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ABSTRAK 

Jismi Radiatul Aulia, 2021. Upaya pelestarian Tari 

Salonreng  pada siswa kelas XI MIA di SMA Negeri 15 

Bulukumba Tahun ajaran 2020/2021. kripsi . jurusan Seni 

pertunjukan, Fakultas Seni dan Desain. Universias Negeri 

Makassar (Dibimbing oleh Ibu Dr.Sumiani M.Hum dan Bapak 

Sukasman Dg. Nambung). 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

perespsi siswa kelas XI MIA terhadap Tari Salonreng di SMA 

Negeri 15 Bulukumba dan bagaimana persepsi siswa kelas XI 

MIA di SMA Negeri 15 Bulukumba terhadap pelestarian Tari 

Salonreng . Data hasil penelitian diperoleh dengan meberikan 

angket kepada siswa yang berisi daftar pertayaan secara tertulis. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Survey Kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu persepsi 

siswa terhadap tari Salonreng, sebagian siswa dari sampel yang 

di ambil sebanyak 30 orang mengetahui dengan adanya tarian 

ini, karena sebagian dari mereka atau sekitar 50% memiliki 

sanggar seni diluar sekolah dan sering mementaskan tarian ini 

dan beberapa dari mereka juga yang pernah melihat tarian ini 

disebuah pementasan seni, akan tetapi adapula siswa yang 

belum pernah melihat tarian ini dan tidak mengetahui sama 

sekali dengan adanya tarian ini sekitar 50% . Adapaun persepsi 

siswa tentang pelestarian Tari Salornreng      ini bebrapa dari 

mereka atau sekitar 70% berpendapat hendaknya tarian ini perlu 

dilestarikan degan cara menampilkan tarian ini di setiap 

pementasan seni dengan bantuan Dinas yang terkait yaitu Dinas 

pariwisata yang diamanahkan untuk melestarikan suatu budaya 

tradisional. Siswa juga berpendapat bahwa sanggar seni sangat 

berperang penting untuk mewadahi generasi muda yang akan 

datang, karena sanggar seni ini merupakan tempat yang bisa 

mengajarkan tari-tari tradisional khusunya Tari Salonreng Ara. 

Namun sebagian siswa juga berpendapat atau sekitar 30% yang 

memang tidak peduli dengan pelestarian tari tradsional  

khususnya Tari Salonreng ini. 
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Jismi Radiatul Aulia, 2021. Efforts to preserve 

the Salonreng Ara Dance in class XI MIA students at 

SMA Negeri 15 Bulukumba for the 2020/2021 academic 

year. Essay . majoring in Performing Arts, Faculty of 

Arts and Design. Makassar State University (Supervised 

by Mrs. Dr. Sumiani M. Hum and Mr. Sukasman Dg. 

Nambung). 

 

This study was conducted to find out how the 

students' perception of class XI MIA towards Salonreng 

Ara Dance at SMA Negeri 15 Bulukumba and how the 

perceptions of class XI MIA students at SMA Negeri 15 

Bulukumba towards the preservation of Salonreng Ara 

Dance. The research data were obtained by giving a 

questionnaire to students which contained a written list of 

questions. The type of research used in this study is a 

Qualitative Survey. The results of this study are students' 

perceptions of Salonreng dance, some students from the 

sample taken as many as 30 people know about this 

dance, because some of them or about 50% have art 

studios outside of school and often perform this dance 

and some of them also who have seen this dance in an art 

performance, but there are also students who have never 

seen this dance and do not know about this dance at all 

about 50%. As for the student's perception of the 

preservation of the Salornreng Ara Dance, some of them 

or around 70% thought that this dance should be 

preserved by performing this dance in every art 

performance with the help of the relevant Department of 

Tourism, which is mandated to preserve a traditional 

culture. Students also think that art studios are very 

important to accommodate the future young generation, 

because this art studio is a place that can teach traditional 

dances, especially the Salonreng Ara Dance. However, 

some students also thought that around 30% did not care 

about the preservation of traditional dances, especially 

the Salonreng Dance. 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 Seni tradisional pada ummnya meliputi 

beberapa bagian antara lain seni rupa, seni 

tari, seni musik serta seni teater (drama). 

Seni tradisional bukan saja adalah 

peninggalan budaya yang butuh dilestarikan, 

namun menyangkut dari berbagai macam 

kehidupan sebagian kelompok warga yang 
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bergantung padanya. Oleh sebab itu seni 

tradisional wajib bebas dari yang namnya 

kepunahan serta butuh dilestarikan. tidak 

lepas dari kedudukan warga serta Dinas 

yang terkait sebagai lembaga yang bergerak 

di bidang seni serta kebudayaan. Peran  

Dinas Pariwisata selaku salah satu lembaga 

yang bergerak di bidang Pariwisata wajib 

lebih mencermati serta lebih memikirkan 

hal-hal apa ataupun upaya-upaya apa yang 

wajib dilakukan untuk melestarikan seni-

seni tradisional salah satunya pelestarian 

Tari Salonreng. 

Kesenian yang berkembang serta tumbuh 

disuatu wilayah serta bangsa, salah satunya 

Tari Salonreng  ini yang terdapat di 

Kabupaten Bulukumba. Tari Salonreng 

selaku bagian tari tradisional yang terdapat 

di Sulawesi Selatan yang memiliki nilai 

budaya yang bisa diukur dari nilai seninya. 

