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SARI 
 

Nina Saputri, 2011. Pembelajaran tari Untuk Penyandang Tuna Grahita Ringan    
Pada Kegiatan Ekstra Kurikuler Tari di SLB C Widya Bhakti Semarang. Skripsi 
pada Jurusan Pendidikan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Semarang. 
 

Pembelajaran tari bagi orang normal merupakan hal yang biasa. Namun, 
pembelajaran tari untuk anak yang menyandang tuna grahita ringan menjadi 
sebuah hal yang luar biasa. Pembelajaran tari di SLB memiliki tingkat kesulitan 
yang cukup tiggi apabila dibandingkan dengan pembelajaran tari disekolah-
sekolah biasa. Hal ini disebabkan karena siswa kurang maksimal dalam 
menangkap dan menghafal materi yang diberikan oleh siswa. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pembelajaran dalam kegiatan ekstra kurikuler tari di 
SLB C Widya Bhakti Semarang serta dampak-dampak yang diperoleh siswa 
setelah mengikuti kegiatan ekstra kurikuler tari. Manfaat bagi anak tuna grahita 
ringan dapat menambah pengalaman dalam bidang kesenian khususnya tari, dan 
dapat melatih keberanian dan kepercayaan diri siswa tuna grahita ringan melalui 
olah gerak. 

Subyek penelitian ini adalah anak tuna grahita ringan SLB C Widya 
Bhakti Semarang. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 
kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi 
sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data pada penelitian ini meliputi 
reduksi data, interpretasi data, penyajian data, serta penarikan simpulan atau 
verifikasi. 

Hasil penelitian ialah deskripsi proses pembelajaran tari pada kegiatan 
ekstra kurikuler tari di SLB C Widya Bhakti Semarang meliputi tujuan, materi 
atau bahan, metode, media dan evaluasi. Beberapa dampak yang muncul pada 
siswa tuna grahita ringan setelah mengikuti kegiatan ekstra kurikuler tari ialah (1) 
perubahan ranah afektif, kognitif dan psikomotorik, (2) perubahan psikologi siswa 
tuna grahita ringan, seperti siswa tuna grahita ringan yang awalnya pemarah 
menjadi lebih bisa mengendalikan emosinya serta siswa tuna grahita ringan yang 
tadinya pemalu menjadi lebih berani berkomunikasi dengan yang lain(3) 
perubahan kemampuan fisik siswa tuna grahita ringan, seperti siswa tuna grahita 
ringan yang takut untuk berjongkok karena pernah cidera di lututnya menjadi bisa 
untuk jongkok. 

Saran-saran perbaikan yang dapat penulis kemukakan ialah (1) lebih 
mengoptimalkan pada pembentukan ranah afektif dan psikomotorik, (2) sarana 
dan prasarana di SLB C Widya Bhakti hendaknya dilengkapi lagi seperti 
pembuatan ruangan praktek sendiri, (3) guru dapat meningkatkan antusias siswa 
untuk ikut dalam kegiatan ekstra kurikuler tari dengan cara belajar di luar 
lingkungan sekolah (sanggar atau di tempat- tempat kesenian yang lain), (4) guru 
menghindar ipenggunaan metode penugasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesempurnaan adalah sesuatu yang diharapkan oleh setiap makhluk 

hidup. Mahkluk hidup di dunia ini tidak seluruhnya memiliki kesempurnaan 

seperti apa yang di harapkan. Manusia sebagai makhluk yang sempurna diberi 

akal dan budi dibandingkan dengan makhluk lainnya, selalu berkreasi mengolah 

semua apa yang diberikan oleh Tuhan menjadi nikmat untuk dirinya. Akan tetapi, 

tidak semua orang bernasib sama dengan yang lainnya, tentu setiap orang 

berkeinginan lahir sempurna, tidak ada kekurangan sedikitpun. Namun ketika 

Tuhan berkehendak lain dan anak yang dilahirkan dalam kondisi tidak 

sebagaimana anak normal yang lain, tentunya tidak bisa mengingkari 

kenyataannya tersebut.  

Penyandang tuna grahita ringan (cacat ganda) adalah seorang yang 

mempunyai kelainan mental, atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu, 

adakalanya cacat mental bersamaan dengan cacat fisik sehingga disebut cacat 

ganda (http//.panti.tripod.com/2-10-07). Misalnya, cacat intelegensi yang 

penderita tuna grahita ringan alami disertai dengan keterbelakangan penglihatan 

(cacat pada mata), ada juga yang disertai dengan gangguan pendengaran. Adanya 

cacat lain yang dimiliki selain cacat intelegensi inilah yang menciptakan istilah 

lain untuk anak tunagrahita yakni cacat ganda (www.bernas.co.id). 

Tuna grahita ringan bukanlah menjadi suatu hambatan bagi seseorang 

untuk mendapatkan hak yang sama dalam mewujudkan cita-citanya. Yang dalam 
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hal ini sudah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik 

Indonesia adalah mencerdasan kehidupan bangsa. Oleh karena itu setiap warga 

negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

minat, dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, 

agama dan jenis kelamin. Seseorang yang memiliki kekurangan dalam tubuhnya 

pun merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang juga berhak untuk 

mendapatkan kehidupan yang layak dan mengembangkan potensi yang dimiliki 

agar dapat hidup layak dan sejajar dengan warga masyarakat yang lain. 

Permasalahan yang dihadapi oleh para penderita tuna grahita ringan yang 

memiliki keterbatasan dalam fisiknya serta berbeda dengan keadaan manusia 

normal lainnya bersifat kompleks, oleh karena itu dalam upaya mengatasinya 

tidak bisa hanya dengan melakukan pendekatan hidup mandiri tanpa tergantung 

dengan orang lain.  

Melalui pembelajaran atau di luar pembelajaran, para peserta didik dapat 

diarahkan, dibimbing serta dibina untuk melakukan berbagai kegiatan belajar 

maupun kegiatan rehabilitasi sehingga akan mendorong perkembangan mereka 

sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional bangsa Indonesia. Permana (1999: 126) 

mengemukakan, bahwa pengajaran merupakan suatu rangkaian yang mempunyai 

tujuan dalam suasana menyenangkan peserta didik dengan memperhatikan dan 

menuntut perhatian guru dalam sejumlah komponen terlibat dalam pencapaian 

tujuan pengajaran. Belajar terjadi perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan 

sebagai hasil latihan dan pengalaman. 
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 Pembelajaran merupakan proses usaha yang dilakukan untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar (Jazuli, 2008:137). 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara peserta didik 

(siswa) dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah lebih 

baik. 

SLB C Widya Bhakti Semarang merupakan salah satu SLB swasta yang 

mempunyai kegiatan pembelajaran tari dalam bentuk pembelajaran ekstra 

kurikuler. Dengan sistem pengelompokkan siswa kedalam kelompok-kelompok 

kecil, guru dapat mempermudah dalam memberikan materi. Kelompok kecil 

sesuai dengan kelas masing-masing ini dilaksanakan karena berpengaruh pada 

materi yang akan diberikan pada siswa. Materi yang disampaikan rata-rata adalah 

tari kreasi yang nantinya akan disesuaikan dengan kondisi siswa. SLB C Widya 

Bhakti terletak di Jl.Supriyadi No.12 Semarang, tidak jauh dari kawasan kota dan 

pusat ruko. Apabila kita menginginkan menggunakan angkutan umum pun mudah 

di jangkau. Pembelajaran ekstra kurikuler tari di SLB C Widya Bhakti berbeda 

dengan pembelajaran ekstra kurikuler tari di sekolah-sekolah pada umumnya. 

Kegiatan ekstra kurikuler tari diharapkan dapat membantu menyalurkan bakat dan 

merangsang pola pikir penyandang tuna grahita ringan. Dalam penyampaian 

materi untuk para penyandang tuna grahita ringan pada kegiatan ekstra kurikuler 

seni tari bukan suatu yang hal mudah seperti cara penyampaian materi pada 

umumnya. Ketidakmampuan penyandang tuna grahita ringan menerima materi  

dalam bentuk teori maka dialihkan pada penguasaan ketrampilan melalui 

kesenian. 

Pada sebuah lembaga pendidikan ataupun lembaga rehabilitasi terkait 
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diharapkan dapat menyelenggarakan suatu proses kegiatan pembelajaran ekstra 

kurikuler serta proses rehabilitasi yang mampu memberikan bekal kemampuan 

pada peserta didik agar memiliki keunggulan sesuai dengan standar mutu nasional 

dan internasional, supaya setiap warga negara Indonesia dapat mempunyai 

ketrampilan hidup, sehingga  memiliki kemampuan untuk mengenal dan 

mengatasi masalah diri dan lingkungannya.  

Berdasarkan pada pernyataan-pernyataan terdahulu, yang menyatakan 

pentingnya pembelajaran tari bagi siswa-siswi tuna grahita ringan sebagai langkah 

rehabilitasi beberapa langkah penelitian telah di laksanakan, antara lain: 

Penelitian yang dilakukan seperti Windri Hastanti, Novi. (2007). Tentang 

Pembelajaran Seni Tari Bagi Siswa Tuna Rungu di SLB Bagaskara Sragen. 

Semarang. Skripsi UNNES FBS. Permasalahan yang diambil tentang pelaksanaan 

pembelajaran seni tari bagi anak cacat tuna rungu di SLB Bagaskara Sragen 

meliputi tujuan, materi dan bahan, metode,  media dan evaluasi. 

Penelitian  Ngatimin. (2009). Tentang Proses Pembelajaran Ekstra 

Kurikuler Seni Tari. Skripi UNNES FBS. Permasalahan yang diambil tentang 

proses pembelajaran seni tari dalam kegiatan ekstra kurikuler di SMP Negeri 3 

Batang dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi  pembelajaran seni 

tari di SMP Negeri 3 Batang. 

Penelitian Hartono. (2010). Tentang Pembelajaran Tari di Taman 

Kanak-Kanak Negeri Pembina Plantungan Kabupaten Kendal dalam HARMONIA 

JURNAL PENGETAHUAN  dan PEMIKIRAN SENI Vol. IX No. 1 hal 40-47. 

Semarang. Sendratasik FBS UNNES. Permasalahan yang ada berisi tentang 

proses kegiatan belajar di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Plantungan. 
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Kharudi, Afan. (2008). Pembelajaran Gitar untuk Penyandang Cacat 

Tuna Netra pada Kegiatan Ekstra Kurikuler Musik di Panti Tuna Netra dan Tuna 

Rungu Wicara Penganthi Temanggung. Semarang. Skripsi UNNES FBS. 

Permasalahan yang diambil tentang proses pelaksanaan pembelajaran gitar untuk 

penyandang cacat tuna netra pada kegiatan ekstra kurikuler di Panti Tuna Neta 

dan Tuna Rngu Wicara Penganthi Temanggung, yang terkait dengan kendala yang 

disebabkan kekurangan fisik dari peserta pembelajaran.  

Beberapa pemaparan tentang temuan-temuan teoritis berkaitan mengenai 

pembelajaran tari dan metode yang digunakan menyebutkan permasalahan-

permasalahan yang diambil dari fenomena yang terjadi. terbukti bahwa sebuah 

penelitian dalam prosesnya memiliki langkah-langkah yang runtut dan tertata agar 

tujuan yang disusun dapat tercapai sepenuhnya. 

Berdasarkan urian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

pembelajaran seni tari pada penyandang tuna grahita ringan melalui kegiatan 

ekstra kurikuler seni tari di SLB C Widya Bhakti Semarang. Penelitian berfokus 

pada proses dan dampak pembelajaran seni tari pada penyandang tuna grahita 

ringan dalam kegiatan ekstra kurikuler di SLB C Widya Bhakti Semarang.   

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran tari untuk siswa-siswa penyandang 

tuna grahita ringan pada kegiatan ekstra kurikuler tari di SLB C Widya 

Bhakti Semarang? 
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2. Apa dampak yang diperoleh siswa–siswa penyandang tuna grahita 

ringan di SLB C Widya Bhakti setelah mengikuti kegiatan ekstra 

kurikuler tari? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pembelajaran tari untuk siswa-siswa 

penyandang tuna grahita ringan pada kegiatan ekstra kurikuler tari di 

SLB C Widya Bhakti Semarang 

2. Dampak pembelajaran untuk siswa-siswa penyandang tuna grahita 

ringan pada kegiatan ekstra kurikuler tari di SLB C Widya Bhakti 

Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

1.3.1 Manfaat teoritis 

1.4.1.1 Sebagai sumbang pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi 

Universitas Negeri Semarang khususnya mahasiswa jurusan 

pendidikan tari untuk lebih mengenal model pembelajaran tari 

untuk anak-anak penyandang tuna grahita ringan di SLB C 

Widya Bhakti Semarang. 
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1.4.1.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada 

penelitian berikutnya. 

1.3.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Dapat dijadikan informasi kepada guru pengampu mata pelajaran 

seni tari, agar pemelajarannya dapat dilakukan secara jelas dan 

mudah ditangkap siswa serta menyenangkan bagi siswa untuk 

dipelajari dan diikuti sehingga dapat digunakan sebagai pedoman 

selanutnya.  

1.4.2.2 Sebagai informasi kepada kepala SLB C Widya Bhakti Semarang, 

semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan  

guna mengupayakan dan meningkatkan penyembuhan para 

penyandang tuna grahita ringan. 

1.4.2.3 Sebagai informasi kepada lembaga pendidikan tinggi Universitas 

Negeri Semarang (UNNES) semoga hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan masukan perbaikan kualitas pada program studi 

Pendidikan Seni Tari. 

1.4.2.4 Sebagai bahan masukan berupa informasi kepada mahasiswa agar 

dapat menambah kekayaan khasanah perbendaharaan kepustakaan 

tentang pembelajaran tari untuk anak-anak penyandang tuna 

grahita ringan pada kegiatan ekstra kurikuler tari. 
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1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, 

penelitian skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu: bagian awal berisi halaman 

judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar lampiran. Bagian isi terbagi atas lima bab yaitu: 

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang alasan pemilihan judul, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II Landasan teori, berisi tentang pengertian pembelajaran tari, karakteristik 

penyandang tuna grahita ringan, pengertian ekstra kurikuler tari, dampak 

dilaksanakannya pembelajaran tari. 

Bab III Metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan 

sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, sarana dan prasarana sekolah, kondisi siswa dan 

guru SLB C Widya Bhakti Semarang, pembelajaran ekstra kurikuler tari 

untuk penyandang tuna grahita ringan pada kegiatan ekstra kurikuler tari 

di SLB C Widya Bhakti serta dampak pembelajaran ekstra kurikuler tari 

untuk siswa penyandang tuna grahita ringan setelah mengikuti kegiatan 

ekstra kurikuler tari. 

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang 

kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pembelajaran  

Pembelajaran tidak akan terlepas dari pokok bahasan mengenai hakekat 

belajar mengajar. Karena dalam setiap proses pembelajaran terjadi peristiwa 

belajar mengajar.  Pembelajaran berasal dari kata belajar yang artinya suatu proses 

yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, 

sejak masih bayi hingga liang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang 

telah belajar sesuatu adalah adanya adanya perubahan tingkah laku tersebut 

menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitf) dan ketrampilan 

(psikomotorik) maupun menyangkut nilai dan sikap (afektif) (Sadiman, 2003:3). 

