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ABSTRAK 

 

Dewi, Ema Silvia Kusuma. 2013. Penanaman Nilai Estetis Melalui Pembelajaran 

Tari Cipat cipit bagi Siswa Tunarungu dan Tunagrahita SLB Negeri Jepara. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Drs. Hartono, M.Pd, Pembimbing II: Dra. 

Veronica Eny Iryanti, M.Pd. 

 

Kata kunci: Nilai Estetis, Tari Cipat cipit, Siswa Tunarungu dan Tunagrahita 

 

Penanaman nilai estetis ialah suatu proses untuk menumbuhkan rasa sadar 

keindahan. Penanaman nilai estetis dilakukan melalui proses pembelajaran tari 

Cipat cipit guna menumbuhkan rasa keindahan kepada siswa tunarungu dan 

tunagrahita. Peneliti tertarik untuk mengetahui metode penanaman nilai estetis 

dalam ekstrakurikuler tari bagi siswa tunarungu dan tunagrahita di SLB Negeri 

Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses 

pembelajaran tari Cipat cipit serta mengetahui bentuk penanaman nilai estetis 

melalui tari Cipat cipit bagi siswa tunarungu dan tunagrahita. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subyek 

penelitian ini ialah siswa tunarungu dan tunagrahita jenjang SMPLB di SLB 

Negeri Jepara yang mengikuti ekstrakurikuler tari. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data pada 

penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian: (1) Proses kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran tari siswa 

tunarungu dan tunagrahita di SLB Negeri Jepara yang menggunakan metode 

demonstrasi, ceramah, latihan dan penugasan. Bagi siswa tunarungu penyampaian 

materi dilakukan melalui bahasa isyarat dengan artikulasi bicara yang diperjelas. 

Sedangkan bagi siswa tunagrahita penyampaian materi menggunakan kata-kata 

yang mudah diingat serta dipahami oleh siswa. (2) Bentuk penanaman nilai estetis 

bagi siswa tunarungu dan tunagrahita dilakukan oleh guru tari dalam proses 

ekstrakurikuler. Bagi siswa tunarungu, guru menghitung setiap ketukan dalam 

gerakan tari Cipat cipit dengan kode yang menggunakan jari sehingga siswa 

tunarungu mampu mengingat hitungan dalam setiap ragam gerak tanpa 

mendengarkan iringan. Bagi siswa tunagrahita, guru memberikan materi dengan 

bahasa yang sederhana seperti gerak ngawe-awe. Nilai estetis tersampaikan pada 

siswa tunagrahita dan tunarungu, dibuktikan dengan nilai akhir yang diperoleh 

dari penilaian guru saat siswa menarikan tari Cipat cipit secara mandiri.  

Saran dalam penelitian ini adalah (1) kepada guru tari sebaiknya 

memperlihatkan video tari terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, (2) 

kepada kepala sekolah supaya semua guru pengampu di SLB Negeri Jepara 

berlatar belakang pendidikan luar biasa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Dalam Undang-undang Dasar 1945 tercantum tentang kesamaan hak untuk 

mendapatkan pendidikan bagi warga negara Indonesia. Pada pasal 33 ayat 1 yang 

berbunyi „Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran‟. Ditegaskan 

pula dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Bab IV pasal 

5 ayat 2 yaitu „warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pembelajaran 

merupakan bagian terpenting dalam proses pendidikan yang dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh guru untuk memberikan proses 

belajar pada siswa, guru di sini memiliki peran untuk memberikan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap kepada siswa sebagai proses belajar mengajar (Dimyati, 

2002:38). Pendidikan merupakan gerbang awal untuk mencapai suatu cita-cita 

dalam kehidupan seseorang. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dapat 

mengenyam pendidikan, baik siswa normal maupun siswa yang berkebutuhan 

khusus. 

Sebagai warga negara, siswa berkebutuhan khusus adalah salah satu 

kelompok sosial dalam masyarakat yang perlu mendapatkan hak dan perlakuan 

yang sama, adil, dan demokratis dalam pendidikan termasuk pelayanan dalam 

pendidikan seni tari. Hal ini menunjukan bahwa anak berkebutuhan khusus 



 

 

 

2 

memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam 

pendidikan. 

SLB Negeri Jepara merupakan satu-satunya Sekolah Luar Biasa di 

kabupaten Jepara yang dulu dikenal dengan sebutan SDLB Negeri RMP Sosro 

Kartono. Namun setelah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menerbitkan 

Surat Keputusan Operasional penyelenggaraan pendidikan nomor: 421.8/24687 

tanggal 25 Juni 2007, SDLB Negeri RMP Sosro Kartono beralih status menjadi 

SLB Negeri Jepara. Berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang ingin 

menyekolahkan anak berkebutuhan khusus pada jenjang lanjut, maka SLB Negeri 

Jepara kini berkembang dengan melayani pendidikan pada jenjang TKLB, SDLB, 

SMPLB dan SMALB. Selain dari hal tersebut pada SLB ini juga terdapat layanan 

terapi autis bagi siswa ataupun masyarakat yang memerlukan. SLB Negeri Jepara 

terletak di jalan Citrasoma no.25 Senenan, kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara, 

tidak jauh dari kawasan kota serta berada di jalan raya Jepara.  

SLB Negeri Jepara memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler yaitu 

ekstrakurikuler musik, tata busana, perbengkelan, pertukangan dan tari. 

Ekstrakurikuler tari diberikan pada siswa TKLB sampai SMALB. Ekstrakurikuler 

tari diadakan satu kali dalam satu minggu. Dalam pembelajarannya, guru 

ekstrakurikuler tari mengelompokkan ke dalam 2 kelas yaitu kelas B untuk siswa 

tunarungu/wicara dan kelas C untuk tunagrahita, sementara untuk kelas A (tuna 

netra) di isi ekstrakurikuler musik. 

Pelajaran seni tari di SLB ini dididik oleh seorang guru tari. Adapun materi 

yang diajarkan merupakan materi yang mudah diterima oleh siswa yang 
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berkebutuhan khusus. Rata-rata materi yang diberikan merupakan tari kreasi, salah 

satunya adalah tari Cipat Cipit.  

Melalui pembelajaran seni tari, diharapkan siswa lebih mengenal dan 

mencintai kebudayaan bangsa, meningkatkan kreatifitas siswa serta dapat 

menanamkan nilai-nilai ke dalam diri siswa, salah satunya adalah menanamkan 

nilai estetis atau nilai keindahan. Nilai estetis merupakan unsur penting yang 

terkandung dalam setiap karya seni. Obyek karya seni dalam penelitian ini ialah 

tari Cipat cipit yang berasal dari kabupaten Banyumas. 

Tari Cipat cipit adalah tarian yang menggambarkan tentang sekelompok 

remaja yang saling mempertahankan pertemanan dengan riang dan gembira. 

berdasarkan wawancara dengan Vita (Jumat, 6 Februari 2013) tari Cipat cipit 

memiliki nilai estetis atau nilai keindahan, nilai estetis yang terkandung dalam tari 

Cipat cipit ini terlihat dari ragam gerak yang bervariasi dan iringan tari yang 

dinamis. Selain itu tari Cipat cipit merupakan tarian berpasangan, dimana interaksi 

kedua penari serta komposisi tari yang beragam dapat menambah bobot nilai 

estetis pada tarian ini. Guru tari memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai 

estetis yang terdapat dalam tari Cipat cipit kepada siswa. Namun mengingat 

kondisi siswa yang diajar adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan 

mental, maka penanganan penanaman nilai estetis dalam suatu tarian tidak dapat 

disamakan dengan anak normal. Hal ini sangat berpengaruh pada kemampuan 

siswa dalam menangkap materi pembelajaran. Sementara itu tujuan pembelajaran 

harus dapat dikuasai oleh siswa, yaitu upaya penanaman nilai estetis dari tari Cipat 

cipit dapat diserap dengan baik oleh siswa. Guru memiliki peran penting untuk 
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mewujudkan tujuan pengajaran ekstrakurikuler tari dengan memperhatikan metode 

yang digunakan serta pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi siswa dan 

tingkat kesulitannya.  

Atas dasar keterangan yang diperoleh dari wawancara guru ekstrakurikuler 

tari serta observasi di SLB Negeri Jepara, peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana cara guru seni tari menyampaikan materi pembelajaran beserta 

menanamkan nilai-nilai estetis yang terdapat dalam tari, khususnya tari Cipat cipit 

dalam sebuah penelitian. Sesuai dengan kondisi pembelajaran seni tari di SLB 

tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Penanaman Nilai 

Estetis Melalui Pembelajaran Tari Cipat cipit bagi siswa Tunarungu dan 

Tunagrahita SLB Negeri Jepara”. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses pembelajaran tari Cipat cipit bagi siswa SLB Negeri 

Jepara? 

2. Bagaimana bentuk penanaman nilai estetis melalui pembelajaran tari Cipat 

cipit bagi siswa SLB Negeri Jepara? 

 

1.3     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian adalah untuk: 

1. Mengetahui, memahami bentuk nilai estetis tari Cipat cipit. 
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2. Menjelaskan proses pembelajaran tari Cipat cipit bagi siswa SLB Negeri 

Jepara. 

3. Menjelaskan langkah-langkah penanaman nilai estetis melalui tari Cipat cipit 

bagi siswa SLB Negeri Jepara. 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan diharapkan bermanfaat baik teoritis maupun 

praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Sebagai bentuk sumbang pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi 

Universitas Negeri Semarang khususnya mahasiswa prodi seni tari untuk 

lebih mengetahui tentang penanaman nilai estetis melalui tari Cipat cipit 

bagi anak berkebutuhan khusus. 

1.4.1.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

berikutnya yang sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Penelitian ini bermanfaat sebagai materi ajar guru pengampu   

ekstrakurikuler seni tari. 

1.4.2.2 Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan untuk memperkaya wawasan 

tentang bentuk tari bagi mahasiswa jurusan tari ataupun non tari. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Dari permasalahan di atas dapat diklarifikasikan menjadi 4 variabel yaitu 

Nilai Estetis, Tari, Pembelajaran dan Anak berkebutuhan khusus. 

2.1    Nilai Estetis 

2.1.2 Nilai 

Nilai adalah hakikat suatu hal yang menyebabkan hal itu pantas dicapai oleh 

manusia (Hartoko, 1983:38). Lebih lanjut Hartoko (1983:40) menjelaskan bahwa 

nilai ini berkaitan dengan kebaikan yang ada dalam suatu hal, karena pada 

dasarnya nilai menunjuk pada sikap orang terhadap sesuatu atau seseorang. Jadi 

nilai adalah sifat baik yang terdapat pada suatu benda atau hal yang membuat 

benda atau hal-hal tersebut bermanfaat bagi manusia. 

Menurut Bastomi (2000:28) bahwa nilai sering diasosiasikan dengan etika 

tradisional yang ruang lingkupnya bekisar pada kesejajaran antara baik dengan 

buruk. Sedangkan dilihat dari etimologi, nilai adalah harga, kadar, mutu, sifat-

sifat penting yang berguna bagi manusia. Apabila seseorang akan melakukan 

perbuatannya akan merasa puas jka perbuatannya berdasarkan suatu pilihan nilai 

yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, kemanfaatannya bagi diri sendiri 

maupun orang lain. 

Menurut Gie (2007:37) dalam rangka teori umum tentang nilai, pengertian 

keindahan dianggap sebagai salah satu jenis nilai. Untuk membedakannya dengan 

jenis-jenis nilai lainnya seperti nilai moral, ekonomi, dan pendidikan maka nilai 
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yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian 

keindahan disebut nilai estetis. 

Menurut Kartika (2007:8) estetis merupakan nilai yang berhubungan dengan 

segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan. Apabila sesuatu benda 

disebut indah, sebutan itu tidak menunjuk kepada suatu ciri seperti umpamanya 

keseimbangan atau sebagai penilaian subyektif saja, melainkan menyangkut 

ukuran-ukuran nilai yang bersangkutan dan ukuran-ukuran nilai itu tidak mesti 

sama untuk masing-masing karya seni. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat 

dirumuskan bahwa nilai merupakan harga, kadar, mutu dan sifat baik yang 

terdapat pada suatu benda serta memiliki manfaat bagi manusia. 

Djelantik (1999:4) memaparkan bahwa, pada umumnya apa yang kita sebut 

indah dalam di dalam jiwa kita dapat menimbulkan rasa senang, rasa puas, rasa 

aman, nyaman dan bahagia, dan bila perasaan itu sangat kuat, kita merasa terpaku, 

terharu, terpesona, serta menimbulkan keinginan untuk mengalami kembali 

perasaan itu, walaupun sudah dinikmati berkali-kali. Secara spesifik keindahan 

dalam tari sebagaimana yang dikemukakan oleh Jazuli (2008:6) bahwa, tari 

sebagai ekspresi seni menciptakan gerak yang dapat membuat manusia lebih peka 

terhadap realita yang ada di sekitarnya. Dengan demikian gerak-gerak dalam tari 

serta unsur pendukung lainnya telah dipertimbangan agar memiliki nilai estetis 

yang berbobot. 
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2.1.2 Teori Estetis 

Menurut Sedyawati (1979:10) Estetika berasal dari kata Yunani aesthetica, 

yaitu hal-hal yang dapat diserap oleh panca indra. Estetika adalah suatu jenis rasa 

atau pengalaman jiwa seseorang karena sublimasi ungkap dari seluruh medium 

yang ada pada suatu karya secara utuh dari suatu karya seniman.  

Menurut John Hospers dalam Ali (2011:2) Estetika adalah renungan tentang 

obyek estetis atau karya seni, disamping itu juga membuat analisis mengenai 

konsep-konsep yang digunakan dalam perenungan itu. Bertolak dari pendapat 

diatas, David Hume dalam Ali (2011:2) menyimpulkan bahwa estetika tidak 

hanya membicarakan karya-karya seni yang indah, tetapi juga membicarakan 

masalah cita rasa (taste) dan patokan dalam membuat pertimbangan atau penilaian 

tentang nilai seni. Dari berbagai pendapat para ahli, penulis dapat merumuskan 

bahwa estetis adalah suatu jenis rasa yang timbul setelah panca indra menikmati 

suatu karya seni atau obyek estetis. 

Ruang lingkup estetika sebagai salah satu jenis persoalan filsafati pada 

pokoknya berkenaan pada empat hal, yaitu nilai estetis, pengalaman estetis, 

perilaku pencipta seni atau seniman, dan seni atau karya seni (Sahman, 1993:3). 

Adapun keempat hal dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Nilai estetis adalah kemampuan dari suatu obyek, dalam hal ini 

karya seni yang dapat menimbulkan pengalaman obyek tersebut. 

2. Pengalaman estetis berupa tanggapan dan pengalaman seseorang 

dalam hubungannya dengan karya seni yaitu seniman, penikmat 

atau penghayat seni. 

3. Perilaku orang yang mencipta seni atau seniman, yaitu mereka 

yang telah mampu mencipta sesuatu yang baru di dalam seni. 

4. Seni atau karya seni yang berasal dari kata art, yang diartikan 

sebagai suatu kemahiran dalam membuat barang-barang. Seni 
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sebagai kegiatan manusia adalah kegiatan orang mencipta seni 

atau karya seni. 

 

Nilai estetis suatu tari tidak terlepas dari pola budaya lingkungan dimana 

tari itu berasal. Jazuli (2008:116) menyatakan bahwa kriteria yang digunakan oleh 

setiap daerah untuk menilai keindahan tari mengandung unsur-unsur wiraga, 

wirama dan wirasa. Wiraga merupakan salah satu elemen baku yang secara visual 

merupakan wujud gerak (gerak anggota badan). Wirama merupakan aspek ritme 

berdasarkan irama gending atau instrumen pengiring yang disesuaikan dengan 

kebutuhan ritme gerak tari. Wirasa merupakan ekspresi penari yang disesuaikan 

dengan maksud tarian.  

Keindahan gerak atau wiraga dalam tari dapat dilihat dari susunan geraknya 

yang terdiri dari dua macam yaitu; 

1. Gerak maknawi  

Gerak maknawi merupakan gerak yang memiliki maksud atau arti dan 

melambangkan suatu hal.  

Contoh: Gerak yang menyimbolkan ngawe-awe atau mengundang orang 

lain dengan menggerak-gerakkan telapak tangan. 

2. Gerak murni 

Gerak yang mengutamakan keindahan dan tidak menyimbolkan suatu 

hal, tetapi dibuat dengan memperhatikan nilai estetis sehingga tampak 

indah. 