Tari Salonreng Ara ialah salah satu wujud 

kesenian asli Kabupaten Bulukumba dalam 

wujud seni gerak. Tari Salonreng  yang 

berkembang dalam warga Ara ialah hasil 

ciptaan dari warga Ara Tu Riolo ( nenek 

moyang), serta merupakan bagian dari 

kehidupan mereka yang merupakan salah 

satu peninggalan budaya yang butuh digali, 

dibesarkan, serta dilestarikan buat generasi 

muda yang akan datang. Merupakan 

kepunyaan yang berharga serta salah satu 

peninggalan yang menaikkan kekayaan 

budaya nasional. 

Perkembangan hiburan saat ini membuat 

seni tradisional sulit untuk bersaing dengan 

seni modern karena beberapa alasan, 

misalnya seni modern lebih mudah dicerna, 

dipahami, menarik, tidak membosankan, dan 

dapat dilihat di mana-mana, seperti aplikasi 

TikTok. Itu membuat orang lebih cenderung 

menyukai aplikasi ini (TikTok), dan orang 

dapat menghasilkan uang melalui aplikasi 

ini (TikTok). Adapun dampak negatif 

pengguna TikTok adalah membuang-buang 

waktu, konten yang menampilkan perbedaan 

kehidupan sosial dan ekonomi, menjadikan 

TikTok sebagai media eksistensi dan 

ekspresi perbedaan status sosial, yang akan 

menimbulkan kecemburuan sosial sebagian 

orang dan menjadi media intimidasi. Selain 

kemungkinan efek negatif dari fenomena 

TikTok, penggunaan aplikasi TikTok juga 

memiliki banyak efek positif yaitu banyak 

edukasi baru dan luas, tubuh menjadi 

banyak gerak, berkembangnya inovsi, 

pengetahuan, dan skill. Timbulnya semangat 

berkompetisi dan tampil didepan umum, 

menambah teman dan penghasilan. 

 Dari beberapa bulan yang 

lalu mahasiswa dari KKN UNM 

makassar memperkenalkan Tari 

Salonreng ini kepada siswa siswi 

yang ada di SMA Negeri 15 

Bulukumba dengan cara melakukan 

pelatihan kepada siswa yang ada di 

sana. Ini merupakan salah satu cara 

untuk memperkenalkan agar tarian 

ini juga bisa  dikenal oleh pemuda 

pemudi sekarang khususnya siswa 

yang ada di SMA Negeri 15 

Bulukumba ini. Mahasiswa KKN 

UNM juga melakukan pementasan 

dengan tarian Salonreng ini guna 

untuk memperlihatkan dan 

memperkenalkan kepada pemuda 

pemudi yang lain bahwa tari 

tradisional ini juga sangat penting 

untuk di lestarikan . 

 Upaya pelestarian Tari 

Salonreng ini, para pemuda atau para 

siswa  dan pihak  dari dinas yang 

terkait sangat berperan penting 

dalam pelestarian tari ini, maka dari 

itu dalam penelitian ini, peneliti 

ingin tau bagaiamana persepsi para 

siswa  dalam upaya pelestarian  Tari 

Salonreng Ara ini  di SMA negeri 15 

Bulukumba terkhusus pada kels XI. 

Siswa sebagai bagian dari 

masyarakat penting mengapresiasi 

tradisi. Peran siswa SD, SMP, dan 

SMA dalam mengapresiasi seni 

tradisional umumnya untuk 

merangsang partisipasi aktif siswa, 

bertukar dan menghargai keindahan 

karya seni yang menawan, sehingga 

siswa dapat berempati dan bergaul 

dengan sebuah karya seni, serta 

memperluas wawasan. Seni 

tradisional, baik dari segi sejarah 

maupun melalui keterampilannya, 

mencintai dan menghargai 

sepenuhnya budaya dan seni 

tradisional, serta memiliki motivasi 

untuk menciptakan karya seni 
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tradisional. 

Penelitian ini juga kita harus tahu  

pentingnya persepsi siswa dalam upaya 

pelestarian Tari Salonreng ini. Agar kita 

dapat mengetahui  sampai mana kemampuan 

atau  pengetahuan siswa tentang upaya 

pelestarian Tari Salonrengini, karena dengan 

berkembangnya teknologi sekarang ini 

sebagian masyarakat termasuk para siswa 

yang sudah tidak tertarik pada seni tradisi, 

mereka cenderung lebih banyak menyukai 

seni hiburan modern seperti TikTok. Mereka 

beranggapan bahwa kesenian tari tradisi ini 

sudah tidak penting lagi untuk mereka 

ketahui, maka dari itu peneliti melakukan 

penelitian untuk mengetahui samapai mana 

pengetahuan atau persepsi para siswa 

tentang upaya pelestarian ini khusunya Tari 

Salonreng 

 
METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian survey kualitatif merupakan riset 

yang dimaksud buat menguasai suatu 

fenomena tentang apa yang dirasakan oleh 

sesuatu subjek riset misalnya sikap, 

anggapan, motivasi, aksi, serta lain- lain, 

serta dengan metode deskripsi dalam wujud 

perkata serta bahasa, pada sesuatu konteks 

yang alamiah serta dengan menggunakan 

tata cara alamiah. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

diperlukan dalam penelitian ini untuk 

memperoleh data yang akurat, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

d. Studi Pustaka 

3. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses yang sangat 

penting dalam penelitian. Hal ini didasarkan 

pada fakta bahwa data yang dikumpulkan 

dalam analisis ini didasarkan pada fakta 

bahwa data yang diperoleh peneliti dalam 

analisis ini dapat diartikan sebagai hasil 

menurut prosedur ilmiah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitia 

SMA Negeri 15 Bulukumba merupakan 

salah satu satuan pendidikan dengan jenjang 

SMA di Balleanging, kecamatan Ujungloe 

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 

SMA Negeri 15 Bulukumba berada dibawah 

naungan kementrian pendidikan dan 

kebudayaan. SMA Negeri 15 Bulukumba ini 

beralamat di Jl. Poros Balleanging, 

kecamatan ujungloe kabupaten Bulukumba, 

Sulawesi Selatan, dengan kode pos 92551. 