Syah (2000:7) menerangkan bahwa belajar adalah kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap 

penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan teori belajar menurut Syah berarti 

perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau 

praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari atau dengan kata lain bukan 

secara kebetulan. 

Oemar Hamalik menguraikan tentang istilah pembelajaran akan diawali 

dengan tafsiran tentang “belajar”. Seringkali pula perumusan dan tafsiran itu 

berbeda satu sama lain, jadi belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan 

bukan suatu hasil tujuan. Pembelajaran adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman. Tujuan belajar dan pembelajaran prinsipnya adalah 
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sama, yaitu suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 

lingkungannya, hanya berbeda usaha dan pencapainnya (2001:27). 

Pembelajaran menurut Permana (1999:126) adalah suatu rangkaian 

kegiatan yang bertujuan menciptakan suasana yang menyenangkan peserta didik 

dan mewujudkan pencapaian hasil belajar yang tinggi. Pembelajaran seperti itu 

tentu saja menuntut perhatian guru, untuk mempertimbangkan dan meyakinkan 

bahwa sejumlah komponen yang terlibat dalam system pembelajaran tersebut 

kondusif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran.  

Pembelajaran pada penelitian ini terdapat suatu keunikan di dalam 

prosesnya, yaitu pembelajaran tari diberikan kepada siswa yang di kategorikan 

kurang sempurna dalam penelitian ini adalah siswa tuna grahita ringan di SLB C 

Widya Bhakti Semarang. Proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan 

siswa begitu pula materi yang di sampaikan, untuk memberikan penjelasan dan 

pengarahan pada suatu interaksi antara guru dengan siswa tuna grahita ringan 

dalam kegiatan penyampaian materi yang bertujuan menciptakan suasana 

menyenangkan dan mewujudkan pencapaian hasil belajar yang maksimal. 

Berdasarkan konsep mengenai pembelajaran tersebut, dapat ditemukan 

beberapa indikator yang menandai sebuah proses pembelajaran sekaligus berperan 

sebagai komponen-komponen dalam kegiatan pembelajaran yang antra lain adalah 

perencanaan, pelaksana pembelajaran, media belajar, dan peserta pembelajaran. 

Adapun indikator-indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 2.1.1  Perencanaan Pembelajaran 
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Sebuah kegiatan agar bisa dikatakan sebagai pembelajaran, maka harus 

melalui suatu perencanaan yang sistematis. Adapun perencanaan yang harus 

dipersiapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran (Wahyu Utomo, 2006:17). 

Adapun uraian mengenai komponen-komponen tersebut antara lain: 

 

2.1.1.1 Tujuan Pembelajaran 

Darsono (2000:26) mengatakan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan secara sadar dan sengaja, sedangkan tujuan pembelajaran adalah 

membantu siswa memperoleh pengalaman. Dengan pengalaman tingkah laku 

siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku yang dimaksud 

meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai atau normal yang berfungsi 

sebagai pengendalian sikap dan perilaku siswa. 

Tujuan pembelajaran adalah langkah pertama yang harus  

ditetapkan dalam proses pembelajaran, sedangkan bahan pembelajaran  

merupakan isi dari pembelajaran. Bahan pembelajaran ini mendukung  

tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Definisi dari tujuan 

pembelajaran adalah suatu penjabaran mengenai tingkah laku yang diharapkan 

tercapai  oleh siswa setelah dilangsungkannya kegiatan pembelajaran (Hamalik, 

2002:109). 

 

2.1.1.2 Materi Pembelajaran 

Definisi dari materi pembelajaran adalah segala sesuatu (dalam arti 
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pengetahuan dan keterampilan) yang diberikan kepada peserta didik pada kegiatan 

pembelajaran dalam rangka  mencapai tujuan pembelajaran (Wahyu Utomo, 

2006:18). 

 

2.1.1.3 Metode Pembelajaran  

Definisi metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru supaya 

siswa memperoleh pengalaman belajar mengenai materi yang disampaikan (Gino, 

1993:67). Selanjutnya yang dimaksud dengan metode mengajar ialah cara yang 

berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khususnya 

kegiatan penyajian materi pelajaran pada siswa. Secara umum terdapat sebelas 

klasifikasi metode pembelajaran menurut Mulyasa (2007:107) yang antara lain 

adalah: 

1) Metode Demonstrasi (Metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

memperlihatkan proses, peristiwa, atau cara kerja suatu alat kepada peserta 

didik), 2) Metode Inquiri (Metode pembelajaran yang dilakukan dengan 

mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen 

sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, serta 

menghubungkan dan membandingkan penemuan satu dengan yang lain), 

3) Metode Penemuan (Metode pembelajaran yang menekankan pada 

pengalaman langsung, dan lebih mengutamakan proses daripada hasil 

belajar), 4) Metode Eksperimen (Metode pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik bekerja dengan benda, bahan, dan peralatan laboratorium 
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dalam situasi pemecahan masalah yang didalamnya berlangsung pengujian 

hipotesis, dan terdapat variabel-variabel yang dikontrol ketat), 5) Metode 

Pemcahan Masalah (Metode pembelajaran yang menghadapkan peserta 

didik pada suatu masalah guna memecahkan masalah tersebut dengan 

belajar suatu hal yang baru), 6) Metode Karya Wisata (Metode 

pembelajaran yang dilakukan dengan melakukan suatu perjalanan sebagai 

prose mental atau pesiar guna memperoleh pengalaman belajar), 7) 

Metode Perolehan Konsep (Metode pembelajaran yang menggunakan 

konsep-konsep yang telah diperoleh peserta didik yang harus dilakukan 

peserta didik sebagai proses mental untuk memasukkan prinsi-prinsip dan 

generalisasi-generalisasi), 8) Metode Penugasan (Metode pembelajaran 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat tugas yang harus 

dilakukan peserta didik baik perorangan maupun kelompok), 9) Metode 

Ceramah (Metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menyajikan 

bahan melalui penuturan atau penjelasan lisan), 10) Metode Tanya Jawab 

(Metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menyajikan materi 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan), 11) Metode Diskusi (Metode 

pembelajaran yang dilakukan dengan menjalin percakapan yang responsif 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang problematis yang diarahkan 

untuk memperoleh pemecahan masalah). 

 

2.1.1.4 Evaluasi Pembelajaran  

Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang berkelanjutan tentang 
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pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan yang dibuat 

dalam merancang suatu sistem pembelajaran (Hamalik, 2002:210). Evaluasi juga 

dapat dikatakan sebagai suatu usaha mendapatkan berbagai informasi secara 

berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari 

pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui 

program kegiatan belajar. Evaluasi dapat memberi motivasi bagi guru maupun 

anak, mereka akan lebih giat belajar, menigkatkan proses berpikirnya. Guru 

dappat melaksanakan penilaian yang efektif, dan menggunakan hasil penilaian 

untuk perbaikan belajar mengajar. Dengan evaluasi guru juga dapat mengetahui 

prestasi dan kemajuan anak, sehingga dapat bertindak yang tepat bila anak 

mengalami kesulitan belajar (Slameto, 2003:39). 

 

2.1.1.5 Pelaksanaan Pembelajaran 

Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai pembelajaran haruslah dilakukan 

oleh seorang guru. Guru itu sendiri menurut Wahyu Utomo (2006:13) adalah 

seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan tugas-

tugas kependidikan serta sebagai pelaksana kurikulum. Mempunyai kualifikasi 

berarti memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang guru. Memiliki 

kompetensi berarti memiliki kemampuan baik secara pengetahuan dan skill 

maupun secara administratif serta tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. 

2.1.1.6 Media Belajar  

Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan materi yang 

disampaikan kepada siswa. Macam media beraneka ragam dapat dalam bentuk 
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sederhana seperti papan planel, kertas karton, dapat pula dalam bentuk seperti 

radio, televisi, film. Azhar Arsyad (2008:3) mengemukakan bahwa kata media 

berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ 

atau ‘pengantar’. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media apabila dipahami secara garis 

besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, kterampilan, atau sikap. 

Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran. 

Gagne mengartikan media sebagai macam-macam jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar, menyatakan 

bahwa: “A medium (plural media) is a channel of communication, example 

include film, television, diagram, printed materials, computers, and instructors”. 

(Media adalah saluran komunikasi termasuk film, televisi, diagram, materi 

tercetak, komputer, dan instruktur). AECT (Assosiation of Education and 

Communication Technology, 1977), memberikan batasan media sebagai segala 

bentuk saluran yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 

NEA (National Education Assosiation) memberikan batasan media sebagai 

bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak, audio visual, serta peralatanya. 

Penggunaan media pembelajaran menunjukkan beberapa dampak positif 

antara lain (Azhar Arsyad, 2008:21-23): 

1) Penyanpaian pelajaran menjadi labih baku. Seiap pelajar yang melihat atau 
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mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. 

2) Pembelajaran bisa lebih menarik. Kejelasan dan keruntutan pesan, daya 

tarik image yang berubah-ubah, penggunaan efek khusus yang dapat 

menimbulkan keingintahuan menyebabkan siswa tertawa dan berfikir, 

yang kesemuanya menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi 

dan meningkatkan minat.  

3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar 

dan prinsip-prinsip psikologi yang diterima dalam hal partisipasi siswa, 

umpan balik, dan penguatan. 

4) Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. 

5) Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana kata dan gambar 

sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen 

pengetahuan. 

6) Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana di inginkan atau 

diperlukan terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan 

secara individu. 

7) Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan pada proses 

belajar dapat ditingkatkan. 

8) Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif.  

Konsep mengenai media dan alat yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah segala sesuatu yang dapat menyajikan pesan sehingga dapat merangsang 

fikiran, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar 

mengajar. 

Dari konsep pembelajaran dan komponen dalam pembelajaran yang telah 
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dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan bahwa pembelajaran 

adalah sebuah kegiatan penyampaian materi kepada siswa tuna grahita ringan 

yang dilakukan oleh guru yang terkait dengan tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran beserta alokasi waktu yang digunakan dan 

media pembelajaran agar diperoleh perubahan tingkah laku siswa (hasil belajar) 

serta penggunaan materi yang disesuaikan dengan keadaan siswa tuna grahita 

ringan yang kemudian dievaluasi berdasarkan tujuan pembelajaran. 

 

2.2 Pembelajaran Tari 

Seni tari merupakan salah satu bentuk kesenian yang telah dikenal 

manusia sejak dahulu. Seni tari mempunyai arti dalam kehidupan manusia, karena 

dapat memberikan berbagai manfaat. Sejak lahir seni tari mempunyai ekspresi 

melalui bahasa tubuh sebagai sarana komunikasi dengan orang lain. Tari 

merupakan alat ekspresi ataupun sarana komunikasi seseorang seniman kepada 

orang lain (penonton/penikmat). Sebagai alat ekspresi tari mampu menciptakan 

untaian gerak yang dapat membuat penikmatnya peka terhadap sesuatu yang ada 

dan terjadi disekitarnya. Tari adalah sebuah ungkapan, pernyataan, dan ekspresi 

dalam gerak yang memuat komentar-komentar mengenai realitas kehidupan, yang 

bias merasuk di benak penikmatnya setelah pertunjukan selesai. 

Ada pengertian yang lain mengenai tari yaitu sebuah ungkapan, 

pernyataan, dan ekspresi dalam gerak yang memuat komentar-komentar mengenai 

realitas kehidupan, yang bisa merasyk di benak penikmatnya setelah pertunjukkan 

selesai (Jazuli, 2008:4). Apabila tari dianalisis secara teliti, akan tampak dua 
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elemen tari yang paling penting, yaitu gerak dan ritme.  

Lebih lanjut Jazuli (2008:7) menguraikan bahan baku dari tari serta 

aspek-aspek yang terkandung di dalam pengertian seni tari, adalah bentuk, gerak, 

tubuh, irama, dan jiwa. Apabila kita ingin memhami pengertian tari harus selalu 

melihat aspek-aspek yang ada di dalamnya dan yang menjadi latar belakang 

keberadaan tari. 

Menurut Jazuli (1994:5) timbulnya gerak dalam tari berasal dari proses  

pengolahan yang telah mengalami stilisasi dan distorsi. Penguasaan irama 

terhadap irama merupakan jembatan penampilan sebuah sajian tari, agar sajian tari 

lebih memiliki greget dan tidak terkesan monoton. Seni tari dapat dinikmati dan 

memiliki keindahan apabila didukung oleh unsur-unsur yang meliputi iringan, 

tema, tata rias, dan busana, ruang pentas dan tata lampu. Tari adalah seni, kata 

“seni” adalah sebuah kata yang semua orang di pastikan mengenalnya, walaupun 

dengan kadar pemahaman yang berbeda. Konon kabarnya kata seni berasal dari 

kata “SANI” yang kurang lebih artinya “Jiwa Yang Luhur/Ketulusan jiwa” (www. 

pengertian seni.com:1).  

Tari merupakan alat ekspresi ataupun sarana komunkasi seorang seniman 

kepada orang lain sebagai alat ekspresi, tari merupakan untaian gerak yang dapat 

membuat penikmatnya peka terhadap sesuatu  yang  ada dan terjadi disekitarny, 

sebab tari adalah ungkapan, pernyataan dan ekspresi memuat komunitas realitas 

kehidupan yang bisa  merasuk dibenak penikmatnya setelah pertunjukan selasai 

(Jazuli, 1994:1). 

Beberapa definisi tari menurut para ahli dalam (Jazuli, 2008:6) antara 
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lain: 

1. Tari adalah gerak yang ritmis. Definisi yang sangat singkat itu dikemukakan 

oleh Curt Sachs, seorang ahli sejarah  dan music dari Jerman dalam bukunya 

World History of the Dances,  

2. Corrie Hartong dalam buku  Danskunt, tari adalah gerak-gerak yang diberi  

bentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang. 

3. Dalam buku Dance Composition yang ditulis oleh La Men dikatakan bahwa 

tari adalah ekspresi subjektif yang diberi bentuk objektif. 

4. B.P.A. Soerjodiningrat, seorang ahli tari Jawa dalam Babad Lan Mekaring 

Djoded Djawi mengatakan, bahwa tari adalah gerak-gerak dari seluruh 

anggota tubuh/badan yang selaras dengan bunyi musik (gamelan), diatur oleh 

irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam tari. 

5. buku Djawa dan Bali: Dua Pusat perkembangan Drama Tari Tradisional di 

Indonesia, Soedarsono mengemukakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa 

manusia yang diungkapkan dengn gerak-gerak ritmis yang indah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tari adalah gerak indah yang digerakan 

oleh anggota tubuh manusia yang mempunyai maksud dan sesuai dengan iringan 

musik pengiring.  

Faktor-faktor yang harus dikuasai dan dimiliki penari pada prinsipnya 

meliputi:  

1. Wiraga  

Wiraga dalam arti sering disebut pula kemampuan peragaan dalam gerak 

tari, yaitu tentang: kelenturan penguasaan teknik rasa, dan penguasaan ruang serta 
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ungkapan gerak yang jelas dan bersih. Gerak merupakan media yang paling tua 

dari manusia untuk menyatakan keinginan atau merupakan media yang paling tua 

dari manusia untuk menyatakan keinginan atau merupakan bentuk refleksi 

spontan dari gerak batikn manusia. Gerak yang dimaksud sebagai ekspresi dari 

segala pengalaman emosonal manusia. Hal tersebut memb erikan penekanan  

bahwa materi utama dari tari adalah gerak. Adapun gerak yang indah adalah gerak 

yang distilir yang didalamnya mengandung ritme. Gerak yang indah dapat 

dihasilkan dari bentuk gerak keras, kasar, kuat dan gerak pelan, maupun 

perpaduan gerak dari gerak-gerak keras, cepat dan pelan. 