Contoh: Gerak memutar pergelangan tangan atau gerak menggoyangkan 

pinggul. 
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Peneliti menyimpulkan bahwa keindahan yang terdapat dalam iringan tari 

atau wirama terletak pada tata iringan untuk suasana senang dan suasana sedih 

dalam suatu gending tari. Seperti pada tari Cipat cipit terdiri dari dua irama yaitu 

irama lambat dan irama cepat. Selain itu ekspresi penari harus menghayati cerita 

dalam tari. Seperti pada tari Cipat cipit, dalam gerak, iringan dan ekspresi 

merujuk pada isi cerita tari. Cerita yang terkandung dalam tari ini ialah sepasang 

remaja yang sedang bermain bersama. Kesesuaian gerak terhadap iringan serta 

ekspresi penari merupakan kesatuan yang dapat memunculkan keindahan dalam 

tari tersebut. 

 

2.2     Hakikat Tari 

Menurut Benny dalam (Hartono, 2012:6) Tari adalah gerakan yang sengaja 

dibentuk melalui tubuh, menurutnya gerak tubuh manusia merupakan materi 

utama dalam penggarapan suatu tari. 

Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-gerak 

yang ritmis dan indah (Soedarsono, 1986:83). Menurut Jazuli (1994:1) tari 

merupakan alat ekspresi ataupun sarana komunikasi seorang seniman kepada 

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

membuat penikmatnya peka terhadap sesuatu yang ada dan terjadi di sekitarnya, 

sebab tari adalah ungkapan, pernyataan dan ekspresi memuat komunitas realitas 

kehidupan yang bisa merasuk di benak penikmatnya setelah pertunjukan selesai. 

Nilai-nilai keindahan tari dapat dilihat dari beberapa unsur pendukung 

sebagai berikut : 
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1. Wiraga 

Pada dasarnya wiraga erat hubungannya dengan cara menilai bentuk fisik 

tari, terutama segi geraknya. Ketrampilan penari diukur dengan ketentuan (indeks 

nilai) yang telah diterapkan (Jazuli 1994: 119). Jadi  wiraga berbicara mengenai 

sikap dan teknik gerak penari. 

Gerak dalam suatu karya tari berasal dari stilisasi gerak-gerak bentuk alami 

seperti gerak benda atau makhluk hidup. Dijelaskan Suendi dalam Sari (2010: 24) 

penciptaan gerak dalam tari dihadapkan pada tiga elemen gerak, yaitu: 

a. Tenaga 

Perbendaharaan tenaga meliputi : yang lemah/halus/ringan, yang sedang, 

serta kuat atau keras. Dengan menggunakan tenaga yang terus menerus akan 

menghasilkan gerak yang sama pula. Namun jika pengendalian tenaga berbeda 

akan menghasilkan kontrasnya suatu gerak, kekontrasan suatu gerak akan 

membangkitkan suatu kesan yang mendalam. 

b. Ruang 

Ruang adalah salah satu unsur pokok yang menentukan wujud suatu gerak. 

Dengan kata lain ruang adalah tempat menari yang meliputi : posisi atau arah, 

level atau tingkatan, dan jangkauan gerak. Posisi sebagai salah satu aspek ruang 

mempunyai maksud menunjukkan arah dan tujuan serta letak dimana si penari 

mulai bergerak. Level untuk menunjukkan penampilan sikap/pose, gerak diam 

atau gerak berubah tempat. Disimpulkan bahwa gerak tari mempunyai jangkauan 

tertentu, artinya setiap gerakan tari memiliki batas ruang. 

c. Waktu 
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Unsur waktu dalam tari ada dua bagian yaitu dari sudut ritme atau irama 

gerak dan tempo gerak. Yang dimaksud ritme atau irama gerak adalah elemen 

atau detail-detail waktu dari awal gerak sampai berhentinya gerak, sedangkan 

yang dimaksud tempo itu sendiri adalah untuk mengukur sejumlah waktu di 

dalam menyesuaikan gerakan-gerakan, misalnya panjang pendek suatu gerakan 

atau cepat dan lambatnya gerakan tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga elemen tenaga, ruang dan waktu 

memiliki peran yang penting dalam penciptaan gerak dalam suatu karya tari. 

2. Wirama 

Wirama dalam tari adalah kaitannya dengan keajegan dan biasanya berkaitan 

pula dengan hitungan. Wirama adalah untuk menilai kemampuan penari terhadap 

penguasaan irama,baik itu irama musik iringan maupun irama geraknya (Jazuli 

1994:119). 

Ritme dalam musik mewujud dalam tatanan bunyi atau suara sedang ritme 

dalam tari mewujud dalam gerak. Sal Murgiyanto dalam Hartono (2012:13) 

menjelaskan bahwa pemilihan iringan tari didasarkan pada ritme, hal ini terkait 

dengan perimbangan bahwa struktur musik dapat memperkuat struktur tari. 

3. Wirasa 

Wirasa merupakan kegiatan wiraga dan penerapan wirama harus selalu 

mengingat arti, maksud dan tujuan (Jazuli 1994:120). Berpedoman pada pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai rasa dibutuhkan penghayatan 

seorang penari dalam setiap aksen geraknya. Gerak yang selaras dengan iringan 

tanpa adanya penghayatan ataupun rasa akan terasa kosong, karena tari adalah 
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keseluruhan wiraga, wirama dan wirasa. Sehingga isi cerita dalam karya tari dapat 

ditampilkan secara utuh dan dapat di rasakan oleh penikmat seni. 

 

2.3     Pembelajaran 

Dimyati (2002:10) mengutip pendapat Skiner bahwa belajar adalah suatu 

perilaku, pada saat orang belajar maka responnya menjadi lebih baik dan 

sebaliknya bila tidak belajar responnya menjadi menurun, sedangkan menurut 

Permana (1999:126) Pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan 

menciptakan suasana yang menyenangkan peserta didik dan mewujudkan 

pencapaian hasil belajar tinggi. 

Menurut Winkel dalam Hartono (2012:21) Belajar merupakan suatu aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam suatu interaksi aktif dengan 

lingkungan. Ia juga mengatakan bahwa belajar menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan 

berbekas. 

Sadiman (2003:2)  mengemukakan pengertian pembelajaran merupakan 

suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung 

seumur hidup, sejak masih bayi hingga ke liang lahat nanti. Perubahan tingkah 

laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahhuan (kognitif) 

dan ketrampilan (psikomotor), maupun menyangkut nilai dan sikap (afektif). 

Pembelajaran diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar konvensional dimana 

guru dan peserta didik langsung berinteraksi. Dalam hal ini, desain pembelajaran 

menentukan seluruh aspek strategi pembelajaran. 
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Bertolak dari beberapa pendapat tentang pembelajaran, Bruner dalam 

Mustaji (2009:19) membuat perbedaan antara teori belajar dan teori pembelajaran. 

Dikemukakannya bahwa teori pembelajaran adalah perspektif, yaitu 

memperspektifkan strategi atau metode pembelajaran yang optimal yang dapat 

memudahkan poses belajar dalam mencapai tujuan. Sedangkan teori belajar adalah 

deskriptif, artinya teori belajar mendeskripsikan terjadinya proses belajar. 

Pembelajaran yang terjadi dalam penelitian ini terdapat suatu keunikan yaitu 

pembelajaran tari yang diberikan kepada siswa kategori kurang sempurna atau 

siswa berkebutuhan khusus. Dimana proses pembelajaran yang diberikan harus 

disesuaikan supaya tujuan pembelajaran dapat sampai pada siswa. 

 

2.4   Anak Berkebutuhan Khusus 

2.4.1   Pengertian 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang 

berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada 

ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk ke dalam ABK (Anak 

Berkebutuhan Khusus) antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, 

tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan 

gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar 

biasa dan anak cacat. Berdasarkan karakteristik dan hambatan yang dimilki, ABK 

memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan 

kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan 

modifikasi teks bacaan menjadi tulisan braille dan tunarungu berkomunikasi 

menggunakan bahasa isyarat. Anak berkebutuan khusus biasanya bersekolah di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tunanetra
http://id.wikipedia.org/wiki/Tunarungu
http://id.wikipedia.org/wiki/Tunagrahita
http://id.wikipedia.org/wiki/Tunadaksa
http://id.wikipedia.org/wiki/Tunalaras
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesulitan_belajar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gangguan_prilaku&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anak_berbakat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anak_luar_biasa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anak_luar_biasa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anak_luar_biasa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anak_cacat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tulisan_Braille&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_isyarat
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Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. SLB 

bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk 

tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan 

SLB bagian G untuk cacat ganda.  

(http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus) 

 

2.4.2   Karakteristik Anak Tunarungu/wicara dan Anak Tunagrahita 

2.4.2.1 Tunarungu/Tunawicara (SLB bagian B) 

Tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan atau kelainan dalam segi 

pendengaran dan kesulitan komunikasi. Karena memiliki hambatan dalam 

pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga 

mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan para tunarungu 

menggunakan bahasa isyarat, untuk abjad jari telah dipatenkan secara 

internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Saat 

ini dibeberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total yaitu cara 

berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat dan bahasa tubuh. 

Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu 

yang abstrak. (http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus) 

Menurut Mangunsong (1998:66) yang dimaksud dengan anak tunarungu 

adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan 

pelayanan pendidikan luar biasa. Menuruut Moores dalam Mangunsong (1998:68) 

ketunarunguan adalah kondisi dimana individu tidak mampu mendengar dan hal 

ini tampak dalam wicara atau bunyi-bunyian, baik dengan derajat frekuensi dan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SLB&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus
http://id.wikipedia.org/wiki/Tunawicara
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_isyarat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunikasi_total&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus
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intensitas. Secara khusus ketulian didefinisikan sebagai gangguan pendengaran 

yang sangat parah sehingga anak mengalami kesulitan dalam memproses 

informasi bahasa melalui pendengaran, dengan atau tanpa alat bantu, sehingga 

berpengaruh pada prestasi pendidikan. 

Menurut Mangunsong (1998:68-69) berdasarkan tingkat kehilangan 

pendengaran yang ditunjukkan dalam satual disabel (Db), tunarungu dibagi dalam 

lima kelompok berikut: 

Kelompok 1 : Hilangnya pendengaran yang ringan ( 20-30 dB). Orang-orang yang 

kehilangan pendengaran sebesar ini mampu berkomunikasi dengan menggunakan 

pendengarannya. Gangguan ini merupakan ambang batas (borderline) antara orang 

yang sulit mendengar dengan orang normal.  

Kelompok 2 : hilangnya pendengaran yang marginal (30-40 dB). Orang-orang 

dengan gangguan ini sering mengalami kesulitan untuk mengikuti suatu 

pembicaraan pada jarak beberapa meter. Pada kelompok ini, orang-orang masih 

bisa menggunakan telinganya untuk mendengar namun harus dilatih. 

Kelompok 3 : Hilangnya pendengaran yang sedang ( 40-60 dB). Dengan bantuan 

alat bantu dengar dan bantuan mata, orang-orang ini masih bisa belajar berbicara 

dengan mengandalkan alat-alat pendengaran. 

Kelompok 4 : Hilangnya pedengaran yang berat ( 60-75 dB). Orang-orang ini 

tidak bisa belajar berbicara tanpa menggunakn teknik-teknik khusus. Pada 

gangguan ini mereka sudah dianggap sebagai tuli secara edukatif. Mereka berada 

pada ambang batas sulit mendengar dengan tuli. 
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Kelompok 5 : Hilangnya pendengaran yang parah ( > 75 dB). Orang-orang yang 

dalam kelompok ini tidak bisa belajar bahasa hanya semata-mata dengan 

mengandalkan telinga. Meskipun didukung dengan alat bantu dengar sekalipun. 

Nur‟aeni (1997:119) mengatakan bahwa ciri-ciri yang dimiliki anak tunarungu 

adalah sebagai berikut: 

1. Sering tampak bengong atau melamun 

2. Sering bersikap acuh tak acuh 

3. Kadang bersifat agresif 

4.  Perkmbangan sosialnya terbelakang 

5. Keseimbangannya berkurang 

6. Kepalanya sering miring 

7. Sering meminta agar orang mau mengulang kalimatnya 

8. Jika bicara sering menggunakan tangan 

9. Jika bicara sering membuat suara-suara tertentu 

10. Jika bicara sering terlalu keras atau sebaliknya, sering monoton, tidak  tepat 

dan kadang-kadang menggunakna suara hidung. 

2.4.2.2 Tunagrahita (SLB bagian C) 

Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan 

berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi 

prilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Klasifikasi tunagrahita 

berdasarkan pada tingkatan IQ : 

1. Tunagrahita ringan (IQ : 51-70), 

2. Tunagrahita sedang (IQ : 36-51), 

3. Tunagrahita berat (IQ : 20-35), 

4. Tunagrahita sangat berat (IQ dibawah 20). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Intelegensi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masa_perkembangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/IQ
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Pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih di titik beratkan pada 

kemampuan bina diri dan sosialisasi. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus) 

 

Beberapa karakteristik anak tunagrahita antara lain: 

1. Lamban dalam mempelajari hal-hal yang baru 

2. Kesulitan dalam menggeneralisasi dan mempelajari hal-hal yang baru 

3. Kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak tunagrahita berat 

4. Cacat fisik dan perkembangan gerak 

5. Kurang dalam kemampuan menolng diri sendiri 

6. Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim 

7. Tingkah laku tidak wajar dan terus menerus. 

(www.slbk_batam.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bina_diri&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus
http://www.slbk_batam.org/
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian mempunyai peran penting dalam suatu penelitian, karena 

dengan metode yang tepat maka proses penelitian dapat berjalan dengan lancar 

serta mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam Penelitian yang berjudul Penanaman Nilai Estetis melalui 

Pembelajaran Tari Cipat cipit bagi Siswa Tunarungu dan Tunagrahita SLB Negeri 

Jepara ini, dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Berpegang pada 

pendapat Sugiyono dalam Saputri (2011:37) Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang memerlukan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan 

gambar. 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1999:3) mengemukakan, bahwa 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Namun tidak berarti dalam penelitian kualitatif peneliti sama sekali tidak 

menggunakan angka, dalam hal-hal tertentu peneliti diperbolehkan menggunakan 

angka untuk menggambarkan sebuah keadaan, yang tidak tepat adalah apabila 

dalam mengumpulkan data dan penafsirannya peneliti menggunakan rumus-rumus 

statistik (Arikunto 2006:12). 
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Dalam penelitian ini peneliti menguraikan permasalahan secara deskriptif 

sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui proses pembelajaran dan 

penanaman nilai estetis tari Cipat cipit bagi siswa Tunarungu dan Tunagrahita  

SLB Negeri Jepara. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SLB Negeri Jepara dengan pertimbangan: 

3.2.1.1 SLB Negeri Jepara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

 mempunyai program pendidikan ekstrakurikuler seni tari. 

3.2.1.2 Sesuai dengan judul penelitian yaitu Penanaman Nilai Estetis Melalui Tari 

 Cipat Cipit Bagi Siswa SLB Negeri Jepara, belum pernah diteliti. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian adalah pembelajaran ekstrakurikuler seni tari pada siswa 

bagian B (tunarungu) dan C (tunagrahita) SLB Negeri Jepara jenjang SMPLB. 

3.2.3 Sumber Data 

Data adalah hasil pencatatan peneliti baik berupa yang fakta ataupun angka 

(Arikunto 2006:118). Data merupakan segala fakta dan angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.  

Data yang telah disusun menjadi sebuah informasi berasal dari narasumber 

yang dipandang memiliki wawasan atau informasi yang penulis butuhkan. Sumber 

data dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan data sekunder. 

Sumber data primer adalah narasumber pokok dalam penelitian yaitu guru seni tari 



 

 

 

21 

SLB Negeri Jepara, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data 

pendukung yang dalam penelitian ini yaitu siswa bagian B (tunarungu) dan C 

(tunagrahita), kepala sekolah SLB Negeri Jepara dan orang tua siswa. 

 

3.3    Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan pedoman observasi dan 

pedoman wawancara. Adapun penjelasan kedua instrumen tersebut adalah sebagai 

berikut: 

3.3.1 Pedoman observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana guru melaksanakan 

pembelajaran. Pedoman observasi disiapkan sebelum melakukan pengamatan. 

Dalam penelitian kualitatif, pedoman observasi hanya berupa garis-garis besar 

atau butir-butir umum kegiatan yang akan diobservasi. Dalam penelitian ini yang 

menjadi obyek observasi meliputi proses pembelajaran ekstrakurikuler tari Cipat 

cipit siswa SLB Negeri Jepara jenjang SMPLB kelompok tunarungu dan 

tunagrahita,  keadaan umum lingkungan SLB Negeri Jepara, sarana prasarana 

pembelajaran ekstrakurikuler tari serta kondisi guru dan murid secara umum.  

3.3.2 Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri pertanyaan/menyiapkan instrumen sebagai pedoman 

wawancara (Sugiyono, 2009:138). Pedoman wawancara digunakan untuk 

memperjelas hasil observasi sehingga menghasilkan data tentang pelaksanaan 
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kegiatan ekstrakurikuler tari kelompok tunarungu (B) dan tunagrahita (C). 