Di SMA Negeri 15 Bulukumba 

menyediakan fasilitas seperti listrik untuk 

membantu kegiatan pembelajaran, di SMA 

Negeri 15 juga menyediakan akses internet 

yang dapat digunakan untuk mendukung 

kegiatan belajar mengajar menjadi lebih 

mudah. Jam pelajaran yang dilakukan di 

sekolah ini sehari penuh dan dalam 

seminggu dilakukan selama 5 hari, namun 

kegiatan ini tidak dilakukan lagi semenjak 

adanya dampak Covid-19 ini, kegiatan 

belajar mengajarnya biasanya melakukan 

pembelajaran daring (online), namun 

sesekali mereka juga melakukan 

pembelajaran secara luring akan tetapi 

setiap kelas di bagi menjadi dua kelompok 

dan bergantian sesuai dengan jadwal yang 

telah di tentukan dan tetap mematuhi 

protokan kesehatan sesuai dengan anjuran 

pemerintah. Sekolah ini juga sudah 

terakreditasi B.  

 

Foto: 1. Situasi dan keadaan 

SMAN 15 bukukumba 

(Dok. SMAN 15 

BULUKUMBA ,2018). 

 

Foto ke 2 menunjukkan proses 

pembelajaran Seni Budaya di SMAN 15 

Bulukumba, dimana foto ini diambil pada 

saat pembelajaran luring atau biasa di sebut 
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juga dengan pembelajaran Offline. Untuk 

sekrang ini, pembelajaran di SMAN 15 

Bulukumba masih menggunakan proses 

pembelajaran daring atau secara online, 

akan tetapi juga kadang melakukan 

pembelajara offline 

   

 

Foto:2 proses pembelajaran 

Seni Budaya di kelas XI Mia 

(dok. SMAN 15 

Bulukumba, 2018) 

 

 nmaun setiap kelas itu dibagi menjadi 

beberapa keompok. 

 

 

 

1. Persepsi Siswa Kelas XI MIA 

terhadap Tari Salonreng Ara di 

SMAN 15 Bulukumba  

 

Berikut ini penjelasan tentang hasi 

penelitian yang telah dilakukan oleh peniliti 

yang tepatnya dlakukan di SMAN 15 

Bulukumba. Didalam penelitian ini peneliti 

mendapat data atau mengumpulkan data 

dengan cara membagikan angket yang berisi 

daftar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan rumusan masalah yang telah dibuat 

dalam penilitian ini. Pada saat penelitian, 

peneliti melakukan penelitian ini pada saat 

jam pelajaran sekolah setelah dilaksankan 

peniliti, mebagi 2 sesi sesuai dengan 

populasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

inidengan jumlah sampel yang di butuhkan 

dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 

orang siswa dan peneliti membagi 15 orang 

setiap sesinya, jadi penilitian ini hanya 

memerlukan 1 hari penelitian untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini.  

a.  Berikut ini daftar diagram  hasil 

penelitian dari pertanyaan pertama yaitu “  

Apakah anda mengetahui Tari Salonreng 

Ara? “ 

Diagram 1 Hasil angket dari 

pertanyaan pertama. 

 
Pada diagram diatas  menunjukkan 

persepsi  siswa tentang adanya Tari 

Salonreng Ara ini, adapun persepsi siswa 

sangat beragam yaitu yang mengatakan Ya 

sebanyak 12 atau 40% orang, karena dari 12 

orang  atau siswa ini sebagian besar pernah 

melihat Tari Salonreng ini di sebuah 

pemtasan seni yang pernah di pentaskan 

oleh Mahasiswa KKN UNM, dan juga 

pmereka juga pernah melihat tarian ini di 

sebuah pementasan seni yang di adakan oleh 

sanggar seni tiap tahunnyan.  

a.  Berikut ini daftar diagram hasil 

penelitian dari pertanyaan kedua“Apakah 

anda pernah melihat atau menarikan Tari 

Salonreng ?” 

Diagram 2 Hasil angket dari 

pertanyaan kedua 

 
 

Diagram  kedua menunjukkan persepsi 

siswa tentang apakah mereka pernah 

melihat atau menarikan Tari Salonreng ini,  

12 siswa atau 40% yang  mengatakan Ya 

dan pernah melihat Tari Salonreng ini 

namun hanya beberapa orang yang pernah 

menarikannya, sedangkan siswa yang 

mengatakan Tidak sebanyak 18 orang atau 

60% dan mempunyai alasan belum pernah 

melihat apalagi menarikan tarian ini.  

c. Berikut ini daftar diagram hasil 

penelitian dari pertanyaan  

40% 
60% 

Hasil angket dari 

pertanyaan pertama  

Yang mengatakan Ya

yang mengatakan Tidak

40% 60% 

Hasil angket dari 
pertanyaan ke-2  

Yang mengatakan Ya

yang mengatakan Tidak
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“apakah anda mengetahui gerakan 

Tari Salonreng ? 

