan karya

seni tari mahasiswa akan terbiasa dan mudah menghayst i bentuk

seni lainnya yang sejenis. Keseringan melihat akan menimbul-

kan rlaya kreativitas mahas i swa. Hal ini mempe rmudah

dalam memahami suatu bentuk penilaian karya seni.

b) Pen i kmatan

Melalui apresiasi seni tari rlapat mclatih diri untuk
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menikmati sesuatu yang dilihat, dapa t men imbu I kan rasa

senang,ticlak scnang'puas atau kecewa. Pada talrap arval penik-

matan ini masih bers i fat subiekt if dar i setiap individu,

tetapi lama kclamaan kegiatan apresiasi scni tari akan menuju

pen i kmat an yang scbenarnYa.

c) Pcn i laian

Untuk mcnanggapi suatu karya seni tari diperlukan penga-

laman dan aktivitas seseorang.dalam seni tari. Dengan penga-

laman rlalam seni tari seseorang mampu menSolah dan menganal i-

sis serta mcmberikan penilaian sebuah karya seni. Tanggapan-

tanggBpan itu dapat bersifat pribudi, karcna karya seni itu

pun sesungguhnya bersifat individual dari seorang pencipta-

n)'a. lyalaupurt nilai yang terkandung dalam karya seni itu

bers i fat un iversa I

2.3 Tingkat-t ingkat APres i as i

a) Pen i kma t

Tingkat penikmat mucul dalam bentuk kegiatan mel ihat

pertunjukan tari yang ada di I ingkungannya. Mengamat i atau

membaca media masa yang menyaj ikan informasi tari. Umumnya

kegiatan ini berlangsung tanpa memberi rcaksi yang berarti,

karena rcsponsnya bclum didasari suatu pcmikiran yang argu-

mentatif. lrlisalnya, memnonton tari hanya sekedar melepos

lelah atau memca.r i hiburan belaka. Kegiatan ini terjadi

lcbih-kurang disebabkan mengisi waktu kosong. Dengan demikian

kegiatan ini dapat diart ikan bahwa kadar apresiasi dalam

kegiatan ini masih mendasar.Apabila kegiatan menonton tari

rliserta keinginan untuk mendapat pengalamon dan bermaksud

０
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ingin mengenal dan mengahayat i lebih dalam u ngkapan-ungkapan

estesis dan kultural yang terkadung di dalamnya, barulah

kegiatan t ersebu t dapat

b) Pencinta

Tingkat pencinta muncul dalam kegiatan menberi komentar

singkat dengan beralasan, mengapa mengatakan sebuah pegelaran

tari menarik atau tidak, membandingkan tari yang satu dengan

yang lainnya, bahkan memberikan peni laian, mengomentari dan

pada akhirnya mengarah pada tahap penciptaan atau kreatif.

Kecual i itu, secara serius ada keinginan tampi I dalarn kegia-

tan tari parla I ingkungannya.

c) Kreat i f

Tingkat kreatif muncul dalam kegiatan melibatkan diri
pada kegiatan-kegiatan kesenian yang terkoordinir, misalnya

dalam sanggar-sanggar kesenian, mengikuti lomba atau festival

untuk berbagai peristiwa (event) kesenian. Dalam hal ini

apresiat ior (mahasiswa) sudah terl ibat langsung dalam kegia-

tan seni tari, bahkan mulai me lakukan kegiatan mencipta tari
(koreografi ) .Berdasarkan tujuan, fungsi dan t ingkat apresiasi

seni tari, dapat disimpulken bahwa apresiasi seni tari meru-

pakan suatu usaha untuk menanbah pengalaman seseorang akan

seni, yang lebih lanjut dalam mencipta, Pengalaman berarti

pula memperbanyak perbendaharaan teknik kemahiran untuk

berkarya ( Soenar t a, 1985:17).
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2.4 PcngB I aman Estetis

I'lenu ru t Socnarta

digolongkan kc dalam

estet is Pasif dan (b)

(1985:6) bahwa pcngalaman estetis dapat

dua bagian , nntora (o) Pcnga Iatnan

penga I aman estet is {tktif .

a) Pengalam Estetis Pasif

Pengalaman estetis pasif berarti segala bentuk pengala-

man yang diperoleh seseorang melalui pengamatan indera

terhadap berbagai kegistan seni baik berupa melihat' menga-

mati, mendcngar. DaIam ini seseorang hanya bertindak sebagai

penerima saia. Hal ini dapat dilakukan dengan banyak melihet

atau mendcngarknn suatu' objek' IIaI ini berart i orang yang

hanya memiliki pengalaman estetis pasif belum dapat melakukan

suatu akt ivi tas mencipta sesuatu karya'

b) Pengalaman Estetis Aktif

Pengalaman estetis aktif yaitu pengalaman yang dimiliki

scseorang karcna mcnunjukkan krcativitas mengahasi lkan suatu

karya, baik <talam bentuk mencoba maupun melakukan suatu

produksikaryasenitari.Misalnya'sescorangberupayame-

ngangkat suatu mot if gerak alamiah menjadi sebuah gerak''

estetis. Dengan demikian pengalaman estetis seseorang memi-

liki kecenderungan untuk mengahasilkan suatu karya seni'Dalam

hal ini termasuk juSa kreativitas yang menyangkut kegiatan

member ikan suatu evaluasi atau kritik terhadap sebuah ciPtaan

orang lain berdasarkan pandangan atau visi individual ysng

bersangkutan.
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3. Koreograf i

Ist i lah koreografi sudah mulai populer di Eropah pada

z&man Loius XIv, yaitu dengan terbitnya buku yang berjudul

Choreogafhie,Ou L'art de decrire La Dance yang terbit pada

tahun 1700-an karya seorang ahli tari yang bernama Raol A Ger

Feuillet. Di Indonesia istilah tersebut merupakan istilah
yang baru dikenal sekitar tahun 1950 ketika Republ ik Indone-

sia mulai giat mengirimkan misi kesenian ke luar negeri

(Soedarsono, 1972:19).

Koreografi berasal dari bahasa Yunani chorea yang

berartitari massal atau tari koor , dan grafhia yang berarti
catatan atau penul isan. Secara harfiah koreografi berarti

catatan tentang tari.Akan tetapi sebenarnya berart i juga

perencanaan laku, baik ditulis maupun tidak ( Sal Murgianto,

1983: 12) .Akan tetBpi tak dapat di lupakan bahwa koreografi i tu

mengandung konsep pengaturan bahasa tari (gerak) menjadi

suatu bentuk ,

Menurut Martin dalam Suharto (1985:7) bahwa pengertian

yang dikandung oleh konsepsi bentuk (form) adalah suatu hasil

pernyataan atau perwujudan dari berbagai elemen yang dipero-

leh secara kolektif, baik melalui vitalitas estetis' maupun

penghayatan estetis, sehingga melahirkan suatu kesatupaduan

antara elemen-elemen menjadi sesuatu yang berarti.

Dalam dunia tari, ternyata koreografi mengandung suatu

pengertian yang cukup luas. Sejak istilah tersebut digunakan

hingga perkembangannya saat ini, tampaknya dikadung konsepsi

yang beragam. Pada satu sisi, istilah koreografi mengandung

pengertian untuk menyatakan karya tari sebagai hasil cipta

'a
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karya tari. Di pihak Iain, berarti teori yang mengadung

konsep tentang p e t u n j u k - p e t u n j u k prakt i s dalam penyusunon

gerak atau suatu komposisi dalam arti yang lebih luas'

Lois Ellfet dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Sal

l,lurgianto (1983:10) yang berjudul Pedoman Dasar Penata Tari

diungkapkan bahwa koreografi berarti suatu t indakan memilih

atau menemukan ide, gerak, serta memprosesnya menjadi suatu

rangkaian gerak yang terpoln. Proses penSolahan ide melalui

ungkapan gerak yang pada skhirnya berwujud suatu jalinan

gerak yang berarti secara estetis' hal inilah yang disebut

sebaga i koreograf i ' Dengan denrikian, koreograf i t ersebut

mengandung aspek proses yang mengacu pada tahapan-tahapan

yang di lalui dalam menats Serak hingga sebuah ide dapat

dihadirkan dalam suatu pertunjukan (lrlurgianto dalam Depdik-

bud , 1986:19).

Di sisi lain, koreografi memiliki pcngertian yang sama

atau bersamaan dengan istilah komposisi tari (dance composi-

tion). Dalam hal ini koreografi mcngandung konsepsi tentang

gerak, ritme, Ealar pola lantai, busana, lighting dan tata

rias (soedarsono, 1988:25). Akan tetBpi, meskipun pengertian

tersebut dianggap memiliki pengertiaan yang same, koreografi.''

dan komposisi tari nremi I iki pengertian yang berbeda' Perbe-

daan tersebut terletak pada penekanan produk' Jika komposisi

menekankan aspek proses pen&taan gerak sebagai satuan gerak

tari, koreografi menekankan produk gerak sebagai sebuah tari

yang siap <lihadirkan dalam suatu pertunjukan tari'

Sebuah tari pada arvalnya tcrcipta melalui tahapan pen-

carian ide, penjajagan sumber gerak, selonjutnya diproses

22



d e ngan teknik pengo I ahan gerak sesuai dengan konsep
gsrapan.Scbuah gerak dapet bersumber dari gerak keseharian

dan dapat juga merupakan pcngcmbangan bcberopa motif gerak

murni. Gerak keseharian berarti gerak yang rliangkat dengan

pendekatan imitat i f, sedangkan gerak murni <liperoleh melalui

suatu pengayaan imaginatif yang tidak mengacu pada suatu

objek gerak alamiah.

Setelah seorang koreogra fe r menemukan ge rak dengan

pendekatan yang telah di lakukan, selanjutnya dituntut untuk

mengembangkan atau menstilirisasikan gerak tersebut menjadi

suatu gerak yang estetis. Gerak-gerak yang dikembangkan

secara estetis selanjutnya dirangkai atau ditsta menjadi

suatu komposisi gerak yang terpola, yang pada akhirnya dapat

dilihat sebagai suatu karya seni tari yang utuh.

Sebuah hasil koreografi yang baik, s eku r ang-ku rangnya

dapat mengungkapkan atau mengkomunikasikan suatu gagasan at&u

ide pada penonton atau khalayak.Dalam hal ini, seorang penon-

ton diharapkan dapat menemukan suatu kesan (image) sesuai

dengan ide yang diangkat oleh penata tari. Akan tetapi,
bilanana seorang penonton tidak memiliki latar belakang

pengalaman seni yang relatif baik, tentu saja sukar baginya

untuk menemukan makna pesan sebagaimana di inginkan oleh
pena t anya. Dengan kata lain, seorang penonton dituntut untuk

memi I iki kemampuan memahami , menghayat i suatu saj ian tari,
sehingga ia dapat me lakukan monolog dan dialog menurut kon-

sepsi penataan sebuah tari sebagai suatu karya seni



Proses koreogra f i

Proses koreografi merupaksn tahapan-tnhanpan yang dile-
lui seorang koreografer dalem mcnat& sebuah karya tari.
Jacqueline Smith dalam ( Suharto, 19g5:20-70) mengemukakan

bahrva tahapan-tahapan atau proses koreografi tersebut di lalui
melalui tahapan atau konstruksi dengan metode konstruksi I

sampai dengan konstruksi V.Setiap tahapan konstruksi memberi-

kan penekanan-penekanan tertentu dalam proses pengolahan

gerak.