2. Wirasa  

Wirasa merupakan kegiatan wiraga dan penerapan wirama harus selalu 

mengingat arti, aksud dan tujuan (Jazuli, 1994:120). Maka untk mencapai hal itu 

perlu penghayatan terhadap karakter. Gerak yang ditimbulkan oleh seorang penari 

merupakan getaran yang terdapat dalam diri pen ari itu yang melukiskan isi 

getaran perasaan. Karena bagi seseorang penari yang hanya mengandalkan bentuk 

geraknya saja, tariannya akan terasa kosong, karena hanya merupakan pertunjukan 

luar yang kurang dijiwai. 

Tari merupakan sebuah gerak yang diperagakan, dengan penataan motif 

menjadikan gerak itu indah dan bila disertai dengan iringan musik menjadikan 

gerakan yang indaah bisa dinikmati orang melakukan tarian dan juga dinikmati 

oleh penonton. 

3. Wirama  

Wirama adalah untuk menilai kemampuan penari terhadap penguasaan 
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irama, baik itu irama musik iringan maupun irama geraknya (Jazuli, 1994:119). 

Maka dalam tari tidak lepas dengan musik pengiring tari kaitannya  dengan ritme. 

Ritme dalam musik mewujud dalam tatanan bunyi atau suara sedang ritme dalam 

tari mewujud dalam gerak. Sedang dinamika berkaitan dengan intensitas dan 

tekanan. Intensitas dan tekanan jika dikombinasikan dengan pengaturan waktu 

dapat menghasilkan irama gerak pelan, lembut, cepat dan keras. 

Manusia memiliki empat aspek yang berbeda satu dengan yang lainnya 

yaitu kehendak, akal, rasa dan emosi. Dalam seni tari rasa memegang peranan 

yang terpenting. Namun jiwa  manusia tidak hanya terdiri dari rasa saja, akan 

tetapi juga ada aspek-aspek kehendak dan akal, pancaran seni  yang dihasilkan 

oleh manusia, selain rasa kehendak dan akal sering pula memegang peranan 

penting. 

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa tari adalah gerak dan ritme, yang 

dimaksud gerak dan ritme dalam tari bukanlah gerakan sehari-hari melainkan 

gerak-gerak yang diolah secara khusus sehingga menjadi gerak yang didalamnya 

mengandung ritme tertentu. Seni tari dapat dinikmati dan memiliki keindahan 

apabila didukung oleh unsur-unsur yang meliputi iringan, tema, rias dan busana, 

ruang pentas dan tata lampu. Di dalam tari kita dapat menikmati munculnya 

keindahan melalui gerakan-gerakan yang bersamaan dengan rasa kepuasan dalam 

diri kita. Sehingga tari yang kita lakukan dapat membentuk suatu gerak tari yang 

indah. 

Pembelajaran seni (Jazuli, 2008:139) adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan sikap dan tingkah laku 
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sebagai hasil pengalaman berkesenian dan berinteraksi dengan budaya lingkungan 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pendidikan seni adalah suatu daya upaya untuk mengubah tingkah laku 

peserta didik menggunakan media seni. seni yang diberikan d sekolah bukan 

sebagai tujuan pendidikan, tetapi sebagai alat pendidikan. Dalam skala besar 

pendidikan seni diberikan di sekolah, dimaksudkan untuk membantu dan atau 

menunjuang tercapainya pendidikan umum. Pendidikan umum yang 

diselenggarakan di sekolah mencakup banyak aspek pendidikan estetik dan 

merupakan karakteristik pendidikan seni itu, dengan menjadikan seni sebagai alat 

pendidikan bukan menjadi tujuan pendidikan. Konsep pembelajaran seni tari pada 

penelitian ini adalah mewujudkan suatu interaksi dalam proses perubahan tingkah 

laku siswa dengan media seni sehingga mampu untuk berkreasi dan berapresiasi 

tentang kesenian.  

Pada dasarnya tujuan pembelajaran tari di sekolah-sekolah adalah bukan 

untuk menjadikan anak sebagai penari atau seniman tari, melainkan untuk 

diarahkan kepada pengembangan kreativitas, ekspresi, keterampilan dan apresiasi 

seni (Jazuli, 2002:36). Pemberian materi dan praktik bagi anak tuna grahita ringan 

dipilih tari yang sekiranya mudah dan dapat diingat. Gerak yang mudah dan tidak 

dirasa sulit bagi peserta didik mengingat mereka berbeda dengan anak normal. 

Gerakan yang diberikan dilakukan berulang-ulang sampai anak didik dapat 

menangkap pelajaran dan mempraktikkannya. 

 Proses pembelajaran tari adalah suatu interaksi antar siswa dengan guru 

dalam rangkaian kegiatan penyampaian materi yang bertujuan menciptakan 
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perubahan tingkah laku dalam berkesenian dengan budaya untuk mewujudkan 

hasil belajar yang maksimal. 

 

 

 

2.3 Karakteristik Tuna Grahita Ringan 

2.3.1 Tuna Grahita Ringan 

Penderita merupakan istilah lain yang di gunakan untuk menyebut 

seseorang yang menderita suatu penyakit. Dalam dunia kedokteran, seseorang 

tersebut sering dikenal dengan sebutan pasien. Dimana pasien adalah seseorang 

yang akan melakukan pengobatan (berobat) pada dokter atau sejenisnya (www. 

pengertian pasien: 1) 

Setiap pengobatan atau pemberian terapi pada penderita, harus benar-

benar di sesuaikan dengan keadaan penderita yang sebenarnya. Yang disebut anak 

penyandang cacat grahita ringan  adalah memiliki kemampuan berpikir lebih 

lamban dibanding anak-anak normal dalam menangkap apa yang disampaikan 

orang,  mereka belum tentu mampu sehingga tidak heran apabila usianya layak 

masuk SMA bagi anak normal,  ternyata di SLB mereka masih pada tingkat 

SDLB atau SMPLB.  Tuna grahita ringan merupakan istilah yang digunakan 

untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-

rata. Istilah lain untuk siswa (anak) tunag rahita ringan dengan sebutan anak 

dengan daya perkembangan. Diambil dari kata Children with developmental 

impairment. Kata impairment diartika sebagai hendaya atau penurunan 
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kemampuan atau berkurangnya kemampauan dalam segi kekuatan, nilai, kualitas, 

dan kuantitas. Dapat pula di artikan Tuna grahita ringan merupakan kata lain dari 

Retardasi Mental (mentally retarded). Tuna berarti merugi. Grahita berarti 

pikiran. Retardasi Mental (Mentally Retarded) berarti terbelakang mental. Tuna 

grahita sering disepadankan dengan istilah-istilah, sebagai berikut 

(www.larasasih.com):  

 

1). Lemah fikiran ( feeble-minded), 2). Terbelakang mental (Mentally Retarded), 

3). Bodoh atau dungu (Idiot), 4). Pandir (Imbecile), 5). Tolol (moron), 6). 

Oligofrenia (Oligophrenia), 7). Mampu Didik (Educable), 8). Mampu Latih 

(Trainable), 9). Ketergantungan penuh (Totally Dependent) atau Butuh Rawat, 

10). Mental Subnormal, 11). Defisit Mental, 12). Defisit Kognitif, l3). Cacat 

Mental, 14). Defisiensi Mental. 

Gangguan Intelektual American Asociation on Mental Deficiency/AAMD 

dalam B3PTKSM mendefinisian Tuna grahita ringan sebagai kelainan yang 

meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata (Sub-average), yaitu IQ 84 ke 

bawah berdasarkan tes, yang muncul sebelum usia 16 tahun, yang menunjukkan 

hambatan dalam perilaku adaptif. Sedangkan pengertian tunagrahita menurut 

Japan League for Mentally Retarded (1992: p.22) dalam B3PTKSM (p. 20-22) 

sebagai berikut: Fungsi intelektualnya lamban, yaitu IQ 70 kebawah berdasarkan 

tes inteligensi baku.Kekurangan dalam perilaku adaptif. Terjadi pada masa 

perkembangan, yaitu anatara masa konsepsi hingga usia 18 tahun, jumlah 

menyandang tunagrahita adalah 2,3%. Atau 1,95% anak usia sekolah menyadang 
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tunagrahita 40% atau 3:21. Pada data pondok Sekolah Luar Biasa terlihat dari 

kelompok usia sekolah, jumlah penduduk di indoneia yg menyadang kelainan 

adalah 48.100.548 orang, jadi estimasi jumlah penduduk di Indonesia yang 

menyadang tunagrahita adalah 2% x 48.100.548 orang = 962.011 orang 

(slbk_batam.org). 

Beberapa penggolongan anak tuna grahita sesuai criteria masing-masing, 

antara lain (www.diskusicagur.blogspot.com) : 

 

 

2.3.1.1 Penggolongan Anak Tuna grahita untuk keperluan pembelajaran sebagai 

berikut:  

2.3.1.1.1 EDUCABLE 

Anak pada kelompok ini masih mempunyi kemampuan Dalam akademik 

setara dengan anak regular pada kelas 5 Sekolah dasar.   

 

2.3.1.1.2 TRAINABLE  

Mempunyi kemampuan dalam mengurus diri sendiri . pertahanan 

diri,dan penyesuaian sosial sangat terbatas kemampuannya untuk 

mendapat pendidikan secara akademik.  

 

2.3.1.1.3 CUSTODIA 

Dengan pemberian latihan yang terus menerus dan Khusus. Dapat 

melatih anak tentang dasar– dasar cara menolong diri sendiri dan 
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kemampuan yang bersifat komunikatif.  

Penggolongan tunagrahita untuk keperluan pembajaran sebagai berikut: 

1) Taraf perbatas (borderline) dalam pendidikan disebut sebagai lamban 

Berajar (slow learner) dengan lQ 70-85. 2) Tuna grahita mampu didik 

(educabie mentally retarded) dengan iQ 50-75 atau 75. 3)Tuna grahita 

mampu latih (trainable mentally retarded ) lQ 30 50 atau iQ 35-55. 4) 

Tuna grahita butuh rawat (dependent or protoundly mentally 

retarded) dengan lQ dibawah25 atau 30. 

 

2.3.1.2 Penggolongan tuna grahita secara medis –biologis sebagai berikut:  

1). Tuna grahita tarat perbatasan (lQ:68 85), 2). Tuna grahita ringan (lQ:36-51), 

3). Tunagrahita sedang (lQ:36-51), 4). Tunagrahita sangat berat (lQ: kurang dari 

20), 5). Tunagrahita tak tergolongkan. 

 

2.3.1.3 Penggolongan anak tuna grahita secara sosial-psikologis berdasarkan 

kriteria psikometrik yaitu:  

1). Tuna grahita ringan (mild mentally retarded) dengan lQ: 55-69, 2). Tuna 

grahita sedang (moderate mentally retarded) dengan lQ: 40- 54, 3). Tuna grahita 

berat (severse mental retardation)dengan lQ: 20-39, 4). Tuna grahita sangat berat 

(profound mental retardation)dengan lQ: 20 kebawah.  

 

2.3.1.4 Penggolongan anak Tuna grahita secara Sosial-Psikologis Menurut kriteria 

perilaku adaptif tidak berdasarkan taraf inteligensi, tetapi berdasarkan kematangan 
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sosial, yaitu : 1). Ringan, 2) Sedang, 3). Berat, 4). Sangat Berat. 

 

2.3.1.5 Secara Klinis., Tuna grahita dapat digolongkan atas dasar tipe atau ciri-ciri 

jasmaniah secara berikut: 1). Sindroma Down/Mongoloid, 2). Hydrocephalus 

yaitu ukuran kepala besar dan berisi cairan, 3). Microcephalus yaitu ukuran kepala 

terlalu kecil, 4). Makrocephalus yaitu ukuran kepala terlalu besar. 

Tuna grahita dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

(www.slbk_batam.org): 

1) Generik, 2) Kerusakan/kelainan Biokimiawi, Abnormalitas Kromosomal, 

3) Sebelum Lahir (pre–natal): Infeksi Rubella (cacar), Faktor Rehesusu (Rh), 

3) saat kelahiran (post-natal) yang disebabakan oleh kejadian yang terjadi 

saat kelahiran, 4) setelah kelahiran (pasca-natal) Akibat infeksi misalnya: 

Mengintis (peradangan pada selaput otak) dan problema nutrisi, karena 

kekurangan gizi atau porotein, 5) faktor Sosio-kultural atau sosial budaya 

lingkungan, 6) Gangguan Metabolisme/Nutrisi: {1). Phenylketonuria, 2) 

Gargoylisme, 3). Cretinisme}. 

Penyebab tuna grahita secara umum, sebagai berikut: 1) Infeksi atau 

intoxikasi, 2) rudapaksa dan atau sebab fisik lain, 3) gangguan metabolisme, 4) 

pertumbuhan gizi atau nutrisi, 5) penyakit otak yang nyuata (kondisi setelah 

lahir/post natal), 6) akibat penyakit atau pengaruh sebelujm lahir (pre-natal) yang 

tidak diketahui, 7) akibat kelainan kromosommal, 8) gangguan saat kehamilan 

(gestational disorders), 9) gangguan pasca psikiatrik/gangguan jiwa berat (post –

psychiatrik disorsers), 10) pengaruh lingkungan, 11) kondisi-kondisi lain yang tak 
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tergolongkan 

Beberapa karakteristik Anak tunagrahita antara lain: 1) Lamban dalam 

mempelajari hal-hal yang baru, 2) kesulitan dalam mengeneralisasi dan 

mempelajari hal-hal yang baru, 3) kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak 

tugarahita berat, 4) cacat fisik dan perkembangan gerak, 5) Kurang dalam 

kemampuan menolong diri sendiri, 6) Tingkah laku dan interaksi yang tidak 

lazim, 7) tingkah laku kurang wajar dan terus menerus. 

Usaha-usaha yang dilakukan untuk pencegahannya:  

1). Diagnostik prenatal, 2). Imunisasi, 3). Tes darah, 4). Pemeliharaan kesehatan, 

5). Sanitasi lingkungan, 6). Penyuluhan genetic, 7). Tindakan operasi, 8). Program 

keluarga berencana, 9). Intervensi dini. 

 

2.4 Ekstra Kurikuler Tari 

Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran, yang di 

sekolah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperuas pengetahuan siswa, 

mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran atau bidang pengembangan 

lain, menylurkan bakat dan minat yang menunjang pencapaian tujuan 

instruksional, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan ini 

dilakukan secara berkala pada waktu tertentu (Bhari, 2000:16). 