 

 

 

 

 

Diagramke tiga menunjukkan persepsi 

siswa dari pertanyaan apakah ereka 

mengetahui gerakan Tari Salonreng, 

j8umlah siswa yang mengatakan ya 

sebanyak 15 orang dengan alasan bahwa 

mereka telah diajarkan oleh pelatih sanggar 

seni mereka yang berada diluar sekolah dan 

mereka pernah mementaskan tarian ini dari 

situlah mereka mengetahui gerakan Tari 

Salonreng ini. Sedangkan siswa yang 

mengatakan tidak sebayak 15 orang juga 

karena mereka belum pernah melihat Tarian 

ini.   

d. Berikut ini daftarar diagram hasil 

penelitian dari pertanyaan  

“Apakah anda mengetahui kostum 

yang digunakan dalam 

menarikan Tari Salonreng” 

Diagram 4 hasil angket daripertanyaan 

keempat 

 

Diagram diatas menunjukkan persepsi 

siswa tentang apakah mereka mengetahui 

kostum yang digunakan dalam menarikan 

Tari Salonrenf , jumlah siswa yang 

mengatakan Ya sebanyak 40% atau 12 

orang dengan alasan bahwa baju yang 

digunakan itu baju bodo dan sarung dengan 

menggunakan sanggul yang sederhana tanpa 

menggunakan aksesoris  yang lengkap 

seperti pakaian adat bugis pada umumnya. 

Sedangkan siswa yang mengatakan Tidak 

sebnayak 60%atau 18 orang dengan alasan 

mereka tidak mengetahui kostum apasaja 

yang digunakan pada Tari Slonreng 

Tersebut. Diagram 6 menunjukkan 

persepsi siswa terhadap kesediaan mereka 

menariakan tarian ini, jika sekolah mereka 

mengikuti lomba kesenian, yaitu 21 siswa 

atau 70% yang mengatakan Ya karena dari 

sinilah mereka dapat menampilkan 

kemampuan mereka dan dilihat oleh 

banyak orang, sedangkan yang 

mengatakan Tidak sebanyak  9 orang atau 

30 karena mereka tidak tertarik dengan 

kesenian tradisional. 

e. Berikut ini daftara diagram hasil 

penelitian dari pertanyaan kelima. 

“apakah anda mnegetahui awal mula 

atau sejarah Tari Salonreng” 

 
pada digram kelima jumlah siswa yang 

mengatakan Ya itu sebanyak 30% atau 9 

orang dengan alasan mereka mendapatkan 

informasi dari internet awal mula adanya 

tarian ini, sedangkan siswa yang 

mengatakan Tidak itu sebanyak 21 orang 

dengan alasan sdari jumlah siswa yang 

mengatakan tidak itu mereka memberikan 

alasan bahwa mereka hanya tau tentang 

adanya tarian ini hanya dari pementasan 

yang mereka lihat atau hanya gerakan saja 

yang di ajarkan tidak dengan awal mula atau 

sejarah Tari Salonreng, tapi ada juga yang 

tidak tau sama sekali dengan tarian ini.  

 

f. Berikut ini daftar diagram  hasil 

penelitian dari pertanyaan 

”Bagaimanakah awal mula anda bisa 

teratarik pada Tari Salonreng ini. 

Apakah anda tertarik untuk 

40% 60% 

Hasil angket dari 

pertanyaan ketiga 

Yang mengatakan Ya

yang mengatakan Tidak

40% 
60% 

Hasil angket dari pertanyaan 

keempat  

Yang mengatakan Ya

yang mengatakan Tidak

70% 
30% 

Hasil angket dari pertanyaan 

kelima  

Yang mengatakan Ya

yang mengatakan Tidak
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mengetahui lebih jauh tentang Tari 

Salonreng ini?” 

Diagram 6 hasil angket  dari pertanyaan 

keenam 

 

 
Diagram 6 menunjukkan persepsi 

siswa terhadap kesediaan mereka 

menariakan tarian ini, jika sekolah mereka 

mengikuti lomba kesenian, yaitu 21 siswa 

atau 70% yang mengatakan Ya karena dari 

sinilah mereka dapat menampilkan 

kemampuan mereka dan dilihat oleh 

banyak orang, sedangkan yang 

mengatakan Tidak sebanyak  9 orang atau 

30 karena mereka tidak tertarik dengan 

kesenian tradisional. 

g. Berikut ini daftar diagram hasil 

penelitian dari pertanyaan ketujuh 

“apakah anda memiliki organisasi 

diluar sekolah? 

 
 

Diagram ketujuh menunjukkan 

persepsi siswa apakah mereka memiliki 

organisasi diluar sekolah, jumlah siswa 

yang mengatakan Ya sebanyak 40% atau 

12 orang dengan alsan mereka ingin 

mendapatkan ilmu atau pengetahuan 

tentag tari-tari tradisional dan bukan 

hanya dari sekolah sja, sedangkan siswa 

yang mengatakN Tidak sebnayak 18 orang 

dengan alasan jarak dari rumah mereka 

cukup jauh dan akses kendaraan yang 

menjadi salah satu alasan mereka. 

 

 

 

2. persepsi siswa kelas XI 

MIA di SMA Negeri 15 

Bulukumba terhadap pelestarian 

Tari Salonreng Ara. 

 seperti halnya dari rumusan masalah yang 

pertama berikut ini penjelasan ini tentang 

hasi penelitian yang telah dilakukan oleh 

peniliti yang tepatnya dlakukan di SMAN 

15 Bulukumba. Didalam penelitian ini 

peneliti mendapat data atau 

mengumpulkan data dengan cara 

membagikan angket yang berisi daftar 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan rumusan masalah yang telah di 

buat dalam penilitian ini. Pada saat 

penelitian, peneliti melakukan penelitian 

ini pada saat jam pelajaran sekolah setelah 

dilaksankan peniliti, mebagi 2 sesi sesuai 

dengan populasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian inidengan jumlah sampel yang 

di butuhkan dalam penelitian ini yaitu 

sebanyak 30 orang siswa dan peneliti 

membagi 15 orang setiap sesinya, jadi 

peneliti ini hanya memerlukan 1 hari 

penelitian untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah 

imembagikan angket yang berisi daftar 

pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat 

oleh penliti yang berkaitan dengan 

rumusan masalah yang telah di tentukan. 