I'letode konstruksi I merupakan ussha penjelajahan dalam

mencari kernungkinan-kemungkinan sumber gerak. Untuk mempero-

leh kemungkinan perwujudan gerak dapat di lakukan dengan

pendekatan stimuli atau rangssng. Stimuli-stimuli yang me-

mungkinkan lahirnya gerak adalah berupa rangsangan auditif,
visual, rabaan, kincstetik dan gagasan. Se lanjutnyo pada

t ahap ini d i I akukan usaha pene t ap&n t ipe-t ipe gerak yang

diinginkan. Interaksi antara pemanfaatan stimuli gerak dengan

tipe gerak yang diinginkan akan rnelahirkan sustu nlotif gerak.

l'{etodc konstruksi II merupakan usaha untuk merangkai

suatu nrotif dengan motif gerak lain menjadi suatu kesatuan

gerak yang sedcrhana. Biasanya, rangkaian motif gerak yang.

telah berwujud menjadi suatu kesatuan gerak akan terbentuk

menjadi sebuah frase gerak. Pada tahap ini proses pengolahan

gerak di tekankan pada interaksi suatu motif Serak dengan

motif I a i nnya.

I'letode konstruksi III merupakan langkah pengembsngan

rnotif-motif gerak dengan mencari kemungkinan-kemungkinan

variasi gerak dengan mempert imbangkan aspek ruang dan waktu.
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Dalam hal ini faktor pert imbangan ruang gerak bukan hanya

menyangkut ruang gerak yang dilakukan oleh seseorang, akan

tetapi juga menyangkut ruang gerak dalam kelompok penari.
Metode konstruksi IV merupakan langkah pengorganisasian

frase-frase gerak menjadi kalimat-kalimat gerak. pada tahap

ini pengorganisasian gerak rliharapkan telah diintegrasikan
dengan unsur tempo dan ritme, sehingga terbentuk suatu dina-
mika gerak.

Me t ode kons t ruks i V merupakan I angkah puncak dari
keseluruhan proses tahap I hingga tahap IV. pengorganisasian

gerak dengan mehpe r t i rnbangkan kemungkinan pemanfaatan elemen-

elemen gerak tari seperti: ruang, wektu dan tenaga, hingga

melahirkan suatu rangkaian gerak yang harmonis.

Meskipun dari proses konstruksi I hingga V di atas

telah dihasilkan suatu rangkaian gerak gerak tar i, akan

tetapi proses koreografi belum berakhir. Langkah selanjutnya
yang harus dipikirkan adalah bagaimana menyajikan karya teri
tersebut,

Suatu penyaj ian tari mengandung dimensi teaterrikal,
musikal dan faktor penunjang penyajian lainnya. Dengan demi-

kian, jika sebuah tari akan disajikan di atas pentas, tari
tersebut hendaknyalah dilengkapi dengan musik pengiring,

kostum, tatarias, lighting dan dekorasi. Kehadiran unsur-

unsur tersebut di atas dalam suatu penyajian tari hendaklah

saling mendukung hingga terbentuk suatu kesatuan yang utuh.

Karena faktor utama yang menjadi pert imbangan dalam mengaha-

dirkan unsur-unsur tersebut adalah bermaksud untuk memperta-

jam atau memperjelas suatu gagasan yang ingin disampaikan
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oleh penata tari atau koreografer.

Tcr(l apat t okoh lain yang mengcmukakan pendapatnya

tentang proscs scbuah koreograf i . Mcnurut Sa I Murgionto, (

Depdikbud, 1986:94) proses koreografi sekurang-kurangnya ada

riga tahap, yakni: (a) pendahuluan, (b) garapan bentuk' d&n

(c) garapan isi.

Garapan pendahuluan merupakan langkah awal, yang inti

kegiatannya adalah membahas pengert ian-pcngert ian dasar ten

tang ide yang akan diangkatr EaXa improvisasi dan eksplorasi,

sumber gerak. Ide yang akan digarap dalam sebuah tari dspat

merupakan perrvujudan khayalan atau imaginasi, atau dapat pula

merupakan imitasi dari suatu perilaku alamiah atau natural.

Selanjutnya, pada tahap ini dibahas pendekatan-pcndekatan apa

yang dapnt dijadikon untuk mensimbolisasikan idc tcrscbut kc

dalam gerak. Dan pada akhirnya, perlu juga ditentukan arah

atau keccndcrungan dalam mengupayokan atau mengimproviasikan

gerak scbagai pcrrvujudan idc yang dimaksutl .

Garapnn bentuk merupakan aktivitas penats€tn dan Pengatu-

ran bentuk ger:rk-gerak alamiah menjadi gcrak ri tmis. Ili lamana

seorang penata tari telah menemukan sumber-sumber gerak dan

menemukan gerak-gerak baku, selanjutnya harus di lakukan usaha.'

untuk nremolakan gerak menjadi gerak-gerak yang ritmis. Dalam

hal ini seorang koreografer perlu memberikan perhatian bahwa

garapan bentuk bukanlah semata-mata merangkai gerak alamiah

menjatli suntu rangkaian gerak yang beruntai, melainkan rung-

kaaian tersebut hendaknya menggunakan disain-disain gerakt

ruang, dinamika, dramatik dan iringan tari -

Garapan isi adalah tahap yang dilakukan untuk menSolah



gerak-gerak yang telah didisain menjadi gcrak yang berkual i_

tas dan bermakna. Kualitas dan makna gerak ini pada dasarnya

dapat dilihat dari sejauh mana gerak terscbut dapat meng,ung-

kapkan ide garapan, Dcngan kata lain, kualitas sebuah gerak

bukanlah ditentukan oleh aspek keindahan gcrak senata , akan

tetagi ditentukan sejauh mana gerak tersebut dapat mengacu

pada referennya.

Menurut Soedarsono, dalam (Utami, 1991 :27) bahwa untuk

menggarap sebuah tari diperlukan suatu proses atau tahapan.

Tahapan tersebut terdiri dari lima tahapan, antara lain: (a)

kerja studio, (b) latihan, (c) teknik, (d) uji pementasan ,

dan (e) pertunjukan.

Pada tahap kerja studio penata tari berusaha melakukan

kegiatan eksplorasi, improvisasi, sehinggga terpilih gerak-

gerak yang dianggap sesuai dengan ide garapan. Selanjutnya,

gerak tersebut ditata atau disusun menjadi sebuah karlia tari.

Sedangkan pada tahapan latihan, rangkaian gerak yang telah

di tata atau clisusun dalam bentuk karya tari d i padu d e ngan

musik pengiring. Pada tahap ini, diupayakan latihan-latihan

percobaaan dengan mencari alternatif pcmanfaatan Pola lantai.

Pada tahapan teknik, di samping melakukan hal-hal seperti

diungkapakan pada tahap sebelumnya, tahap ini di lengkapi

clengan penataan cahaya atau lampu. Tahapan uji-coba merupakan

suatu pertunjukan simulasi dari keadaan pertunjukan yang

sesungguhnya. Dalam tahapan ini, para penari sudah dituntut

untuk menggunakan kostum, rias serta dekoras i panggung

sesuai dengan konsep ide garapan tari. Tahapan pertujukan

merupakan puncak atau klimaks rlari keseluruhan proses koreo-
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grafi. Pada tahap ini, para penari dituntut untuk tampil atau

bergc rak clengan scsungguhnya. Ksrcna t ohapan pertun jukan

adalah satu-satunya momentum yang dapat membukt ikan sejauh

mana hasil koreografi tersebut dilakukan.

Berdasarkan pendapat dari kctiga tokoh di atas' dapat

disimpulkan bahwa proses korcografi harus mclalui tahaPan-

tahapan tertentu. Di samping itu, soerang koreografer ditun-

tut untuk berkreat ivi tas, baik dalam tahapan menemukan ide

maupun pengolahan atau penataan gerak. Tampaknya, proses atau

tahapan itu sendiri bukanlah suatu langkah yang harus diikuti

secara beratahap menurut pola tahapan tertentu, akan tetapi

dimungkinkan untuk melakukan Iangkah-langkah lain sesuai

dengan keinginan seorang koreografer. Dalam hal ini, kreati-

vitas tersebut d&pat menghasi lkan suatu ungkapan gerak scsuai

dengan ide garapan yang telah ditetapkan.

Suntu hal yang tak dapat dilupakan bahwa keberhasi lan

seorang koreografer dalam menciptB tari bukan hanya didukung

oleh suatu karya tari yang tercipta dengan btik, akan tetBpi

juga sangat ditentukan oleh penari-penari yang membawakan

tari tersebut. Karena muatan-muatsn simbol is yang ditampi Ikan

olch penari memaluli gcrak itulah yang menjadi bahasa gerak'-.

dan pada akhirnya menjadi medium bagi penonton untuk memahami

pesan yang disampaikan dalem karya tari tersebut.

5. Prestasi Belajar Koroegrafi

Prestasi belajar adalah tingkst pengetahuan dan kete

rampi lan sebaga i hasil proses belajnr mengaj ar ' Sejalan

rlengan penel itian ini yang dimaksud dengan prestasi belajar
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adalah hasil yang diperoleh mahasiswa setelah melakukan

kegiatan belajar. Sardiman A.M. (1987:21) menyatakan bahwa

setiap saat dalam keh i dupan terjadi suatu proses belajar-

mengajar, baik disadari maupun tidak disadari. Dari proses-

belajar mengajar ini akan didapatkan suatu hasil yang pada

umumnya disebut hasil be lajar.

Agar diperoleh hasil belajar yang optimal, maka proses

belajar-mengajar harus dilakukan dengan sadar dan terorgani-

saasi dengan baik. Dalam hal ini proses belajar mengajar

merupakan interaksi antara guru dengan mahasiswa yang dilaku-

kan dengan sadar dan sengaja.

Adapun tujuan dari proses belajar mcngajar adalah untuk

mendapatkan perubahan tingkah laku pada diri anak didik.
Untuk mengetahui keberhasi lan peserta didik dalam proses

belajar-mengajar maka seorang guru sudah sewajarnyalah untuk

memberi peni laian sebagaimana prestasi yang dicapai oleh

peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasmiran Wuryo

menyatakan bahwa peni laian sangat penting di lakukan oleh

seorang guru untuk mengetahui dengan pasti tingkat kemampuan

dan keterampi lan yang dicapai oleh anak didik (Garha 
'

1980:37 ) .

Karena pres t as i belajar ada I ah suatu bukt i usaha

yang rlicapai dari hasil pengukuran kecakapan nyata yang dapat

tliukur secara langsung dengan tes dan dapat dihitung hasil-

nya (berbentuk skor), maka hasil tes tersebut dapat memberi

informasi tentang kemampuan yang telah dicapai oleh peserta

didik.

Berangkat dar i Pengert ian Prestasi
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maka akan terbentuk penguraian kemampuan seseorang untuk

meneta dan memadukan unsur-unsur yang terkandung dalam koreo-

grafi, sepert i gerak, pola lantai, musik, kostum, lampu,

clekorasi, tata rias, sehingga tersusun dalam sstu keharmoni-

san.

Prestasi belajar dapat dilihat dari kemampuan kognitif,

afektif, <lan psikomotorik. Dalam penelitian ini untuk presta-

si belajar koroeSrafi lebih ditekankan pada kemampuan psiko-

motorik (keterampilan).

B. Kerangka Berpikir

1. Kemampuan Awal dan Prest8si Belajar Koreografi

Kemampu an ada t ah suat u sikap untuk me I akukan suatu

t indakan tcrtentu. Kemampuan awal merupokan kemampuan yang

dimi I iki individu sebelum me lekukan tindakan tcrtentu' Kemam-

puan awal ini juga merupakan seperongkat pengctahuen dan

ketcrampi lan yang climiliki dan merupakan sustu ke s i apan

untuk rncngikut i proses bclajnr selanjutnya (pclajaran yang

baru )

Kcnlampuan awal yang dimaksud dalam penelitian ini

atlalah kemampuan terharlap penguasaan wirama,wiraga' dBn'

rvirasa yang merupakan landasan bagi seorang penari atau bagi

seorang koreografer untuk mencipta tari (koreografi) 'Karena

koreograf i me rupakan hasil tatasn atau rangka i an dari

gerak' temPo (musik) serta dituniang oleh unsur-unsur lain'

sepert i pola lantai rdisain ruang, kostum, lampu, yang saling

terkait antera satu dengan yang lainnya'

ItemahamidanmenghayatikonsePsiirama'wiraSadan
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wirasa merupakan hal yang sangat ensensial bagi seorang

penar i , lebih-lebih bagi penat a tari atau koreografer.

