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ABSTRAK 
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Bulung Dengan Menggunakan Madia Audio Visual Pada Kelas VII di MTs 

Negeri Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Skripsi 

Jurusan Sendratasik. Program Studi Pendidikan Tari. Fakultas Bahasa dan 
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Penelitian ini merupakan pembelajaran tortor Naposo Nauli Bulung dengan 

menggunakan media audio visual pada kelas VII di MTs Negeri Sibuhuan, 

Kabupaten Padang Lawas. Hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini 

adalah kesulitan yang sering dihadapi oleh guru dalam mengajarkan pelajaran seni 

tari serta waktu yang terbatas untuk mengajarkan seni tari. Tujuan penelitian ini 

adalah menjelaskan pembelajaran tortor Naposo Nauli Bulung menggunakan media 

audio visual dan bagaimana dampak media pembelajaran tortor Naposo Nauli 

Bulung. 

Dalam pembahasan penelitian ini digunakan teori media pembelajaran 

menurut Gagne dan Briggs (1975) dalam (Azhar : 2013:3) Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan proses pembelajaran tortor Naposo Nauli Bulung menggunakan 

media audio visual pada siswa kelas VII MTs Negeri Sibuhuan. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif. 

Penelitian  ini dilaksanakan di MTs Negeri Sibuhuan. Populasi pada penelitian ini 

adalah siswa kelas VII, dan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu kelas VII-1 

berjumlah 41 orang. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode observasi dan 

dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang pembelajaran toror Naposo Nauli 

Bulung  menggunakan media audio visual untuk mempermudah guru dalam 

mengajarkan materi tari kepada siswa. Media audio visual yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah video, laptop, speaker dan infokus.  

Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa proses pembelajaran 

tortor Naposo Nauli Bulung dengan menggunakan media audio visual dapat 

membantu siswa dalam mempelajari dan memahami gerakan yang ada dalam tortor 

Naposo Nauli Bulung dan terbentuknya produk berupa media pembelajaran tortor 

Naposo Nauli Bulung dengan menggunakn audio visual berupa video pembelajaran 

tortor tersebut dan gambar penjelasan tentang motif dan ragam gerak tortor Naposo 

Nauli Bulung.  
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