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ABSTRAK 

 

Yohanes A Syadat S. Nim 071222520047. Peranan Musik R&B Dalam Tarian 

Shuffle pada Komunitas Shuffle 81 di Universitas Sumatera Utara. Fakultas 

Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Medan. 2012. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan musik R&B dalam tarian 

shuffle pada komunitas shuffle 81 di Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini juga 

menjelaskan sekilas tentang even-even pertunjukan seni yang komunitas shuffle 81 

ikut serta dikota medan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif 

kualitatif yang meliputi beberapa aspek: Pengamatan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sampel pada penelitian ini adalah 10 orang anggota komunitas shuffle 

81 dari 80 orang anggota komunitas shuffle 81.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa peranan 

musik r&b dalam tarian shuffle pada komunitas shuffle 81 di Universitas Sumatera 

Utara sangatlah penting dalam bentuk pertunjukan seni yang dibawakan komunitas 

shuffle 81 memiliki ciri khas dan keunikan dalam kecendrungan menggunakan musik 

r&b dalam setiap penampilannya. 

Kota Medan merupakan kota yang sudah mulai maju dalam hal berkesenian. 

Hal ini juga tampak dari banyak nya kompetisi-kompetisi di bidang kesenian. Dari 

banyak nya kompetisi kesenian tersebut di atas, dapat di ambil contoh dari penari 

shuffle yang sudah mulai marak di gandrungi oleh kelompok-kelompok anak muda di 

kota Medan. Salah satu contoh yang terjadi pada kelompok Shuffle 81, yaitu sebuah 

kelompok yang sangat konsen dan serius dalam melakukan tarian shuffle. Shuffle 81 

adalah sekelompok anak muda yang  sering mangkal di sekitar gedung shaiva USU 

sambil melakukan aksi tari Shuffle yang menarik untuk disaksikan beberapa 

mahasiswa yang berada di Universitas Sumatera Utara. Komunitas shuffle 81 

merupakan salah satu komunitas yang menarik karena mampu memberi ruang untuk 

proses pengembangan kreatifitas dan pembelajaran tari atau dance. 

Kelompok atau komunitas shuffle ini sudah mulai dinikmati oleh para pemuda 

kota Medan sebagai bentuk kegiatan ataupun olah raga khusus bagi para penikmat 

maupun penarinya. Shuffle dance ini juga termasuk olah raga yang menyehatkan, 

Karena 5 menit melakukan shuffle dance, manfaatnya sama dengan 30 menit 

melakukan thredmil. 

 

 

 

 

 