Esensialnya pemahaman dan penghayatan tersebut bukan saja

disebabkan pent ingnya membedakan unsur-unsur tersebut. Akan

tetapi terutama karena tanpa pemahamanan dan penghayatan

unsur tersebut tidak akan mungkin lahir suatu wujud gerak

yang dapat dikategorisasikan ke dalam gerak ritmis-estetis.

Di pihak lain sudah barang tentu karena unsur-unsur tersebut-

lah yang merupakan unsur-unsur pokok tari. Dengan kata lain,

hal demikian harus tumbuh dan berkembang secara internal

dalam setiap individu.

Kemampuan awa I sebagai kemampuan dasar merujuk pada

pengert ian kemampuan memahami dan menghayat i unsur-unsur

irama, wiraga dan wirasa seperti dimaksudkan di atas. Dalam

hal ini, menari sebagai suatu performansi yang menuntut

kemahiran bergerak, bukanlah hal yang terlalu dituntut dalam

tes kemampuan awal, akan tetapi lebih ditonjolkan pada

kemahiran penguasaan irama' wiraga dan wirasa -- sebagai

unsur esensial dalam tari, Dan penguasaan terhadap unsur

tersebut diharapkan menjadi prasyarat untuk dapat mengikuti

materi-materi perkuliahan lebih lanjut, baik melalui proses

mengikuti mata kuliah yang terkait seperti gerak dasar tari,

konposisi, ptaktek tari yang merupakan rangkaian menuju mata

kul iah koreografi .

Secara aksiomat ik, j ika seorang d iharapkan menjadi

penari, maka hal yang tidak-boleh-tidak adalah bahwa yang

bersangkutan harus terlebih dahulu menguasai unsur esensial

tari itu sendiri. Bilamana seseorang akan melanjutkan peninS-
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katan kernahi rannya lebih lanjut, dapat dipastikan bahwa yang

bersangkutan akan mengalami kesul itan untuk mengembangkan

<tiri bi lama yang bersangkutan bclum rnenguossi unsur-unsur

dasar seperti diungkapkan di atas. Sebal iknya dapat diungkap-

kan bahrva kemamhiran seseorang dalam menguasai unsur-unsur

dasar tcrsebut akan menjadi dasar yang sangat bcrarti baginya

untuk mengembangkan diri ke arah kemampuan lsniut dalam

mena r i .

Kemsmpuan lanjut akan dapat diperoleh mahasiswa pada

saat mahasiswa menempuh perkul iahan-perkul iahan mulai dari

mata kuliah yang bcrtujuan memberikan pengetahuan dasar tari

hingga memberikan kemampuan untuk menata tari. Mata kutiah

yang secara menclasar memberikan wawasan nengenai tari terha-

clap mahas iswa scbclum menempuh perkuliahan Koreogrofi adalah

sepert i Pengantar Pengetahuan Tari, Getak Dasar Tari, Prak-

tek Tari, r(ontposisi Tari dan nlata kuliah lain yan8, secara

langsung atau t i<lak langsung mengaroh pacla materi perkul iBhan

Koreografi itu scndiri.

2. Kegiatan Aprcsiasi dan Prestasi Belajar Korcografi

Kegiatan apresiasi merupakan aktivitas yang bertujuan

untuk mencapai sejumlah pengalaman estet is ' sepert i menik-

mat i, memahami, menginterpretasikan' menS'omentari, dan meni-

lai suatu karya scni -- tari. Dcngan meningkatnya frekuensi

kegiatan apresiasi akan berpengaruh terhadap tumbuhnya daya

kreat ivi tas yang pada akhirnya dapat tl ikcmbangkan untuk

menunjang proses kegiatan menata atau mencipta karya tari'
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Penga I aman-penga I aman yang diperoleh dar i kegiatan
aprcsiasi dapat menunjang kemampuan sesorang dalam memproses

tcrcit)t.anyn surrl.u krrryn scni tnri. l)cn,iln dcnri!:iurr. brrik

seorang penari maupun seorang koreografer harus mencari

pengalaman-pengalaman estet is mclalui usaha-usaha meningkat-

kan kemampuannya mengapresiasi karya seni dalam arti luas,

karena pengalaman-pengalaman tersebut dapat memperkaya diri
dalam berimajiasi. Dengan kata lain, semakin kaya pengalaman

estetis seseorang, semakin besar kemungkinan yang bersangku-

tan dapat melahirkan karya-karya yang berkadar sen i yang

baik.

Seperti telah dijelaskan di depan, pengalaman yang

diperoleh mel&lui kegiatan apresiasi dapat berbentuk pengala-

man estetis aktif dan pengalan estetis pasif. Pengalaman

estetis pasif adalah pengalaman yang diperoleh dari kegiatan

apresiasi yang kadsr kedalamannya hanya dapat digunakan untuk

melakukan a k t i v i t a s - a k t i v i t a s apres irrt i f sepert i mel ihat,

mendengar, dan membaca, Pengalaman estetis aktif adalah

pcngalaman yang dimiliki seseorang sehingga ia dapat menggu-

nakan kemampuan tcrsebut untuk mengkreasi atau mencipta suatu

karya seni. Hal ini dapat diperoleh atau dimi I iki dengan

banyak berbuat seperti berupaya berkarya.

Baik pengalaman estetis aktif maupun pengalaman estetis

pasif sangat membantu dalam proses terciPtanya suatu karya

seni. Dengan kata lain, penga I aman- penga I aman tersebut dapat

cli jakan modal dalam kegiatan koreografi. Kadar pengalanan

estetis yang baik akan sangat membantu melakukan proses

koreografi mulai tahap menemukan ide garapan, pencarian
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motif, perangkaian motif, pengorgan i sas ian satuan-satusn

bcrart i, memanfaatkan

nrcrrya j iknn tari dalam

gcrak mcnjad i suatu nlur gcrak yang

unsur-unsrrr pcnulljnng dn I nnr pcnynj i an,

pementasan atau pertunjukan.

3. Kemampuan Awal, Kegiatan Apresiasi dan Prcstasi Bclajar

Koreogra f i

Pada bagian sebelumnya telah diungkapkan pengertian

kemampuan awal, kegiatan apres i as i dan prestes i be lajar

koreograf i . Hubungan ket iga faktor t e rsebu t mcnjsdi titik

sentral dalam kerangka berpikir yang digunnkan dalam penel i-

t ian ini. ttubungan ket iga faktor tcrscbut rlopat dirangkum

sebagai bcrikut: (a) jika seseorang memiliki kemampuan awal

yang baik, dan tingkat apresiasi yang baik' akan dapat

diharnpkan yang bcrsangkutan memi I iki prcstssi belajar koreo-

grali yang baik pula, (b) jika seseorang mentiliki kemampuan

arval yang baik, akan tetapi t iclak memiliki dasar sprcsiasi

yang baik, tcrdapat kemungkinan bahwa yang bersangkutan akan

mengalami masalah rlalam memperoleh hasil belajar yang baikt

(c) jika scseorang tidak memiliki kemampuan awal yanS baik'

akan tctspi berupaya nreningkatkan kadar apresiasinya, terda--'

pat kemungkinan bahrva yang bersangkutan dapat memiliki hasil

belajar yang baik, dan (d) jika seseorang tidak memiliki

kemampuan arval yang baik dan tingkat apresiasi yang tidak

baik pula, rasionalnya yang bersangkutan akan memiliki masa-

lah yang sangat berarti untuk memperoleh hasil belajar yang

ba i k.

:ヽ 4



Berdasarkan hubungan ketiga faktor seperti diungkapkan

di atas akan ditelusuri melalui kerangka berpikir yang diter-

apkan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir tersebut adalah

seperti digambarkan pada bagian berikut ini.

I

F->l I

I

I

r--<--v_-.----l
I Prestasi Belajar t

I Koreograf i I

| (Y)

L-^

Kemampuan Awa I

(xr )
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I
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Kegiatan Apresiasi 
I

(xz) 
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Diagram 1: Kerangka BerPikir

Kerangka berpikir di atas mcmberikan gambaran sebagai

berikut: (a) variabel xl yakni kemampuan awal akan dihubung-

kan dengan prestasi belajar koreografi mahasiswa' (b) varia-

bel xz yaitu kegiatan apresiasi akan dihubungkan dengan

prestasi belajar koreografi mahasiswa, dan (c) variabel X1

`5

}

|

|



dan X2 yakni kcmampuan awal dan kegiatan apresiasi mahusiswa

akan dihubungkan dcngan prestasi bclajar mahasiswa. Dcngsn

demikian, kcrangka bcrpikir di &tas mcmpcrI ihatkan kcrangka

penelitian mcngcnai bagaimana hubungan antsra kcmampuan awal

dcngan husi I belajar korcografi, hubungan sntara kcgiotan

aprcsiasi dengan hasi I belajar korcografi, don hubungan

kemampusn awal, kegiatan apresiasi dengan hasil belaio,r atau

prcstasi belajar korcografi nahasiswa.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan dalam bentuk penelitian
deskriptif, yang bertujuan untuk menelusuri gambaran tentang
hubungan antara kenanpuan awal dan kegiatan apresiasi dengan

prestasi belajar koreografi mahasiswa pa<la Jurusan pendidikan

Sendratasik FPBS IKIP Padang. Untuk mencapai tujuan tersebut
pelaksanaannya dilakukan melalui penelitian lapangan, yakni

dengan menggunakan instrmentasi angket, sturli dokumentasi dan

t es. Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengo I ah dan

menganaslisis data ditempuh melalui teknik analisis kuanti_
tatif.

Popu I as i dan Sampel

Popu I as i

Populasi penelitian ini meliputi seluruh mahasiswa Juru_

san Pendidikan Sendratsik Program Studi pendidikan Seni Tari
dengan nomor Buku Pokok (BP) 89. Sesuai dengan objek yang

diteliti yaitu pres t as i belajar koreografi maka popu I as i
penelitian ini meru ju'k pada mahasislva yang sedang menempuh

mata kuliah koreografi seperti yang tercantum pada kurikulum

Pendidikan Sendratasik Program Seni tari yang diguoakan pada

tahun ajaran 1989/1990. Menurut st ruktur program, mata

kuliah tersebut diprogramkan pada semester Januari-Juni 1992

tahun ketiga.

Ｂ
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Dengan demikian jurnlah populasi rnel ibatkan semua

mahas isrva yang terdaftar mengambi I mata kuliah koreografi.

Berdasarkan data daftar peserta mata kul iah jumlah mahasis\ya

yang mengikut i perkul iahan koreografi berjumlah 46 orang.

2. Sanpe I

Mengingat jumlah anggota populasi yang relatif kecil
yakni sebesar 46 orang ,maka semua anggota populasi diarnbi I

sebagai sampcl penel itian. lrleskipun karakteristik populasi

seperti dinyatakan di atas cukup homogen ' namun untuk mempe-

roleh t ingkat akurasi dan val iditas dalam pengambi lan data,

teknik pengnmbi lan sanpe I yang digunakan adalah total sam-

pl ing (Arikunto, 1986:102). Dengan demikian jumlah sampel

sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 46 orang . Dengan

demikian di I ihat dari si fat dan bentuk populasi yang <iisanr-

pling maka jenis penelitian ini merupakan penelititrn populasi

atau scnsus.

C. Var i abc I

Variabel yang akan ditelusuri untuk mencapai tujuan

penelitian ini adalah -sebagai berikut: pertama, variabel.

kemampuan awal (X1) meliputi pelangkat pengetahuan dan keter-

ampilan materi tes irama (tempo), rviraga (gerak) dan wirasa

(eksnresi ) di bidane seni tari.