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru ekstrakurikuler tari dan siswa 

tunarungu serta tunagrahita, beberapa pertanyaan yang digunakan dalam 

wawancara telah penulis sertakan dalam lampiran. 

Adapun teknik dalam mewawancarai siswa tunarungu dan tunagrahita 

adalah; 

No Kelompok Teknik Wawancara 

1. 

 

 

 

Tunarungu 

 

 

 

Peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada siswa tunarungu secara tertulis serta 

membahas jawaban siswa tunarungu dengan guru 

kelas serta guru ekstrakurikuler tari 

 

2. 

 

Tunagrahita 

 

Peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada siswa tunagrahita dengan berdiskusi 

(ngobrol) didampingi guru kelas 

 

Tabel 3.3.2.1 

Teknik wawancara kepada siswa tunarungu dan tunagrahita 

 

Dalam tabel 3.3.2.1 terdapat teknik peneliti dalam mewawancarai siswa 

tunarungu dan tunagrahita mengingat keadaan siswa-siswa berkebutuhan khusus. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru 

ekstrakurikuler tari dan siswa digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 
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keadaan umum SLB Negeri Jepara dan proses pembelajaran ekstrakurikuler tari 

kelompok tunarungu (B) dan tunagrahita (C), dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data berupa dokumen gambar serta foto mengenai keadaan fisik SLB 

Negeri Jepara dan proses pembelajaran ekstrakurikuler tari, sedangkan observasi 

digunakan untuk mengamati pelaksanaan proses pembelajaran ekstrakurikuler tari 

di SLB Negeri Jepara jenjang SMPLB  kelompok tunarungu (B) dan tunagrahita 

(C). 

3.4.1 Wawancara 

Moleong (2000:135) 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.  

Alasan peneliti menggunakan wawancara yakni untuk mempermudah dan 

mempercepat perolehan data. Alasan tersebut diperkuat oleh pendapat Lincoln dan 

Guba (dalam Moleong 2000:135). Maksud mengadakan wawancara antara lain : 

mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, 

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 manusia 

maupun bukan manusia dan memverifikasikan, mengubah dan memperluas 

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan. 
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Hasil wawancara dikumpulkan menjadi data mengenai penanaman nilai 

estetis tari Cipat cipit dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler tari di SLB 

Negeri Jepara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut ; 

1. Kepala sekolah SLB Negeri Jepara, dengan materi wawancara tentang 

kondisi siswa, guru dan karyawan, latar belakang berdirinya SLB Negeri 

Jepara serta kondisi fisik lingkungan sekolah. Adapun hasil wawancara 

yang berupa jumlah siswa, guru dan karyawan, latar belakang SLB Negeri 

Jepara serta gambaran keadaan fisik lingkungan sekolah telah dijelaskan 

pada bab IV. 

2. Guru ekstrakurikuler seni tari, dengan materi pertanyaan tentang proses 

pembelajaran tari Cipat cipit, penanaman nilai estetis melalui tari Cipat 

cipit bagi siswa tunarungu dan tunagrahita. Hasil wawancara yang 

didapatkan berupa data sarana prasarana kegiatan ekstrakurikuler tari, data 

siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari, proses pelaksanaan 

ekstrakurikuler tari dan metode guru dalam menanamkan nilai estetis tari 

Cipat cipit pada siswa tunarungu dan tunagrahita. 

3. Siswa bagian B (tunarungu) dan C (tunagrahita), dengan pertanyaan 

tentang manfaat, sikap siswa terhadap pelajaran seni tari serta kesulitan 

yang dihadapi dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, siswa 

tunarungu dan tunagrahita merasa senang dalam mengikuti ekstrakurikuler 

tari dan kebanyakan siswa merasa kesulitan dalam menghafal urutan ragam 

gerak tari Cipat cipit. 
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Proses wawancara dilakukan pada kepala sekolah terlebih dahulu, setelah itu 

guru mata pelajaran seni tari hingga terkumpul data yang diperlukan kemudian 

mewawancarai siswa tunarungu dan tunagrahita dengan teknik wawancara pada 

tabel 3.3.2.1. 

3.4.2 Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006:132) teknik dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi 

dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik 

yang berada di sekolah ataupun yang berada di luar sekolah, yang memiliki 

hubungan dengan penelitian. 

Dokumentasi dijadikan sebagai pelengkap, supaya data yang didapatkan 

terbukti tingkat kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini 

mengambil data siswa SMPLB kelompok B dan C, guru dan karyawan SLB 

Negeri Jepara serta data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler serta foto-foto yang 

menggambarkan keadaan fisik SLB Negeri Jepara, keadaan guru dan karyawan,  

sarana prasarana ekstrakurikuler tari dan proses pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler tari yang  berhubungan dengan penanaman nilai estetis melalui tari 

Cipat cipit bagi siswa di SLB Negeri Jepara. 

 

3.4.3 Observasi 

Teknik observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang 
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sedang berlangsung. Arikunto (1999:146) memberi pengertian observasi sebagai 

kegiatan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Alasan mengapa peneliti menggunakan teknik observasi ialah pertama; 

teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung, kedua; peneliti  

menyaksikan sendiri di tempat kejadian, ketiga; peneliti langsung mencatat atau 

mendata sesuai kejadian di lapangan secara proposional, keempat, pengamatan 

untuk mengecek data bias (kurang jelas), kelima; pengamatan memungkinkan 

memahami situasi yang rumit. 

Teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah meneliti keadaan fisik 

sekolah meliputi; ruang kelas siswa, ruang praktik ekstrakurikuler tari, ruang 

kepala sekolah, ruang guru, kondisi gedung SLB Negeri Jepara secara keseluruhan 

serta perpustakaan sekolah, sarana dan prasarana pendukung kegiatan 

ekstrakurikuler tari meliputi; tape recorder, televisi serta beragam kaset dan vcd 

tari yang digunakan dalam pembelajaran ekstrakurikuler tari. Dan obyek utama 

observasi yang dilakukan peneliti yaitu proses pembelajaran tari Cipat cipit pada 

siswa kelompok B dan C SLB Negeri Jepara. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Sumaryanto (2007:105) menyatakan bahwa proses analisis 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. 
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Menurut Milles & Huberman dalam Sugiyono (2009:337)  analisis data 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, menarik 

kesimpulan.   

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang mencul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan.  Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.   

Reduksi data bagian dari analisis.  Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian 

data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas 

sejumlah bagian yang terbesar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, 

semua itu merupakan pilihan-pilihan analisis. 

Contoh reduksi data dalam penelitian ini, yang peneliti lakukan pada 

observasi lapangan (pembelajaran ekstrakurikuler) pada tanggal 12 April 

2013 adalah sebagai berikut;  

Guru : Perhatikan posisi tangan Ibu.. tirukan! 

Siswa : (menirukan) 

Guru : Perhatikan posisi kaki Ibu.. tirukan! 

Siswa : (menirukan) begini bu? 

Percakapan tersebut merupakan percakapan dalam kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler tari yang perlu diringkas atau direduksi menjadi; 
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Guru : Perhatikan Ibu! Lihat posisi tangan dan kaki Ibu ya.. Kaki   

  mendak dan kedua tangan ke samping kanan!  

Siswa : Begini Bu? (sambil memperagakan) 

2. Penyajian data 

Penyajian data menurut Menurut Miles dan Huberman adalah sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melihat penyajian data 

akan dapat dipahami, apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

Lebih jauh saat menganalisis atau mengambil keputusan atas tindakan 

berdasarkan pemahaman yang didapat merupakan hasil penyajian data 

penelitian. 

Contoh penyajian data dari masalah pada reduksi data adalah: 

Guru : Perhatikan Ibu! Ini merupakan ragam gerak ngawe-awe,   

  perhatikan tangan dan kaki Ibu! 

Siswa : Begini Bu? (sambil memperagakan) 

Data ini merupakan hasil reduksi dan siap untuk disajikan dalam laporan 

penelitian. 

3. Menarik kesimpulan 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:340) menarik 

kesimpulan adalah menjelaskan dari permulaan pengumpulan data mulai 

mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, kejelasan, alur 

sebab akibat, dan proposisi.  Penarikan kesimpulan untuk memberi kejelasan 

yang lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan juga 
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diverifikasi selama penelitian berlangsung.  Artinya, makna-makna yang 

muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya, yang merupakan validitasnya. 

Contoh kesimpulan dari masalah penyajian data pada halaman 27 adalah: 

Guru memperagakan ragam gerak ngawe-awe dan siswa mengikuti. 

Milles & Huberman (2009:340) menambahkan bahwa reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin menjalin 

pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang 

sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.   

 

Analisis model siklus interaktif yang dikembangkan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Pengumpulan data 

 

 Penyajian data 

 Reduksi data  

       Verifikasi 

      (Penarikan kesimpulan) 

 

Gambar 3.5.1 

Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif oleh Miles Huberman 
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Gambar 3.5.1 menerangkan bahwa setelah melakukan pengumpulan data, 

data di reduksi (pemilihan) kemudian data yang sudah dipilih disajikan dan 

terakhir ditarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan. Hal ini dilakukan 

secara berulang-ulang untuk memurnikan data yang telah diambil. 

3.6    Teknik Keabsahan Data 

Teknik kebasahan data menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 

2010:330). Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil 

pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang 

didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan 

apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangn orang seperti rakyat biasa, 

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi orang berada, orang 

pemerintahan dan yang terakhir adalah membandingkan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong 2010:330-331). 

Peneliti telah membandingkan hasil wawancara dengan guru ekstrakurikuler 

tari  tentang kondisi ekstrakurikuler tari di SLB Negeri Jepara melalui 

pengamatan secara langsung pada proses pelaksanaan ekstrakurikuler 

pembelajaran tari SLB Negeri Jepara. Hasil wawancara dan pengamatan langsung 
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telah menunjukkan keabsahan data, bahwa tidak ada kesenjangan antara hasil 

wawancara dan keadaan sebenarnya. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis SLB Negeri Jepara 

SLB Negeri Jepara terletak di sebelah timur kota Jepara tepatnya berada di 

Jalan Citrasoma, Nomor 25 desa Senenan RT 14, RW 5 kecamatan Tahunan, 

kabupaten Jepara. Letak sekolah ini berada di tengah pemukiman penduduk, dan 

memiliki akses yang mudah untuk dijangkau, kurang lebih 300 meter dari jalan 

raya Jepara-Kudus. Jadi bisa ditempuh dengan transportasi umum seperti bus dan 

angkota.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.1.1 

Peta Kabupaten Jepara 
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4.1.2 Latar Belakang berdirinya SLB Negeri Jepara 

SLB Negeri Jepara merupakan satu-satunya Sekolah Luar Biasa di kota 

Jepara. SLB Negeri Jepara berdiri pada tahun 1983 dengan nama SDLB Negeri 

RMP Sosro Kartono, yang hanya melayani siswa jenjang sekolah dasar. 

Namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan, pihak sekolah mengajukan 

usulan kepada pemerintah agar status SDLB ditingkatkan menjadi SLB. Setelah 

pembangunan selesai, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat 

Keputusan Operasional penyelenggaraan pendidikan nomor: 421.8/24687 tanggal 

25 Juni 2007 tentang alih status SDLB Negeri RMP Sosro Kartono menjadi SLB 

Negeri Jepara. Dengan terbitnya keputusan tersebut SLB Negeri Jepara diberi 

kewenangan menyelenggarakan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB 

untuk jenis ketunaan; Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Autis. 

Dalam perkembangannya pada tahun 2008, SLB Negeri Jepara ditetapkan 

sebagai Sub Sentra PK-PLK oleh Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa 

Jakarta. Kemudian pada tahun 2011 SLB Negeri Jepara menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 guna meningkatkan kepuasan terhadap 

pelayanan yang SLB Negeri Jepara berikan. SLB Negeri Jepara mempunyai visi, 

misi dan tujuan yang menjadi harapan untuk dicapai. Adapun tujuan yang 

mendasari berdirinya SLB Negeri Jepara adalah memberi layanan pendidikan, 

terapi, ketrampilan kerja dan kecakapan hidup anak berkebutuhan khusus agar 

dapat hidup mandiri, berguna bagi bangsa dan negara. 

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

yang memuat rumusan umum mengenai keadaan yan diinginkan di masa yang 
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akan datang, sedangkan misi sekolah merupakan tindakan strategis yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai visi (Depdiknas, 2006:6). 

Adapun visi SLB Negeri Jepara adalah:  

Terlayaninya anak berkebutuhan khusus agar beriman, dapat mengembangkan 

potensi diri, berpengetahuan, trampil dan mandiri.  

Sedangkan misi dari SLB Negeri Jepara yang mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler tari adalah: 

a) Memberi layanan terapi yang diperlukan sesuai dengan kondisi siswa. 

b) Mengembangkan potensi siswa di bidang seni, budaya dan olahraga. 

c) Membimbing siswa agar dapat memiliki pengetahuan melalui 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

d) Membimbing siswa agar memiliki ketrampilan kerja sesuai bakat dan 

minat. 

e) Membimbing siswa agar memiliki kecakapan hidup. 

Visi, misi dan tujuan tersebut merupakan cita-cita luhur dari SLB Negeri 

Jepara untuk membentuk dan mengembangkan siswa berkebutuhan khusus agar 

bisa menjadi anak yang unggul dan berprestasi, yang nantinya bisa hidup mandiri 

dan diterima dalam masyarakat seperti anggota masyarakat lain pada umumnya 

(Wawancara Suwandi, 15 Maret 2013). 

 

 

 

 



 

 

 

35 

 

 

 

 

 

  

Foto 4.1.2.1 

SLB Negeri Jepara tampak depan 

(Dokumentasi Ema Silvia KD, 15 Maret 2013) 

 

Foto 4.1.2.1 menunjukkan kondisi fisik SLB Negeri Jepara, terlihat 

beberapa ruang kelas di sebelah kanan-kiri, satu bangunan di tengah yang 

merupakan ruang kepala sekolah, aula, TU dan ruang rapat. Ruang kelas lain 

terdapat di belakang gedung berlantai dua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1.2.2 

Papan nama SLB Negeri Jepara 

(Dokumentasi Ema Silvia KD, 15 Maret 2013) 

Pada foto 4.1.2.2 merupakan kondisi SLB Negeri Jepara tampak dari jalan 

raya, gapura yang kokoh dan tulisan yang besar sehingga keberadaan SLB Negeri 

Jepara mudah dijangkau masyarakat ataupun warga dari kota lain. 
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4.1.3 Struktur Organisasi SLB Negeri Jepara 

4.1.3.1 Struktur Organisasi Guru 

Kepala Sekolah : Suwandi JP, S.Pd, MM 

Ketua Komite  : Hery Sujatmiko, S.Ap 

Waka Menejemen : Rochmad, S.Pd 

Wakasek Kurikulum  : Suharno, S.Pd 

Wakasek Kesiswaan  : Tri Rahayu S, S.Pd 

Wakasek Sarpras  : Sumarjo, S.Pd 

Kabag Assesment dan Terapi : Titik Rumsiati, S.Pd 

Kabag Lab   : Nuryati, S.Pd 

Kabag Perpustakaan  : Maya Kartika, S.SKM 

Koord TKLB   : Suwarni, S.Pd 

Koord SDLB   : Yuliono, S.Pd 

Koord SMPLB   : Supadmini, S.Pd 

Koord SMALB   : Mustaidah, S.Pd 

 

Kepala Tata Usaha  : Chalimatus Sakdiyah, S.Pd 

Waka SDM  : Dasuki, S.Pd 

Waka Bengkel Kerja : Mujiantoro, S.Pd 

Waka Humas  : M.Wasib, S.Pd.I 

Ukir   : Didin RN, S.Pd 

Tata Boga  : Ruth P, S.Pd 

Las   : Sumarno, S.Pd 

Koperasi Pemasaran : Sri Haryati, S.Pd 

Tata Busana  : Ngatinah, S.Pd 

Salon    : Tantina, S.Pd 

Otomotif  : Dasuki, S.Pd 

 

4.1.3.2 Struktur Organisasi Siswa 
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Ketua OSIS   :  Muhammad Bachtiar 

Wakil Ketua OSIS 1 : Alfin Miftakhul Fauzi 

Wakil Ketua OSIS 2  : Riyanto 

 

Sekretaris Umum   : Nur Afifah 

Sekretaris 1   : Ana Wulandari 

Sekretaris 2  : Noor Khamidah Fidiati 

  

Bendahara Umum   : Kiki Ambarwati 

Bendahara 1   : Alfiatul Anzani 

Bendahara 2   : Elsa Apriliana 

  

Sie. Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME 

Ketua    : Andi Alfian Fanani 

Wakil    : Akhmad Syahril 

 

Sie. Wawasan Keilmuan 

Ketua   : M. Soni Londa 

Wakil   : Rizqy Thariqi Yuliarso 

Sie. Wawasan Kebangsaan 

Ketua    : Muhammad Akrom 

Wakil    : Dwi Wulan Safitri 

Sie. Kepribadian Budi Pekerti Luhur dan Kehidupan Berbangsa 

Ketua    : Suko Sofi‟i 

Wakil    : Unggul Besa Kurnia 

Sie. Keterampilan dan Kewirausahaan 

Ketua    : Mohamad Ja'far Sidiq 

Wakil    : Lina Fidyati 

Sie. Organisasi, Kepemimpinan, dan Demokrasi 

Ketua    : Muhammad Syaiful Romadhon 

Wakil    : Adi Wahyudi 
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Sie. Apresiasi , Budaya , dan Daya Kreasi 

Ketua    : Tri Eko Kusmanto 

Wakil    : Nur Hana  

Sie. Kesehatan Jasmani 

Ketua    : Retno Fitriani 

Wakil    : Rhamadhan Prihanggara 

 

Dari data struktur organisasi OSIS SLB Negeri Jepara, terdapat beberapa 

siswa tunarungu dan tunagrahita yang mengikuti ekstrakurikuler tari. Hal ini 

menunjukkan bahwa selain aktif mengikuti ekstrakurikuler tari, siswa tunarungu 

dan tunagrahita turut aktif dalam organisasi kesiswaan. 