Kata ekstra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II (1997:225) 

dapat diartikan sebagai kegiatan tambahan diluar kegiatan yang resmi. Definisi 

tersebt diperkuat oleh Thesaurus Bahasa Indonesia (2006:169) yang mengartikan 

kata ekstra sebagai kegiatan sisipan atau tambahan.  
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Kemudian kata kurikuler pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III 

(2002:617) yang berarti kegiatan yang bersangkutan dengan kurikulum. Dengan 

demikian ekstra kurikuler dapat diartikan sebagai kegiatan sisipan atau tambahan 

diluar kurikulum yang dalam Kamus Besar Indonesia Edisi II (1997:545) disebut 

juga sebagai  kegiatan luar sekolah yang berarti sebagaian ruang lingkup mata 

pelajaran yang diberikan di perguruan tinggi atau pun pendidikan dasar serta 

menengah, dan bukan merupakan bagian integral dari mata pelajaran yang sudah 

ditetapkan dalam kurikulum. 

Kegiatan ekstrakurikuler (Tavip, 2008:8) adalah kegiatan pendidikan di 

luar mata pelajaran. Ekstrakurikuler untuk membantu pengembangan peserta didik 

sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat siswa. Melelui kegiatan secara 

khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. 

Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa kegiatan ekstra kurikuler tari 

adalah suatu kegiatan dimana pelaksanaannya diluar mata pelajaran atau kegiatan 

yang berfungsi sebagai kegiatan tambahan diluar kurikulum dengan tari sebagai 

materinya. 

Berdasarkan definisi ekstra kurikuler dan tari tersebut dapat diambil 

sebuah kesimpulan bahwa konsep mengenai ekstra kurikuler tari adalah kegiatan 

sisipan atau tambahan diluar kerikulum tentang ungkapan jiwa seseorang yang 

diwujudkan melalui gerak-gerak yang ritmis dan indah serta selaras dengan irama. 

Kata indah yang dimaksudkan adalah hal yang menyenangkan manusia atau 

penikmat. 



 

 

 

30

 

2.5 Dampak Dilaksanakannya Pembelajaran tari 

Kegiatan pembelajaran seni tari pada dasarnya diharapkan membawa 

para siswa ke arah yang lebih baik. Pembelajaran juga dimaksudkan untuk 

memberikan pelatihan secara psikologis bagi anak yang memiliki kecacatan 

secara praktek. Pelatihan seni tari tidak semata-mata menuntut siswa untuk 

terampil menari, tetapi difokuskan kepada pencapaian keberanian, konsentrasi, 

kepercayaan diri, kerja sama antar teman sehingga siswa dapat merubah sikap, 

yang pada akhirnya secara psikologi dapat mengendalikan emosinya dan anak 

tuna grahita ringan berani mengekspresikan dirinya.  

Dampak merupakan suatu benturan kuat yang mendatangkan pengaruh 

positif maupun negatif (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php). Tari yang di 

berikan di SLB C Widya Bhakti memberikan pengaruh positif pada anak-anak 

tuna grahita ringan, yang meniti beratkan pada perkembangan psikologi dan 

perubahan fisik pada anak tuna grahita ringan.  

 

 

 

 

2.5.1 Pembentukan Ranah Kognitif, Afektif,Psikomotorik 

2.5.1.1 Ranah kognitif  

Ranah kognitif adalah ranah yang mencangkup kegiatan mental (otak). 

Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah 
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kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfir, termasuk 

didalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, 

mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 

enam aspek atau jenjang proses berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai 

dengan jenjang paling tingggi yaitu antara lain pengetahuan, pemahamaan, 

penerapan, analisis, sintesis, evaluasi (http://zaifbio.wordpress.com/2009/11/15/ 

ranah-penilaian-kognitif-afektif-dan-psikomotorik). 

Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir termasuk 

didalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, 

mensinesis dan menevaluasi. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan 

berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu 

mengingat sampai pada kemampuan memecahkan maslah yang menuntut siswa 

untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagaasan, metode atau 

prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersbut. 

Ranah konitif dalm penelitian ini adalah sejauh mana siswa tuna grahita 

ringan itu dapat menyerap dan menangkap materi tari yang bisampaikan guru 

pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 

2.5.1.2  Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah 

afektif  mencakup watak perilaku sseperti perasaan, minat, sikap, emosi dan nilai. 

Ciri-ciri hasil belajar efektif  akan nampak pada peserta didik dalam berbagai 

tingkah laku. Ranah afektif dibagi menjadi lima tingkatann yaitu menerima 
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(Receiving), menanggapi (responding), menilai (valuing), mengatur atau 

mengorganisasikan (organization), dan mengkarakteristik dengan suatu nilai 

(characterization by evalue) (http://zaifbio.wordpress.com/2009/11/15/ranah-

penilaian-kognitif-afektif-dan-psikomotorik). 

Pemikiran atau perilaku harus memiliki dua kriteria untuk 

diklasifikasikan sebagai ranah afektif antara lain pertma, pperilaku yang 

melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku 

seseorang. kriteria lain yang termasuk ranah efektif adalah intensitas, arah dan 

target. Intensitas menyatakan drajad atau kekuatan dari perasaan. Lima ipe 

karakteristik ranah afektif yang berdasarkan tujuannya yaitu sikap, minat, konsep 

diri, nilai, dan moral.   

Dalam penelitian ini ranah  afektif dirujuk pada bagaimanaa tingkat 

siswa tuna grahita ringan mampu mengikuti materi tari yang guru berikan tanpa 

rasa takut dan malu. Ini menyebabkan siswa tuna grahita ringan selalu ingin 

dilatih menari. 

 

2.5.1.3 Ranah Psikomatorik 

 Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman 

belajar tertentu. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan 

aktivitas fisik. Hasil belajar ranah psikomotorik adalah dalam bentuk keterampilan 

dan kemampuan bertindak individu (http://zaifbio.wordpress.com//2009/11/15/ ranah-

penilaian-kognitif-afektif-dan-psikomotorik).  
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Hasil belajar ranah kognitif dan ranah afektif akan menjadi hasil belajar 

psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan 

tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan afektif 

dengan materi kedisiplinan menurut agama islam sebagaimana mestinya. Hasil 

belajar psikomotorik  dapat diukur melalui pengamatan langsung dan penilaian 

tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, sesudah 

mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik 

untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Ranah psikomotorik dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa siswa tuna 

grahita ringan mampu mengekspresikan tari yang diberikan oleh guru dengan 

berani. Ini juga terlihat pada saat siswa tna grahita ringan berani tampil di depan 

guru, siswa lain, dan orang tua dalam acara perpisahan dengan kkelas VI tahun 

2010. Siswa tuna grahita ringan sangat antusias sekali dalam menari, tanpa rasa 

takut dan malu, meskipun harus dibantu guru pengajar dari depan. Akan tetapi 

siswa-siswa tuna grahita ringan sangat semangat dan maksimal dalam menari.  

 

2.5.2 Perubahan Psikologi  

Psiklogi pada umumnya membahas tentang tingkah laku manusia. 

Tingkah laku disini adalah perbuatan- perbuatan manusia yang terbuka (kasat 

mata) maupun yang tertutup (tidak kasat mata). Psikologi memiliki beberapa 

definisi antara lain psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia 

(Drs. Soeparwoto,dkk. 2006:2).  

Alex Sobur (2003:19) mengemukakan bahwa secara etimologis, istilah 
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psikologis berasal dari Yunani, yaitu dari kata psyche yang berarti “jiwa”, dan 

logos yang berarti “ilmu”. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa, atau 

ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Sedangkan jiwa adalah 

daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak, yang menjadi penggerak dan pengatur 

bagi sekalian perbuatan-perbuatan pribadi dari hewan tingkat tinggi dan manusia 

(H.Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2004:1). 

Psikologi didefinasikan sebagai kajian tentang proses mental dan 

pemikiran, terutama berhubung dengan perlakuan manusia dan hewan, 

pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu, dan 

kebijaksanaan memahami sifat manusia (http://www.scribd.com/2009). 

Psikologi anak luar biasa adalah ilmu jiwa yang mempelajari sifat-sifat 

karakteristik anak berkelainan. Kelainan yang dimaksud kelainan baik fisik cacat 

tubuh/mental, kelainan pendengaran, social (tuna laras), kelainan pada syaraf otak 

dan cacat tubuh lainnya (H.Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2004:63). 

Aspek-aspek psikologi terdiri dari konsep individu tentang kemampuan 

dan ketidakmampuannya, harga dirinya dan hubungannya dengan orang lain (Drs. 

Soeparwoto,dkk. 2006:136).  

Dengan kata lain psikologi merupakan suatu ilmu yang berkenan dengan 

ilmu kejiwaan serta lingkup pembahasaannya berkaitan erat dengan tingkah laku 

manusia. Sedangkan psikologi anak luar biasa diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari sifat dan karakter anak yang berkelainan ( tidak normal ). 

 

2.5.3 Perubahaan Kemampuan Fisik  

Aspek fisik terdiri dari konsep yang dimiliki oleh individu tentang 
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penampilannya, kesesuaian dengan seksnya, arti penting tubuhnya dalam 

hibungan dengan perilakunya, dan gengsi yang diberikan tubuhnya di mata orang 

lain (Drs. Soeparwoto,dkk. 2006:136). 

Pengertian kondisi fisik dalam olahraga yaitu suatu kualitas fisik, kualitas 

psikis, dan kemampuan fungsional peralatan tubuh individu dalam memenuhi 

tuntutan prestasi yang optimal pada spesifikasi cabang olahraga tertentu. Latihan 

kondisi fisik didisain khusus melalui pentahapan yang sistematis dan metodis 

untuk pengembangan kondisi fisik lebih optimal. Kondisi fisik menjadi hal yang 

penting bagi anak latih sebab kondisi fisik sebagai fondasi untuk belajar teknik, 

taktik, strategi, dan mental (http://al-falaasifah.blog.friendstar.com/2009/12). 

Dalam Kamus Psikologi fisik diartikan sebagai struktur dan 

pengorganisasian anatomis tubuh, akan tetapi tidak selalu tubuh manusia. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembahasan fisik pada struktur tubuh 

manusia, dalam penelitian ini adalah struktur tubuh para penderita tuna grahita 

ringan. 

Perubahan fisik anak tuna grahita ringan dalam penelitian ini 

dimaksudkan apabila di awal sebelum di berikan pembelajaran tari anak-anak tuna 

grahita cenderung takut untuk menggerakkan bagian-bagian organ tubuhnya yang 

dirasa lemah. 
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2.6 Kerangka Pemikiran Konsep 

Berdasarkan konsep-konsep yang ditemukan berdasarkan telaah pustaka 

terhada definisi para ahli mengenai pembelajaran, tari, tuna grahita ringan dan 

ekstra kurikuler serta dampak pembelajaran tari tersebut maka penulis berusaaha 

untuk merumuskan sebuah kerangka pemikiran konsep mengenai proses 

pembelajaran tari untuk penyandang tuna grahita ringan pada kegiatan ekstra 

kurikuler tari di SLB C Widya Bhakti Semarang yang digunakan sebagai 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Rumusan kerangka pemikiran tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

“Sebuah kegiatan penyampaian materi tentang tari kepada penyandang 

tuna grahita ringan yang dilakukan oleh pembimbing yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran (cara penyampaian materi 

beserta alokasi waktu yaang digunakan) dengan media pembelajaran yang 

digunakan dalam proses penyampaian materi yang kemudian dievaluasi 

berdasarkan tujuan pembelajaran agar diperoleh perubahan tingkah laku siswa 

yang dilakukan di SLB C Widya Bhakti Semarang”. 

Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran tersebut, maka penulis 

membuat bagan kerangka berfikir sebagai berikut: 
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   BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Peneletian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Laporan 

penyajian berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, foto, dokumen, maupun dokumen resmi lainnya. Kualitatif 

merupakan penelitian yang memerlukan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 

kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2006:15).   

Obyek penelitiannya adalah pembelajaran tari untuk penyandang tuna 

grahita ringan pada kegiatan ekstra kurikuler tari di SLB C Widya Bhakti 

Semarang. Dengan demikian maka, data yang terkumpul dianalisis, yaitu 

dijelaskan dengan kata-kata mengenai pembelajaran tari untuk penyandang tuna 

grahita ringan pada kegiatan ekstra kurikuler tari di SLB C Widya Bhakti 

Semarang. 

 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SLB C Widya Bhakti Semarang 

dengan pertimbangan : 

3.2.1.1 SLB C Widya Bhahti merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

mempunyai program kegiatan ekstra kurikuler seni tari. 
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3.2.1.2 Proses pembelajaran seni tari untuk penyandang tuna grahita ringan pada 

kegiatan ekstra kurikuler tari belum pernah diteliti. 

 

3.2.2 Sasaran Penelitian  

Sasaran penelitian adalah pelaksanaan pembelajaran  dan dampak 

dilaksanakannya kegiatan ekstra kurikuler tari di SLB C Widya Bhakti Semarang. 

 

3.2.3 Sumber Data 

Sumber data atau informasi yang diperlukan maka ditentukan sumber 

data atau informasi yang terdiri dari nara sumber yang dipandang mempunyai 

wawasan yang memenuhi tentang informasi yang diperlukan.Ada dua sumber 

data, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah nara 

sumber pokok dalam penelitian yaitu guru ekstra kurikuler seni tari, sedangkan 

sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang dalam penelitian ini 

yaitu siswa penyandang tuna grahita ringan, kepala sekolah SLB C Widya Bhakti 

dan orang tua siiswa tuna grahita ringan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan-bahan, 

keterangan atau informasi yang benar dan dapat dipercaya. Tujuan pengumpulan 

data untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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3.3.1 Observasi  

Arikunto (1999:146) memberi pengertian observasi sebagai kegiatan 

pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi adalah pertama, teknik ini 

didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan 

melihat dan mengamati sendiri. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti 

mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional 

maupun pengetahuan yang langsung dari data. Keempat, pengamatan untuk 

mengecek data bias. Kelima, pengamatan memungkinkan memahami situasi yang 

rumit. Keenam, apabila komunikasi tidak dimungkinkan, pengamatan mejadi alat 

yang sangat bermanfaat. 

Alasan tersebut ditambah dengan pendapat Guba dan Lincoln dalam 

Moeleong (2000:125), sebagai berikut: pertama, teknik pengamatan ini didasarkan 

atas pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan melihat 

dan mengamati sendiri. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat 

peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun 

pengetahuan yang langsung dari data. Keempat, pengamatan untuk mengecek data 

bias. Kelima, pengamatan memungkinkan memahami situasi yang rumit. Keenam, 

apabila komunikasi tidak dimungkinkan, pengamatan menjadi alat yang sangat 

bermanfaat. 

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati 

lingungan fisik SLB C Widya Bhakti Semarang meliputi kondisi sekolah, alat dan 
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bahan pendidikan, sarana dan prasarana yang digunakan pada kegiatan ekstra 

kurikuler seni tari, dan proses pembelajaran ekstra kurikuler seni tari di SLB C 

Widya Bhakti Semarang. Kegiatan observasi juga meneliti tentang dampak yang 

diperoleh siswa tuna grahita ringan dalam mengikuti kegiatan ekstra kurikuler 

seni tari di SLB C Widya Bhakti. Proses observasi ini dilaksanakan pada saat jam 

pelajaran ekstra kurikuler tari. Dalam penelitian ini melibatkan siswa tuna grahita 

ringan SLB C Widya Bhakti Semarang Observasi dilaksanakan diawali dengan 

mengamati lokasi dan lingkungan fisik SLB C Widya Bhakti, bagaimana proses 

pelaksanaan kegiatan ekstra kulikuler tari kemudian berlanjut pada bagaimana 

dampak yang diperoleh siswa tuna grahita  ringan SLB C Widya Bhakti. 