Penliti menjelaskan terlebih dahulu atau 

membacakan daftar pertanyaan yang 

tertera dalam angket dan mempersilahkan 

siswa bertanya jika ada pertanyaan yang 

tidak dimenegerti. Dari banyaknya 

populasi atau siswa yang di gunakan untuk 

mendapatkan data dari penelitian ini tidak 

seagian besar para siswa mengisi daftar 

pertanyaan dengan lengkap namun hanya 

dan 20% yang menjawab dan meberikan 

alasan terhadap pertanyaan-pertanyaan 

darri angket tersebut dan penitli juga 

mampu menyimpulkan dari data data yang 

telah di dapatkan walaupun tidak 100% 

jawaban yan di dapat dari siswa.  

 

a. Berikut ini daftar diagram 

hasil penelitian dari 

pertanyaan yaitu “Apakah 

70% 
30% 

Hasil angket dari pertanyaan 

keenam 

Yang mengatakan Ya

yang mengatakan Tidak

40% 

60% 

Hasil angket dari pertanyaan 

ketujuh  

Yang mengatakan Ya

yang mengatakan Tidak
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tarian ini perlu di 

lestarikan?” 

Diagram 8 Hasil angket dari pertanyaan 

kedelapan 

 

 
 

Diagram 8 menunjukkan pesepsi 

siswa apakah tarian ini perlu di lestarikan, 

adapun persepsi siswa yang menjawab Ya 

sebanyak 21 orang atau 70% karena tarian 

ini merupakan budaya tradisional yang 

hamper punah dan perlu di jaga 

kelestariannya, sedangkan persepsi siswa 

yang  Mengatakan Tidaksebanyak 9 orang 

atau 30% karena menurut mereka tarian 

sudah tidaknterkenal lagi atau sudah 

banyak orangyang tidak mengetahui tarian 

ini dan bersikap masa bodoh tentang 

kebudayaan tradisional.  

b. Berikut ini daftar diagram hasil 

penelitian dari pertanyaan “apakah anda 

mempunyai keinginan untuk melestraikan 

tarian ini” 

Diagram 9 Hasil angket dari pertanyaan 

kesembilan 

 
Diagram 9 menunjukka persepsi siswa 

terhadap keinginan mereka untuk 

melestarikan tarian, adapun persepsi siswa 

yang menjawab Ya sebanyak 21 orang atau 

70% karena tarian ini merupakan budaya 

yang perlu di lestarikan dan di perkenalkan 

kepada generasi yang akan datang, 

sedangkan persepsi siswa  yang menjawab  

Tidak sebanyak 9 orang atau 30%karena 

sebgian dari mereka tidak bermianat dengan 

kesenian tradisioal. 

c. Berikut ini daftar diagram 

hasil penelitian dari 

pertanyaan yaitu “Setujukah 

anda jika Tari Salonreng di 

ini ditarikan di setiap 

pementasan seni? 

Diagram 10 hasil angket dari 

pertanyaan kesepuluh 

 
Diagram diatas menunjukkan persepsi 

siswa bahwa setujukah mereka jika Tari 

Salonreng ini di tarikan di setiap 

pementasan seni, adapun persepsi siswa 

yang menjawab Ya sebanyak 24 orang atau 

80% karena tarian ini merupakan salah satu 

warisan budaya yang perlu di ketahui oleh 

masyarakat khususnya di kabupaten 

Bulukumba denagn bantuan pemerintah 

setempat seperti Dinas Pariwisata yang 

berperan pentin untuk melestarikan  budaya-

budaya tradisional, sedangkan persepsi 

siswa yang mengatakan Tidak sebanyak  6 

orang atau 20% karena mereka lebih 

cenderung menyukai budaya modern 

disbanding budaya tradisional.  

 

d. Berikut ini daftar diagram hasil 

penelitian dari pertanyaan 

yaitu´”sekarang  ini cukup banyak 

anak-anak muda yang lebih memilih 

belajar Tarian Moderen dibanding Tari 

Tradisional khusunya Tari Salonreng, 

kata mereka Tari Tradisional 

70% 
30% 

Hasil angket dari pertanyaan 

kedelapan   

Yang mengatakan Ya

yang mengatakan Tidak

70% 
30% 

Hasil angket dari 

pertanyaan kesembilan  

Yang mengatakan Ya

yang mengatakan Tidak

80% 

20% 

Hasil angket dari pertanyaan 

kesepuluh  

Yang mengatakan Ya

yang mengatakan Tidak
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merupakan tari ketinggalan jaman, 

setujukah anda dengan pendapat itu? 

bagaimana tanggapan anda ?” 

Diagram 11 Hasil angket dari pertanyaan 

kesebelas 

 
 

Diagram 11 menunjukkan persepsi siswa 

tanggapan mereka mengenai Tari 

Salonreng, adapun persepsi siswa yang 

menjawab ya sebanyak 9 orang  atau 30% 

adapun alasan yang di berikan yaitu budaya 

modern lebih mudah di pahami di banding 

dengan budaya tradisional contohnya seperti 

aplikasi tiktok, aplikasi ini menampilkan 

video diikuti dengan genre musik yang 

banyak di sukai oleh kalangan remaja 

termasuk  siswa siswi SMA, sedangkan 

perepsi siswa yang mengatakan Tidak 

sebanyak 21 orang atau 70%mereka tidak 

setuju dengan pernyataan yang dikatakan 

oleh sebagian siswa, menrut mereka Tari 

Tradisonal merupakan salah satu warisan 

budaya yang perlu diajaga kelestriannya, 

agar kesenian ini mesti di kenal smapai 

kegenerasi yang akan dating 

 

e. Berikut ini daftar tabel  hasil penelitian 

dari pertanyaan yaitu “Sebagai siswa, 

bagaimana cara anda melestarikan 

tarian ini, Apakah anda berperang 

pentin dalam hal ini? 