 

4.1.3.3 Kondisi Siswa SLB Negeri Jepara 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SLB Negeri Jepara 

(Suwandi, 5 April 2013), Jumlah seluruh siswa SLB Negeri Jepara tahun 

2012/2013  adalah 251 siswa dengan rincian siswa TK 20 siswa, SD 185 siswa, 

SMP 33 siswa dan SMA 13 siswa. Setiap jenjang dikelompokkan sesuai jenis 

keterbatasan, untuk kelompok A tuna netra, B tunarungu, C tunagrahita. Namun 

saat ini siswa tuna netra hanya beberapa, selebihnya adalah siswa tunarungu dan 

tunagrahita. 

Sesuai dengan sasaran pada penelitian ini yaitu siswa SLB Negeri Jepara 

jenjang SMPLB kelompok tunarungu (B) dan tunagrahita (C) dalam kegiatan 

ekstrakurikuler tari. Jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari kelompok 

tunarungu (B) adalah 10 siswa, terdiri dari 8 perempuan dan 2 laki-laki. 

Sedangkan kelompok C tunagrahita 10 siswa terdiri dari 5 laki-laki dan 5 
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perempuan. Adapun data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari tertulis jelas 

dalam tabel berikut; 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Kelas Kelompok 

1. Elsa Apreliana Puspita 

Dewi 

P VII B Tunarungu 

2. Lina Fidyati P VII B Tunarungu 

3. Ana Wulandari P VIII B Tunarungu 

4. Kiki Ambarwati P VIII B Tunarungu 

5. Nur Afifah P VIII B Tunarungu 

6. Rista Sari P VIII B Tunarungu 

7. Tri Eko Kusmanto L VIII B Tunarungu 

8. Dwi Indah Wulan N P XII B Tunarungu 

9. Katon L XII B Tunarungu 

10. Nur Hana P VII B Tunarungu 

11. Alfiatul Anzani P VII C Tunagrahita 

12. Noor Kamidah Fidiati P VIII C Tunagrahita 

13. Retno Fitriani P VIII C Tunagrahita 

14. Anita Suryani Setiyawan P VIII C Tunagrahita 

15. Dwi Wulan Safitri P VIII C Tunagrahita 

16. Adi Wahyudi L VII C Tunagrahita 

17. Unggul Besa Kurnia L VII C Tunagrahita 

18. Ahmad Syahril L VIII C Tunagrahita 

19. Muhammad Bactiar L VIII C Tunagrahita 

20. Risqi Thariqi Yuliarso L VIII C Tunagrahita 

      

Tabel 4.1.3.3.1 

       Daftar siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari   

Tabel 4.1.3.3.1 menunjukkan nama-nama siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler tari kelas VII dan VIII. 

4.1.3.4 Kondisi Guru SLB Negeri Jepara 

Tenaga pengajar di SLB Negeri Jepara berjumlah 45 orang, dengan rincian 

1 kepala sekolah, 24 guru kelas, 20 pengampu mata pelajaran tambahan dan 

ketrampilan. Tenaga pengajar di sekolah ini belum semuanya PNS, hanya 24 

pengajar yang sudah PNS sedangkan 21 lainnya masih GTT. Latar belakang 
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pendidikan guru di SLB Negeri Jepara 60% jurusan Pendidikan Luar Biasa namun 

ada beberapa yang berasal dari jurusan pendidikan mata pelajaran umum, ini 

dikarenakan jarangnya guru yang konsentrasi pendidikannya pada pendidikan luar 

biasa (pendidikan anak kebutuhan khusus). Meskipun demikian, semua guru di 

SLB Negeri Jepara dapat mengajar siswa sesuai kebutuhan siswa dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Foto 4.1.3.4.1 

    Guru SLB Negeri Jepara 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 5 April 2013) 

Pada foto 4.1.3.4.1 merupakan foto kepala sekolah (barisan depan paling 

tinggi nomor 6 dari kiri) beserta seluruh guru SLB Negeri Jepara. 

 

4.1.4 Sarana dan Prasarana 

Kelengkapan alat dan tersedianya tempat merupakan salah satu kunci 

kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sarana Prasarana merupakan 

salah satu penunjang kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran ekstrakurikuler tari 
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memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang agar materi yang disampaikan 

dapat terserap dengan baik oleh siswa. 

Di SLB Negeri Jepara sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai 

untuk kegiatan pembelajaran tari, walaupun pembelajaran tari masuk dalam 

lingkup ekstrakurikuler namun pihak sekolah telah memberikan sarana yang 

memadai antara lain; ruang praktik ekstrakurikuler tari, tape, dvd serta televisi. 

 

4.1.4.1 Ruang Praktik 

Ruang praktik merupakan ruangan khusus yang disediakan sekolah untuk 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler tari. Pada ruangan ini siswa tunarungu 

maupun tunagrahita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tari. 

Ruangan ini juga digunakan sebagai ruang audio visual bagi guru-guru mata 

pelajaran lain yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan televisi 

maupun tape. Namun semua itu sudah terjadwal sehingga tidak terjadi tumbuk 

waktu.  

 

 

 

 

 

 

          Foto 4.1.4.1.1 

     Ruang Praktik 

   Dokumentasi (Ema Silvia KD, 15 Maret 2013) 
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Pada foto 4.1.4.1 terlihat bahwa ruang praktik ini cukup memadai dalam 

melakukan praktik tari. Lantai yang dilapisi karpet dan ruangan yang bersih serta 

sirkulasi udara yang baik sangat mendukung kegiatan ekstrakurikuler tari di SLB 

Negeri Jepara. 

 

4.1.4.2 Tape dan Televisi 

Dalam pembelajaran ekstrakurikuler tari, iringan merupakan unsur penting 

yang mendukung terjadinya pembelajaran tari secara maksimal. Untuk kebutuhan 

tersebut, SLB Negeri Jepara menyediakan tape sebagai sarana pembelajaran tari. 

Selain itu sebuah televisi juga tersedia di ruang praktik tari  sebagai sarana 

pelengkap pembelajaran ekstrakurikuler tari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1.4.2.1 

Tape dan Televisi 

Dokumentasi (Ema Silvia KD, 15 Maret 2013) 
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Foto 4.1.4.2.1 merupakan keadaan tape dan televisi yang disediakan SLB 

Negeri Jepara untuk kegiatan ekstrakurikuler tari. Tape digunakan guru 

ekstrakurikuler tari pada proses penyampaian materi tari praktik. Guru 

mendemonstrasikan gerak dengan diiringi suara gending tari untuk memperjelas 

hitungan gerak tari, karena siswa tunarungu tidak dapat mendengar iringan maka 

guru ekstrakurikuler tari menghitung tiap gerakan dengan jari. Sedangkan televisi 

digunakan untuk menonton video tari yang telah diajarkan, dari melihat video 

diharapkan siswa SLB Negeri Jepara memahami secara utuh dari teknik gerak, 

ekspresi serta kostum yang digunakan dalam tarian yang diajarkan, dalam hal ini 

ialah tari Cipat cipit. 

 

4.1.4.3 Kaset dan VCD pembelajaran 

Sarana dan prasarana lain pendukung kegiatan ekstrakurikuler tari adalah 

kaset dan VCD tari. Kaset Cipat cipit yang digunakan oleh guru ekstrakurikuler 

tari di SLB Negeri Jepara adalah Cipat cipit karya Bagong Kussudiarjo. Meskipun 

anak tunarungu tidak bisa mendengarkan iringan tari, namun dengan bantuan guru 

tari yang tetap menggunakan penekanan pada setiap hitungan atau ketukan, siswa 

tunarungu dapat menghafal dan menghitung setiap gerakan yang dilakukan. 

Sedangkan untuk siswa tunagrahita iringan sangat diperlukan untuk 

memberi mereka semangat dalam menari. VCD sangat membantu dalam proses 

pembelajaran tari karena dengan melihat video tari, siswa menjadi paham 

bagaimana mereka harus bergerak dan berekspresi. 
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     Foto 4.1.4.3.1 

       Referensi kaset dan VCD 

         Foto (Ema Silvia KD, 5 April 2013) 

 

Dari foto 4.1.4.3.1 dapat terlihat beberapa referensi kaset dan VCD yang 

dipergunakan guru untuk memberikan materi pada siswa tunarungu dan 

tunagrahita, antara lain; tari Cipat cipit, gambyong PKJT, Kuda-kuda, Yakpong, 

Bondhan Tani, Merak. 

 

4.1.4.4 Perpustakaan Sekolah 

SLB Negeri Jepara merupakan sekolah yang unggul dan berkualitas, hal ini 

dapat dilihat dari bentuk sarana prasarananya yang memadai. Seperti perpustakaan 

yang cukup besar, dengan buku-buku yang beragam serta petugas perpustakaan 

yang ramah. Buku-buku di perpustakaan ini terdiri dari buku semua mata 

pelajaran, buku tentang pengenalan budaya Indonesia, kesehatan anak, anak 

berkebutuhan khusus, beberapa skripsi hasil dari penelitian mahasiswa di SLB 

Negeri Jepara, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Perpustakaan ini juga 
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terbuka untuk umum, bagi orangtua murid yang hendak meminjam juga 

diperkenankan. 

      

 

 

 

 

         

      

Foto 4.1.4.4.1 

Perpustakaan 

Dokumentasi (Ema Silvia KD, 5 April 2013) 

 

Dari foto 4.1.4.4.1 dapat dilihat petugas perpustakaan yang melayani guru 

kelas dalam meminjam buku pelajaran, sedangkan satu petugas lain sedang 

mengoperasikan komputer untuk mengiput data buku baru yang terdapat di 

perpustakaan. 

 

4.2 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari SLB Negeri  

 Jepara 

4.2.1 Ekstrakurikuler Tari SLB Negeri Jepara 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan tambahan untuk 

mengembangkan ketrampilan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SLB Negeri 

Jepara merupakan nilai plus bagi sekolah tersebut sebab sekolah tersebut adalah 

sekolah yang dikategorikan unggul dalam bidang akademik dan non 
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akademiknya. SLB Negeri Jepara mempunyai beberapa kegiatan ekstrakurikuler 

yang salah satunya adalah ekstrakurikuler tari. 

Ekstrakurikuler tari di SLB Negeri Jepara diberikan satu kali dalam satu 

minggu yaitu hari Jumat bagi kelas B (tunarungu) jenjang TK, SD dan SMP serta 

hari Sabtu bagi kelas C (tunagrahita). Berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler 

lain yang dilakukan sore hari, ekstrakurikuler tari dilaksanakan pada pagi hari  

jam 08.00 WIB, ini dikarenakan tempat tinggal siswa yang jauh sehingga tidak 

memungkinkan jika ekstrakurikuler dilakukan sore hari (Wawancara Supadmini, 

15 Maret 2013). Ekstrakurikuler dilaksanakan setelah senam bersama yang 

merupakan kegiatan rutin sekolah setiap Jumat pagi jam 07.00 WIB. Kegiatan 

ekstrakurikuler tari dilaksanakan selama satu jam pelajaran. 

Ekstrakurikuler tari di SLB Negeri Jepara diajar oleh seorang pengajar yaitu 

Ibu Vita, bu Vita sudah mengajar ekstrakurikuler tari di SLB Negeri Jepara 

selama 3 tahun. Meskipun latar belakang pendidikan beliau tidak berasal dari 

sarjana pendidikan ataupun sarjana seni, bu Vita dibesarkan di lingkungan seni 

tari dan menguasai banyak tarian dari Orangtuanya yang memiliki sanggar tari 

besar di Jepara. Bu Vita tidak hanya mengajar tari di SLB Negeri Jepara namun 

mengampu ekstrakurikuler tari juga di beberapa sekolah lain baik SD maupun 

SMP di Jepara. Bu Vita dapat menyampaikan materi dengan baik pada siswa 

dengan kebutuhan khusus. 

Bentuk pembelajaran ekstrakurikuler tari yang diberikan kepada siswa 

tunarungu dan tunagrahita berbeda, terdapat cara khusus dalam penyampaian 

materi. Untuk siswa tunarungu menggunakan lebih menitik beratkan pada 
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hitungan tiap gerak karena siswa tunarungu tidak dapat mendengarkan iringan. 

Untuk siswa tunagrahita, dalam menjelaskan setiap gerak menggukan kata-kata 

yang mudah diingat dan merupakan kata sehari-hari. Keterangan secara rinci telah 

penulis sajikan pada halaman-halaman berikutnya. 

 

4.2.2 Materi Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari  

Materi atau bahan pembelajaran ekstrakurikuler tari di SLB tidaklah sama 

dengan materi yang diberikan pada siswa normal. Bu Vita menyesuaikan materi 

pembelajaran dengan kemampuan dan keterbatasan siswa. Dalam hal ini bu Vita 

mengajarkan tari kreasi salah satunya adalah tari Cipat cipit. Tari Cipat cipit 

dinilai mampu diterima siswa dengan baik jika dilihat dari ragam gerak tari Cipat 

cipit yang sederhana. 

Tari Cipat cipit merupakan tari yang menggambarkan tentang sekelompok 

remaja yang saling mempertahankan pertemanan dengan riang dan gembira. 

Tarian ini merupakan tari berpasangan, jadi harus ada interaksi antara dua penari. 

Tarian yang berasal dari Banyumas ini terdiri dari banyak versi namun dalam 

ekstrakurikuler tari di SLB Negeri jepara, bu Vita menggunakan tari Cipat cipit 

karya Bagong Kussudiarjo. 

Menurut bu Vita materi yang diberikan tersebut telah memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Materi tari sederhana dan memiliki ragam gerak serta pola yang sederhana, 

mengingat kemampuan siswa 
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2. Materi yang diberikan guru tari dapat menambah pengetahuan siswa 

mengenai budaya Indonesia khususnya seni tari 

3. Materi yang diberikan guru tari dapat menambah ketrampilan siswa 

Adapun deskripsi gerak tari Cipat cipit telah tersaji dalam tabel berikut; 

 

 

No 

 

 

Ragam Gerak 

 

 

Gambar 

Notasi Iringan 

Lancaran 

Eling-eling 

Banyumasan 

1. Ragam I 

(Jalan putar) 

a. Kaki mancat kanan, 

berjalan memutar 

dengan kedua tangan 

ndaplang jari 

ngrayung (4x8). 

b. Kaki mancat kanan, 

berjalan memutar 

dengan satu tangan 

kiri malangkerik, 

satu tangan 

ngrayung depan 

pusar (4x8). 

c. Kaki mancat kiri, 

berjalan memutar, 

satu tangan kiri 

malangkerik, satu 

tangan ngrayung 

depan pusar (4x8). 

d. Kaki mancat kanan, 

berjalan memutar, 1 

tangan kiri 

malangkerik, 1 

tangan ngrayung 

depan pusar (4x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

_1 6 p1 n5  

p1 n5 p1 gn6f   

1 6 p1 n5    p1 

n5 p1 ng6f 

j53 2 p3 n2   p3 

n5 p6 gn5f   6 5 

p3 n2    p5 n3 

p5 ng6_4XXXx 

 

(4 gong) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ragam II 

(Salaman) 

 

 

_. 1 . n6   . 

p1 . n5     
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Tangan kiri di 

pinggang, tangan 

kanan ngrayung 

samping seperti 

salaman, lalu angkat 

2 tangan di samping 

pinggang lalu tarik 

ke atas (5x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak maknawi) 

 

. p1 . n5    . p1 . 

n6 

. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

ng6 

. 3 . n2  . p3 . 

n2_ 

3. Gerak penghubung 

Jalan lambaian, 

mundur sambil 

kedua tangan ukel 

(3x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

 

 

 

_. p3 . n5    . p6 

. n5 

. 6 . n5  . p3 . n2

    . p5 . 

n3    . p5 . gn6_ 

4. Ragam III 

(awe-awe) 

Kedua tangan awe-

awe ke kanan dan 

kiri sambil kaki 

mendak serta gejuk. 