Observasi yang digunakan aadalah observasi non partisipatif yaitu 

peneliti sebagai pengamat dalam kegiatan pembelajaran ekstra kurikuler tari di 

SLB C Widya Bhakti Semarang. Peneliti hanya mengamati jalan kegiatan 

pembelajaran. 

3.3.2  Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut (Moeleong, 2000:135). 

Wawancara harus dilakukan dengan efektif artinya dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data sebanyak-banyaknya. Bahasa harus 

jelas, terarah, suasana harus tetap rileks agar data yang diperoleh obyektif dan 

dapat dipercaya (Arikunto: 1998:129).  
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Wawancara yang digunaka peneliti adalah interview bebas terpimpin 

yaitu pewawancara (peneliti) membawa pedoman wawancara yang bergaris besar 

tentang perihal yang akan diteliti. Pertanyaan akan disampaikan kepada informan 

secara khusus yakni kepala sekolah SLB C Widya Bhakti, dokter atau psikiater, 

orang tua siswa tuna grahita ringan dan siswa tuna grahita ringan di SLB C Widya 

Bhakti. 

Alasan peneliti menggunakan wawancara yakni untuk mempermudah 

dan mempercepat perolehan data. Alasan tersebut diperkuat oleh pendapat 

Lincoln dan Guba daalam Moeleong (2000:135). Maksud mengadakan 

wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motavasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Kebulatan 

memproyeksikan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 

datang. Memverifikasikan, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh 

dari orang lain, baik mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain, baik manusia maupun bukan manusia dan memverifikasikan 

mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan. 

Hasil wawancara diharapkan dapat mengumpulkan data tentang proses 

pembelajaran dan dampak tari untuk penyandang tuna grahita ringan pada 

kegiatan ekstra kurikuler tari di SLB C Widya Bhakti. 

Adapun pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah SLB C Widya Bhakti, dengan hal yang ditanyakan tentang 

bagaimana kondisi siswa, guru dan karayawan serta kondisi fisik lingunga 
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SLB C Widya Bhakti. 

2. Guru ekstra kurikuler tari, pertanyaan mengenai bagaimana proses 

pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler tari serta dampak-dampak yang 

yang diperoleh siswa tuna grahita ringan. 

3. Siswa tuna grahita ringan, mengenai ketertarikan siswa tuna grahita ringan 

pada kegiatan ekstra kurikuler tari. 

4. Orang tua murid, tentang bagimana perkembangan yang diperoleh siswa 

setelah mengikuti ekstra kurikuler tari. 

Kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada saat jam pelajaran ekstra 

kurikuler tari serta pada jam istirahat sekolah. Wawancara dilakukan pertama 

dawali dengan mewawancari kepala sekolah degan pertanyaan sekitar bagaimana 

kondisi siswa, guru, karyawan serta keadaan sekolah kemdian kepada guru ekstra 

kulikuler, siswa  tuna grahita ringan dan orang tua murid tentang apa saja yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti kegatan ekstra kurikuler tari.  

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berasal dari catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan foto 

yang berhubungann dengan objek yang diteliti (Arkunto, 1998:149). 

Dokumentasi sebagai pelengkap data, dan dokumen-dokumen yang 

diharapkan dapat menjadi sumber serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang tidak dimungkinkan dipertanyakan melalui wawancara. Penelitian ini 

mengambil data-data siswa yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seni tari di 

SLB C Widya Bhakti Semarang, daerah letak dan bentuk kondisi bangunan 
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tempat belajar mengajar, sarana dan prasarana, serta foto-foto yang berhubungan 

dengan proses kegiatan ekstra kurikuler seni tari di SLB C Widya Bhakti 

Semarang. 

 

3.4  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu upaya pengolahan data yang diambil 

dari hasil observasi, wawanara, dan dokumentasi yang kemudian direduksi. Hasil 

pengambilan data kemudian disajikan dan disimpulkan serta diverifikasi untuk 

memperoleh simpulan data yang benar. Sumaryanto ( 2007:105) menyatakan 

bahwa proses analiasis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ada tertulis 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya.  

Langkah-langkah analisis  data dilakukan secara sistematis dan serempak 

melalui proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendeskripsikan, 

dan menyajikan semua informasi secara efektif telah terkumpul. Proses 

pengumpulan data yang dimaksud adalah mengumpulkan dan menyeleksi data 

yang diperoleh, selanjutnya menyederhanakan dengan cara mengurangi atau 

membuang yang tidak perlu kemudian mengelompokkannya secara terpisahsesuai 

bentuk dan jenisnya. Langkah selanjutnya menguraikan dan menyajikan data serta 

penarikan kesimpulan secara selektif telah terkumpul. 

Langkah-langkah analisis data digunakan untuk memberikan penjelasan 

secara keseluruha tentang proses pembelajaran tari pada penyandang tuna grahita 
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ringan pada kegiatan ekstra kurikuler tari di SLB C Widya Bhakti Semarang yang 

menjadi pokok permasalahan. 

 

3.5 Tenik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekkan atau 

sebagai pembanding data. Pemerikasaan keabsahan data dapat dilakukan dengan 

beberapa cara antara lain, yaitu teknik triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah verifikasi penemuan melalui informan dari 

berbagai sumber, menggunakan multi-metode dalam pengumpulan data 

(Sumaryoto, 2007:114). Triangulasi ini meliputi tiga unsur penting dalam 

mendukung keabsahan data, yaitu: (1) sumber, (2) metode, (3) teori. 

Verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode 

penelitian, yaitu dengan pengecekkan derajat kepercayaan hasil penelitian dengan 

pengecekkan derajat pengecekkan kepercayaan sumber data tentang pembelajaran 

tari untuk penyandang tuna grahita ringan pada kegiatan ekstra kurikuler tari di 

SLB C Widya bhakti Semarang. 

Suatu penelitian kualitatif yang dapat dikatakan sebagai suatu penelitian 

ilmiah atau disiplin, jika data atau dokumen yang diperoleh harus sudah diperiksa 

keabsahannya. kriteria penelitian pembelajaran tari untuk penyandang tuna grahita 

ringan pada kegiatan ekstra kurikuler tari di SLB C Widya Bhakti Semarang, yang 

digunakan dalam teknik keabsahan data adalah dengan mempergunakan 

pengecekan kevvkupan referensi yaitu memasukkan arsip beberapa data yang 
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dikumpulkan selama penelitian untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan 

referenssi melawan kesimpulan yang didasarkan pada analisis (tanpa arsip) data 

dapat diperiksa kecukupannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis dan Sejarah SLB C Widya Bhakti Semarang 

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 

1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, bab 2 pasal 2 mengatakan:  

“Pendidikan Luar Biasa bertujuan membantu peserta didik yang 

menyandang kelainan fisik dan atau mental agar mampu mengembangkan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, sebagai pribadi maupun anggota masyarakat 

dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar 

serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti 

pendidikan lanjutan”.   

SLB Widya Bhakti Semarang merupakan suatu lembaga pendidikan dan 

pemeliharaan bagi mereka yang menyandang cacat, baik itu cacat ringan ataupun 

berat. Para ahli dierbagai bidang kedokteran yang sekarang ikut berpartisipasi 

dalam tim medis Yayasan Widya bhakti Semarang ialah Dokter Spesialis: Anak, 

Saraf, Gigi, Psikolog dan para petugas yang mempunyai kehlian dalam bidang 

terapi wicara, terapi tari, pekerja sosial dan bina mandiri. 

SLB C adalah sekolah luar biasa yang menangani anak-anak tuna grahita 

ringan / cacat keterbelakangan ringan dengan rentang kecerdasan antara 50-90 di 

bawah anak normal. Sehingga di harapkan setelah lulus dapat melanjutkan 

kesekolahan umum. Pada dasarnya anak-anak Luar Biasa bagian C secara 

psikologis belum dapat menerima lingkungan baru disekitarnya dengan mudah 
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dan cepat, berkomunikasi di awal lebih membantu dalam pengenalan lingkungan 

yang baru.  

Penelitian ini mengambil lokasi di SLB C Widya Bhakti Semarang. 

Dimana SLB C Widya Bhakti ini terletak di tengah perkotaan tepatnya di jalan 

Supriyadi nomor 12 di kota Semarang, Jawa Tengah. Sesuai dengan letak 

geografisnya berada di wilayah kota Semarang bagian timur dengan arah utara 

berbatassan dengan desa Sendang Sari, bagian selatan berbatasan dengan wilayah 

Pedurungan, sedangkan bagian timur berbatasan dengan daerah Supriyadi bagian 

timur dan bagian barat berbatasan dengan wilayah Kalicari. 

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari bapak Sudarna, kepala sekolah 

SLB C Widya Bhakti, menyatakan anak yang termasuk kategori Luar Biasa akan 

memerlukan waktu yang berbeda untuk setiap tangga pertumbuhan da 

perkembangannya dibandingkan dengan anak yang termasuk kategori normal. 

SLB C Widya Bhakti yang berada di wilayah Semarang bagian Timur ini 

menempati letak yang strategis. SLB C Widya Bhakti berada di tengah-tengah 

kota. Lokasi SLB C Widya Bhakti strategis karena berdekatan dengan perumahan 

penduduk, pertokoan  dan lintasan jalan raya. Apabila kita, menggunakan fasilitas 

umum seperti angkutan umum atau kendaraan pribadi untuk sampai ke SLB C 

Widya Bhakti, arah yang harus di tempuh antara lain: jika kita dari arah pusat kota 

(Simpang lima) kita mengambil arah ke Timur  dari Mal Matahari lurus ke timur 

sampai arah Pedurungan, kemudian lampu trefict light pertigaan Pedurungan-

Tlogosari-Gajah mengambil kiri ke Jalan Supiyadi No. 12 arah Tlogosari , dari 

pertigaan 50 meter jarak yang ditempuh untuk sampai ke SLB C Widya Bhakti. 
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Foto No.1: SLB Widya Bhakti Semarang 
 

 

Foto (Nina Saputri, 20 Oktober 2010) 
 

Foto No.1 dapat dijelaskan bahwa SLB Widya Bhakti Semarang 
merupakan salah satu sekolah luar biasa di Semarang yang letaknya di tengah 
kota. Gedung bertingkat serta hiruk pikuknya jalan raya, tidak membuat patah 
semangat para siswa dan tenaga pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar di SLB C Widya Bhakti Semarang. 

 
Foto No.2: SLB C Widya Bhakti Semarang 

 

 

Foto (Nina Saputri, 20 Oktober 2010) 
 

Terlihat pada foto No.2 SLB C Widya Bhakti berdiri sendiri antara 
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gedung-gedung SLB yang lain. Diantaranya gedung SLB C1 dan Gedung SLB A. 
Nampak sekali gedung SLB C Widya Bhakti bersih menandakan kalau kbersihan 
dan kenyamanannya selalu dijaga. 

Tujuan didirikannya SLB C Widya Bhakti di Semarang adalah untuk 

menampung anak-anak yang yang mempunyai kelainan pada daya pikir agar 

mendapatkan pendidikan selayaknya seperti anak-anak normal yang lainnya. 

SLB C Widya Bhakti Semarang  didirikan pertama kali pada tahun 1981 

dengan status sekolah swasta. Di dirikan syah berbadan hukum akte notaris no. 

62, 21 mei 1981 oleh S.Siswadi Aswin, S.H. Dengan beralamat di Jl. Supriyadi 

No.12 kelurahan Kalicari, kecamatan Pedurungan, kabupaten Semarang. Gudung 

SLB awal adalah mengontrak rumah pada salah satu penduduk Semarang. 

Kemudian pada tahap ke dua dilaksanakan penambahan wilayah tahun 1983, 

dimana gedung sekolah SLB merupakan hadiah dari Walikota Madya KDH 

Tingkat II Semarang Bp. Soeparto Tjokrojudo (alm), berupa sebidang tanah 

sekitar 2 ha. Renovasi 1 dilaksanakan pada tahun 1987. Sampai saat ini total luas 

keseluruhan tanah SLB Widya Bhakti adalah 15.000 m2, dengan meliputi 

beberapa klasifikasi kelas ketunaan antara lain SLB bagian A untuk penderita tuna 

netra, SLB bagian B untuk penderita tuna rungu dan wicara, SLB bagian C untuk 

penderita tuna grahita ringan, SLB bagian C1 untuk penderita tuna grahita sedang, 

SLB bagian D untuk penderita tuna daksa, SLB bagian E untuk penderita tuna 

laras. Sedangkan luas bangunan untuk SLB C Widya Bhakti adalah 200 m2 

meliputi ruang kepala sekolah. Ruang guru, ruang TU, ruang tamu, ruang ibadah, 

ruang kelas 8 buah, ruang aula, ruang perpustakaan, gudang, ruang UKS, kamar 

mandi serta tempat parkir. 



 

 

 

51

 

 

Foto No.3: Ruang Kepala Sekolah dan Kantor SLB C Widya Bhakti 
 

 

Foto (Nina Saputri, 20 Oktober 2010) 
 

Pada foto no.3 terlihat bahwa di gedung SLB C Widya Bhakti terdiri dari 
beberapa bangunan diantaranya ruang kelpala sekolah dan kantor dimana ke dua 
ruangan ini saling bersebelahan, sehingga mempermudah untuk berkoordinasi 
antara kepala sekolah dengan guru dan karyawannya. 

 
Pada awalnya Widya Bhakti merupakan sebuah yayasan bersama di 

bawah perlindungan Bp. Prof. Sudarto, S.H. kemudian berkembang menjadi 

sebuah lembaga pendidikan swasta ketunaan dengan nama SLB Widya Bhakti. 

SLB  Widya Bhakti didirikan adalah inisiatif dari beberapa anggota masyarakat 

Semarang yang kemudian menjadi pengurus yayasan antara lain Dr. Widajat 

Hadirahardja, Ny. Ellijanti Saras Tanutama, Santri Cendraningsih, Soetjipto, B.A, 

Parwandi, Thomas Budiarto Ismawan. Pendirian SLB Widya Bhakti ini dengan 

mempertimbangkan dari perkembangan masa anak menentukan perkembangan 

untuk masa-masa selanjutnya, apabila dalam perkembangannya mengalami 
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kegagalan pada masa kanak-kanak, kemungkinan adanya kemampuan 

penyesuaian diri akan lebih besar dihadapi, penanaman sikap baik dalam 

kebiasaan sejak awal akan membantu pemecahan problem pada waktu 

kedewasaannya, Kepercayaan pada kemampuan dirinya dan meningkatkan harga 

diri. 