 
Diagram diatas  menunjukan persepsi 

siswa tentang peran mereka dalam 

melestarikan Tari Salonreng ini, adapun 

persepsi siswa yang menjawab Ya sebanyak 

21 orang atau 70% dengan alasan mreka 

yang  merupakan salah satu gerenerasi yang 

sangat penting untuk melestarikan suat 

budaya tradisional khusunya Tari Salonreng 

ini dengan bantuan dinas yang terkait yaitu 

Dinas Pariwisata misalnya melakukan 

pementasan-pementasan ataupun lomba 

kesenian dan mementaskan tari Salonreng 

Ara ini agar masyaraat khusunya siswa 

dapat mengetahui adanya tarian ini yang 

merupakan salah satu generasi untuk 

mengembangkan suatu budaya tradisional, 

sedangkan yang mngatakan Tidak sebanyak 

9 orang atau 30% dan adapun alasan dari  

mereka yaitu bahwa Tarian ini tidak perlu di 

lestrikan lagi Karen generasi sekarang lebih 

banyak menyukai kesenian modern di 

banding kesenian Tradisional.  

f. Berikut daftar diagram hasil penelitian 

pertanyaan ketigabelas 

“ sebagai siswa menurut anda apakah sudah 

ada upaya pelestarian yang sudah 

dilakukan oleh pemerintah setempat ?” 

Diagram 13 Hasil angket pertnyaan ke 

tigabelas 

70% 
30% 

Hasil angket dari pertanyaan 

kesebelas  

Yang mengatakan Ya

yang mengatakan Tidak

70% 
30% 

Hasil angket dari pertanyaan 

keduabelas  

Yang mengatakan Ya
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Diagramm 13 menjelaskan bahwa 

jumlah siswa yang mengatakan Ya 

sebanyak 50% atau 15 orang dengan alasan 

bahwa pemerintah sudah melakukan upaya 

pelestarian dengan mengadakan festival 

budaya tiap tahunnya. contohnya baru-baru 

ini pemerintah setempat telah melaksanakan 

festival budaya Ara yang dimana difestival 

ini mementaskan Tari Salonrenh, dan ini 

merupakan salah satu bentuk upaya 

pelestarian, sedangkan yang mengatakan 

Tidak juga sebanyak 50% dengan alasan 

mereka tidak peduli dengan adanya 

kesenian tradisional ini.  

g. Berikut daftar diagram hasil penelitian 

dari pertanyaan  

“Sebagai generasi muda , menurut anda 

apakah upaya pelestarian yang telah 

dilakukan oleh pemerintah setempat 

khususnya Dinas Pariwisata sudag bisa 

dikatakan salah satu bentuk pelestarian” 

Diagram 14 hasil angket pertanyaan 

keempat belas 

 

Diagram 14 menunjukkan bahwa jumlah 

siswa yang mengtakan Ya sebanyak 15 

orang atau 15% dengan alasan bahwa 

pemerintah setempat atau Dinas Pariwisata 

sudah melaksanakan berbagai macam 

festival tiap tahunnya, dan itu bisa dikatakan 

salah satu bentuk upaya pelestraian, 

sedangkan siswa yang mengatakan tiak 

sebanyak 15 orang dengan alasan bahwa 

mereka tidak peduli dengan adanya 

kesenian tradisional.  

 

 

A. Pembahasan  

Tari Salonreng Ara ialah salah satu 

wujud kesenian asli Kabupaten Bulukumba 

dalam wujud seni gerak. Tari Salonreng Ara 

yang berkembang dalam warga Ara ialah 

hasil ciptaan dari warga Ara Tu Riolo ( 

nenek 

moyang), serta merupakan bagian dari 

kehidupan mereka yang merupakan salah 

satu peninggalan budaya yang butuh digali, 

dibesarkan, serta dilestarikan buat generasi 

muda yang akan datang. Merupakan 

kepunyaan yang berharga serta salah satu 

peninggalan yang menaikkan kekayaan 

budaya nasional. 

 Salonreng Ara merupakan pengembangan 

dari tarian rakyat yang sangat sederhana 

yang dibawakan oleh sekelompok 

wanita.Untuk menghormati para dewa, atau 

untuk melindungi para dewa dari kejahatan 

dan membersihkan (penyakit menular), 

tarian ini dikembangkan dengan mengubah 

gerakan  yang indah yang disebut Salonreng 

Ara yang artinya Malonre-lonre, yaitu 

berbondong-bondong. Digelar sepanjang 

malam, para penari memasuki Barung-

barung (anjungan). Tarian ini ditarikan pada 

acara pernikahan, upacara pelantikan raja-

raja, dan acara kesenian. Harus dengan 

jumlah yang genap 2, 4 atau 8 penari untuk 

melakukan tarian ini. Selama 

penampilannya, penari diberi Tambong  

(selendang ).   