Dilakukan 

bergantian (4x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak maknawi) 

_. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

n6 

. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

ng6 

. 3 . n2 

. p3 . n2_ 

5. Gerak penghubung 

Jalan lambaian, 

mundur sambil 

kedua tangan ukel 

(3x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

_. p3 . n5    . p6 

. n5 

. 6 . n5 

. p3 . n2 

. p5 . n3    . p5 . 

gn6_ 

6. Ragam IV 

(salaman kanan-kiri) 

Gerakan jalan ke 

 

 

 

_. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 



 

 

 

50 

kanan-kiri, tangan 

seperti salaman, 

satu tangan 

malangkerik. 

Dilakukan 

bergantian (5x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak maknawi) 

 

n6 

. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

ng6 

. 3 . n2  

. p3 . n2_ 

7. Gerak penghubung 

Jalan lambaian, 

mundur sambil 

kedua tangan ukel 

(3x8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

 

_. p3 . n5    . p6 

. n5 

. 6 . n5  . p3 . n2

    . p5 . 

n3    . p5 . gn6_ 

8. Ragam V 

(jalan geser) 

Jalan geser ke 

kanan, 2 tangan di 

samping pinggang 

lalu kaki diangkat 

bergantian, 

dilakukan 

bergantian (5x8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

 

_. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

n6 

. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

ng6 

. 3 . n2  . p3 . 

n2_ 

9. Gerakan penghubung 

Jalan lambaian, 

mundur sambil kedua 

tangan ukel (3x8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_. p3 . n5    . p6 

. n5 

. 6 . n5  . p3 . n2

    . p5 . 

n3    . p5 . gn6_ 
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(gerak murni) 

 

10. Ragam VI 

(Ukel karno) 

Tangan kanan lurus 

ke samping 

ngrayung, tangan 

kiri di tekuk 

45 sambil 
nyekithing di depan 

telinga, kaki 

berjalan ke kiri 

(5x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

 

 

_. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

n6 

. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

ng6 

. 3 . n2  . p3 . 

n2_ 

11. Gerak penghubung 

Jalan lambaian, 

mundur sambil 

kedua tangan ukel 

(3x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

_. p3 . n5    . p6 

. n5 

. 6 . n5  . p3 . n2

    . p5 . 

n3    . p5 . gn6_ 

12. Ragam VII 

(Lari kecil) 

Lari kecil ke depan- 

kanan- belakang-kiri 

sambil kaki mancat, 

kepala lenggut 

(5x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

 

_. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

n6 

. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

ng6 

. 3 . n2  . p3 . 

n2_ 

13. Gerak penghubung 

Jalan lambaian, 

mundur sambil 

kedua tangan ukel 

(3x8). 

 

 

 

 

 

 

_. p3 . n5    . p6 

. n5 

. 6 . n5  . p3 . n2

    . p5 . 

n3    . p5 . gn6_ 
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(gerak murni) 

14. Ragam VIII 

(Putar tangan di atas) 

Tangan kanan lurus 

ke atas, tangan kiri 

di pinggang lalu 

tangan kanan lurus 

ke depan ngrayung 

sambil diputar, kaki 

mancat, jalan putar. 

Dilakukan 

bergantian (5x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

_. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

n6 

. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

ng6 

. 3 . n2  . p3 . 

n2_ 

15. Gerak penghubung 

Jalan lambaian, 

mundur sambil 

kedua tangan ukel 

(3x8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

_. p3 . n5    . p6 

. n5 

. 6 . n5  . p3 . n2

    . p5 . 

n3    . p5 . gn6_ 

16. Ragam IX 

(tangan wolak-walik) 

Jalan ke kanan-kiri 

sambil 2 tangan 

wolak-walik di 

depan atas. 

Dilakukan 

bergantian (5x8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

 

_. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

n6 

. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

ng6 

. 3 . n2  . p3 . 

n2_ 

17. Gerak penghubung 

Jalan lambaian, 

mundur sambil 

kedua tangan ukel  

(3x8) 

 

 

 

 

 

 

_. 1 . n6   . 

p1 . n5     

. p1 . n5    . p1 . 

n6 

. 1 . n6   . 

p1 . n5     
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(gerak murni) 

. p1 . n5    . p1 . 

ng6 

. 3 . n2  . p3 . 

n2_ 

18. Ragam XI 

(jalan putar) 

Mancat kanan, jalan 

memutar, satu 

tangan malangkerik, 

satu tangan 

ngrayung depan 

pusar (4x8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak murni) 

_1 6 p1 n5  

p1 n5 p1 gn6f   

1 6 p1 n5    p1 

n5 p1 ng6f 

j53 2 p3 n2   p3 

n5 p6 gn5f   6 5 

p3 n2    p5 n3 

p5 ng6_4XXXx 

20. Ragam XII 

(jalan putar dan 

sembahan) 

Mancat kanan, jalan 

memutar, kedua 

tangan ndaplang 

ngrayung, lalu 

sembah (4x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gerak maknawi) 

_1 6 p1 n5  

p1 n5 p1 gn6f   

1 6 p1 n5    p1 

n5 p1 ng6f 

j53 2 p3 n2   p3 

n5 p6 gn5f   6 5 

p3 n2    p5 n3 

p5 ng6_4XXXx 

 

Tabel 4.2.2.1 

    Materi gerak tari Cipat cipit 

Dalam tabel 4.2.2.1 terdapat nama ragam, uraian gerak, hitungan gerak, 

gambar gerak dan notasi iringan. Tabel ini menjelaskan tentang detail ragam 

gerak tari Cipat cipit serta notasi iringan yang menjadi patokan dalam melakukan 

gerakan. Iringan dan gerak yang menyatu menjadi satu kesatuan yang bernilai 

estetis. 
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4.2.3 Metode Pengajaran 

Dalam pembelajaran ekstrakurikuler tari siswa SMPLB tunarungu dan 

tunagrahita di SLB Negeri Jepara, pengajar menggunakan 4 metode sebagai alat 

menyampaikan materi yaitu: 

1. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode yang sering digunakan dalam 

penyampaian materi praktik. Metode demonstrasi ialah pemberian materi 

pembelajaran dengan cara guru memperagakan gerak dan ekspresi di depan siswa. 

Dalam hal ini guru melakukan berulang-ulang dikarenakan siswa tunarungu dan 

tunagrahita memang memerlukan pengajaran yang lebih dari siswa normal. 

Untuk siswa tunagrahita, bu Vita sengaja memberikan gerak sederhana serta 

dipadukan dengan istilah-istilah gerakan seperti gerak kepala bebek dan lain-lain. 

Dengan istilah-istilah yang familiar, siswa lebih mampu dan semangat dalam 

melakukan gerakan. Selain itu bu Vita mendemonstrasikan gerakan secara 

berulang-ulang, ini dikarenakan siswa tunagrahita yang lemah dalam mengingat 

gerakan. 

Contoh metode demonstrasi dalam kegiatan inti ekstrakurikuler tari Cipat cipit: 

Guru : Ibu akan memperagakan gerak penghubung dalam tari Cipat cipit. 

 Diperahatikan ya! Hitungan satu sampai delapan mundur sambil dua 

 tangan di depan badan kemudian ukel.  

 (guru memperagakan/mendemonstrasikan gerakan yang dijelaskan) 

2. Metode Ceramah 
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Metode ceramah adalah metode dimana guru memberikan keterangan secara 

lisan kepada siswa. Guru menerangkan dan siswa memperhatikan serta 

memahami materi yang disampaikan guru secara lisan. Untuk siswa tunarungu 

dan tunagrahita, metode ceramah sulit dilakukan karena berbagai keterbatasan 

yang dimiliki oleh siswa. Bagi siswa tunarungu, metode ceramah dipakai 

menggunakan bahasa isyarat ataupun dengan artikulasi bicara diperjelas. Oleh 

karena itu metode ceramah tidak begitu banyak dilakukan ketika mengajar siswa 

tunarungu. Sedangkan metode ceramah cukup sulit dilakukan pada siswa 

tunagrahita dikarenakan daya penangkapan siswa yang lemah. 

Contoh penerapan metode ceramah dalam ekstrakurikuler tari Cipat cipit: 

Guru : Dalam menarikan tari Cipat cipit harus senyum, karena tari Cipat cipit 

 menceritakan tentang persahabatan remaja yang riang. 

3. Metode Latihan (drill) 

Metode latihan atau drill merupakan materi yang diberikan untuk melatih 

motorik siswa. Metode latihan ini biasanya dilakukan pada awal pelaksanaan 

ekstrakurikuler tari, berupa pemanasan yang dilakukan dengan mengulang 

gerakan pada pertemuan sebelumnya. Berhubung siswa tunarungu dan tunagrahita 

telah mengikuti senam bersama sebelum ekstrakurikuler tari maka metode latihan 

atau drill dilakukan dengan mengulang gerakan pertemuan sebelumnya. 

Contoh penggunaan metode drill atau latihan dalam ekstrakurikuler tari Cipat cipit 

seperti pada ragam gerak lari kecil yang banyak detail-detail gerak yang cepat, 

maka guru menugaskan siswa untuk mempelajari dan menghafalkannya di rumah 

dan pada pertemuan berikutnya siswa mendemonstrasikan di depan kelas. 
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Guru : Sebelum Ibu mengajarkan materi berikutnya, coba diulangi gerakan 

 minggu kemarin!  

4. Metode Penugasan 

Metode pemberian tugas ini memiliki tujuan supaya siswa lebih menguasai 

ragam gerak atau materi yang telah dipelajari. Misalkan sebuah gerakan yang 

dinilai sulit untuk dilakukan siswa dalam pembelajaran di sekolah, maka gerakan 

ini di praktikkan lagi oleh guru dan guru memberikan tugas pada siswa untuk 

dipelajari lagi di rumah. Sehingga pada pertemuan berikutnya gerakan tersebut 

bisa dikuasai siswa. 

Contoh tugas yang diberikan guru ekstrakurikuler tari di SLB Negeri Jepara: 

Guru : Tugas minggu depan, tolong di pelajari lagi ya gerakan salaman tadi 

 yang Ibu ajarkan! Minggu depan dipraktikan di kelas.. 

 

4.2.4 Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa Tunarungu dan Tuna 

 Grahita SLB Negeri Jepara 

4.2.4.1 Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Bagi Siswa Tunarungu 

Pembelajaran tari bagi siswa yang berkebutuhan khusus tidaklah sama 

dengan siswa normal, baik dalam hal penyampaian dan materi. Dalam hal ini bu 

Vita sebagai pengampu ekstrakurikuler tari mengajarkan tari Cipat cipit, yang 

dinilai mampu dikuasai siswa tunarungu jenjang SMPLB. Bu Vita mengatakan 

bahwa siswa tunarungu dapat menarikan tari Cipat cipit secara utuh setelah 

menempuh 5 kali pertemuan ekstrakurikuler tari. Ekstrakurikuler tari bagi siswa 

tunarungu dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 08.00 WIB. 
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Bu Vita mengajarkan tari Cipat cipit dengan metode ceramah, metode 

demonstrasi, metode drill (latihan) dan penugasan, namun lebih menitik beratkan 

pada metode demontrasi dalam pelaksanaan penyampaian materi. Pengajaran bagi 

siswa tunarungu dilakukan dengan beberapa gerakan isyarat dan berbicara dengan 

artikulasi diperjelas serta pelan.  

Berhubung siswa tunarungu tidak mampu mendengarkan iringan tari sama sekali, 

maka bu Vita mengajarkan gerakan-gerakan dengan hitungan sampai siswa hafal 

berapa kali hitungan gerakan dilakukan. Meskipun demikian siswa tunarungu 

dapat menari dengan baik dan tepat iringan sehingga orang lain bisa menikmati 

tarian mereka. 

Kegiatan ekstrakurikuler tari dilakukan setelah siswa mengikuti kegiatan 

rutin sekolah yaitu senam bersama yang dipimpin oleh guru-guru SLB Negeri 

Jepara. 

 

 

 

 

 

 

     Foto 4.2.4.1.1 

  Seluruh warga SLB Negeri Jepara melakukan senam bersama 

Foto 4.2.4.1.1 memperlihatkan bahwa senam bersama dilakukan oleh semua 

siswa SLB Negeri Jepara mulai dari siswa TK,SD,SMP,SMA beserta guru. 
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Setelah senam bersama, siswa SMPLB kelompok tunarungu mengikuti 

ekstrakurikuler tari. 

Menurut pengamatan, dalam setiap ekstrakurikuler tari di SLB Negeri 

Jepara secara garis besar dapat digolongkan dalam tiga kegiatan pokok yaitu: 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

2. Kegiatan Inti 

3. Penutup 

 

4.2.4.1.1 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa 

  Tunarungu Tahapan Waktu 

4.2.4.1.1.1 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa  

  Tunarungu tanggal 12 April 2013 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

Guru : Selamat  pagi........ (sambil tersenyum) 

   Sehat  semuanya? 

Siswa : Pagi bu Vita, sehat bu.....  

Guru : Sebelum menari, ayo kita berdoa.... (bu Vita memperagakan gerakan 

 berdoa  dengan menundukkan kepala dan siswa menirukan) 
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Foto 4.2.4.1.1.1.1 

Bu Vita dan siswa tunarungu berdoa 

(Dokumentasi Ema Silvia KD, 12 April 2013) 

Dalam foto 4.2.4.1.1.1.1 terlihat siswa tunarungu berdoa  dipimpin bu Vita. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa selalu mengingat akan Tuhannya, sehingga berdoa 

terlebih dahulu sebelum memulai ekstrakurikuler tari. 

2. Kegiatan inti (Pemberian materi ekstrakurikuler tari) 

Sebelum mengajarkan materi gerak, bu Vita mengulangi gerakan yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru : Baik (sambil menganggukkan kepala), sekarang kita ulangi ya gerakan 

 kemarin.. (guru memperagakan gerakan) 

Siswa : Iya bu... (siswa mulai berbaris dan melakukan gerakan yang diajarkan 

 pada pertemuan sebelumnya) 
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Foto 4.2.4.1.1.1.2 

Bu Vita dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak I 

(Dokumentasi Ema Silvia KD, 12 April 2013) 

Siswa melakukan gerakan yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya 

yaitu ragam gerak jalan memutar, yang meliputi gerakan; 

a. Kaki mancat kanan, berjalan memutar dengan kedua tangan ndaplang 

jari ngrayung. 

b. Kaki mancat kanan, berjalan memutar dengan satu tangan kiri 

malangkerik, satu tangan ngrayung depan pusar. 

c. Kaki mancat kiri, berjalan memutar, tangan kiri malangkerik, tangan 

kanan ngrayung depan pusar. 

d. Kaki mancat kanan, berjalan memutar, tangan kiri malangkerik, tangan 

kanan ngrayung depan pusar.  

Ragam gerak tersebut dilakukan masing-masing selama 4x8 hitungan 

mengikuti iringan dengan tempo cepat. 

Guru : Iya baik, ada yang ditanyakan? Jangan lupa senyum ya kalau menari.. 

Siswa : Tidak bu.... 
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Guru : Lanjut gerakan berikutnya ya...  

Siswa : Iya bu.... 

Guru : Baik, sekarang kedua kaki  merendah, tangan  kiri  di pinggang, tangan 

 kanan ditekuk jari tangan menghadap ke depan ngrayung, nahh.. kita 

 gerakkan jari ke atas ke bawah (guru memperagakan posisi gerak yang 

 dijelaskan). Ayo dilakukan sambil jalan memutar selama 5x8 hitungan 

 (guru melakukan gerakan dengan hitungan 5x8). 

 

 

 

 

      

 

 

 

Foto 4.2.4.1.1.1.3 

Bu Vita dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak II dan gerak 

penghubung 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 12 April 2013) 

Guru diikuti siswa memperagakan gerakan tangan kiri malangkerik di 

pinggang, tangan kanan ngrayung samping seperti salaman, lalu mengangkat 

kedua tangan di samping pinggang lalu ditarik ke atas, gerakan ini dilakukan 5x8 

hitungan dengan iringan yang bertempo sedang. 

Siswa : (Menirukan gerakan guru) 

Guru : Ayo sekali lagi! (guru mulai menghitung dan membetulkan gerakan-

 gerakan siswa yang salah) 
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Guru : Istirahat dulu ya, minum dulu! sambil istirahat apakah ada yang 

 ditanyakan dengan gerakan tadi? Menari itu ditonton orang, jd harus 

 senyum 

Siswa : Iya bu (sambil duduk berkumpul) 

Guru : Ayo berdiri kita ulang ya gerakan awal tadi dan gerakan Ibu barusan, kita 

 ulangi satu kali ya 

Siswa : (mengangguk dan segera berbaris) Guru menghitung sambil melakukan 

 gerakan di depan dan sesekali membantu siswa yang masih kesulitan 

 melakukan gerakan yang di ajarkan. 