Adapun susunan organisasi yayasan antara lain: 

Pelindung Yayasan  : Bp. Prof. Sudarto, S.H  

Penasehat Yayasan  : 1. Bp. Koestidjo 

    2. Romo dr. H Van Deinse, S.J. S.H 

    3. Bp. S. Siswadi Aswin, S.H 

    4. Bp. Tony Andreas Tanutama 

Team Medis sebagai   :  1. dr. Soetadji Notoadmojo 

          ( ahli penyakit anak ) 

     2. dr. Wirawan ( ahli syaraf ) 

     3. dr. Bambang SS 

     4. dr. Setiawan ( ahli ayaraf ) 

     5. drg. Ratih Puspa Eddy Susanto 

         ( ahli gigi ) 

     6. dr. Ms. Hartono ( ahli Jiwa ) 

Supervisi dan Konsultasi  :  

Team Psycholog  : 1. Drs. Wakidjo 

    2. Dra. Widayati 

Pengurus Inti  :  
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  Ketua Yayasan  : Bp. A. Widajat Hadirahardja 

  Wakil Ketua  : Bp. T. Budiarto Ismawan 

  Sekretaris I  : Bp. Soetjipto, B.A 

  Sekretaris II  : Bp. Parwandi 

  Bendahara I  : Ibu Santi Cendraningsih  

  Bendahara II  : Ibu Wiyoga 

Komisaris Yayasan   :  

 Bidang Pengadaan Dana : 1. Bp. Ichsan Hidajat, S.H 

    2. Bp. Budiman Sutantyo 

    3. Bp. Benyamin Suryadi  

Bidang Pembangunan Kesos : 1. Ibu Yustini Hidajat 

Bidang Pendidikan   : 1. Dra. Indrasari Dharmawan 

    2. Drs. Eddy Handoyo 

Bidang Umum  : 1. Ir. Soedjono 

    2. Ibu Slamet Rahardja 

    3. Drg. R.P. Edhy Sutanto 

    4. dr. Aswin Susanto 

Sesuai dengan latar belakang pendirian SLB C Widya Bhakti oleh karena 

itu tercetuslah visi dan misi dengan beberapa pointer yaitu dengan visi sekolah 

adalah gambaran sekolah yang dicita-citakan di masa depan yang memuat 

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang. 

Sedangkan  misi sekolah merupakan tindakan strategis yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai visi (Depdiknas, 2006:6). Adapun visi dari SLB C Widya Bhakti 
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antara lain: 

1. Tidak semua orang mudah mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

kecacatan serta hal-hal  yang berkait. Untuk itu perlu memberikan penerangan 

seperlunya utamanya bagi mereka yang salah satu anggota keluarganya adalah 

sebagai penyandang cacat fisik/mental. 

2. Para penyandang cacat fisik/mental adalah seperti kita yang normal, mereka 

anggota masyarakat  yang mempunyai hak hidup yang sama. 

Sedangkan misi dari SLB C Widya Bhakti sendiri adalah sebagai berikut: 

3. Memelihara anak-anak yang menderita cacat mental/fisik/rungu. 

4. Membantu salah satu usaha pemerintah kearah tercapainya kesejahteraan  

anak-anak yang berkebutuhan khusus (mengalamai cacat mental/fisik/runggu). 

5. Membantu usaha-usaha sosial baik dalam pembangunan fisik maupun 

spiritual. 

Dengan adanya SLB C Widya Bhakti Semarang ini di harapkan dapat 

membantu orang tua anak-anak tuna grahita ringan dalam proses pengembangan 

diri yang lebih baik, seperti pada pembinaan anak-anak lain di sekolah normal 

pada umumya. 

 

4.1.2 Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang yang sangat 

mendukung dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar ( KBM ). Kelengkapan 

alat dan tersedianya tempat merupakan salah salah satu kunci kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 
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Kegiatan pembelajaran seni tari walaupun dalam lingkup kegiatan ekstra 

kulikuler, tetap harus menggunakan sarana dan prasarana yang tepat juga. Selain 

untuk mendukung lancarnya pelaksanaan pembelajaran,serta untuk mempermudah 

tersampainya materi yang diberikan guru kepada siswa. 

Di SLB C Widya Bhakti Semarang, sarana dan prasarana untuk 

pembelajaran menjadi sangat penting dan diutamakan guna pencapaian tujuan 

pembelajaran di SLB C Widya Bhakti yang merupakan visi dan misi sekolah. 

Begitu pula dengan pembelajaran seni tari, walaupun posisi seni tari pada kegiatan 

ekstra kurikuler dalam pelaksanaan penyampaian materi juga membutuhkan 

beberapa kelengkapan alat untuk tercapainya materi yang akan disampaikan 

melalui kegiatan praktek. 

Biaya belanja dan pengadaan sarana dan prasarana didapatkan dari 

anggaran rutin tahunan sekolah serta komite yang diadakan setiap tahun pelajaran 

baru. Segala sesuatu yang masih kurang dan belum ada di tahun pelajaran 

sebelumnya akan segera dipenuhi pada tahun jaran baru untuk lebih meningkatkan 

kelancaran belajar  walaupun dengan dana yang minim. 

Sarana dan prasarana yang ada untuk kegiatan ekstra kurikuler tari di 

SLB C Widya Bhakti Semarang sebagai berikut: 

 

4.1.2.1 Ruang praktek 

Ruang praktek digunakan pada saat guru akan menyampaikan materi 

praktek kepada siswa tuna grahita ringan ruang praktek ini menggunakan ruang 

aula kelas C1 yaitu gedung tuna grahita sedang. Dimana ruang tersebut digunakan 
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untuk dua kelas secara bersamaan yaitu kelas C dan kelas C1.  

 

 

 

Foto No.4: Ruang praktek 
 

 

Foto (Nina Saputri, 20 Oktober 2010) 
 

Foto No.4, terlihat bahwa ruangan aula milik kelas C1 sudah layak untuk 

dipergunakan sebagai tempat kegiatan praktek pembelajaran ekstra kulikuler tari. 

Tempat yang lumayan luas memanjang dengan lantai keramik serta tape recorder 

dengan suasana yang nyaman. 
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4.1.2.2  Tape recorder 

Foto No.5: Tape recorder 
 

 

Foto (Nina Saputri, 20 Oktober 2010) 
 

Foto No.5 merupakan salah satu sarana dan prasarana yang sangat  
penting keberadaannya yaitu tape recorde. Tape recorder digunakan guru pada 
saat proses penyampaian materi tari dengan cara praktek kepada siswa tauna 
grahita ringan. Guru mendemonstrasikan gerak dengan memperengarkan iringan 
tarinya secara langsung untuk memperjelas hitungan gerak tari dengan iringan 
tarinya, sehingga siswa tuna grahita ringan dapat mengerti irama gerak tarian 
tersebut dengan cermat, meskipun para siswa masih ketergantungan pada guru. 

 
4.1.2.3  Televisi dan VCD 

Apresiasi pertunjukkan dalam pembelajaran seni tari juga sangat 

mendukung dalam penyampaian materi agar siswa lebih jelas dan mudah dalam 

memahami materi. Televisi dan VCD merupakan salah satu sarana yang 

mendukung yang dapat digunakan sebagai alat apresiasi siswa terhadap seni 

pertunjukkan yang tidak secara langsung karena hanya dengan mengamati dari 

media audio visual. 
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Foto No.6: Televisi dan VCD 
 

 

Foto (Nina Saputri, 20 Oktober 2010) 
 

Foto No.6 merupkan sarana lain yang juga mendukung dalam proses 

penyampaian materi ekstra kurikuler tari yaitu televisi dan VCD. Televisi dan 

VCD dipergunakan sebagai alat rangsangan awal untuk memotivasi siswa tuna 

grahita ringan untuk tidak takut bergerak dan tidak malu berhadapan dengan orang 

lain yang banyak jumlahnya. 

 
 
 

4.1.2.4 Kaset dan CD pembelajaran 

Sarana dan prasarana yang lain aadalah kaset dan CD pembelajaran. 

Kaset dan CD pembelajaran digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran 

secara praktek. Para siswa tuna grahita ringan sangat terbantu sekali dengan 

adanya kaset dan CD pembelajaran. Dengan CD siswa dapat terpacu motivasinya 

untuk dapat menari karena guru sengaja menampilkan gambar tarian dimana 

objek yang menari adalah siswa-siswa yang sama keadaannya seperti mereka. 



 

 

 

59

Foto No.7: Referensi kaset dan CD 
 

 

Foto (Nina Saputri, 20 Oktober 2010) 
 

Dari foto No.7 dapat terlihat beberapa referensi kaset dan CD yang 
dipergunakan guru untuk memberikan materi kepada siswa tuna grahita ringan 
antra lain tari bebek, tari payung, tari merak, tari lilin, tari yapong, tari 
semarangan, tari rampak. 
 

4.1.3 Kondisi Siswa dan Guru SLB C Widya Bhakti Semaraag 

Tahun 2010/2011 

4.1.3.1 Kondisi siswa SLB C Widya Bhakti Semarang   

Menurut data yang ada per bulan Juli tahun ajaran 2010/ 2011 jumlah 

total siswa SLB C Widya Bhakti sebanyak 42 siswa terdiri dari 23 siswa laki-laki 

dan 19 siswa perempuan. Dari 42 siswa dapat diperinci sebagai berikut: golongan 

SDLB C kelas IA dengan siswa laki-laki sebanyak 2 dan 3 siswa perempuan, 

kelas IB 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, kelas IIA dengan jumlah siswa 

sebanyak 2 siswa dan hanya laki-laki, kelas IIB siswa laki-laki sebanyak 2 dan 2 

siswa perempuan, kelas III sebanyak 3 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan, 

kelas IV dengan 3 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan, kelas V sebanyak 3 sisa 
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laki-laki dan 5 siswa perempuan, dan kelas VI dihuni oleh 5 siswa laki-laki dan 3 

siswa perempuan. 

Dari jumlah 42 siswa tuna grahita ringan ini, hanya beberapa saja yang 

mengikuti kegiatan ekstra kurikuler tari diantaranya berjumlah 10 siswa, 3 siswa 

laki-laki dan 7 siswa perempuan yang rata-rata dari kelas dua serta enam. 

Tabel No.1: Daftar siswa ekstra kurikuler tari 
 

Presensi Ekstra Kurikuler Tari Kelas Tuna Grahita Ringan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber (Ibu Wijayani, 20 Oktober 2010) 
 

Dari tabel No.1, dapat dijelaskan bahwa hanya 10 siswa yang berminat 
untuk ikut dalam kegiatan ekstra kurikuler tari, dan dari 10 siswa yang mengikuti 
juga harus mendapat dorongan kuat dari para orang tua muurid masing-masing 
untuk meyakinkan siswa-siswa tuna grahita ringan ini untuk mengikuti ekstra 

No NAMA KELAS

1 Elena Wijaya 5 

2 Devi Sarah 5 

3 Hanif Fahrur Amir 6 

4 Melati Dianita 6 

5 Anisa Sekar L 6 

6 Nita Cempaka Dewi 6 

7 Thalita IEA 2 

8 Andre Delvin N 2 

9 Lutvinda 2 

10 Oki Agil S 2 
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kulikuler tari yang di adakan oleh SLB C Widya Bhakti Semarang. 
 

Foto No.8: Siswa ekstra kurikuler tari 
 

 

Foto (Nina Saputri, 20 Oktober 2010) 
 

Foto No.8. terlihat bahwa anak-anak tuna grahita ringan sangat antusias 
untuk ikut kegiatan ekstra kulikuler tari meskipun hanya beberapa saja yang 
mengikutinya dengan didampingi oleh ibu Anik selaku koordinator kelas tari.  

 
4.1.3.2 Kondisi Guru SLB C Widya Bhakti Semarang 

Tenaga pengajar di SLB C Widya Bhakti Semarang berjumlah sebelas 

orang terdiri dari seorang kepala sekolah, enam guru DPK artinya guru PNS yag 

diperbantukan di SLB C Widya Bhakti Semarang, tiga guru yang diangkat oleh 

yayasan serta satu tenaga pekarya. Empat guru SLB C Widya Bhakti 

berkependidikan S1/PLB, satu berkependidikan S1/BK, tiga guru berkependidikan 

SGPLB, dan satu guru berpendidikan D3, serta a guru berpendidikan SMEA, 

pekarya dengan pendidikan lulusan SDLB Widya Bhakti Semarang.   

Dilihat dari asal daerah, mereka berasal dari beberapa kota di Jawa Tengah 

antara lain: Grobogan, Sragen, Wonogiri, Semarang dan Sleman. Mayoritas guru-
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guru di SLB C Widya Bhakti memeluk agama islam serta yang lain beragama 

katolik dua diantaranya. Hubungan antara guru sangatlah akrab dan penuh 

kekeluargaan. Mereka sangat ramah dan senang membantu satu sama lainnya 

termasuk membantu dalam hal penulisan data. 

Terdapat satu lagi guru yang ikut membantu kelancaran pembelajaran di 

SLB C Widya Bhakti yaitu ibu Lis. Bu Lis inilah yang mengmpu kegiatan ekstra 

kulikuler tari di SLB C Widya bhakti. Bu Lis latar belakang pendidikannya 

memang tidak berasal dari sarjana pendidikan ataupun dari sarjana seni, 

melainkan berlatar belakang sarjana hukum di salah satu universitas negeri di 

Semarang. Beliau mengajar di SLB C Widya Bhakti ini sudah 7 tahun. Bu Lis 

selain mengajar di SLB C Widya Bhakti, beliau juga mengampu seni tari di 

berbagai sekolah diantaranya: SD Bernandus, SMA N 8 Semarang dan TK/Sd 

Hj.Isriyati Semarang.  

 

Foto No.9: Guru SLB C Widya Bhakti Semarang 
 

 

Foto (Nina Saputri, 20 Oktober 20010) 
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Dari foto No.9, dapat dijelaskan bahwa di SLB C Widya Bhakti Semarang 
ini memiliki sepuluh tena guru dan satu pekarya. Foto diatas nampak berapa guru 
beserta kepala sekolah. 
 

4.2  Pembelajaran Ekstra Kurikuler Tari  

Pembelajaran teknologi khususna bidang seni tari sangat berpengaruh 

dalam dunia pendidikan. Hal tersebut terbukti adanya sekolah-sekolah yang 

dikategorikan memiliki predikat sebagai sekolah unggulan, ternyata tidak hanya 

diperoleh dari hasil belajar siswanya di bidang akademik saja, akan tetapi di 

dalam kegiatan ekstra kurikuler pun sangat menentukan bagi sekolah-sekolah 

tersebut untuk menyandang predikat sekolah yang diunggulkan. Kegiatan 

ekstrakulikuler yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan drama dan seni tari. 

Hal tersebutlah yang dapat mendukung keberhasilan siswa dalam mata pelajaran 

kesenian di sekolah.   

Secara garis besar pelaksanaan pembelajaran di SLB C Widya Bhakti 

Semarang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Alokasi 

waktu pembelajaran tari di ambil satu jam pelajaran kesenian dalam setiap minggu 

yaitu pada hari jum’at jam 10.00 pagi. Akan tetapi pada pembelajaran seni tari 

hanya dilaksanakan pada kegiatan ekstra kurikuler saja. Pembelajaran tari yang 

diberikan pada anak-anak tuna grahita ringan dipilihkan materi tari kreasi (tari 

bebek). Guru dalam mengajar harus sabar dan tepat dalam memilih metode bagi 

anak-anak tuna grahita ringan. Untuk itu materi yang disampaikan adalah tari 

kreasi yang mudah serta di sesuaikan dengan kemampuan anak agar cepat dalam 
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menangkap materinya. Guru pengampu ekstra kulikuler merupakan guru mandiri 

yang bukan pemegang kelas mata pelajaran umum. Ekstra kulikuler tari di ikuti 

oleh siswa SDLB C kelas 1 sampai kelas 6. 