 Keberadaan Tari Salonreng Ara memang 

sudah tidak sering di jumpai, akan  tetapi 

Tarian ini biasa ditampilkan di setiap 

pementasan seni, Maka dari itu peneliti ini 

mengetahui bagaimana persepsi Masyarakat 

tentang Tari Salonreng Ara ini dan 

bagaimana persepsi masyarakat tentang 

upaya yang dilakukan khusunya siswa 

50% 50% 

Hasil angket dari pertanyaan 

keduabelas  

Yang mengatakan Ya

50% 50% 

Hasil angket dari pertanyaan 

keduabelas  

Yang mengatakan Ya
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karena peneliti mengambil sampel 

 siswa kelas XI MIA di SMA Negeri 15 

Bulukumba. Setelah melakukan penelitian, 

peneliti mendapatkan data atau hasil dengan 

membagikan angket yang berisi pertanyaan 

tentang Tari Salonreng Ara dan bagaimana 

Upaya yang dilakukan untuk melestarikan 

Tarian ini.  

 Dari data yang didapatkn mengenai 

bagaimana persepsi siswa tentang Tari 

Salonreng Ara ini, sebagian siswa dari 

sampel yang diambil sebanyak 30  orang, 

dari rumusan masalah yang pertama 

yaitu”Bagaimana perspsi siswa kelas XI 

MIA terhadap Tari Salonreng di SMAN 15 

Bulukumba.  sebagian siswa mengetahui 

tarian ini karena dari beberapa siswa yang 

menjawab pertanyaan yang dicantumkan, 

siswa tersebut mengetahui dengan adanya 

tarian ini karena sebagian dari  mereka 

memiliki organisasi sanggar seni diluar 

sekolah maka dari itu mereka juga pernah 

menarikan tarian ini dan pernah melihat 

pementasan Tari Salonreng Ara, akan tetapi 

sebagian siswa juga belum pernah melihat 

tarian ini dan belum mengetahui apa itu Tari 

Salonreng . 

   Dari pertanyaan yang ke-3 dari 

rumusan masalah yang pertama yaitu apakah 

anda mengetahui gerakan Tari Salonreng 

mereka menjawab bahwa sebagian dari 

mereka pernah menarikan dan diajarkan Tari 

salonreng di sanggar seni yang mereka 

masuki dan adajuga beberapasiswa yang 

tidak mengetahuinya. Selanjutnya pada 

pertanyaan ke 4 apakah anda mengetahui 

kostum yang dikenakan dalam tari 

salonreng, sebgian siswa menjawab iya 

dengan alsan alsan bahwa kostum yang 

digunakan itu baju bodo tapi tidak memkai 

aksesoris seprti baju adat pada umumnya, 

tentanga awal mula mereka tertarik dengan 

tari Salonreng Ara ini dan apakah mereka 

tertarik dengan tarian ini, sebagian dari 

mereka menjelaskan dan memberikan alasan 

tentang pertanyaan teresbut dari pertanyaan 

ini mendapatkan hasil yang sama atau 

seimbang dengan yang mengatakan Ya dan 

tidak. Pertanyaan selanjutnya yang 

menanyakan tentang adanya organisasi yang 

dimiliki para siswa di luar sekolah, seperti 

yangdi jelaskan pada paragraf pertaama 

yaitu disini tidak sebagian besar siswa 

memiliki organisasi diluar sekolah seperti 

sanggar seni, dan hanya beberapa siswa 

yang memiliki organisasi diluar sekolah dan 

salah satu dari alasan dari mereka yang tidak 

memiliki organisasi di luar sekolah yaiu 

jauhnya jarak rumah darilokasi sanggar seni 

yang ada di daerah tersebut dan slaah satu 

alsannya juga yaitu akses kendaraan yang 

tidak memungkinkan untuk menjangkau 

tempat sanggar seni tersebut . Selanjutnya 

yaitu pertanyaan tentang kesedian mereka 

menarikan tarian ini, dan sebagian dari 

mereka bersedia untuk menarikan tarian ini 

walaupun sebagian dari mereka tidak  

memiliki sanggar seni atau organisasi di luar 

sekolah akan tetapi mereka tetap penasaran 

dengan Tari Salonreng Ara ini.  

 Selanjutnya yaitu pertanyaan tentang 

kesetujuan mereka jika tarian ini 

dipentaskan disetiap pementasan seni, dari 

pertanyaan ini mereka lebih dominan 

menjawab  Ya karena tarian ini merupakan 

salah satu warisan budaya yang perlu 

dilestarikan, pemerintah setempat khusunya 

Dinas Pariwisata yang merupakan salah satu 

wadah yang bisa mengembangkan suatu 

budaya tradisi khususnya Tari Salonreng 

Ara ini maka dari itu siswa mengeluarkan 

pendapat jika disetiap pementasan seni yang 

diadakan oleh pemerintah setempat atau 

Dinas Pariwisata,  tarian ini hendaknya 

harus di pentaskan, agar masyarakat umum 

khususnya siswa yang merupakan generasi 

muda yang sangat berperang penting untuk 

melestarikan tarian ini. Pertanyaan 

selanjutnya yaitu siswa dimintai pendapay 

atas keterangan yang biasa didapat dari 

sebagian orang-orang yang mengatakan 

bahwa lebih banyak anak muda yang lebih 

memilih tarian modern dibanding tarian 

tradisonal, kata mereka tarian dari itu 

peneliti meminta bagaimana pendapat 

mereka tentang pendapat itu, dan bagiamana 

tanggapan  mereka akan hal itu, yang 

mengatakan Ya lebih dominan dibanding 

yang mengatakan Tidak karena kenapa yang 

mengatakan ya meberikan alasan yaitu 

tarian ini mestinya dijaga dan dilestarikan 

agar budaya ini dapat dikenal oleh generasi 

yang akan datang. Pada pertanyaan 

selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan 

tentang bahwa sebagai siswa, menurut 

mereka apakah sudah ada upaya pelestarian 
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yang sudah dilakukan oleh pemerintah 

setempat, mereka menjawab iya, dengan 

alasan pemerintah setempat atau Dinas 

pariwisata sudah mengadakan festival 

budaya yang contoh seperti baru-baru ini  

telah mengadakan festival budaya ara yang 

dimana didalamnya mementaskan tari 

Salonreng, dan ini merupakan salah satu 

bentuk upaya yang telah dilakukan oleh 

pemerintah setempat atau dinas yang terkait. 