Variabel kedua adalah kegiatan apresiasi seni (xZ)

meliputi keseluruhan kegiatan apresiasi yang dilakukan maha-

sisrva seperti: memperoleh informasi tari melalui sumber ba

caan' memperoleh informasi melalui pengamatan (menonton) yang
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berhubungan dengan dun ia tar i, kunjungan ke sentra_sentra
penyelenggaraan pentas seni, menulis artikel, mengikuti
keg i at an diskusi/ semi nar atau workshop, melibatkan rjiri
dalam kegiatan pertunjukan tari, mengikuti lomba atau festi-
val tari dan melakukan kegiatan-kegiatan penciptaan tari.

Variabel ketiga adalah prestasi belajar koreografi
(Y). Prestasi belajar koreografi meliputi perangkat kemampuan

mahas iwa melakukan proses koreografi sepertii penemuan ide,
penuangan ide ke dalam bentuk gerak, pengolahan satuan-satuan

gerak menjadi alur gerak hingga menyaj ikan tari dalam pertun-
j ukan .

Baik variabel kemampuan awal maupun kegiatan apresiasi
seni adalah variabel bebas, sedangkan varibel prestasi bela-
jar koreografi berfungsi sebagai variabel terikat. Dengan

demikian keterkaitan variabel tersebut dalam penelitian ini
akan dilihat dari sisi : hubungan antara kemampuan atval (X1)

dengan prestasi belajar koreograf i (Y), hubungan antara

kegiatan apresiasi (xZ) dengan prestasi belajar koreografi
(Y) dan hubungan antara kemampuan awal dan kegiatan apresiasi

(X1,X2) dengan prestasi belajar koreografi (Y)

Jenis, Sumber dan Teknik Pengunpulan Data

Jenis Data

Ｄ
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Jenis data terdiri

tes khusus keterampi lan

dan ni lai hasi I belajar

ti informasi mengenai

diikuti mahasiswa yang

dari: (a) data primer meliPuti

kemampuan arva [ , kcgiatan aP

koreograf i , (b) data sekunder

kegiatan-kegiatan aPres i as i se

memungkinkan daPa t membe r i kan
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han dalarn pcmcrolchan clan pcnafsiran clata.

2. Sumber Data

Data pcnclitian

mengikut i mata ku I iah

kan Sendratasik.

ini bersumber dari: (a)

koreografi, (b) kantor

mahas i swa Yang

Jurusan Pendidi-

3. Tekn ik Pcngumpulan Data

Untuk mendapatknn dota (s) kcmarnpuan nwal (X1) ditempuh

melalui studi dokumentasi, (b) kegiatan apresiasi melalui

tcknik angket (c) ni lai prestasi belajar koreografi melalui

teknik tes. Sedangkan data yang sifatnya sekunder diperoleh

melalui rvarvancara.

Skala yang dipergunakan dalam instrumen angket adalah

skala bertingkat rnodel Likert dengan Iima alternstif pilihan

berup:r pernystaan : sangat setuiu (SS) berart i berni lai 5 t

setuju (S) berarti bcrnilai 4, ragu-ragu (R) bcrarti bernilai

3, t irlak sctuju (TS) bcrarti bernilai 2, sanS,at tid{tk setuju

(STS) berarti bernilai 1. Penempatan skala seperti dimBksud-

kan cli atas disesuaikan dengan bentuk pernyataan yang diper-

gunakan di dalam angket. Bilamanl angkct tl iungkapkan d-til a6 "'

bentuk pernyataan positif maka skala menurut pola 1- 5' jika

pern)'atan negatif polanya menjadi 5 - 1.

ProscrJur yang clitempuh untuk memperoleh instrumen

memiliki validitas dan reabelitas yang baik adalah et

berikut: (a) menyusun instrumen, (b) menyebarkan inst

kepada sejumlah 30 orang mahasiswa dan (c) menganalisis

hasil uji coba.
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Struktur instumen yang rlipergunakan

kegiatan apresiasi disusun dengan muatan

yang dijadikan indikator dengan kisi_kisi
dal am tabel berikut ini.

untuk meliput data

karakterist ik materi

sebagaimana tertera

TABEL 1. KISI-KISI MATERI INSTRUMEN KEGIATAN APRESIASI

: NO. : Aspek yang Diliput : Penyebaran But i r Instrunen:

: 1 : Pen i kma t

: 2 : Pencinta

: 3 : Kreatif

I

11

10

26

- 35

==============================================================

Instrumen yang ditancang terlebih dahulu diuj i coba

(try-out). Setelah instrumen tersebut memiliki validitas,
reabelitas kemudian digunakan sebagai alat pengumpul data.

Berdasarkan masukan yang diperoleh dari perserta uji
coba ternyata di I ihat dari sisi kemudahan pemahaman dan

pel iputan konsep (skope) kegiatan yang di lacak, maka dapat -,;
dikatakan instrumen memiliki validitas konstrut aan .is.t. ,,;I

De nga n menggunkan formu I a split Half methode :

hasil perhitungan koefisien reabilitas instrumen diperoleh

sebesar 0,884. Karena nilai sebesar 0,884 menurut tab

interpretasi koefisien korelasi berada pada tataran

tinggi, dengan demikian reabilitas instrumen tersebut

long sangat baik (Arikunto, 1990:71) .

Pada bagian berikut ini akan digambarkan matriks

gan antara jenis, sumber dan teknik pengumpulan data'

Ｓ
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TABDL 2. IIUBUNCAN ANTARA JENIS, SUMBER DAN TEKNIK

PENGUMPULAN DATA

: NO.:  」ENIS DATA :  SUMBER DATA :  TEKNIK PENGUMPULAN DATA:

studi dokumcntosiKc mampu a n

aws I

Kegiatan

apresiasi

Prestasi

belajar

Jurusan

Sendratasik

Mahas i swa

Mahas i swa

Angke t /warvancara

Tes

E. Teknik Pen8olahsn dan Analisis Data

TBhapan-tahapan yang ditempuh untuk sampei pedo tahap

pcngolahan dan analisis data ialah (a) mempersiepkan desain

instrumen penSumpul data, (b) ui i coba instrumen dan (c) pcn

gumpu I an data.

Untuk mengolah dan menganal isis

anBkah sebaga i berikut:

data di tempuh langkah-

1

1 ) Itentabulasikan data kcmampusn awal ' kegistan sprcsiasi dan

prestas i hasil belajar koreografi 
'

2) Mencari korelasi antara kemampuan awal (X1) dengan presta

si belajar koreografi (Y) clan kegiatan apresiasi seni (X2)

dengan prestasi belaiar koreografi mahasiswa (Y) dengan

teknik analisis product moment Pesrl Peorson dengan rumus

sebagai berikut:
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di mana:

Nt XY (f, x) ( Lrl
rxy

(Hadi, t987 :211

= angka koefisien korelasi "r" product moment,

= jumlah sampel atau responden,

= jumlah hasil perkalian antara skor X dengan Y,

= jumlah skor X ( kemampuan awal atau kegiatan

apresiasi ) ,

= jurnlah skor Y (prestasi belajar koreografi).

t*y

N

XY

x

Y

3) Mencari korelasi antara kemampuan awal dan kegiatan

apresiasi seni (x1 ,x2) dengan prestasi hasi I belajar

koreografi (Y) dengan menggunakan teknik analisis regresi

ganda dengan menggunakan rumus bertahap sebagai berikut:

a) menemukan persamaan garis regresi dengan menggunakan

rumus persamaan regresi dua prediktor, sebagai beri

kut:

Y = a1 X1 a2xz

d imana:

Y=

x1

x2=
al =

kriterium,
prediktor

prediktor

koe fes ien

yaitu Prestasi Berlaiar Koreografi

X1, Iaitu variabel kemamPuan awal '

X,1 , Yaitu variabel kegiatan aPresi

pred i ktor 1'

43
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aぅ = koe fcs i en pred i kt or 2,

b) menemukan kocfesien korelasi antara kriterium dan prc

diktor dengan menggunakan rumus koefesien korelasi

untuk dua prediktor, sebagai berikut :

al xl y + a2 x2 y

Ry(1,2)=
,

y・・

dimana :

Ry (1,2)

al

aぅ

Xl y

X2 y

う
y‐

d imana:

're8
N=

m=

R.r

mengetes

uji F

F

rcg。

koefesien antara Y dengan X1 dan X2r

koefes ien prediktor X1,

koe fcs i en prediktor X2,

jumlah produk antara X1 dengan y,

jumlah produk antara X2 dengan y,

jumlah kuadrat kri terium y,

C) hasil Ry (1,2) dengan menggunakan formula

scba8ai berikut:

R2(N-m-r)

m ( 1 - R2)

harga F garis regresi'

cacah kusus 
'

cacah pred i ktor 
'

koe fes ien korelasi &ntera kriterium

prediktor,

dengan
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BAB IV

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

A. Dcskripsi Dat(、

Sebelum deskripsi data disajikan, berikut ini akan terle_
bih dahulu dikemukakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan
dalam penyajian data dan nnalisis yakni sebagai berikut: (a)

deskripsi data kemampuan awal (Xl), (b) deskripsi data kegia-
tan apresiasi seni (X2), dan (c) prestasi belajar koreografi
(Y), serta (d) persyaratan penguj ian hipotesis.

1. Dcskripsi Data Kemampuan Awal

Berdasarkan has i I pengolahan data, berikut in i akan

digambarkan distribusi frekuensi skor mentah (raw scores)
kemampuan awal, sebagai berikut.

TABEL 3. DISTRIBUSI FREKUENSI SKOR KEMAMPUAN AWAL

: No. : Interval : F ― Absolut : F―  Relatif(%)

1

2

3

4

5

6

55

60,9

66,8

72,7

78,6

84,5

60,83

66,73

72,63

78,53

S4,43

90,33

54,

23,

10,

2,

2,

6,

25

11

5

1

1

3

35

91

87

17

17

52

: To t a I :  N = 46 100

4́ら



I n formas i yang dapat d ipero I eh be rdas arkan
atas ada I ah sebaga i berikut: (a) mean se besar
mcdian sebcsnr 59,92, (c) modus scbcsor 67,90 tlon

pangan baku sebesar 7,95.

tabe1 3 di

64,23, (b)

(d)pcny ll:1-

2. Deskripsi Data Kegiatan Apresiasi Seni

Berdasarkan hasi I pengolahan data diperoleh gambaran

distribusi frekuensi kegiatan apresiasi seni sebagaimana

tertera dalam tabel 4 berikut ini.

TABEL 4. DISTRIBUSI FREKUENSI SKOR KECIATAN APRESIASI

: No. : Intertal Skor : F-Abso lut : F―Relatif      :

1

2

3

4

5

6

110

119,6

129,2

138,8

148,4

158

119,5

129,1

138,7

148,3

157,9

167,5

10,17

2,27

13,04

50,00

23,91

3,70

5

1

6

23

11

4

: N = 46 :  100 %: To t a I

Informasi yang diperoleh dari tabel di ataS adalah

gai berikut: (a) mean diperoleh sebesar 145,34, (b)

sebesar 145,30, (c)  modus  sebesar    153,14,    dan

nyimpangan  baku  sebesar 9,73.

Se

med

4`
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3. Distribusi DBta Prestasi Belajar Koreografi

Berdasarkan hasil pengolahan data, berikut ini akan

digambarkan distribusi frekuensi skor mentah (raw skores)

prestasi belajar koreografi, sebagai berikut.

TABEL 5

DISTRIBUSI FREKUENSI SKOR PRESTASI BELA」 AR KOREOGRAFI

: No. : Interval Skor : F ― Absolut : F―Relatif (%)

1

2

3

4

5

6

7

61,5

66,5

71,5

76,5

81,5

86,5

91,5

66,4

71,4

76,4

81,4

86,4

91,4

96,4

13,0

45,7

19,5

8,7

8,7

0,0

4,3

6

21

9

4

4

0

2

100 %

Tabel 5 di atas memberikan gambaran sebagai berikut: (a)

mean atau kerata-rataan sebesar 72,55, (b) median sebesar

?0,0, (c) modus sebesar 91,0, dan (d) penyimpangan baku

sebes&r 7,74.