Berikut ini akan diuraikan secara rinci tentang pembelajaran tari kreasi 

yang dilakukan pada anak tuna grahita ringan di SLB C Widya Bhakti Semarang. 

4.2.1 Materi atau Bahan 

Dalam pemilihan materi pembelajaran ekstra kurikuler tari di 

titikberatkan pada olah fisik dan system berapresiasi pada seni, dimana dalam 

pembelajaran tari ditinjau dari segi pengajarannya aalah kegiatan dalam pelajarran 

teori dan apresiasi seni tari. Ditijau dari segi bahan pengajarannya kegiatan belajar 

seni tari dapat dibedakan menjadi kegiatan dalam pembelajaran teori dan apresiasi 

seni tari, serta pada kegiatan pengajaran praktik tari kreasi yang diberikan bagi 

siswa yang mempunyai kecacatan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan 

keadaan dan kemampuan siswa sejauh mana mereka dapat menerima materi yang 

diberikan. 

Materi atau bahan pelajaran yang diberikan pada siswa telah memenuhi 

unsu-unsur sebagai berikut: 

1. materi yang diberi dipilihkan yang sederhana atau disederhanakan 

berupa gerak yang tersusun atau terpola sederhana mengingat keadaan 

siswa . 

2. materi yang diberikan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan 

siswa. 

3. materi yang disampaikan untuk menambah keterampilan siswa 
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khususnya materi yang berhubungan dengan prakktik tari. 

Materi-materi yang diberikan dapat diterima oleh siswa dan tidak 

mmenimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.  Dapat ditegaskan lagi bahwa 

materi pelajaran yang disampaikan melalui kegiatan ekstra kurikuler tari untuk 

anak-anak tuna grahita ringan di SLB C Widya Bhakti Semarang pada dasarnya 

mempunyai materi bersifat praktik saja, dan cara penyampainnya pun perlu di 

ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk materi yang sudah disederhanakan 

bentuknya sehingga membantu mempermudah siswa tuna grahita ringan dalam 

menerima dan mempraktikkan materi yang disampaikan. Media komunikasi 

dalam kegiatan ekstra kurikuler tari dari pelaksanaannya menitiberatkan pada 

aktivitas fisik, senantiasa akan lebih banyak dilakukan dengan perbuatan atau 

peragaan dari pada dengan lisan. 

 

4.2.2 Proses Pembelajaran Ekstra Kurikuler Tari 

Hari jum’at pada pukul 10.00 WIB bu Lis selalu masuk kelas dan 

memberikan salam secara lisan langsung dan senyum. Awal bu Lis menanyakan 

tugas rumah yang diberikan kemarin meskipun hanya dengan tugas menghafal 

gerak yang sudah diberikan kemarin. Setelah itu dilanjutkan dengan pemanasan 

atau oleh tubuh. Misalnya: tangan direntangkan kepala mengangguk secara 

bergantian, sepuluh menit berikutnya siswa diperkenalkan  dengan ragam gerak 

secara lisan dan praktik. Misalnya: gerakan berenang (tangan disilang-silangkan 

diputar) diibaratkan seperti bebek yang sedang berenang di air dengan 

menggunakan sayapnya. 
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Materi yang diberikan selama 1 jam ini diselingi waktu istirahat sekitar 5 

menit, ekstra kurikuler selesai tepat pukul 11.00 WIB. Materi yang diberikan pada 

siswa tuna grahita ringan menggunakan bahasa dan istilah yang mudah serta  

sederhana dengan tujuan dapat dimengerti seperti terbang, berenang, jinjit, loncat, 

jongkok. Bu Lis tidak memberikan evaluasi seperti halnya pada kegiatan 

pembelajaran pada umumnya. Penilaian yang digunakan bu Lis meliputi tiga 

aspek penilaian yaitu penilaian tingkah laku, penilaian bahan dan materi, serta 

peilaian secara menyeluruh. Bu Lis tidak menuntut kesempurnaan gerak dalam 

pembelajaran tari ini. Secara utuh komunikasi yang terjalin antara ssiswa tuna 

grahita ringan dengan bu Lis dapat berjalan lancar, apabila ada kendala itu pun 

hanya karena anak tuna grahita ringan sulit dikendalikan karena biasanya anak 

tuna grahita ringan sang hiper aktif (banyak aktifitas atau sulit untuk diam dan 

mendengarkan). 

Berikut ini merupakakan penyampaian materi yang bersifat praktik:  

1. Pemanasan sebelum memulai ke gerak tari 

2. Memperkenalkan gerak-gerak dasar 

3. Menghafal atau malakukan gerak-gerak yang diberikan  

4. Membahas atau memperagakan tugas rumah yang diberikan hari 

sebelumnya 

5. Pemberian materi gerak dan memperagakannya 

6. Memberi tugas gerak tari untuk latihan di rumah 

untuk saat ini materi yang diberikan yaitu tari bebek, dimana tarian ini 

merupakan salah satu bentuk tari kreasi yang menggambarkan seekor hewan yang 



 

 

 

67

bebas bermain kesana kemari, dapat berenang yaitu sifat hewan bebek. Materi 

gerak yang diberikan sangat sederhana dan diulang-ulang gerakkannya. Tari ini 

adalah tari kreasi yang telah diolah garapan geraknya supa siswa   dengan mudah 

menangkapnya. Bu Lis memilih memberikan tari kreasi karena dianggap tari 

kreasi materi gerak yang ada bisa disesuaikan atau disederhanakan sesuai dengan 

keadaan anak-anak tuna grahita ringan, meskipun tari kreasi juga sering diberikan 

pada anak-anak normal lainnya tetapi jangkauan tingkat kesulitan geraklah yang 

menjadi perbedaan yang sangatlah jauh. Jika pada anak-anak normal paham 

dengan istilah srisig ataupun istikah lainnya, tetapi untuk anak-anak tuna grahita 

hanya dapat mengerti dengan istilah-istilah yang mudah seprti berenang, lari 

kecil-kecil.   

Menurut pengamatan, dalam setiap kegiatan belajar mengajar SLB C 

Widya Bhakti Semarang secara garis besar dapat digolongkan kedalam tiga 

kegiatan pokok yaitu: 

1. Membuka pelajaran  

Kegiatan membuka pelajaran ini dilakukan guru sebelum penyajian inti 

pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini terkadang tidak seperti yang diharapakan, 

misalnya materi yang diberikan tidak tersampaikan semuanya. Hal ini 

dikarenakan waktu yang diberikan terlalu pendek hanya sekitar 1 jam. Siswa 

harus pindah ruangan dari ruang kelas ke ruang praktek. Dalam kegiatan 

membuka pelajaran guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan 

demonstrasi. Berikut percakapan kegiatan yang dilakukan guru pada kegiatan 

membuka pelajaran: 
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Guru : “Selamat pagi anak-anak!” 

Siswa : “Se..la..mat..pa..gi..buu..liss!” 

Guru :”Hayoo..siapa yang capek atau sakit boleh istirahat, tapi sambil melihat 

teman-temannya menari yaa…” 

Siswa :”Iya buu…” 

Setelah ini dilanjutkan dengan kegiatan inti pelajaran. 

2. Penyajian inti pelajaran 

Kegiatan penyampaian materi pelajaran sesuai dengan program yang 

akan diajarkan, yaitu tari bebek. Penyampaian materi tari bebek ini bersifat 

fleksibel, sesuai dengan kemampuan siswa. Guru tidak menggunakan perangkat 

pembelajaran atau yang sejenisnya. Dalam penyajian inti pelajaran guru lebih 

sering menggunakan metode ceramah, demonstrasi dan latihan. Berikut ilistrasi 

percakapan kegiatan yang dilakukan oleh guru pada kegiatan penyajian inti 

pelajaran: 

Guru :”Sebelum nmenri, ayuk pemanasan dulu, tangan keatas….diluruskan.” 

“Pelan-pelan ya….” 

Siswa :”Iya buu…” 

“gii…ni..ya,buu…” 

Guru :”he’em iya pinter…” 

“Sekarang ibu mau tanya, kemaren PR-nya Bu Lisa apa hayo….” 

“Siapa masih ingat” 

“Ayo…anak pinter….” 

Siswa :”berputar kecil-kecil sama jinjit…..” 



 

 

 

69

Guru :”Pinter..” 

“Sudah bisa semua…” 

“Ayuk sekarang dipraktekkan, coba..” 

“Kaki jinjit, tangan ditekuk jari-jari lurus kebawah terus berputar sambil 

lari kecil-kecil..” 

Siswa :”iyaaa bu…” 

“Gini yaa…” 

Guru :”Iya betul…” 

“sekarang ibuk tambah yaa…” 

“Tangan diputar disamping telinga kanan-kiri, sambil geser kekanan. 

Bisaa…” 

“Awas jangan tabrakkan yaa…!!” 

Siswa :”Bisaa Buu…” 

Guru :”Iya..bagus sekaliii…..pinter..” 

“Tepung tangan…” 

Setelah kegiatan inti pelajaran ini selesai maka akan dilamjutkan dengan 

kegiatan penutup. 

3. Menutup pelajaran 

Kegiatan yang dilakukan guru dalam menutup pelajaran adalah dengan 

memberikan tugas untuk dicoba dipraktekkan dirumah dengan bimbingan orang 

tua. Dalam kegiatan menutup pelajaran guru lebih sering menggunakan metode 

ceramah serta tugas. Berikut ilustrasi percakapan kegiatan yang dilakukan oleh 

guru pada kegiatan menutup pelajaran: 
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Guru :”Gimana capek…???? Enak tidak menrainya???” 

“Gerakan tadi diulangi lagi dirumah yaa…, terus sama dicoba gerak 

berenang seperti bebek…” 

“Tahu bebekkan???, latihan dirumah ya…!!!” 

Siswa :”Iya….bu…” 

Guru :”Terimakasih…sampai ketemu lagi minggu depan…Selamat siang 

anak-anak.” 

 

4.2.3  Metode 

Metode pembelajaran tari yang digunakan guru dalam menyampaikan 

materi kepada anak-anak yang menyandang ketunaan pada dasarnya sama dengan 

anak-anak normal lainnya. Seperti halnya menggunakan metode ceramah, 

demonstrasi, penugasan dan latihan (drill). 

Dari hasil penelitian dilapangan metode yang digunakan Ibu Lis untuk 

menyampaikan materi saat pembelajaran ekstra kurikuler tari di SLB C Widya 

Bhakti Semarang adalah metode ceramah, metode demonstrasi, metode latihan 

dan metode penugasan. Penerapan metode ini tidak semata-mata berdiri sendiri-

sendiri melainkan s dikombinasikan. Seluruh metode tersebut dipergunakan dalam 

kegiatan pembelajaran seni tari secara menyeluruh dari kegiatan awal hingga 

kegiatan menutup pelajaran, meskipun terkadang metode ini tidak terlaksana 

secara maksimal. Adapun penjelasan dan penerapan metode tersebut adalah: 

4.2.3.1 Metode Demonstrasi 

Guru memperagakan/memberi materi gerak dan bentuk tari, serta  
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ekspresi tari yang diajarkan. Dalam pembelajaran tari kreasi yang akan diberikan 

untuk metode demonstrasi guru sengaja memberikan gerak yang sederhana dan 

dipadukan dengan kata-kata yang sederhana pula. Hal in mengingat kekurangan 

pada siswa dalam menerima pelajaran. Contoh : guru mendemonstrasika 

berenang. Siswa lebih bisa memahami dan menggerakkan kata-kata yang 

diperintahkan oleh guru. Berenang disini mempunyai olahan gerak yang 

menggambarkan kegiatan bebek yang sedang berenang di air. 

Satu penggalan kata berenang lebih mudah ditangkap siswa dibanding 

dengan mendemonstrasikan deskripsi gerak tari yang lazim pengajarannya untuk 

anak normal. Metode demonstrasi memang merupakan salah satu metode yang 

selalu digunakan dalam memberikan materi praktik, dalam penelitian ini  menurut 

bu Lis yang menjadi pembeda adalah guru harus memberikan contoh secara 

berulang kali dengan materi yang paling sederhana dan mudah serta diperagakan 

dengan menggunakan istilah yang anak-anak tuna grahita ringan mudah menerima 

(wawancara, 20 Oktober 2010). Contoh: “Coba dilihat, sekarang kita berenang 

dulu biar nanti seperti bebek”. Semua ini dilaksanakan karena melihat keadaan 

anak-anak tuna grahita ringan lemah dalam mengingat sesuatu / cacat pada IQnya. 

4.2.3.2 Metode Latihan (drill) 

Metode latihan (drill) ini baik sekali digunakan untuk hal-hal yang 

bersifat motorik. Metode latihan (drill) ini sangat bagus diberikan mengingat 

keadaan siswa. Cacat bukan berarti diam dan tidak bisa bergerak. Olah tubuh 

diberikan pada awal pelajaran hal ini untuk melatih motorik siswa supaya tidak 

kaku. Contoh : toleh (kepala geleng ke kanan dan ke kiri), mendak (ke dua kaki 
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merendah dengan lutut sedikit di tekuk). Metode latihan sangat baik dilakukan 

karena sebelum anak memulai pelajaran dia bisa melakukan pemanasan terlebih 

dahulu, mengingat keadaan siswa SLB C Widya Bhakti yang kurang normal. 

Sebelum masuk ke materi pelajaran biasanya anak latihan terlebih dahulu sambil 

mengingat-ingat gerak yang disampaikan guru kemaren. 

4.2.3.3  Metode Tugas 

Meode pemberian tugas ini dengan tujuan untuk lebih memantapkan  

siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Misalnya dalam pertemuan pertama 

guru memberi penggalan gerak tari yang dirasa kesulitan dilakukan siswa maka 

gerak tersebut dijadikan tugas di rumah untuk latihan berulang-ulang dan dibahas 

pada pertemuan berikutnya. Contoh : gerak lari kecil-kecil sambil jinjit dalam tari 

bebek. Pelajaran yang disampaika tersebut  masih belum lancar guru memberikan 

tugas untuk dirumah supaya berlatih gerakan yang diajarkan tersebut, dan besok  

bila ada pelajaran tari diharapkan siswa sudah bisa semua. 

4.2.3.4 Metode Ceramah  

Metode ceramah adalah pemberian keterangan secara lisan ooleh guru 

kepada siswa. Guru menerangkan sedangkan siswa mendengarkan atau mahami 

dengan teliti. Guru memberkan pertanyaan siswa menjawab atau siswa 

menanyakan hal-ha/gerak tari yang dirasa masih sulit diterimanya. Untuk metode 

ceramah ini sangat sulit  karena siswa tuna grahita ringan daya penangkapan 

bahasanya harus secaraa pelan dan jelas. 

4.2.3.5  Metode Audio Visual 

Menggunakan metode metode audio visual sangat membantu sekali bu 
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Lis dalam mendorong siswa agar tidak malu dan takut dalam menari. Siswa 

dibimbing untuk melihat dan berapresiasi lewat tayangan di VCD, bedanya adalah 

bu Lis biasanya memperlihatkan tayangan tarian dimana pelaku/penarinya adalah 

dari kalangan anak-anak tuna grahita ringan juga. Ini yang menjadi harapan bu Lis 

agar anak-anak tidak takut maupun minder dengan yang lainnya. Kemudian 

setelah melewati tahap melihat tayangan dari VCD, anak-anak tuna grahita 

dibiasakan untuk berlatih dengan menggunakan iringan dari kaset pita/kaset tape 

recorder dengan tujuan agar anak setelah timbul rasa ingin ikut bertambah 

menjadi ingin bisa dan bagus seperti teman-teman yang ada di VCD itu.  