3. Kegiatan penutup 

Pada penutup, guru menutup ekstrakurikuler tari dengan berdoa dan 

memberi tugas siswa untuk berlatih dan menghafal ragam gerak yang telah  

diajarkan. 

Guru : Baik, cukup ya ekstrakurikuler tari hari ini, dipelajari di rumah ya... ayo 

 duduk  dulu, berdoa dulu.. berdoa mulai! 

Siswa : Mengangguk dan bersalaman kepada guru tari sebelum meninggalkan 

 ruang praktik. 

 

Kesimpulan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari pada pertemuan pertama 

adalah; 

1. Waktu 
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Waktu yang digunakan selama ekstrakurikuler tari adalah 60 menit, 

dengan rincian 10 menit kegiatan awal, 40 menit, kegiatan inti dan 10 

menit kegiatan penutup. 

2. Metode Pengajaran 

Metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan ekstrakurikuler 

tari adalah metode demonstrasi, metode dril atau latihan serta metode 

penugasan. 

3. Penguasaan Materi 

Materi gerak tari Cipat cipit yang sudah dikuasai siswa tunarungu dalam 

pertemuan ini adalah ragam jalan putar dan ragam gerak salaman. 

 

4.2.4.1.1.2 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa  

  Tunarungu tanggal 19 April 2013 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

Guru : Selamat  pagi........ (sambil tersenyum) 

   Sehat  semuanya? 

Siswa : Pagi bu Vita, sehat bu.....  

Guru : Sebelum menari, ayo kita berdoa.... (bu Vita memperagakan gerakan 

 berdoa  dengan menundukkan kepala dan siswa menirukan) 
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     Foto 4.2.4.1.1.2.1 

    Bu Vita dan siswa tunarungu berdoa  

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 19 April 2013) 

Dalam foto 4.2.4.1.1.2.1 terlihat siswa tunarungu berdoa  dipimpin bu Vita. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa selalu mengingat akan Tuhannya, sehingga berdoa 

terlebih dahulu sebelum memulai ekstrakurikuler tari. 

2. Kegiatan inti (Pemberian materi ekstrakurikuler tari) 

Sebelum mengajarkan materi gerak, bu Vita mengulangi gerakan yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru : Baik (sambil menganggukkan kepala), sekarang kita ulangi ya gerakan 

 kemarin.. (guru memperagakan gerakan) 

Siswa : Iya bu... (siswa mulai berbaris dan melakukan gerakan yang diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya) 
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Foto 4.2.4.1.1.2.2 

Bu Vita dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak II dan gerak 

penghubung 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 19 April 2013) 

Siswa melakukan gerakan yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya 

yaitu gerak tangan kiri dipinggang, tangan kanan ngrayung samping seperti 

salaman, lalu mengangkat kedua tangan di samping pinggang dan ditarik ke atas 

kemudian gerak penghubung. 

Ragam gerak tersebut dilakukan 5x8 hitungan sedangkan gerak penghubung 

3x8 hitungan mengikuti iringan dengan tempo sedang-cepat. 

Guru : Iya baik, ada yang ditanyakan? 

Siswa : Tidak bu.... 

Guru : Lanjut gerakan berikutnya ya...  

Siswa : Iya bu.... 

Guru : Baik, sekarang kedua tangan ngawe-awe ke kanan dan kiri sambil kaki 

 mendak gejuk. Dilakukan bergantian ya! Ayo dilakukan 5x8 hitungan lalu 

 dilanjutkan gerak penghubung 3x8 hitungan (guru melakukan gerakan) 
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        Foto 4.2.4.1.1.2.3 

       Bu Vita dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak III 

       (Dokumentasi Ema Silvia KD, 19 April 2013) 

Guru diikuti siswa memperagakan gerakan tangan ngawe-awe ke kanan dan 

kiri sambil kaki mendak gejuk, gerakan ini dilakukan 5x8 hitungan dengan iringan 

yang bertempo sedang, kemudian dilanjutkan gerak penghubung yang terdiri dari 

ukel sambil jalan mundur dengan hitungan 3x8 diiringi irama tempo sedang. 

Siswa : (Menirukan gerakan guru) 

Guru : Ayo sekali lagi! (guru mulai menghitung dan membetulkan gerakan-

 gerakan siswa yang salah) 

Guru : Istirahat dulu ya, minum dulu.. sambil istirahat apakah ada yang 

 ditanyakan dengan gerakan tadi? 

Siswa : Iya bu (sambil duduk berkumpul) 

Guru : Ayo berdiri kita ulang ya gerakan awal tadi dan gerakan Ibu barusan, kita 

 ulangi satu kali ya 

 

 



 

 

 

67 

Siswa : (mengangguk dan segera berbaris) Guru menghitung sambil melakukan 

 gerakan di depan dan sesekali membantu siswa yang masih kesulitan 

 melakukan gerakan yang di ajarkan. 

3. Kegiatan penutup 

Pada penutup, guru menutup ekstrakurikuler tari dengan berdoa dan 

memberi tugas siswa untuk berlatih dan menghafal ragam gerak yang telah  

diajarkan. 

Guru : Baik, cukup ya ekstrakurikuler tari hari ini, dipelajari di rumah ya... ayo 

 duduk  dulu, berdoa dulu.. berdoa mulai! 

Siswa : Mengangguk dan bersalaman kepada guru tari sebelum meninggalkan 

 ruang praktik. 

 

Kesimpulan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari pada pertemuan pertama 

adalah; 

1. Waktu 

Waktu yang digunakan dalam ekstrakurikuler tari adalah 60 menit dengan 

rincian 10 menit kegiatan awal, 40 menit, kegiatan inti dan 10 menit 

kegiatan penutup. 

2. Metode Pengajaran 

Metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan ekstrakurikuler 

tari adalah metode demonstrasi, metode dril atau latihan serta metode 

penugasan. 
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3. Penguasaan Materi 

Materi gerak tari Cipat cipit yang sudah dikuasai siswa tunarungu dalam 

pertemuan ini adalah ragam gerak penghubung dan ragam gerak awe-awe. 

 

4.2.4.1.1.3 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa  

  Tunarungu Tanggal 26 April 2013 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

Guru : Selamat  pagi........ (sambil tersenyum) 

   Sehat  semuanya? 

Siswa : Pagi bu Vita, sehat bu.....  

Guru : Sebelum menari, ayo kita berdoa.... (bu Vita memperagakan gerakan 

 berdoa  dengan menundukkan kepala dan siswa menirukan) 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto 4.2.4.1.1.3.1 

         Bu Vita dan siswa tunarungu berdoa  

          (Dokumentasi Ema Silvia KD, 26 April 2013) 

Dalam foto 4.2.4.1.1.3.1 terlihat siswa tunarungu berdoa  dipimpin bu Vita. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa selalu mengingat akan Tuhannya, sehingga berdoa 

terlebih dahulu sebelum memulai ekstrakurikuler tari. 
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Setelah selesai berdoa, bu Vita bergegas menyiapkan kaset tari dan 

mengoperasikannya, kemudian menuju ke hadapan siswa untuk melanjutkan ke 

kegiatan inti. 

2. Kegiatan inti (Pemberian materi ekstrakurikuler tari) 

Sebelum mengajarkan materi gerak, bu Vita mengulangi gerakan yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru : Baik (sambil menganggukkan kepala), sekarang kita ulangi ya gerakan 

 kemarin.. (guru memperagakan gerakan) 

Siswa : Iya bu... (siswa mulai berbaris dan melakukan gerakan yang diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya) 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto 4.2.4.1.1.3.2 

 Bu Vita dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak III 

  (Dokumentasi Ema Silvia KD, 26 April 2013) 

Siswa melakukan gerakan yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya 

yaitu gerakan tangan ngawe-awe ke kanan dan kiri sambil kaki mendak gejuk, 

gerakan ini dilakukan 5x8 hitungan dengan iringan yang bertempo sedang, 
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kemudian dilanjutkan gerak penghubung yang terdiri dari ukel sambil jalan 

mundur dengan hitungan 3x8 diiringi irama tempo sedang. 

Guru : Iya baik, ada yang ditanyakan? 

Siswa : Tidak bu.... 

Guru : Lanjut gerakan berikutnya ya...  

Siswa : Iya bu.... 

Guru : Baik, sekarang jalan ke kanan dan kiri bergantian sambil tangan lurus 

 ngrayung seperti salaman, satu tangan malangkerik dengan hitungan 5x8. 

 Gerakannya hampir sama dengan ragam sebelumnya. Dilakukan 

 bergantian lalu dilanjutkan gerak penghubung 3x8 hitungan. Nha setelah 

 itu gerakan yang sama tapi disisipi jalan geser ke samping jinjit. 

 (guru melakukan gerakan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.2.4.1.1.3.3 

Bu Vita dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak IV dan V 

      (Dokumentasi Ema Silvia KD, 26 April 2013) 

Guru diikuti siswa memperagakan gerakan jalan ke kanan dan kiri 

bergantian sambil tangan lurus ngrayung seperti salaman, satu tangan 

malangkerik dengan hitungan 5x8 hitungan mengikuti iringan yang bertempo 
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sedang, kemudian dilanjutkan gerak penghubung yang terdiri dari ukel sambil 

jalan mundur dengan hitungan 3x8 diiringi irama tempo sedang, kemudian jalan 

geser ke kanan, kedua tangan di samping pinggang lalu kaki diangkat bergantian, 

dilakukan bergantian selama hitungan 5x8 dan dilanjutkan gerak penghubung 

hitungan 3x8,kemudian jalan geser dengan gerakan yang sama dengan ragam IV. 

Siswa : (Menirukan gerakan guru) 

Guru : Ayo sekali lagi! (guru mulai menghitung dan membetulkan gerakan-

 gerakan siswa yang salah) 

Guru : Istirahat dulu ya! 

Siswa : Iya bu (sambil duduk berkumpul) 

Guru : Ayo berdiri kita ulang ya gerakan awal tadi dan gerakan Ibu barusan, kita 

 ulangi satu kali ya 

Siswa : (mengangguk dan segera berbaris) Guru menghitung sambil melakukan 

 gerakan di depan dan sesekali membantu siswa yang masih kesulitan 

 melakukan gerakan yang di ajarkan. 

3. Kegiatan penutup 

Pada penutup, guru menutup ekstrakurikuler tari dengan berdoa dan 

memberi tugas siswa untuk berlatih dan menghafal ragam gerak yang telah  

diajarkan. 

Guru : Baik, cukup ya ekstrakurikuler tari hari ini, dipelajari di rumah ya... ayo 

 duduk  dulu, berdoa dulu.. berdoa mulai! 

Siswa : Mengangguk dan bersalaman kepada guru tari sebelum meninggalkan 

 ruang praktik. 
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Kesimpulan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari pada pertemuan ketiga  

adalah; 

1. Waktu 

Waktu yang digunakan selama ekstrakurikuler tari adalah 60 menit dengan 

rincian 10 menit kegiatan awal, 40 menit, kegiatan inti dan 10 menit 

kegiatan penutup. 

2. Metode Pengajaran 

Metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan ekstrakurikuler 

tari adalah metode demonstrasi, metode dril atau latihan serta metode 

penugasan. 

3. Penguasaan Materi 

Materi gerak tari Cipat cipit yang sudah dikuasai siswa tunarungu dalam 

pertemuan ini adalah gerak salaman kanan-kiri dan jalan geser. 

 

4.2.4.1.1.4 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa  

  Tunarungu Tanggal 3 Mei 2013 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

Guru : Selamat  pagi........ (sambil tersenyum) 

   Sehat  semuanya? 

Siswa : Pagi bu Vita, sehat Bu.....  

Guru : Tadi ada yang tidak ikut senam? 

Siswa : Ikut semua Bu... 

Guru : Baik... sebelum menari, ayo kita berdoa dulu ya....  
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 (bu Vita memperagakan gerakan berdoa dengan menundukkan kepala dan 

 siswa menirukan) 

 

 

      

     

 

 

 

 

     Foto 4.2.4.1.1.4.1 

          Bu Vita dan siswa tunarungu berdoa  

          (Dokumentasi Ema Silvia KD, 3 Mei 2013) 

Pada foto 4.2.4.1.1.4.1 terlihat siswa tunarungu berdoa  dipimpin bu Vita. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa selalu mengingat akan Tuhannya, sehingga berdoa 

terlebih dahulu sebelum memulai ekstrakurikuler tari. 

2. Kegiatan inti (Pemberian materi ekstrakurikuler tari) 

Sebelum mengajarkan materi gerak, bu Vita mengulangi gerakan yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru : Baik (sambil menganggukkan kepala), sekarang kita ulangi ya gerakan 

 kemarin.. (guru memperagakan gerakan) 

Siswa : Iya bu... (siswa mulai berbaris dan melakukan gerakan yang diajarkan 

 pada pertemuan sebelumnya) 
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Foto 4.2.4.1.1.4.2 

Bu Vita dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak VI dan V 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 3 Mei 2013) 

Siswa melakukan gerakan yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya 

yaitu gerakan jalan ke kanan dan kiri bergantian sambil tangan lurus ngrayung 

seperti salaman, satu tangan malangkerik lalu gerak penghubung kemudian jalan 

geser ke kanan, kedua tangan di samping pinggang lalu kaki diangkat bergantian, 

dilakukan bergantian selama hitungan 5x8 dan dilanjutkan gerak penghubung 

hitungan 3x8 kemudian jalan geser. 

Guru : Iya baik, ada yang ditanyakan? 

Siswa : Tidak bu.... 

Guru : Lanjut gerakan berikutnya ya...  

Siswa : Iya bu.... 

Guru : Baik, selanjutnya tangan kanan lurus ke samping ngrayung, tangan kiri di

  tekuk 45 (guru memperagakan) sambil nyekithing di depan telinga, kaki 

 berjalan ke kiri lari kecil ke depan, kanan, belakang, kiri sambil kaki 

 mancat, kepala lenggut secara bergantian hitungan 5x8. Dilakukan 
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 bergantian lalu dilanjutkan gerak penghubung 3x8 hitungan, kemudian 

 tangan kanan lurus ke atas, tangan kiri di pinggang lalu tangan kanan lurus 

 ke depan ngrayung sambil ditarik, kaki mancat, jalan putar selama 5x8 

 hitungan mengikuti iringan yang bertempo cepat dilanjutkan dengan gerak 

 penghubung 3x8. Ayo pelan-pelan ikuti Ibu ya.. 

 (guru melakukan gerakan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 4.2.4.1.1.4.3 

Bu Vita dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak VI dan VII 

      (Dokumentasi Ema Silvia KD, 3 Mei 2013) 

Guru diikuti siswa memperagakan gerakan lari kecil ke depan, kanan, 

belakang, kiri sambil kaki mancat, kepala lenggut secara bergantian hitungan 5x8. 

Dilakukan bergantian lalu dilanjutkan gerak penghubung 3x8 hitungan, kemudian 

tangan kanan lurus ke atas, tangan kiri di pinggang lalu tangan kanan lurus ke 

depan ngrayung sambil ditarik, kaki mancat, jalan putar selama 5x8 hitungan 

mengikuti iringan yang bertempo cepat dilanjutkan dengan gerak  penghubung 

3x8. 

Siswa : (Menirukan gerakan guru) 
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Guru : Ayo sekali lagi! (guru mulai menghitung dan membetulkan gerakan-

 gerakan siswa yang salah) 

Guru : Istirahat dulu ya! 

Siswa : Iya bu (sambil duduk berkumpul) 

Guru : Ayo berdiri kita ulang ya gerakan awal tadi dan gerakan Ibu barusan, kita 

 ulangi satu kali ya 

Siswa : (mengangguk dan segera berbaris) Guru menghitung sambil melakukan 

 gerakan di depan dan sesekali membantu siswa yang masih kesulitan 

 melakukan gerakan yang di ajarkan. 

3. Kegiatan penutup 

Pada penutup, guru menutup ekstrakurikuler tari dengan berdoa dan 

memberi tugas siswa untuk berlatih dan menghafal ragam gerak yang telah  

diajarkan. 

Guru : Baik, cukup ya ekstrakurikuler tari hari ini, dipelajari di rumah ya... ayo 

 duduk  dulu, berdoa dulu.. berdoa mulai! 

Siswa : Mengangguk dan bersalaman kepada guru tari sebelum meninggalkan 

 ruang praktik. 

 

Kesimpulan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari pada pertemuan pertama 

adalah; 

1. Waktu 
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Waktu yang digunakan selama ekstrakurkuler tari adalah 60 menit dengan 

rincian 10 menit kegiatan awal, 40 menit, kegiatan inti dan 10 menit 

kegiatan penutup. 

2. Metode Pengajaran 

Metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan ekstrakurikuler 

tari adalah metode demonstrasi, metode dril atau latihan serta metode 

penugasan. 