4. Persyaratan Penguj ian Hipotesis

Untuk mengetahui sejauh mana hipotesis yang dirumuskan

dalam penelitian memiliki hubungan yang signifikan antara

: To t a I :  N = 46
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satu variabel dengan variabel lainnya, berikut ini akan

diutarakan kri teria atau persyarat an penguj i an hipotesis.
Persyaratan tersebut adalah (a) data memiliki derajat norma-

litas dan linier, (b) untuk hipotesis l dan 2 jika koefisien
korelasi r- hitung Lo lebih besar atau sama dengan L, nilai
daya beda La sebesar 0,131 maka hipotesis dinyatakan ditcri-
tnar sedangkan j ika ni lai r-hi tung Lo lebih keci I dari L,

maka hipotesis dinyatakan ditolak, dan (c). untuk hipotesis 3

jika hasil nilai koefisien regresi (F) lebih besar at au

sama dengan Ft nilai daya beda Fo scbcsar 3,21 (dipcroleh

dari. 2 db larvan 41) maka hipotesis dinyatakan diterima, dan

jika ni lai F-hitung lebih kecil dari ni lai F-tabel maka

I uji nornalitas dengan menggunakan uji
gambaran sebagai berikut.

TABEL 6. HASIL UJI NORMALITAS DATA VARIABEL

:No : Var iabe I Lo Lt : Ke t erangan:

hipotesis di to lak.

Berdasarkan has i
Li I I i e fors d ipero I eh

Kcmampuan awa I

Kegiatan apres i as i

Pres t as i belajar

: 0,041

: 0,087

| 0,026

: 0,131

: 0,131

: 0,131

: I.formal :.

: Normal :

: Norm&l :

= == = = = = = = = = == = = = = = = = ===== = = = = = == == = == ============:

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa keti!a

data variabel clapat dinyataksn normal, karena hesil koefisien

hitung (L1) lebih besar jika dibandingkan dengan nilai tabel

(Lo) bagi set iap variabel tersebut.

4t1
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Selanjutnya, pada bagian berikut ini akan disajikan hasil
uji linieritas setiap variabel , yang diuji rlengan mengguna-

kan komputer program SPSS PC. Hasil analisisnya adalah seba-

gai berikut.

TABEL 7. HASIL U」 I LINIERITAS DATA VARIABEL

: No. : Var i abe I : Standar Deveasi: Standar Error

: I : Kemampuan awal :

: 2 : Kegiatan apresiasi :

: 3 : Prestasi balajar :

7 r96

9,73

7,74

6,02

6,02

6,02

= = = = = === == = = = = = == = = = = = = = = = = =

Hasil uji linieritas di atas menunjukkan bahwa ketiga
var i abe I tersebut memi I iki t ingkat linieritas yang baik,
karena nilai penyimpangan baku hitung atau satandar deveasi

(SD) lebih besar jika dibandingkan dengan penyimpangan baku

kesalahan atau standar error (SE).

B. Anel isis Data

Pada bagian berikut ini akan disaj ikan hasil analisis

data,yang dijarlikan sebagai dasar dalam pengetesan hipotesis.

l. Hubungan antara Kemampuan

belajar Koreotraf i

Awal dengan Prestas i

Hipotesis pertama penelitian ini berbunyi sebagai beri-

kut: terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan awal

dengan prestas i belajar koreografi.
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Berdasarkan hasi I pengolahan data dan anal isis diperoleh

harga r-hitung (ro) sebesar 0,637, sedangkan harga r-tabel
dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh sebesar 01376 (f{ =

46 ). Jika dibandingkan ni lai r-hi tung (ro) sebesar 0,637

dengan nilai r-tabel (rg) sebesar 0,376 rnaks dapat dinyatakan

bahrva ni lai koefisien korelasi r-hitung jauh berada sebesar

0,261 di atas ni lai r-tabe1. Dengan demikian, sesuai dengan

persyaratan pcnguj ian hipotesis penel itian ini, maka hipote-
sis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang berarti
antara kemampuan arval dengan prestas i be lajar koreografi
dinyatakan di terima.

2. Hubungan antara Kegiatan Apresiasi Scni dengan llasi I Dela

jar Koreogra f i

Hipotesis kedua penelitian ini berbunyi sebagai berikut:
terdapat hubungan yang signifikan antara kegiatan apresiosi

dcngan prcs t as i bclajar koreogrufi.

Bcrtlasarkan hasi I pengolahan data dan anal isis diperoleh

harga r-hitung (ro) sebesar 0,384, sedangkan harga r-tabel
de ngan tarafsignifikansi (rt) diperoleh s ebesar 0,3?6

(N=16). Jika dibandingkan nilai r-hitung sebesar 0,384 dengan-

'nilai r-tabel sebesar 0,376 maka dapat dinyatakan bahwa nilai
koefisien korelasi r-hiiung berada sebesar 0,008 di atas

ni lai r-tabel, Dengan demikian, sesua i dengan persyaratan

pengujian hipotesis penelitian ini, maka hipotesis yang

menyatakan bahrva terdapat hubungan yang berarti antara kegia-

tan apresiasi dengan prestasi belajar korcografi dinyatakan

diterima.
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3. Hubungan antara Kemampuan Awal dan Kegiatan Apresiasi

tlengan Prestas i Belajar Koreografi

Ilipotcsis kct iga pcncl it ian ini bcrbunyi scbngni berikut:

terdapat hubungan yang signifikan antara kemanpuan awa I

dan kegiatan apresiasi dengan prestasi belajar koreografi.

Berdasarkan hasi I pengolahan data dan anal isis diperoieh

persamaan garis regresi Y = 20,65 + 0,56 Xl + 0,11 X2. Dari

perhitungan selanjutnya diperoleh koefesien korelasi
ganda (multiple correlation) Ry(1,2) (multipel R sebesar

0,648) dan koefesien determinasi R sebesar O,421 .

Hasil uji atau koefiesien korelasi F-hitung (Fo) dipero

leh sebesar .15,61 . Jika dibandingkan ni lai F-hi tung sebesar

15,61 dengan nilai F-tabel (Ft) dengan taraf signififikansi

5% sebesar 3,21 maka tampak nilai koefisien koorelasi F-

hitung lebih besar 12,40 di atas nilai F-tabel.

Koefisien cleterminasi R2 sebesar 0,421 menunjukkan 
.;

bahwa bahwa 42% dat i kemampuan awal dan kegiatan apresiasi I
::

dapat dijelaskan oleh kombinasi dari kedua variabel bebas

tersebut. Dengan kata lain, skor kemampuan awal dan kegi

apresiasi secara bersam-sama dapat memprediksi skor pre

belajar koreogra f i sebesar 42%. Scdangkan sebesar

sisanya tidak dapat <Iijelaskan dalam penelitian ini

berasal dari variabel yang lain yang belum diteliti.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama '
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara'

rlengan prestasi belajar koreografi mahasi

kan

awa I

5■



BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan, analisis dan pembahasan

data, dapat dirumuskan kesimpulan yang diperoleh rlalam pene_

I i t ian ini sebagai berikut.
l) Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuarr awal

dengan prestasi belajar koreografi pada taraf signifikansi
5% sebesar ro= 0,637 > r,= Or376.

2) Terdapat hubungan yang signifikan atara kegiatan apresiasi
dengan prestasi belajar koreografi pada taraf signifikansi

3)iる r193=in lxbu♂魁・a184 yang signifikan antara kemampuan awal

dan kegiatan apresiasi seni dengan presatasi belajar koreo_
grafi mahas isrva pada taraf signifikansi S% dengan Fo= 1S,61

> Ft= 3'21'

Kesimpulan lain yang dapat dirumuskan dari hasil peneli_
t ian ini adalah sehubungan dengan kadar kontribusi variabel
kemampuan awa I (Xt ) dnn kegiatan apresiasi seni terhadap
hasi I prestasi belajar koreografi (X2) nrahasisrya. Bcrdasarkan
perbandingan antara hasi I keofisien korelesi regresi ganda-.;'

(Ry I,2) scbcsar 0,65 dcngan nilai kocfisicn dcterminasi
(R2) sebesar O,42, ditemukan kesimpulan bahwa sebesar 42X

kemampuan arval dan kegiatan apresiasi mahasiswa secara bersa-

ma-sama memberikan kontribusi yang berarti telhadap pr

koreografi mahasisrva. Dengsn kata lain, sebesar 58%

tidak (liemban oleh pengaruh kemampuan aWal da,

aprcsiasi nrahas isrva dalam menentukan hasil belai
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mahas iswa,

t idak dapat

melainkan berasal

dijelaskan dar i

dari pengaruh variabel lain yang

data penelitian ini.

B. Rekomendas i

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirr:muskan pada bagian

sebelumnya dapat diajukan rekomendasi dari fuasil penelitian

ini sebagai berikut.

1) Rumusan kesimpulan menyatakan bahwa variabel kemampuan

awal memberikan kontribusi yang berarti bagi bentuk atau

hasi I prestasi belajar koreografi mahasiswa. Dengan demi-

kian, dapat direkomendasikan bahwa penelitian ini mcndu-

kung diadakannya tes khsusus terhadap calon mahasiswa

untuk diterima di Jurusan Pendidikan Sendratasik Program

Stdudi Seni Tari (PST. Sejalan dengan itu, kriteria eva-

luasi atau seleksi dalam pelaksanaan tes khusus perlu

disempunakan atau dibakukan.

2) Kenyataaan Iain menunjukkan terdapat hubungan yang

signifikan ant ara keg i atan apresiasi dengan prestasi

belajar koreografi. Kenyataan tersebut mengisyaratfa"n -;
bahwa semakin banyak keterl ibatan diri mahasisrv

kegiatan apresiasi akan semakin memberi pengaruh y

positif terhadap kemampuan mahasiswa mclalukan koreogra

atau proses penciptaan karya tari. Dengan semikian

diupayakan pembudayaan kegiatan apresiasi bagi

di Jurusan Pendidikan sendratasik Pendidikan Sen

3) Berdasarkan kesimpulan ketiSa penelitian ini

kenyataan bahwa kemampuan awal lebih besar

kotribusi yang lebih berarti iika dibanding
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kegiatan apresiasi  terhadap prostasi  belajar koreograFi

mahasiswa.  Kesimpulan  mengiinplikasikan  bahwa  tingkat

aprosiasi mahasiswa bclum bcgitu meng80mbirakan. Hal ini

pulalah yang lebih menguatkan bahwa pentingnya dilakukan

upaya peningkatan apresiasi mahasiswa sccara intensif.

Dengan domikian, pada aklhirnya diharapkan kogintan apre―

siasi  seni mahasiswa memberikan sumbangan yang  lebih

berarti bagi kcmampuan mahasiswa melakukan koreograFi.

4)Boradasarkan  rumusan  kesimpulan ditemukan bahwa variabel

kemampuan awal dan kegiatan apresiasi secara bersa― sama

mcmbcrikan pcngariuh yang berarti bagi peningkatan kemam―

puan koreograFi hanya sebatas 42%. Sem9ntara 58% lagi

inerupakan pengaruh variabcl yang tidak dapat ditelusuri

nclalui variabel― variabel penelitian ini. ‖tt l ini mengi―

syaratkan pentingnya dilakukan penelitian  lebih  lanJut,

schingga dapat divorifikasi sccara jelas dan adekuat

variabcl― variabel yang berperan meningkatkan kemampuan

mahasiswa dalam melakukan koreograri atau penciptaan karya     l

tari.                                                     ―轟

竃

「
=重畢
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LAmplran 1.