Dalam proses pembelajaran tari tersebut baik dari kegiatan pembukaan 

hingga kegiatan penutupan pelajaran ini guru tari menggunakan seluruh metode 

yang dikombinasikan. Maksud dari pernyataan tersebut ialah bahwa guru tari 

tidak hanya menggunakan metode ceramah saja tetapi juga memakai metode 

demonstrasi, tugas serta latihan. Metode-metode tersebut tidak berdiri sendiri 

tetapi merupkan sebuah kesatuan. 

 

4.2.4 Evaluasi  

Setelah terlaksana semua mata pelajaran tari yang disampaikan 

hendaknya diberikan suatu evaluasi, sehingga guru mampu mengetahui sejauh 

mana keberhasilan pemberian materi yang disampaikan kepada siswa. Evaluasi 

dalam konteks belajar adalah hasil belajar dan pembelajaran  (Darsono, 

2000:106). Dalam penilaian seni tari menggunakan penilaian perbuatan, dimana 

peserta didik banyak melakukan praktik, maka dengan penilaian perbuatan akan 
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diperoleh penilaian kemampuan keterampilan dan sikap dari peserta didik pada 

waktu melakukan praktik. Tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk menarik simpulan 

seberapa jauh peningkatan kemmampuan para siswa dalam menguasai hasi 

belajarnya. Dalam penelitian ini bu Lis tidak asal memberikan evaluasi kepada 

anak-anak tuna grahita ringan, bu Lis memberikan evalusai sesuai prosedur yang 

telah dibuatnya sendiri yaitu dengan melihat proses perkembangan anak dari 

setiap mengikuti kegiatan ekstra kurikuler tari setiap hari jum’at jam 10.00 pagi. 

 

4.3 Dampak Pembelajaran Ekstra Kurikuler Tari Pada Anak Tuna 

Grahita Ringan  

Pembelajaran tari pada kegiatan ekstra kurikuler untuk anak-anak tuna 

grahita ringan dimaksudkan untuk memberikan pelatihan secara psikologi dan 

pembentukkan fisik bagi anak yang memiliki kecacatan pada keterbelakangan 

mental secara praktek. Pelatihan tari tidak semata-mata menuntut siswa untuk 

terampil menari, tetapi lebih difokuskan kepada pencapaian keberanian, 

kepercayaan diri, kerja sama antar teman sehingga siswa dapat merubah sikap, 

yang nanti pada akhirnya secara psikologis dan fisiknya dapat mengendalikan 

emosinya dan anak-anak tuna grahita ringan juga berani mengekspresikan dirinya. 

Pada SLB C Widya Bhakti terdapat anak-anak cacat. Dengan keadaan 

ketunaan tentu saja akan menghambat perkembangannya secara fisik maupun 

psikologinya. Kelainan pada perilakunya akan berpengaruh pada kepribadiannya 

juga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang labil, mudah tersinggung, mudah 

megalami perasaan takut untuk melakukan sesuatu, dan lebih sensitive terhadap 
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orang lain. Seseorang cacat menjadikan kesibukkannya berkurang, karena itu akan 

lebih bersikap pasif dan memungkinkan berperilaku menyadari kecacatannya dan 

seperti itulah yang disebabkan terpengruhinya jiwa dan sosialnya. Dengan adanya 

bantuan sikap pengertian, kasih sayang dan sikap yang penuh penerimaan dari 

orang-orang normal dari keluarga dan lingkungan sekitarnya juga akan membantu 

anak dalam perkembangan penyesuaian diri ke tahap selanjutnya.  

 Memanjakan menutupi keadaan karena malu anaknya cacat akan sangat 

menghambat dan tidak memberikan peluang dalam kemajuannya. Membentuk 

anak didik SLB C Widya Bhakti agar mampu merawat dan mengurusi dirinya 

sendiri atau mungkin menjadi orang yang dapat berdiri sendiri atau mandiri di 

kemudian hari adalah tujuan dari SLB C Widya Bhakti Semarang. Anak-anak 

lelusan SLB C diberikan kesempatan untuk melanjutka ke jenjang berikutnya di 

luar SLB C Widya Bhakti, bahkan jika mereka sudah dalam kategori sehat mereka 

di berikan ijin untuk melanjutkan di sekolah normal jika memang memenuhi 

syarat yang sudah ditentukan. Apabila mereka tidak mampu terpaksa tidak 

melanjutkan sekolah, karena kebanyakan mereka belum dapat terjun ke 

masyarakat dan berdiri sendiri. Orang-orang yang seperti ini tentunya 

memerlukan tempat kerja yang terlindungi.   

4.3.1 Pembentukan Ranah Kognitif, Afektif, Psikomotorik 

4.3.1.1 Ranah Kognitif   

Dari hasil wawancara peneliti kepada guru pengajar seni tari ibu Lis (22  

oktober 2010) tentang pembelajaran seni tari kepada anak tuna grahita ringan, 

guru memberikan pengenalan terlebih dahulu tentang materi tari bebek. 
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Dijelaskan oleh ibu Lis bahwa tari bebek merupakan tarian hewan , dimana bebek 

itu merupakan hewan unggas yang hidup di darat tetapi dapat berenang di air. Tari 

yang menceritakan tentang kehidupan hewan bebek, dimana dalam kehidupan 

sehari-hari bebek senang sekali bermain, selalu ceria, gemar mencari makan dan 

suka sekali berenang. Bu Lis juga menceritakan cirri-ciri fisik bebek mulai dari 

berkaki dua, berbulu dengan warna cokelat. Penjelasan yang di berikan guru 

tentang tari bebek membuat siswa menjadi terangsang untuk membayangkan 

hewan bebek.  

4.3.1.2   Ranah Afektif  

Anak-anak tuna grahita ringan berantusias sekali dalam mengikuti belajar 

tari bebek, anak-anak juga berkeinginan mengikuti apa yang diajarkan oleh guru 

dengan bersungguh-sungguh dan berusaha dalam mengikuti gerakan demi 

gerakan yang diajarkan. Gerakan-gerakan yang telah disesuaikan guru dengan 

kemampuan anak-anak tuna grahita ringan ternyata masih ada sedikit kesulitan, 

untuk itu guru membentuk kelompok belajar menurut kecacatannya agar siswa 

dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Dalam pembentukkan ranah afektif 

ini, siswa tuna grahita ringan di arahkan untuk dapat berkomunikasi dengan yang 

lain, berinteraksi serta menyayangi orang-orang disekelilingnya.  

Foto No.11: Antusias anak tuna grahita ringan saat berlatih 
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Foto (Nina Saputri, 20 Oktober 2010) 
 

Pada foto No.11, terlihat sekali siswa-siswa tuna grahita ringan sangat 
antusias sekali dalam mengikuti guru dalam bergerak. Dalam satu kelompok besar 
anak saling menyesuaikan diri antar teman yang satu dengan lain.  

 
4.3.1.3 Ranah Psikomotorik 

Tari bebek merupakan suatu tarian dengan karakter yang menirukan 

seekor hewan bernama bebek, oleh karena itu sebenarnya karakter tarian bebek ini 

adalah lincah dan dinamis dengan didukung iringan yang ritmis. Dalam 

memberikan materi tari bebek guru tidak menggunakan patokan-patokan yang 

pakem, akan tetapi guru memberikan gerakan yang dibuat sendiri yang sederhana 

dan disesuaikan dengan kemampuan anak-anak tuna grahita ringan serta 

cenderung berulang-ulang tanpa banyak fariasi dalam gerakan. Mengingat daya 

tangkap dan daya ingat anak tuna grahita ringan tidak mengurangi niat kemauan 

siswa untuk mengikuti dan berlatih menarikan tari bebek, serta siswa dapat 

bergerak berkreativitas, berekspresi dalam menarikan tari bebek. 

Hasil dari pembelajaran tari pada kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai 

dengan ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotorik adalah: 
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1. Penderita mampu menari sesuai dengan irama yang telah diajarka oleh 

guru. 

2. Penderita mampu mengekspresikan lewat sebuah tarian. 

3. Siswa tuna grahita ringan mampu dan berani memperlihatkan 

kemampuannya dihadapan semua orang. 

Foto No.12 : Siswa tuna grahita ringan pentas perpisahan kelas VI th..2009 
 

 

Foto (Nina Saputri, 20 Oktober 2010) 
 

Foto No.12: dapat dilihat hasil dari pembelajaran lewat kegiatan ekstra 
kurikuler tari, siswa-siswa tuna grahita ringan mampu tammpil pentas di 
panggung dengan baik saat pentas perpisahan kelas VI tahun 2009 di gedung SLB 
C Widya Bhakti Semarang. Siswa tuna grahita ringan sangat senang sekali dan 
semangat dalam menari, ditambah lagi dengan mengenakan busana lengkap 
sekilas nampak seperti siswa yang dengan keadaan normal.  

 

4.3.2 Perubahan Psikologi 

Perubahan psikologi yang diharapkan tidak hanya guru tetapi orang tua 

dan kepala sekolah setelah mengikuti kegiatan ekstra kurikuler tari adalah: 

1. Anak tuna grahita ringan yang pada awalnya seorang pemarah menjadi 
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lebih dapat mengendelikan emosinya dalam bergerk. 

2.  Anak yang pemalu menjadi lebih berani dalam segala hal di depan umum 

terutama dalam hal bergerak dan berani menampilkan dan berekspresi 

dihadapan teman, guru, orang tua bahkan masyarakat umum. 

3. Siswa tuna grahita ringan yang paada awalnya penakut menjadi pemberani 

dan santai dalam melakukan gerakan tari. 

Dalam perubahan psikologi yang diharapkan dalam kegiatan ekstra 

kurikuler tari, dan setelah mengalami proses dalam kegiatan belajar akhirnya 

siswa dapat membentuk sikap menumbuhkan rasa percaya diri dan percaya pada 

teman sendiri serta mampu bekerja sama satu sama lainnya yang kemudian di 

wujudkan dalam pementasan-pementasan yang di selenggarakan oleh SLB C 

Widya Bhakti Semarang maupun dari  Departemen Sosial, meskipun nanti pada 

saat pentas pun siswa-siswa tuna grahita rungan masih di tuntun oleh guru 

pengampunya. 

4.3.3 Perubahan Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik pada anak-anak tuna grahita ringan, pada dasarnya 

sama seperti dengan anak-anak normal lainnya, hanya saja terkadang anak-anak 

tuna grahita memiliki luka atau cacat yang tidak nampak tetapi membawa hal 

yang sangat berpengaruh besar pada perkembangan daya pikirnya. Seperti dapat 

di contohkan bahwa salah satu siswa yang mempunyai kelainan pada luttnya yang 

mengakibatkan anak tersebut takut untuk berjongkok, setelah mengikuti kegiatan 

ekstra kurikuler hasilnya sedikit demi sedikit anak tersebut mampu dan tidak takut 

lagi jika melakukan gerakan berjongkok. 
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Akan tetapi jika dilihat dari sisi kemampuan bergeraknya anak-anak tuna 

grahita ringan dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga 

anak tuna grahita ringan dapat bergerak sesuai dengan keinginan guru walaupun 

terbatas dalam melakukan gerakan dan tidak menjadi masalah, yang  terpenting 

anak tuna grahita ringan mau dan bisa melakukan aktivitas menari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian Pembelajaran Tari untuk Penyandang Tuna 

Grahita Ringan pada Kegiatan Ekstra Kurikuler di SLB C Widya hakti Semarang 

dapat disimpulkan: 

5.1.1 Proses pembelajaran tari lewat kegiatan ekstra kulikuler bagi anak 

penderita tuna grahita ringan di SLB C Widya Bhakti Semarang meliputi 

materi atau bahan, metode, evaluasi. Materi atau bahan yang diberikan 

disesuaikan dengan keadaan anak-anak tuna grahita ringan, sehingga 

mempermudah dalam menangkap materi. Guru dalam menyampaikan 

materi menggunakan mengkombinasikan beberapa metode antara lain 

menggunakan metode demonstrasi, metode latihan (drill), penugasan, 

ceramah serta audio visual. Dalam metode audio visual, guru memberikan 

apresiasi tari dengan memperlihatkan VCD tari dimana pelaku tarinya 

adalah siswa-siswa yang menyandang tuna grahita ringan juga. 

Guru dalam mengevaluasi menggunakan penilain perbuatan dimana 

peserta didik selalu melakukan praktik menari, maka dengan penilian 

perbuatan akan diperoleh nilai dari hasil keterampilan dan sikap dari 

peserta didik pada waktu melakukan praktek. 

5.1.2 Beberapa dampak yang diperoleh siswa tuna grahita ringan di SLB C 

Widya Bhakti Semarang antara lain meliputi dari pembentukan ranah 
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afektif, kognitif, psikomatorik kemudian dilihat dari perubahan psikologi 

anak tuna grahita ringan serta kemampuan fisik. 

5.1.2.1 Perubahan afektif diarahkan pada rasa kepedulian terhadap orang-orang di 

sekelilingnya, rasa sayang dan keinginan berinteraksi dengan teman, 

keluarga, guru dan orang di sekitarnya . Demikian pula untuk perubahan 

kognitif siswa di titiberatkan untuk pemahaman siswa dalam menerima 

materi yang disampaikan, guru dalam menyampaikan materi harus 

memberikan gambaran terlebih dahulu dengan tujuan anak terangsang pola 

pemikirannya. Sedangkan untuk ranah psikomotorik diarahkan pada 

sejauh mana anak dalam menangkap materi yang diberikan guru dan 

kemudian mampu dan berani untuk menampilkannya kembali materi 

tersebut. 

5.1.2.2 Perubahan psikologi yang diharapkan dari siswa tuna grahita ringan adalah 

setelah mengikuti kegiatan ekstra kulikuler tari siwa-siswa tuna grahita 

ringan mempunyai rasa percaya diri dan percaya pada teman serta mampu 

bekerja sama satu dengan yang lainnya. 

5.1.2.3 Beberapa hal yang diharapkan dari perubahan kemampuan fisik siswa tuna 

grahita ringan pada kemampuan. Dari siswa yang tidak dapat bergerak 

maupun takut untuk bergerak, setelah mengikuti ekstra kurikuler tari 

diharapkan anak bisa dan berani untuk bergerak. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penuulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Sebaiknya guru pengampu seni tari, lebih mengoptimalkan pada 

pembentukan ranah afektif dan psikomotorik. 

5.2.2 Sarana dan prasarana di SLB C Widya Bhakti Semarang hendaknya dapat 

dilengkapi lagi. Misalnya dengan menambah ruang praktik lagi agar siswa 

bisa lebih berkonsentrasi penuh pada kegiatan ekstra kurikuler tari. Siswa 

tidak akan terganggu dengan siswa dari lain kelas. 

5.2.3 Guru dapat mingkatkan antusias siswa dengan cara belajar diluar 

lingkungan sekolah, mungkin belajar sambil melihat tari disanggar atau di 

tempat kessenian yang lain untuk berapresiasi juga. 

5.2.4 Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran ekstra kurikuler tari di 

SLB C Widya Bhakti Semarang, sebaiknya menghindarkan dalam 

penggunaan metode penugasan. 
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