3. Penguasaan Materi 

Materi gerak tari Cipat cipit yang sudah dikuasai siswa tunarungu dalam 

pertemuan ini adalah ragam ukel karno dan gerak lari kecil 4 arah. 

 

4.2.4.1.1.5 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa  

  Tunarungu Tanggal 10 Mei 2013 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

Guru : Selamat  pagi........ (sambil tersenyum) 

   Sehat  semuanya? 

Siswa : Pagi bu Vita, sehat Bu.....  

Guru : Tadi ada yang tidak ikut senam? 

Siswa : Ikut semua Bu... 

Guru : Baik... sebelum menari, ayo kita berdoa dulu ya....  

 (bu Vita memperagakan gerakan berdoa dengan menundukkan kepala 

 dan siswa menirukan) 
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Foto 4.2.4.1.1.5.1 

Bu Vita dan siswa tunarungu berdoa 

(Dokumentasi Ema Silvia KD, 10 Mei 2013) 

Pada foto 4.2.4.1.1.5.1 terlihat siswa tunarungu berdoa  dipimpin bu Vita. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa selalu mengingat akan Tuhannya, sehingga 

berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ekstrakurikuler tari. 

Setelah berdoa, bu Vita bergegas menyiapkan kaset dan tape untuk memulai 

ekstrakurikuler tari. 

2. Kegiatan inti (Pemberian materi ekstrakurikuler tari) 

Sebelum mengajarkan materi gerak, bu Vita mengulangi gerakan yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru : Baik (sambil menganggukkan kepala), sekarang kita ulangi ya gerakan 

 kemarin.. (guru memperagakan gerakan) 

Siswa : Iya bu... (siswa mulai berbaris dan melakukan gerakan yang diajarkan 

 pada pertemuan sebelumnya) 
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Foto 4.2.4.1.1.5.2 

Bu Vita dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak VI dan VII 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 10 Mei 2013) 

 

Siswa melakukan gerakan yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya 

yaitu gerakan ukel karno dan lari kecil ke depan, kanan, belakang, kiri sambil kaki 

mancat, kepala lenggut secara bergantian hitungan 5x8. Dilakukan bergantian lalu 

dilanjutkan gerak penghubung 3x8 hitungan, kemudian tangan kanan lurus ke 

atas, tangan kiri di pinggang lalu tangan kanan lurus ke depan ngrayung sambil 

ditarik, kaki mancat, jalan putar selama 5x8 hitungan mengikuti iringan yang 

bertempo cepat dilanjutkan dengan gerak penghubung 3x8. 

Guru : Iya baik, ada yang ditanyakan? 

Siswa : Tidak bu.... 

Guru : Lanjut gerakan berikutnya ya...  

Siswa : Iya bu.... 

Guru : Baik, ini tiga ragam terakhir ya anak-anak, cukup mudah. Yang pertama 

 Tangan kanan  lurus ke atas, tangan kiri di pinggang lalu tangan kanan 
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 lurus ke depan ngrayung sambil diputar, kaki mancat, jalan putar 

 bergantian arah 5x8. 

 Yang kedua angkat kedua tangan di depan mata lalu menari di tempat 

 tetap mendak,  tangan wolak  walik selama 5x8, kemudian perlahan duduk 

 jengkeng dan berdiri kembali selama 5x8 hitungan  dengan iringan yang 

 bertempo cepat. Nah bisa?? Yang terakhir selama 4x8 hitungan menarikan 

 gerakan awal tari ini yaitu mancat kanan, jalan memutar, satu tangan 

 malangkerik, satu tangan ngrayung depan pusar dilanjutkan kedua tangan 

 ndaplang ngrayung, lalu sembah (guru memperagakan). 

 

 

 

 

 

 

     Foto 4.2.4.1.1.5.3 

     Guru dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak VIII,IX dan X 

      (Dokumentasi Ema Silvia KD, 10 Mei 2013) 

Guru diikuti siswa memperagakan gerakan mengangkat kedua tangan di 

depan mata lalu menari di tempat tetap mendak, tangan wolak walik sambil 

perlahan duduk jengkeng kemudian berdiri kembali selama 5x8 hitungan dengan 

iringan yang bertempo cepat kemudian 4x8 hitungan menarikan gerakan awal 

tarian yaitu mancat kanan, jalan memutar, satu tangan malangkerik, satu tangan 

ngrayung depan pusar dilanjutkan kedua tangan ndaplang ngrayung, lalu sembah. 
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Siswa : (Menirukan gerakan guru) 

Guru : Ayo sekali lagi! (guru mulai menghitung dan membetulkan gerakan-

 gerakan siswa yang salah) 

Guru : Istirahat dulu ya! 

Siswa : Iya bu (sambil duduk berkumpul) 

Guru : Ayo sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita ulang ya gerakan awal tadi 

 dan gerakan Ibu barusan, kita ulangi satu kali ya 

Siswa : (mengangguk dan segera berbaris) Guru menghitung sambil melakukan 

 gerakan di depan dan sesekali membantu siswa yang masih kesulitan 

 melakukan gerakan yang di ajarkan. 

3. Kegiatan penutup 

Pada penutup, guru menutup ekstrakurikuler tari dengan berdoa dan 

memberi tugas siswa untuk berlatih dan menghafal ragam gerak yang telah  

diajarkan. 

Guru : Baik, cukup ya ekstrakurikuler tari hari ini, dipelajari di rumah ya... 

 minggu depan kita ulangi gerak pertama sampai selesai. Ayo duduk 

 dulu, berdoa dulu.. berdoa mulai! 

Siswa : Mengangguk dan bersalaman kepada guru tari sebelum meninggalkan 

 ruang praktik. 

 

Kesimpulan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari pada pertemuan pertama 

adalah; 

1. Waktu 
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Waktu yang digunakan selama proses ekstrakurikuler tari adalah 60 menit 

dengan rincian 10 menit kegiatan awal, 40 menit, kegiatan inti dan 10 

menit kegiatan penutup. 

2. Metode Pengajaran 

Metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan ekstrakurikuler 

tari adalah metode demonstrasi, metode dril atau latihan serta metode 

penugasan. 

3. Penguasaan Materi 

Materi gerak tari Cipat cipit yang sudah dikuasai siswa tunarungu dalam 

pertemuan ini adalah 3 ragam gerak yaitu ragam gerak putar tangan di 

atas, tangan wolak-walik dan jalan putar yang merupakan ragam gerak 

terakhir. Jadi materi tari Cipat cipit dapat diajarkan secara utuh pada siswa 

tunarungu selama 5 kali pertemuan. 

 

4.2.5.2 Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Bagi Siswa Tunagrahita 

Kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa tunagrahita di SLB Negeri Jepara 

berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler siswa tunarungu. Siswa tunagrahita 

merupakan siswa yang memiliki kelemahan pada IQ, ini mengakibatkan 

lambannya kerja otak dalam menerima atau merespon informasi apapun dari luar. 

Siswa tunagrahita yang mengikuti ekstrakurikuler tari di SLB Negeri Jepara ialah 

siswa tunagrahita ringan. 

Berhubungan dengan daya tangkap siswa tunagrahita yang lamban, maka 

tari Cipat cipit selesai diajarkan hingga 10 kali pertemuan. Ini dikarenakan guru 
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harus mengajarkan materi sedikit demi sedikit dengan bahasa yang mudah diingat 

dan dipahami siswa tunagrahita. Ekstrakurikuler tari bagi siswa tunagrahita 

dibantu oleh guru kelas, dengan tujuan guru kelas lebih memahami kondisi dan 

bisa membantu mengkondisikan siswa tunagrahita yang terkadang lepas kendali. 

Kegiatan ekstrakurikuler tari siswa tunagrahita dilaksanakan setiap hari Sabtu 

pukul 08.00 WIB. Metode yang digunakan oleh guru ekstrakurikuler tari dalam 

menyampaikan materi ialah metode demonstrasi, metode ceramah, metode latihan 

atau drill serta metode penugasan. 

Sama seperti kegiatan ekstrakurikuler tari kelompok tunarungu, dalam 

ekstrakurikuler tari tunagrahita di SLB Negeri Jepara secara garis besar dapat 

digolongkan dalam tiga kegiatan pokok yaitu: 

1. Kegiatan membuka pelajaran 

2. Kegiatan inti 

3. Penutup 

Kegiatan ekstrakurikuler tari dilakukan setelah siswa mengikuti kegiatan 

rutin sekolah yaitu senam bersama yang dipimpin oleh guru-guru SLB Negeri 

Jepara. 
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4.2.4.2.1 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa 

  Tunagrahita Tahapan Waktu 

4.2.4.2.1.1 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa  

  Tunagrahita Tanggal 13 April 2013 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

Guru : Selamat  pagi........ (sambil tersenyum) 

   Sehat  semuanya? 

Siswa : Pagi bu Vita, sehat.....  

Guru : Tadi sudah ikut senam bersama kan? 

Siswa : Sudah Bu... 

Guru : Baik... sebelum menari, ayo duduk dulu! Bersama bu guru kita berdoa 

 ya.... berdoa mulai!  

 (bu Vita memperagakan gerakan berdoa dengan menundukkan kepala dan 

 siswa menirukan) 

 

 

 

 

 

 

      

     Foto 4.2.4.2.1.1.1 

          Bu Vita dan siswa tunagrahita berdoa  

          (Dokumentasi Ema Silvia KD, 13 April 2013) 
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Pada foto 4.2.4.2.1.1.1 terlihat siswa tunagrahita berdoa  dipimpin bu Vita. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa selalu mengingat akan Tuhannya, sehingga berdoa 

terlebih dahulu sebelum memulai ekstrakurikuler tari. 

2. Kegiatan inti (Pemberian materi ekstrakurikuler tari) 

Sebelum mengajarkan materi gerak, bu Vita mengulangi gerakan yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru :  Ayo sekarang berdiri dan berbaris ya! Masih ingat gerakan kemarin kan? 

 Yok kita tarikan lagi ya! Didengarkan musiknya.. (guru memperagakan 

 gerakan) 

Siswa : Masih... ayo ayo ayo (siswa mulai berbaris dan melakukan gerakan yang 

 diajarkan pada pertemuan sebelumnya) 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 4.2.4.2.1.1.2 

  Bu Vita dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak I 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 13 April 2013) 

Siswa dan guru melakukan gerakan yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu gerakan jalan memutar dengan kedua tangan ndaplang jari 

ngrayung selama 4x8 hitungan kemudian satu tangan kiri malangkerik, satu 
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tangan ngrayung depan pusar sambil jalan memutar 4x8 hitungan secara 

bergantian diiringi gending dengan tempo cepat. 

Guru : Iya baik, ayo yang depan maju lagi nanti ketabrak temannya.. bisa ya 

 gerakan tadi? 

Siswa : Bisa Bu.... 

Guru : Lanjut gerakan berikutnya ya... Ayo jangan rame sendiri... 

Siswa : Iya bu.... 

Guru : Baik,  sekarang tangan kiri di pinggang, tangan kanan di samping seperti 

 salaman, ibu jari ditekuk ya! lalu angkat tangan kanan ke atas bareng sama 

 kaki kanan diangkat ya.. jangan lupa posisi kaki mendak. (guru 

 memperagakan). 

 

 

 

 

 

 

     Foto 4.2.4.2.1.1.3 

        Bu Vita dan siswa tunagrahita memperagakan ragam gerak II 

      (Dokumentasi Ema Silvia KD, 13 April 2013) 

Guru diikuti siswa melakukan gerak tangan kiri di pinggang, tangan kanan 

ngrayung samping seperti salaman, lalu mengangkat kedua tangan di samping 

pinggang lalu tarik ke atas dengan hitungan 5x8. 

Siswa : (Menirukan gerakan guru) 
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Guru : Ayo sekali lagi dicoba dengan musik ya! (guru mulai menghitung dan 

 membetulkan gerakan-gerakan siswa yang salah) 

Guru : Capek? Ayo duduk dulu kakinya diluruskan ya sambil istirahat.. 

Siswa : Iya bu (sambil duduk berkumpul) 

Guru : Ayo sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita ulang ya gerakan awal tadi 

 dan gerakan Ibu barusan, kita ulangi satu kali ya! 

Siswa : Siap Bu.... (Guru menghitung sambil melakukan gerakan di depan dan 

 sesekali membantu siswa yang masih kesulitan melakukan gerakan yang 

 di ajarkan). 

3. Kegiatan penutup 

Pada penutup, guru menutup ekstrakurikuler tari dengan berdoa dan 

memberi tugas siswa untuk berlatih dan menghafal ragam gerak yang telah  

diajarkan. 

Guru : Baik, cukup ya ekstrakurikuler tari hari ini, dipelajari di rumah ya... ayo 

 duduk  dulu, berdoa dulu.. berdoa mulai! 

Siswa : (Berdoa) kemudian bersalaman kepada guru tari sebelum meninggalkan 

 ruang praktik. 

 

Kesimpulan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari pada pertemuan pertama 

adalah; 

4. Waktu 

Waktu yang digunakan selama proses ekstrakurikuler tari adalah 60 menit, 
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dengan rincian 10 menit kegiatan awal, 40 menit, kegiatan inti dan 10 

menit kegiatan penutup. 

5. Metode Pengajaran 

Metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan ekstrakurikuler 

tari adalah metode demonstrasi, metode dril atau latihan serta metode 

penugasan. 

6. Penguasaan Materi 

Materi gerak tari Cipat cipit yang sudah dikuasai siswa tunagrahita dalam 

pertemuan ini adalah ragam jalan putar dan ragam gerak salaman. 

 

4.2.4.2.1.2 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa  

  Tunagrahita Tanggal 20 April 2013 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

Guru : Selamat  pagi........ (sambil tersenyum) 

   Sehat  semuanya? 

Siswa : Pagi bu Vita, sehat.....  

Guru : Tadi sudah ikut senam bersama kan? 

Siswa : Sudah Bu... 

Guru : Baik... sebelum menari, ayo duduk dulu! Bersama bu guru kita berdoa 

 ya.... berdoa mulai!  

 (bu Vita memperagakan gerakan berdoa dengan menundukkan kepala 

 dan siswa menirukan) 
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     Foto 4.2.4.2.1.2.1 

          Bu Vita dan siswa tunagrahita berdoa  

          (Dokumentasi Ema Silvia KD, 20 April 2013) 

Pada foto 4.2.4.2.1.2.1 terlihat siswa tunagrahita berdoa  dipimpin bu Vita. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa selalu mengingat akan Tuhannya, sehingga 

berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ekstrakurikuler tari. Setelah berdoa bu 

Vita menyiapkan kaset dan tape untuk memulai kegiatan inti. 

2. Kegiatan inti (Pemberian materi ekstrakurikuler tari) 

Sebelum mengajarkan materi gerak, bu Vita mengulangi gerakan yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru :  Ayo sekarang berdiri dan berbaris ya! Masih ingat gerakan kemarin kan? 

 Yok kita tarikan lagi ya! (guru memperagakan gerakan) 

Siswa : Masih... ayo ayo ayo (siswa mulai berbaris dan melakukan gerakan yang 

 diajarkan pada pertemuan sebelumnya) 
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     Foto 4.2.4.2.1.2.2 

  Bu Vita dan siswa tunarungu memperagakan ragam gerak II 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 20 April 2013) 

Siswa dan guru melakukan gerakan yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu gerak tangan kiri dipinggang, tangan kanan ngrayung samping 

seperti salaman, lalu mengangkat kedua tangan di samping pinggang lalu tarik ke 

atas dengan hitungan 5x8.  

Guru : Iya baik, ayo barisannya jangan jauh-jauh.. bisa ya gerakan tadi? 

Siswa : Bisa Bu.... 

Guru : Lanjut gerakan berikutnya ya... Ayo jangan rame sendiri... 

Siswa : Iya bu.... 

Guru : Baik,  ayo mendak! Sekarang jalan sambil tangan melambai terus 

 mundur sambil tangan ukel  3x8 hitungan ya! Ini namanya gerak 

 penghubung (guru memperagakan). Setelah ini kedua tangan seperti 

 ngawe- awe ke kanan dan kiri sambil kaki mendak gejuk. Dilakukan 

 bergantian ya  hitungan 5x8. 
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     Foto 4.2.4.2.1.2.3 

        Bu Vita dan siswa tunagrahita memperagakan ragam gerak III 

      (Dokumentasi Ema Silvia KD, 20 April 2013) 

Guru diikuti siswa melakukan gerak penghubung yang terdiri atas lambaian 

tangan sambil mundur serta ukel selama hitungan 3x8. Setelah itu dilanjutkan 

gerak tangan ngawe-awe. 

Siswa : (Menirukan gerakan guru) 

Guru : Ayo sekali lagi dicoba dengan musik ya! (guru mulai menghitung dan 

 membetulkan gerakan-gerakan siswa yang salah) 

Guru : Capek? Ayo duduk dulu kakinya diluruskan ya sambil istirahat.. 