 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

a. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang Persepsi siswa terhadap 

Upaya Pelestarian Tari Salonreng Ara pada 

siswa kelas XI MIA di SMA Negeri 15 

Bulukumba Tahun Ajaran 2020/2021 maka 

terdapat beberapa hal yang di simpulkan 

oleh peneliti antara lain: 

 

1. Persepsi siswa tentang Tari Salonreng, 

sebagian dari mereka mengetahui dengan 

adanya tarian ini, karena sebagian dari 

sampel yang diambil sebanyak 30 orang 

siswa. Dari jumlah sampel yang telah 

ditentukan 50% siswa mengetahui tarian 

ini karena sebagian dari mereka memiliki 

Sanggar Seni diluar sekolah dan mereka 

pernah mementaskan tarian ini dan  

mereka juga mengetahui baik itu dari 

segi gerakan, kostum dan awal  atau 

sejrah Tari Salonreng ini,beberapa dari 

mereka juga pernah melihat tarian ini 

disebuah pementasan seni. Akan tetapi 

diantara siswa yang mengetahui tarian ini 

ada juga siswa yang belum mengetahui 

tarian ini, setelah melakukan penelitian 

ini sekitar 50% siswa yang tidak 

mengetahui Tarian ini, karena kenapa 

sebagian dari mereka juga tidak 

memeiliki sanggar diluar sekolah dengan 

alsan dan memiliki beberapa kendala 

yaitu jauhnya jarak dari sanggar seni 

yang ada di daerah tersebut dan  mereka 

juga terkendala oleh transportasi yang 

digunakan. Mereka juga beranggapan 

bahwa tarian ini tidak perlu untuk 

mereka ketahui.  

2. Persepsi siswa tentang pelestarian Tari 

Salonreng, dari beberapa jawaban yang 

dilihat, ada 70% siswa yang memang 

peduli dengan pelestarian khususnya Tari 

alonreng Ara ini karena kenapa, mereka 

berpendapat bahwa tarian ini perlu 

dilestarikan dengan cara mengadakan 

pementas Seni dan menampilkan tarian 

ini guna untuk mmperlihatkan Kepada 

masyarakat khusunya bai para siswa 

yang merupakan salah satu generasi yang 

akan melestarikan budaya Tari 

Tradisional khususnya Tari Salonreng 

ini. . Siswa juga berpendapat bahwa 

sanggar seni juga sangat berperang 

penting dengan pelestarian budaya 

tradisional, karena dengan adanya 

sanggar seni ini, para pemuda lebih muda 

untuk melesatrikan suatu budaya. 

Menurut mereka pemerintah setempat 

atau dinas yang terkait seperti Dinas 

pariwisata sudah melakukan upaya 

pelestarian dengan mengadakan festival 

budaya tiap tahunnya, dan itu sudah bisa 

dikatakan dikatakan salah satu bentuk 

upaya yang dilakukan untuk melestarikan 

kesenian tradisional khususnya Tari 

Salonreng ini. Adapun pendapat siswa 

yang yang tidak begitu peduli dengan 

pelestarian tarian ini  dapat di simpulkan 

jumlah siswa yang mengatakan hal 

tersebut sebanyak 30% dari sampel yang 

telah di tentukan. Mereka berpendapat 

bahwa tarian ini sudah tidak penting lagi, 

bagi mereka karena kenapa mereka lebih 

menyukai dengan adanya budaya-budaya 

modern yang sudah ada salah satunya 

dengan adanya aplikasi tiktok ini yang 

dapat merubah pola pikir sebagian 

generasi muda khususnya bagi para  

siswa, mereka lebih mudah memahmi 

gerakan-gerakan didalam aplikasi 

tersebut dengan jenis musik yang 

merupakan salah satu pendukung yang 

disukai oleh para generasi sekarang. 

 

 

 

B. Saran 

Saran dari peneliti berdasaran uraian diatas 

yaitu antara lain : 

1. Bagi kepala sekolah  

Hendaknya membentuk organisasi seni 
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atau sanggar seni sekolah guna untuk 

memfasilitiasi siswa mengebangkan bakat 

dan minatnya serta salah satu wadah untuk 

melestarikan suatu budaya tradisional, agar 

para siswa yang merupakan salah satu 

generasi yang sangat penting untu 

melestarikan suatu budaya tradisional. 

2. Bagi guru 

Hendaknya guru lebih 

memperhatikan khusunya pada guru seni 

yang juga sangat berperang penting untuk 

memperkenalakan budaya-budaya 

tradisional kepada para siswa.  

3. Bagi Orang tua  

Bagi orang tua alangkah baiknya bisa 

dijak bekerja sama dengan melibatkan 

anaknya disebuah organisasi luar sekolah 

seperti sanggar seni, agar bisa 

mendapatkan ilmu yang bukan hanya 

sepenuhnya dari sekolah, karena sanggar 

seni juga sangat berperang penting yang 

akan mengajarkan tari-tari tradisioanal 

kepada generasi yang akan datang 
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