INSTRUMEN PENELITIAN

Pcngentor

Angkct ini kami edarkon kcpada Saudara dengan maksud

memperoleh gambaran mengenai bentuk, je,ris dan pengalaman

Saudara dalam kegiatan apresiasi seni umumnya dan seni tari

khususnya. KeBunaan data tcrsebut adalah dalam rangka pelaksa-

rraan pencl i t ian yang berjudul : Ilubungan Kcmampuan Awal dan

Kcgiatan Apresiasi dengan Prestasi Belajar Koreografi Mahasis-

wa Jurusan Pendidikan Sendratasik ftPBS IKIP Padang.

Angket ini kami sodorkan dengan harapan Saudara tidak

bcrkeberatan mengisi dcngan scsungguhnya, yang tentu saja

melalui kejujuran Saudflra, Perlu kami sampaikan bahwtr angket

ini t idak mengikat, artinya baga imanapun has i I nya ( karena

kejujuran Saudara) tidak akan berakibat terhadap kepentingan

Saudara. oleh karena itu, sekali lagi karni mohon {rgar Saudara

dapa t rncr.rgisi dengan se j ujur- j uj urnyi] sesua i dcngan keadaan

yang Sau(lara a I ami.

Tcrima kasih atas kesediaan Saudara

Salam,

Pcncliti



A. Pctunjuk

Pernya t aan-pe rnyat an

Saudara memi I ih salah

sesuai dengan pendapa t

petunjuk berikut:

KECIATAN PRESIASI SEN I

Nama

BP

Program Stud i :

ini menggambarkan berbagai pendapat.

satu jawaban saja dan mel ingkarinya
yanS tepat menurut Anda Ikut i lah

a) epabi la Anda :

- Sangat setuju, lingkarilah

- Setuju, l ingkari lah

- Ragu-ragu, lingjarilah

- Tidak setuju, I ingkari lah

- Sangat t idak setuju, I ingkari lah

SS

S

R

TS

sTs

Contoh: Aktivitas yang Anda lakukan melalui

apres ias i dapat memperkaya penga-

laman untuk rnencipta SS S R TS STS

Karena melingkari SS berarti Anda sangat setuju akan pernya-

taan tersebut.

b) Apabila Anda me lakukan kegiatan tersebut sebanyak:

0liali = tidak pernah, lingkarilah

- I ----- 2 kali = jarang, lingkarilah

- 2 ----- 4 kali = cukup sering lingkarilah

- 4 ----- 6 kali = sering' lingkarilah

- 6 ----- ke atas = sangat sering, I ingkari lah
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Contoh: Saya menari di Hotel

Karena Anda me I ingkar i

A. But ir Pernyataan

Berusaha me I uangkan rvaktu

untuk mengikuti atau menon

ton per tunjukan tari.

Jika pergi menonton per-

t unj ukan tari sensant iasa

atas kemauan scndiri.

t'lemi I iki pengalaman menari

di t ingkat nasional dan

internasional.

Jika mcndapat tawaran se-

seorang untuk menari, Anda

be rusaha memenuhinya.

Penga I aman menonton per-

t un j ukan sangat menun-

j ang proses penciptaan

tari yang pernah Anda la-

kukan.

S berart i Anda sering me I akukannya .

SSCS」RTP

(SS) (S) (R)(TS) (STS)

(SS) (S) (R) (TS) (STS

(rP) (JR) (cs)/ (s) (ss)

(SS)(S)(R)

(SS) (S) (R)

`J

(TS)



7. Kalau ada pentas seni, per-

gi meng i ku t i.

Berusaha mempertajam ke pe-

kaan rasa mus ikal i tas dan

gerak-gerak ritmis melalui

l at ihan- lat ihan tari.

9. Suatu pertunjukan tari per-

lu didukung oleh tata rias
dan kostum pengetahuan yang

memadai tentang kosme t i k.

10. Seseorang penata tari perlu

memi I iki pengetahuan yang

memadai tent ang musik.

11. Pada saat menonton pertun-

jukan, berusaha me I ihat

sesesuai gerak tari dengan

musik pengiringnya.

12. Cenderung untuk mengikuti

atau menonton tari pertu-

junjukan dibandingkan de-

ngan tari tontonan.

(TP) (」 R)(CS) (S) (SS)

(TP) (」 R) (CS) (S) (SS)

(TP) (JR) (CS) (S) (SS)

(SS) (S) (R)(TS) (STS)

(SS) (S) (R) (TS) (STS)

(SS) (S) (R)

(SS)(S)(R)

Menar i d i

atau t empat

gedung, hotel
j en i s
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13. Melakukan d i skus i d e ngan

reknn setalah menonton se-

buah per t unj ukan atau ton-

tonan.

14. Itengikuti kegiatan diskusi
atau seminar tari j ika
kesempatan untuk itu ter-
sedia.

I'le I akukan usaha menambah

rvatynsan melalui pengaya-

an koleksi foto-fotor ar-
t ike I atau sejenisnya.

16. Ilengamat i proses kegiatan

yang di lakukan orang lain.

Terpi I ih mengikut i kegiat-
an lomba, festival baik di

kampus atau di luar kampus.

Belajar tari merupakan su-

atu kebutuhan dalam rangka

menambah wawasan seni.

19. I'lembantu teman sebagai pe-

nari dalam mata kul iah

yang be r hubungan dengan

t ugas- t ugas komposisi atau

(ss)

(rP) (rR) (cs) (s) (ss)

(TP)(」 R) (CS) (S) (SS)

(TP) (」 R) (CS) (S) (SS)

(TP) (」 R) (CS) (S) (SS

(ss) (s) (R) (rs)

７
′

lS

フ
，ヽ

６

(TP) (JR)

(rP )



kor eogra f i .

20. Keterl ibatan dalam

an kesen i an

22. Seorang penata tari
lu memi I iki wawasan

yang ba i k.

motivasi yang datang <lari

kemauan sendiri.

」ika  seseorang   menguasal

teori garapan  tari,   ber―

arti akan dapat   mencipta―

kan tari dengan baik.

(SS)(S)(R)(Ts)(sTs)

(SS)(S)(R)(Ts)(sTs)

(SS) (S) (R) (Ts) (STs)

(SS)(S) (R)(TS) (STs)

(SS) (S) (R) (TS) (STS)

kegiat-

karena

う
‘

Per-

musik

23. Berusaha menambah wawas-

an tari melalui bacaan,

ulasan-ulasan yang ditemu-

kan dalam media massa.

24. Senang

baga i

t iwa

bu I kan

an.

memikirkan ber-

kemungkinan peris-
yang dapat men im-

inspiras i ide garap-

Untuk memperkaya penge-

tahuan koreografi, Anda

mengikut i kegiatan workshop,

25
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26

kursu:; :r t;ru scjen isnya

Dalam proscs kegiatan pen-

ciptann , Anda mempe ro I eh

sejumlah pengalaman yang

bermanfaat bagi proses ga-

rapan koreografi.

(SS)(S) (R) (TS) (STS)

(TP)(JR) (CS)(S) (SS)

(TP) (JR) (CS) (S) (SS)

(TP) (JR) (CS) (S) (SS)

(TP) (」 R) (CS) (S)(SS)   ‐

(SS)(S) (R) (TS)

27. I'lembimbing kegiatan

an di I i ngkungan

tinggBl Anda.

28. I'temil iki pengalaman

atau menc i pt a tari.

keseni-

t empat

menat a

kesempatan ber-

dcngan seseo-

29. iuember ikan kr i t ik atau meng-

ungkapkan gag{rsan mengena i

karya orang lain.

30. Ilemikirkan argumentasi yang

akurat bi l.e memberikan kri-

t ik mengenai karya orang

lain.

l*lel ihat, mendengar peristirva

kehidupan yang dapat men imbu I -

kan ide garapan tari.

31

32. I'lemanfaatkan

tukar pikiran
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33. Mengeva I uas i

sebe lum Anda

rang yang lebih

an dalam tari.
be r pe nga I am-

gagasan, kritik

mene r imanya.

34. Berusaha memikirkan kemung-

kinan yang dapat di lakukan

untuk menyegarkan keh idup-

an sen i budaya .

(SS) (S) (R) (TS) (STS)

(SS) (S) (R) (TS) (STS)

(SS) (S) (R) (TS) (STS)35. Mengikut i
televisi
ngan tari

acara-acara radio,

yang berkai tan de-

``



Lamp i ran

TABELWTI .SKOR VARIABEL X j, X2 DAN Y

11:       ラも               ■48              68,5
154               6612.       70
■54             75

■3.      65
147              67,514.       65
152              66,515.       60
■58              8316.      85
151              71,517.       55
146              6818,       70
131              68■9.       60
132             68,520.       60
■28              72,52■ .      70
160              81,522.       55
138              67,523.       55
151             8224.       65
142              73,525.       60
■56              6926.       60

2フ .       60              ■43              67,5
142            7028.       60
148              80,529.       65
155              693o.       60
156              9631.       85
139              8052.       65
145              67,533.       65
110              67,554.       60
■44               68,535.       65
■45              6636.       65
144              7■37.       70
143              68,538.       60

1::       ::              l:3              :1,5

1あ :       ::              ilと               '3,5
43.       60
44.       65
45.       55
46.       65                      _____― =======

2.

==LL==』 ===================・
i[iF======「F:詈モ詈:I=:詈 TttT詈 F===

NO.    Kemampuan       Keg ia
a"al         ApresiaSi       Koreo9rafi

l.       60              146              68,5
2.       60              136              72
3.       90              167              96
4.       60             151             77,5
5.       80              147              84,5
6.       60             135             72
7.       75             162             74,5
8.       55              141              68
9.       65             ■51             68

■o.       60             141             61,5
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Lanpiran ,.

TAPE, IX,'UJI NORUAIJITAS KEMAI,IPUAN AWAL (X1)
-i-.

xi   urLttan     zi F(Zi)  S(Zl) F(21)―  S(Zi)

55     1
55    2
55    3
55     4
55     5
6o    6
60     7
60    9
60    9
60    10
60    11
60    12
60    ■3
60    ■4
60    15
60    16
60    ■7
60    18
60    19
●0   20
60   2■
60   22
60    23
60    24
60   25
65   26
65    2フ
65   28
65   29
65    30
65   31
65    32
65    33
65    34
65   35
65    36

0,■ 23    0,022
0,■ 23    0,043
0,123   0,065
0,■ 23    0,08フ
0,123    0,■ 09
0,299    0,130
0,299    0,■ 52
0,299    0,■ 74
0,299    0,■ 96
0,299    0,2■ フ

0,299    0,239
0,299    0,261
0,299    0,283
0,299    0,304
0,299    0,326
0,299    0,348
0,299    0,370
0,299    0,391
0,299    0,4■ 3
0,4● 99   0,435
0,299    o,457
0,299    o,478
0,299    o,500
0,299    o,522
0,299    o,543
0,5398   0,565
0,5398   0,587
0,5398   0,609
0,5398   0,630
0,5398   0,652
0,5398   0,674
0,5398   0,696
0,5398   0,917
0,5398   0,739
0,5398   0,76■
0,5398   0,783
0,7642   o,804
0,7642   0,826
0,7642   0,848
0,7642   0,870
0,7642   0,891
0,9155  0,9■ 3
0,9761   0,935
0,9955   0,957
0,995う   0,9フ 8
0,9994   ■,000

-0,■ 0■

-0,080
-0,058
-0,036
-o,014
-o,■ 69
-o,149
-0,■ 25
-0,103
-o.082
-0,060
-0,058
-0,016
-o,005
-0,027
-0,049
-0,07■
-0,092
-0,■ 14
-0,136

-0,■ 58
-0,■ 79
-0,00■
-0,022
-0,044
-0,069
-0,04■
-0,069
-0,090
-0,■ ■2
-0,■ 24
-0,156
-0,■ 77
-0,■ 99
-0,12■
-0,■ 24
-0,040
-0,062
-0,084
-0,■ 06
-0,127
0,002
0,041
0,039
0,0■フ

0,000

70
70
70
70
70
75
80
85
86
90

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

-1,16
-■ ,16
-■ ,16
-1,■ 6
-1,■ 6
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,10
0,10
0,■ 0
0,■ 0
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,■ 0
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
■,35
■,98
2,6■
2,61
3,24

L。 ソan9 diperoleh = 0,o4■ , lebih kecil dari harga L

tabel ( 0,o41 く o,■ 3■  ). Dengan denikian dapat dikatakan

bahwa sampel berdistribLiSi nOrnal. (sujano 1986:450).
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Lampirsn 4.

TABEL X, UJI NORMALITAS KEGIATAN APRESIASI (X2)

========================================〓 ======F二========
Xi   Urutan     Zi     F(21)   S(21)   F(21)― S(21)

11o 1 -3167 O,OOOI o 'O22 O 'o22 
I

ia ? -1,8o o,o3o1 o'o43 o,ozr.
i3i s -r.,49 0,0681 0'065 o,oo3'
isz 4 -1,38 Q,o83B o,og7 oroo3
iaa s -t,o7 c,'1423 o'lo9 o,o33
i3; b -o',sl o, raa o' 13o 0'036
i3; 7 -o,97 o, raa o' 1s2 o'oo9
;3; a -o,lb o,zzso o,L74 o'o4l
ii; s -o, oa 0',2346 o 

' 
196 o, oso

i.; 10 -o,eg o,zs+a Q,?!? 0'919
i;i ir -o,as o,sacq o'23e o'o87
i;i 1; -o,qs o's264 0,261 o,o5s
i;i i3 -o,cs 0'3264 o'28s o'o43
;;; 1; -o,ss o's632 o'so4 o.ose
;;; is -o,ss o,sasz o's?6 o,o37
ioi ia -o,24 o,cosz o,s48 o'os7
i;3 iz -o,?4 o,qosz o'37o o'o35
i;s ie -o',?4 o,qosz o'3e1 o'o14
ii; 79 -o,rq o,+q+s 0'413 o'o31
;;; io -o, rq o'444s o'43s o'o31
;;; it -o,rq 0'4443 0,437 o'or2
i;; iz -o,o4 o,+aq o,478 0'006
i,i; ii -o,o4 0'484 o,soo 0,016
i;; iq -o''o7 oa5zt? o '52? o 

' 
006

i;; is o,oz o''3?7e 0,543 o'o1s
i;; zo o,oz o,3?7? o's6s o'o37
;;; )t o',r7 o'sazs o,sa7 o'o14
;;; ia Q',t7 o,s57s o,6e9 0'066
;;; is o.'!7 o,sazs 0,639 o'o52
;;; io o,ze o,aros o,5 2 o'o4'1
i;; s1 o',za o,o-los 0,674 0'063
i;; 3? o,qe 0'6844 0,695 o'o12
i ;i is o 

' 
5e o',7??4 o ,7 !7 o 

' 
oo5

i;i s4 o,se 0.'72?4 orTs? o'o17
;;i Js o'se <,',72?4 0,791. o'ose
i ;i 36 o, sr o''722q o 

' 
783 o 

' 
o51

L; 37 o,ag o,zscr o'8o4 o'o1o
i;; ie o,so o,erss 0,826 o'oso
i;; s9 o,eo o,erss o,eqe o'o32
t 55 40 1'oo o,e+rs. orezo o'o29
156 41 I 

' 
11 O,eAeS O'eef O 

'O25iil ;a r, rr o,sees o,srs o 'o47
I5A 43 I'31 O,.gOqe O'eSS O'O3O

160 44 l'sz o,sssz 0,917 o'o2t
L6? 45 1'73 o,ssaz ' 0',978 o'o2o
L6? 46 ?,?3 o'gaza o'loo o'ol2

L。 ソan9 diperoleh = 0,087, lebih kecil dari har9a t

tabel ( 0,()87 く 0,■31 )・  Den9an denikian dapat dikatakan
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Lamplren 5.

TABEL xr, uJr NoRMALTTAS PREtrAsr Bfr'ArAR KoRm:yll--tl]-.
i;-Jiii========e===========-==--=====i===;==:===*==-=====--====

Xi Urutan Zi F (21) s (zi) F (Zi) - s (zi)

61,,

63

64

64,5

86

66

66,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

68

68

68

6B

68,5

68,5

68,5

88,5

68,5

69,5

69,5

70

-1,43

-1,25

■1,10

-1,o4

-o,84

-o,84

-o,78

-o,65

-o,65

-o,65

-0,65

-0,65

-o,o58

-o,o58

-o,0,8

-o,058

-o,52

-o,52

-o,52

-o,52

-o,52

-o,39

-o,39

-0,33

o,o764

o,1095

o,143

o,1492

o,2004

0,2o04

o,2■ 77

0,2578

0,2578

o,2578

o,2578

o,2578

o,28■

o,28■

o,28■

o,281

o,30■ 5

o,3015

0,5o15

o,3015

o,30■ 5

o,3483

o,3483

0,370フ

o,022

o,043

o,065

o,087

0,109

o,150

o,152

o,174

o,■ 96

o,217

o,239

o,261

o,283

o,304

o,326

o,348

o,370

o,391

o,4■ 3

o,435

o,457

o,478

o,500

o,522

１

２

３

４

５

― o,o54

- o,o66

- 0,0フ 8

- o,062

- 0,091

- o,070

= o,065

_ o,083

- o,061

- o,040

_ o,018

_ o,o03

- o,002

- o,023

- o,045

- o,067

-0,

6

7

8

9

■0

1■

■2

■3

14

15

16

17‐

■0

■9

20

2■

22

23

24
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Lanjutan

xi UrLltan    Zi      F (21) s(Zl) F(21)-5(Zl)

70

7t

7r,3

72

72

72 rs

73, 5

73,5

74,3

74,5

73

77 ,3

79,3

ao

81 ,5

a2

83

84,5

a4,5

a5

?6

96

-o,33

-o,20

-O, 13

-o,07

-o,07

-o,o7

o,L2

or72

o ,25

o,25

o,31

or63

or89

or96

o,15

L ,22

1 ,35

1r54

.1,54
I,60

3r03

3r03

P,3707
o,4207

o , 4483

o ,4721

o,4721

o ,4721

o,3474

o , 5478

o, 5596

o, 5596

o ,62 L7

o , 7357

o , 4133

o , 8315

o , 8749

o , BBBE

o , 9155

o , 9382

o , 9382

o,9452

o , 9?BB

o ,9?BB

o,543

or565

o,587

o,605

o,630

o,652

o,674

o,696

o.717

o,73?

o,76!

o,783

orBo4

o,E26

o,84E}

o, B7O

o,a?1

o,913

o,935

o,957

o,978

1,OOO

- o,o71

-. o, 144

- o,138

- orl3O

- or157

- o,o79

- o,126

- orl4B

- oro57

- o.o79

- o,139

.- o ,o47

oroo9

o, QoS

o,ozq'.

orolB

oro24

o, 025

o, oo3

orool

o, o2o

o , oo.1

８
　
　
９

２
　
　
２

23

26

27

30

31

32

33

34

35

36

37

3A

3?

40

41

42

43

44

43

46

Lo yang diPeroleh = O,026r lebih kecil dari harga L'

tabel ( 0,026 < 0'131 ). Den_g.a: o"i..tn',ii da1lat dikatakan

bahua sampel mem1l1kl dl8trlbu8l normal. :
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Lampiran 6。                                                  ‐

LD4BARAN KERJA UJI HIPoTIsIS DAN INTIIRPRESTASI HASILIPINEL工
TIAN

l.

Untuk mengetahui hubungan antara kernampuan awal (Xl)

den9ah prestasi belajar kOre。 9rafi (Y), digunakan teknik

analisis prOcjuc mOment cOrelation dari pearsono Adapun

rumus yang di9unakan adalah :

NΣ XY― (Σ x)(Σ Y)

x2-(Σ x Y2 _(三 Y )2 
〕

Xy

Σ魚
ｔ

「
引
Ｉ
ノ

■

ΣＮ
ｒ

ｉ

ｔ

dataBerdasarkan

diperoleh:
s.

.1

ΣX Y
1

x 2    = 192675
1

2955

= 2■ 7355

【た

γang tercantum pada tabel lampiran

ΣY  =3342

,]Y2  = 245567,5

= 46

Berdasdrkan hasil analisi komputpr diperoleh harga r

sebesar Qr537 dengan probabititas ( p ) sebesar OTOOO,

Kemudian harga r analisis dikOnsultasikan pada har9a.

nilai kritik r tabel.

Har9a ceterminasi r tabel untuk N = 46 dengan

signifikansi. Or05 adalah s,ebes,ar O13Z6. Eerarti n

hasil qpsevasi ( ro ) jauh lebih besar dari
( rt ) ( 0,637 > 0,375 ).

Dengan demikian di5,impul kan bahwa

diajukan dal arD Fenel itian j.ni diterirna.
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2. Penoaiuan Hiootesis Kedua

untuk menguji hubungan antara ubahan keg.iatan

apresiasi ( x ) denqan ubahan PreEtasi belajar
2

koreografi ( Y )' diperqunakan tekhnik analisis prgduct

moment, dengan rumus sebagai berikut-

r    =
Xソ

r.r I x y - (,Ix ) (EY )

Dengan data Yang

nilai sebagai berikut :

sudah terkumpul daPat diketahui

Σ X
2

Σ X2

ΣX Y
2

= 6684

= 975480

= 488640

ΣY

Σ Y2

N

= 3342

= 245567,5

=46

alat komPuter,

mak a

(p)

Setelah dianalisis denqan bantuan

diperoleh harga r sebeBar Or3B4

sebesar O r OOB.

Langkah selanjutnγ a adalah mengkonsultaSikan

analisis ( r●  )den9an har9a r tabel ( rt )o

Nllai r tabel ( ro )untuk N = 46 den9an

signifikansi Or05 adalah sebesar O1376' Hal ini 'l

kan bahwa hasil analisis ( ro ) lebih beear dari n

;87 > o'376 )' Denqan demikian

disimpul kan, bahwa hi potesis yang menyatakati

harga

7う

〔N Σ X22-(Σ X ,) [- lYi - (E, ,,



hubungan yang positif dan signif il"ansi antara keqiatan

apresiasi dengan prestasi belajar l''oreograf i diterima'

5. PenOu〕 ■an Hi●Otes■ 5 Ketioa

kemampuan awal ( Xt ), dan

dengan prestasi belajar

teknik Anal isis Regresi

Untuk menqetahui hubungan

kegiatan apresiasi ( X2 )

koreobrafi ( Y ) digunakan

Ganda.

Pada I amPi ran ini

diuraikan inenqenai :

re9reSi  (2) perhitun9an
(■ ) Perhitun9an  kOefisien

koefiSien re9resi ganda ( R )dan k●
efisien   deterninasi

( R2 )dan (3)uj1 519nifikansi kOefiSien kOrelaSi 9anda.

1. Perhiヽ Ltngan kOefi,ien re9re5■

untuk mengetahui k● efisien dari dua Variabel bebas

」alam persanaan  regres1  9anda  diOunakan  persanaan

simultan Sebagai berikut =

(1).  X Y
2

(2).  X Y

= a + x2 + a X X

Harga-harqa dalam. Persamaan di atas diperoleh dengan

menggunakan rumus sePerti yang telah dikenlukakanldi atas'

BerdasarkandataPadalampiranEdipero}ehharga-harga

sebagai berikut '

２

２

　
　
Ｘ

１

２

つ
４
　
　
　
ａ＋

２

■

　

　

Ｘ

■

Ｘ

■

　

　

　

１

ａ〓

secara berturttt ― turut akan

ΣX. ■92675

975480Σx2
2

EX

Σ X

= 2955

= 4323■ 5
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fx y =2r75s5 Ix Y =4ae64o
12

,x " = 6584 I.v. = 24:s67,3
2

\- Y = 3342

)Selanjutnya dari harga - harga di atas diperqleh harga -

harga sebaqai beri kl.lt :

' Ix , = zB48,s69s7 2x x = z94ordr52tg' 1 12

Ix v = 2667,a26o9 Ex 2 = 42.,3,739!4
tz

IY =2763r€3479 > rr" =3os2'86957

Langkah selanjutnya memasukan harga - haiga tersebut
I

kedalam persamaan simul tan yang telah disebut fOimuka.!

Arti persamaan simul tan tersebut secara ueiturut-turut

har9a a2  dihilan9kan sehin99a diperoleh a.. :Selanjutnya

harga al  yang diperoleh disubsitusikan untuk

leh a2

BerikLitnγ a har9a

kedalam model regresi

Y   =  a  X  + a

d imana

memperO―

gLrkkanal dan

sebagai

x
2

a2・  Kemudian

berikut :

Ｙ

　
　
Ｘ

■

一一
　

　

一一

１

ｌ

Ｙ
　
　
Ｘ

１

　

　

　

２

Ｙ

　
　
Ｘ

　

　

　

Ｘ

一
　

　

一　

　

　

　

一

１

　

　

　

２

　
　
Ｙ

2

Ｎ
　
　
Ｙ〓Ｘ

Harga
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Persamaan reqrcrsinya menjadi Y=aO+al Xl + a2X2

Harga - harga koefisien regresi yang dihitunq dengan

menggunakan alat bantu komputer program SPSS edisi

Sutrisne Hadi adalah harga koefi5,ien regresi konstanta a

sebesar 20r65 koefisien regresi Xl sebesar Or56Xl dan

koefisien regresi X2 sebesar O,llX2. Dengan demikian

persamaan regresinya ditulis sebagai berikut :

Y = 2O165 + o'65x1 + Ortlx2

2, Perhitungan koefisien - koefisien korelasi ganda ( R )

dan koefisien determinasi ( R2 ).
' Untuk nenghitung koefisien regresi ganda digunakan

rumus sebagai berikut :

Ry L,2 = alXlY + a?XZY

Langkah berikutnγ a rnemasukan har9a ― har9a yang telah

diketemukan Sebelumnya kedalam rumus di atas. Koeflsien

korelasi 9anda yang diperoleh adalah sebagai berikut =

Rγ  l,2  =  0,64352 dibulatkan

= 0,65

Koefisien determinasi ( R2 )ソ ang diperoleh adalah B

R2  = ( o,64852 )2

:        = 0,42058 dibulatkan

= 0,42

3. uji siOnifikansi koefisien korelasi 9anda ( R2 ).

untuk nenguji s■ 9nifikan   koefisien kOrelasi ganda

( R ) di9unakan analisiS Varian garis re9r● si yan9

rumusnya adalah :

F= R2(N― m-1)

m(■ -2)
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Keterangan :

R2  = Xoefisien determinasi

Jumlah sampel

Jumlah predi k tor.

Karena dalam perhitLin9an ini nelibatk80 0し la

prediktor dengan sarnpe l sebanソ ak 46, maka F hitun9

seba9aュ  berikut :

F  =  ( 0,42 )( 46 - 2 - ■ )

(2) ( ■ - 0,42 )

Kemudian harga F tersebut dikpnsultasikan dengan

harqa F tabet pada taraf signifikan O'05' dengan derajat

kebebasan m lawanN-rn- 1atau 2lawan 43' Ternyata

F > F. naka koefisien regresi ( R ) 'siqnifikan'

N

m

一一
　

　

〓

合nalisiS

efektif (

rumus : 」P ■,y

」P 2,y

Σ x2
1

Σ x2
2

relatif t SR )dan sumban9ansLrmbangan

SE ).

=fxzy
1

=f x v
?

= af x
11

= aX x

2 + a

1    1

■
　
一だ

ｘ
　
　
　
　
　
　
　
２

で
み
　
　
　
　
　
ａ

２
　
　
＋

X

2

x 2

2

= ■92,675

= 976,060

= 430,995

7'

Σ X



I*-V=a!xz *aExx = O, S6ZL7 (LgZ,67: ) + 0,108601 I L ? L2 (450,9?5)

= rOASt6, LOqT + 46A06,OS7

= L53L22 t L6L7

E* y = " r x + a tx 2 = Ort62L7 (qJO,9?5) + 0,10860I I 2 ( ?76065 )

= 242292 r 45?l + 106000, tr6
'= 3482?2 r375L

万 a ''X y = 0,56217 (155■ 22,16■ 7)= 87205,02564
■  1

ア a '〕 X γ = 0,10860 (348292,575■ )= 37824,57365 +
2  2

」k      = 125。 029,59929
re9

Sunbangan Relatif

SR % x  = 87205,025

125029,5992

SR % X  = 37824.57365

7230?9,.3?9?

Sumbangan Efektif

SE7.X = 872OSIO2S

x 100 ′ = 0,6974.フ 50.■ 00 = 69,75 %

2 x100% = 0,302524953 x■ 00 = 30,25 %

■25029,5992

SE % X  = 3824,57365

× 42,058 = 29,3344

■25029,5992
x 42,058 = ■2,7236

“
　

８７

2



The ra" data or transfornatiOn pass is proceedin9
SPSS/PC has tlritten      46 cases to the active file

Variable     Cases           mean          std Dev

x1              46        64.2391           7.9559
X2               46       145.3478           9.7347
Y                46        72.5522           7.7361

Vaに iables             CaSes   Cross― Prod Deν    Varian ce― Covar

xl       X2              46        1492.175,          35.1594
xl       Y               46        1763.3261          39.1850
X2       Y               46        1301.9652          28.9326

Correlations:  Xl         X2         Y

xl            l.0000      .4281      .6367
(   46)   (   46)   (   16)
P= .       P= .003    P= .000

X2            .4281     1.0000      .3842
(   46)   (   46)   (   46)
P= .003    P= .       P= .008

Y              .63`7      .3842     1.0000
(   46)   (   46)   (   46)
P= .000    P= .008    P= .

(CoeffiCien t / (CaSes)/ Significance)

・・ . " is printed if a coefficient cannot be conputed
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r*** I'IULTIPLE RE6RESSION **f )T

Listrlise Deletion of I'lissing Data

Equation lfuober I Dependeot Variable.. Y

Beg inning Block ltunber 1 . llethod: En ter

Variable(s) Entered on Step Nuober
1..    X2
2..    Xl

■ultiple R    /       .64852
R Squa“ e              ・42058
AdjuSted R Square    .39363
Standard Error      6_02408

Analysis Of Va"iante

Re9ression
Residual

F =      15.60625

condition nunber

DF      sum of Squares
2          1132.68614

43      ・    1560.44864

Si9nif F =  .0000

Boundsl      l.224,

ネ |ネ ネ  ‖ ULTIPLE REGRESS

Equation Nunber l    Dependent Variable..   Y

―――――――――――――――――=――__ variables in the Eqttation

Uariable

x2
xl
(Constanl)

Varlables in the Equation

Correl Part Cor  Partial

.38418   .12349   .16014

.63666   .52248   .56591

R Square Change .42058
F Change 15.60625
Signif F Change .0000

mean square
i       566.34307

3`.28950

4.898

¨̈一̈一̈
０ ネ ***

B        SE B

.10860      .10208

.56217      .12190
20.65429    13.54104

95考  Confdn ce

―.09726
.31029

-6.65382

Intrvl B

.31446

.81406
47.96241

Beta

。13665 
マ

.57815/ _一

Variable

x?
x1
(constan t)

SE Beta

.12845

.12845

Tolerance

.81669

.81669

End Block Nunber All requested variables erttered.

*******事 *ネ ネ**************
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，

１

２

ｅＳ multR

.`485

Rsq

.4206

Surnrna ry tab I e

F([qn) Si9F

15.606  .000

Variable  Betaln
X2         .3842
Xl         .5781

ｎ

　

ｎ

ネ ネ ネ ネ  ‖ ULTIPLE REGRE

Equatioi Nu●ber i    Dependent Variable..

Case"iSe Plot Of StanCardiled Residual

‡8 Selected   m: missin9

-3.0      0・ 0      3.0

Case H    01・・・ .・ ‐・・ :● ●●●・・・・ :0

ss10N

Y

****

1

2
3
4

5

7̀

.8
9

10
11

12
13
14

15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
57
38
59

●     *

.          *.            ・

.   、   .*       。

′ ・

●*

・  *
●  *
●*

●*

*  .
●*

*  .

●*

*  .

＊

＊

Y

68.5
72.0
96.0
77.5
84.5
72.0
74.9
68.0
60.0
61.5
68.5
66.0
75.0
67.5
66.5
83.0
71.5
68.0
68.0
68.5
72.5
81.5
67.5
02.0
73.5
69.0
67.5

・
70.0
oO.5
69.0
96.0
80.0
67.5 ,..
67.5
68.5
66.0
71.0

`8.5
`4.0

*PRED
70.2399
69.1539
89.3856
70τ7828
01.5920

`9.045380.4100
66.8860
75。 5957
69.6969
76.0788
76。 7304
75。 9195
75。 15'3
70。 8914
85.5974
67.9720
75.8616
68.6109
68.7195
73.9069
68.9193
66.5602
73.5937
69.8055
71.3258
69.9141
69.8055
73.2679
71.2172
85.3802
72.2906
72.9421
66.3304
72.8335
72.9421
75.6444
69.9141
69.9141

ネRESID
-1.7599

2.8461・

6.6141
6.7172
2.9080
2.9547

-5.5100

1`1140
-5.5937
-8。 1969
-7.5788

-10。 7504
1.0005

-5.6593
-4.3914
-2.5974
3.5200

-7.8616
-.6109
‐.2195

-1.4069
12.5507

.9398
8.4063
3.6945

-2.3258 ・
-2.4141

.1915
7.2321

-2.2172
10.6198
7.7094

-5.4421

1.1696
-4.3335
-6.9421
-4.6444
-1:4111
-5,9141

＊

＊
・
　

・

＊

＊

　

・
　

・

＊

＊

＊

　

　

　

　

・

＊

●
　

●
　

●
　

●

＊

＊

＊

*

＊

　

　

＊

＊

*.
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４０
４．
４２
４３
４４
“
４６
酬ＳａＣ

*

0.0     3・ 0

*   .

*   .

● *

ネ

64.5
63.0
73.5
70.0
79.5
74.5
85.0

Y

70.6フ 43

69.6969
70.4571
70.2399
72.31535
66.3430
72.2906

*PRED

-6.1743
-6.6969
3.0429
-.2399

6.6665
8.1570
12.7094
*RESID

-3.0

ResidualS StatiStiCS:

*PRED
*RESID
*ZPRED
*ZRESID

Total Cases =

mIN

66.57o04
-lo.7304
-1.2401
-1.7312

‖AX

89.385`
12.70'4
3.3552
2.1098

‖EAN

72.5522
.0000

-.0000
.0000

STD DEV

5.0171
5.8887
1.0000
.9775

６

６

６

６

４

４

４

４

46

Histogram - Standard i zed Residual

.:=NormalCurve)NExg N (l = l Cases'
0 .0q Out
o .07 3 .00
o .18 ?.67
o .41 2.33
? .aq 2'00 :*
I 1 .5q 1.67 *.
q ?.5? 1 .53 **:*
5 3 .71 I .00 l:r[ '
3 4.89 .67 *** .

6 1.76 .33 f**ll:
5 5.09 o-0 l*ltl'
7 5.76 --33 ***lt:t
.3 q .89 - .67 l** .

s 3.71 -t.OO *fr: f*lr
3 2.5i -1.33 **:
I 1.54 -1.67 t(.
o .Bq -2.00 .

o .41 -2.33
o .la -?.67
o .07 -5,00
O .0.1 out
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Nornal Probability {P― P)P10t
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