Siswa : Iya bu (sambil duduk berkumpul) 

Guru : Ayo sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita ulang ya gerakan awal tadi 

 dan gerakan Ibu barusan, kita ulangi satu kali ya! 

Siswa : Siap Bu.... (Guru menghitung sambil melakukan gerakan di depan dan 

 sesekali membantu siswa yang masih kesulitan melakukan gerakan yang 

 di ajarkan). 
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3. Kegiatan penutup 

Pada penutup, guru menutup ekstrakurikuler tari dengan berdoa dan 

memberi tugas siswa untuk berlatih dan menghafal ragam gerak yang telah  

diajarkan. 

Guru : Baik, cukup ya ekstrakurikuler tari hari ini, dipelajari di rumah ya... ayo 

 duduk  dulu, berdoa dulu.. berdoa mulai! 

Siswa : (Berdoa) kemudian bersalaman kepada guru tari sebelum meninggalkan 

 ruang praktik. 

 

Kesimpulan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari pada pertemuan pertama 

adalah; 

1. Waktu 

Waktu yang digunakan selama proses ekstrakurikuler tari adalah 60 menit 

dengan rincian 10 menit kegiatan awal, 40 menit, kegiatan inti dan 10 

menit kegiatan penutup. 

2. Metode Pengajaran 

Metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan ekstrakurikuler 

tari adalah metode demonstrasi, metode dril atau latihan serta metode 

penugasan. 

3. Penguasaan Materi 

Materi gerak tari Cipat cipit yang sudah dikuasai siswa tunagrahita dalam 

pertemuan ini adalah ragam salaman, gerak penghubung dan ragam gerak 

ngawe-awe. 
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4.2.4.2.1.3 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa  

  Tunagrahita Tanggal 27 April 2013 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

Guru : Selamat  pagi........ (sambil tersenyum) 

   Sehat  semuanya? 

Siswa : Pagi bu Vita, sehat.....  

Guru : Tadi sudah ikut senam bersama kan? 

Siswa : Sudah Bu... 

Guru : Baik... sebelum menari, ayo duduk dulu! Bersama bu guru kita berdoa 

 ya.... berdoa mulai!  

 (bu Vita memperagakan gerakan berdoa dengan menundukkan kepala dan 

 siswa menirukan) 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 4.2.4.2.1.3.1 

          Guru dan siswa tunagrahita berdoa  

          (Dokumentasi Ema Silvia KD, 27 April 2013) 
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Pada foto 4.2.4.2.1.3.1 terlihat siswa tunagrahita berdoa  dipimpin bu Vita. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa selalu mengingat akan Tuhannya, sehingga berdoa 

terlebih dahulu sebelum memulai ekstrakurikuler tari. 

2. Kegiatan inti (Pemberian materi ekstrakurikuler tari) 

Sebelum mengajarkan materi gerak, bu Vita mengulangi gerakan yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru :  Ayo sekarang berdiri dan berbaris ya! Masih ingat gerakan kemarin? 

 Yok kita ulangi lagi! (guru memperagakan gerakan) 

Siswa : Masih... ayo ayo ayo (siswa mulai berbaris dan melakukan gerakan yang 

 diajarkan pada pertemuan sebelumnya) 

 

 

 

 

 

 

      

     Foto 4.2.4.2.1.3.2 

  Bu Vita dan siswa tunagrahita memperagakan ragam gerak III 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 27 April 2013) 

Siswa dan guru melakukan gerakan yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu gerak penghubung dan gerak tangan ngawe-awe. 

Guru : Iya baik, ayo barisannya jangan jauh-jauh.. bisa ya gerakan tadi? 

Siswa : Bisa Bu.... 

Guru : Lanjut gerakan berikutnya ya... Ayo jangan rame sendiri... 
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Siswa : Iya bu.... 

Guru : Baik,  ayo mendak! Gerakan selanjutnya jalan geser ke kanan, kedua  

 tangan  di samping pinggang lalu kaki diangkat bergantian. Dilakukan 

 bergantian ke kanan dan kiri selama 5x8 hitungan dengan tempo sedang. 

 Namun sebelum gerakan ini, kita menari gerakan penghubung yang 

 kemarin Ibu ajarkan ya,, 3x8 hitungan. Ayo bersama-sama kita praktikkan 

 lagi pelan-pelan...(guru memperagakan). 

 

 

 

 

 

 

      

     Foto 4.2.4.2.1.3.3 

        Bu Vita dan siswa tunagrahita memperagakan ragam gerak IV 

      (Dokumentasi Ema Silvia KD, 27 April 2013) 

Guru diikuti siswa melakukan gerak jalan ditempat, tangan seperti salaman, 

satu tangan malangkerik. Dilakukan bergantian selama 5x8 hitungan. Setelah itu 

dilanjutkan gerak penghubung 3x8 hitungan. 

Siswa : (Menirukan gerakan guru) 

Guru : Ayo sekali lagi dicoba dengan musik ya! (guru mulai menghitung dan 

 membetulkan gerakan-gerakan siswa yang salah) 

Guru : Capek? Ayo duduk dulu kakinya diluruskan ya sambil istirahat.. 
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Siswa : Iya bu (sambil duduk berkumpul) 

Guru : Ayo sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita ulang ya gerakan awal tadi 

 dan gerakan Ibu barusan, kita ulangi satu kali ya! 

Siswa : Siap Bu.... (Guru menghitung sambil melakukan gerakan di depan dan 

 sesekali membantu siswa yang masih kesulitan melakukan gerakan yang 

 di ajarkan). 

3. Kegiatan penutup 

Pada penutup, guru menutup ekstrakurikuler tari dengan berdoa dan 

memberi tugas siswa untuk berlatih dan menghafal ragam gerak yang telah  

diajarkan. 

Guru : Baik, cukup ya ekstrakurikuler tari hari ini, dipelajari di rumah ya... ayo 

 duduk  dulu, berdoa dulu.. berdoa mulai! 

Siswa : (Berdoa) kemudian bersalaman kepada guru tari sebelum meninggalkan 

 ruang praktik. 

 

Kesimpulan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari pada pertemuan pertama 

adalah; 

1. Waktu 

Waktu yang digunakan selama proses ekstrakurikuler tari adalah 60 menit 

dengan rincian 10 menit kegiatan awal, 40 menit, kegiatan inti dan 10 

menit kegiatan penutup. 
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2. Metode Pengajaran 

Metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan ekstrakurikuler 

tari adalah metode demonstrasi, metode dril atau latihan serta metode 

penugasan. 

3. Penguasaan Materi 

Materi gerak tari Cipat cipit yang sudah dikuasai siswa tunagrahita dalam 

pertemuan ini adalah ragam ngawe awe, gerak penghubung dan ragam 

gerak salaman kanan-kiri. 

 

4.2.4.2.1.4 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa  

  Tunagrahita Tanggal 4 Mei 2013 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

Guru : Selamat  pagi........ (sambil tersenyum) 

   Sehat  semuanya? 

Siswa : Pagi bu Vita, sehat.....  

Guru : Tadi sudah ikut senam bersama kan? 

Siswa : Sudah Bu... 

Guru : Baik... sebelum menari, ayo duduk dulu! Bersama bu guru kita berdoa 

 ya.... berdoa mulai!  

 (bu Vita memperagakan gerakan berdoa dengan menundukkan kepala dan 

 siswa menirukan) 
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     Foto 4.2.4.2.1.4.1 

          Bu Vita dan siswa tunagrahita berdoa  

          (Dokumentasi Ema Silvia KD, 4 Mei 2013) 

Pada foto 4.2.4.2.1.4.1 terlihat guru dan siswa tunagrahita berdoa sebelum 

memulai kegiatan ekstrakurikuler tari, hal ini menandakan bahwa siswa selalu 

mengingat akan penciptanya. 

Setelah selesai berdoa, bu Vita bergegas menyiapkan kaset tari dan 

mengoperasikannya, kemudian menuju ke hadapan siswa untuk melanjutkan ke 

kegiatan inti. 

2. Kegiatan inti (Pemberian materi ekstrakurikuler tari) 

Sebelum mengajarkan materi gerak, bu Vita mengulangi gerakan yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru :  Ayo sekarang berdiri dan berbaris ya! Masih ingat gerakan kemarin? 

 Yok kita ulangi lagi! (guru memperagakan gerakan) 

Siswa : Masih Bu... ayo ayo ayo  

 (siswa mulai berbaris dan melakukan gerakan yang diajarkan pada 

 pertemuan sebelumnya) 
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     Foto 4.2.4.2.1.4.2 

  Bu Vita dan siswa tunagrahita memperagakan ragam gerak IV 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 4 Mei 2013) 

Siswa dan guru melakukan gerakan yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu gerak jalan ke kanan kiri, tangan seperti salaman ke samping, 

satu tangan malangkerik. Dilakukan bergantian 5x8 hitungan, kemudian 

dilanjutkan gerak penghubung 3x8. 

Guru : Iya baik, ayo barisannya jangan terlalu mepet-mepet temannya.. bisa ya 

 gerakan tadi? 

Siswa : Bisa Bu.... 

Guru : Lanjut gerakan berikutnya ya... Ayo jangan rame sendiri... 

Siswa : Iya bu.... 

Guru : Baik,  ayo mendak! Gerakan selanjutnya hampir sama dengan gerak 

sebelumnya hanya saja kedua tangan berada di samping pinggang, lalu geser ke 

kanan sambil kaki jinjit dan gerak seperti tangan salaman. Dilakukan 5x8 
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hitungan ya lalu gerak penghubung seperti yang tadi. Ayo bersama-sama kita 

praktikkan lagi pelan- pelan...(guru memperagakan). 

 

 

 

 

   

   

   

   

 

     Foto 4.2.4.2.1.4.3 

        Guru dan siswa tunagrahita memperagakan ragam gerak V 

      (Dokumentasi Ema Silvia KD, 4 Mei 2013) 

Guru diikuti siswa melakukan gerak kedua tangan lurus berada di samping 

pinggang, lalu geser ke kanan sambil kaki jinjit dan gerak kedua tangan lurus, 

kaki jinjit geser kiri dan mengangkat kaki kiri dilakukan bergantian kanan-kiri. 

Dilakukan 4x8 hitungan kemudian gerak penghubung 3x8 hitungan. 

Siswa : (Menirukan gerakan guru) 

Guru : Ayo sekali lagi dicoba dengan musik ya! (guru mulai menghitung dan 

 membetulkan gerakan-gerakan siswa yang salah) 

Guru : Capek? Ayo duduk dulu kakinya diluruskan ya sambil istirahat.. 

Siswa : Iya bu (sambil duduk berkumpul) 

Guru : Ayo sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita ulang ya gerakan awal tadi 

 dan gerakan Ibu barusan, kita ulangi satu kali ya! 
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Siswa : Siap Bu.... (Guru menghitung sambil melakukan gerakan di depan dan 

 sesekali membantu siswa yang masih kesulitan melakukan gerakan yang 

 di ajarkan). 

3. Kegiatan penutup 

Pada penutup, guru menutup ekstrakurikuler tari dengan berdoa dan 

memberi tugas siswa untuk berlatih dan menghafal ragam gerak yang telah  

diajarkan. 

Guru : Baik, cukup ya ekstrakurikuler tari hari ini, dipelajari di rumah ya... ayo 

 duduk  dulu, berdoa dulu.. berdoa mulai! 

Siswa : (Berdoa) kemudian bersalaman kepada guru tari sebelum meninggalkan 

 ruang praktik. 

 

Kesimpulan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari pada pertemuan pertama 

adalah; 

1. Waktu 

Waktu yang digunakan selama proses ekstrakurikuler tari adalah 60 menit 

dengan rincian 10 menit kegiatan awal, 40 menit, kegiatan inti dan 10 

menit kegiatan penutup. 

2. Metode Pengajaran 

Metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan ekstrakurikuler 

tari adalah metode demonstrasi, metode dril atau latihan serta metode 

penugasan. 
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3. Penguasaan Materi 

Materi gerak tari Cipat cipit yang sudah dikuasai siswa tunagrahita dalam 

pertemuan ini adalah ragam salaman kanan kiri dan gerak kedua tangan 

lurus, kaki jinjit geser kiri dan mengangkat kaki kiri bergantian ke kanan. 

 

4.2.4.2.1.5 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Tari Siswa  

  Tunagrahita Tanggal 11 Mei 2013 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

Guru : Selamat  pagi........ (sambil tersenyum) 

   Sehat  semuanya? 

Siswa : Pagi bu Vita, sehat.....  

Guru : Tadi sudah ikut senam bersama kan? 

Siswa : Sudah Bu... 

Guru : Baik... sebelum menari, ayo duduk dulu! Bersama bu guru kita berdoa 

 ya.... berdoa mulai!  

 (bu Vita memperagakan gerakan berdoa dengan menundukkan kepala dan 

 siswa menirukan) 

 

 

 

 

 

      

Foto 4.2.4.2.1.5.1 
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Dalam foto 4.2.4.2.1.5.1 memperlihatkan guru dan siswa tunagrahita berdoa 

untuk mengawali kegiatan ekstrakurikuler tari. Hal ini menandakan siswa selalu 

mengingat akan Tuhannya. 

Setelah selesai berdoa, bu Vita bergegas menyiapkan kaset tari dan 

mengoperasikannya, kemudian menuju ke hadapan siswa untuk melanjutkan ke 

kegiatan inti. 

2. Kegiatan inti (Pemberian materi ekstrakurikuler tari) 

Sebelum mengajarkan materi gerak, bu Vita mengulangi gerakan yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru :  Ayo sekarang berdiri dan berbaris ya! Masih ingat gerakan kemarin? 

 Yok kita ulangi lagi!  

 (guru memperagakan gerakan) 

Siswa : Masih Bu... ayo ayo ayo  

 (siswa mulai berbaris dan melakukan gerakan yang diajarkan pada 

 pertemuan sebelumnya) 

 

 

 

   

   

 

 

 

     Foto 4.2.4.2.1.5.2 

  Bu Vita dan siswa tunagrahita memperagakan ragam gerak V 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 11 Mei 2013) 
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Siswa dan guru melakukan gerakan yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu gerak kedua tangan berada di samping pinggang, lalu geser ke 

kanan sambil kaki jinjit dan gerak seperti tangan salaman. Dilakukan 5x8 

hitungan kemudian gerak penghubung 3x8 hitungan. 

Guru : Iya baik, ayo barisannya jangan terlalu mepet-mepet temannya.. bisa ya 

 gerakan tadi? 

Siswa : Bisa Bu.... 

Guru : Lanjut gerakan berikutnya ya... Ayo jangan rame sendiri... 

Siswa : Iya bu.... 

Guru : Baik,  ayo mendak! Gerakan selanjutnya tangan kanan lurus ngrayung 

 nha ibu jari ditekuk dan empat jarinya berdekatan seperti menunjukkan 

 jumlah empat,  tangan kiri di tekuk sambil ukel di atas telinga kiri, kaki 

 berjalan ke kiri dengan hitungan 5x8.  Ayo bersama-sama kita praktikkan 

 lagi pelan-pelan...(guru memperagakan). Setelah ini kembali melakukan 

 gerak penghubung ya.. perhatian Ibu ya.. 

 

 

 

   

   

   

   

     Foto 4.2.4.2.1.5.3 

        Bu Vita dan siswa tunagrahita memperagakan gerak VI 

      (Dokumentasi Ema Silvia KD, 11 Mei 2013) 
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Guru diikuti siswa melakukan gerak tangan kanan lurus ngrayung, tangan 

kiri di tekuk sambil ukel samping telinga, kaki berjalan ke kiri. Dilakukan 5x8 

hitungan kemudian gerak penghubung 3x8 hitungan. 

Siswa : (Menirukan gerakan guru) 

Guru : Ayo sekali lagi dicoba dengan musik ya! (guru mulai menghitung dan 

 membetulkan gerakan-gerakan siswa yang salah) 

Guru : Capek? Ayo duduk dulu kakinya diluruskan ya sambil istirahat.. 

Siswa : Iya bu (sambil duduk berkumpul) 

Guru : Ayo sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita ulang ya gerakan awal tadi 

 dan gerakan Ibu barusan, kita ulangi satu kali ya! 

Siswa : Siap Bu.... (Guru menghitung sambil melakukan gerakan di depan dan 

 sesekali membantu siswa yang masih kesulitan melakukan gerakan yang 

 di ajarkan). 

3. Kegiatan penutup 

Pada penutup, guru menutup ekstrakurikuler tari dengan berdoa dan 

memberi tugas siswa untuk berlatih dan menghafal ragam gerak yang telah  

diajarkan. 

Guru : Baik, cukup ya ekstrakurikuler tari hari ini, dipelajari di rumah ya... ayo 

 duduk  dulu, berdoa dulu.. berdoa mulai! 

Siswa : (Berdoa) kemudian bersalaman kepada guru tari sebelum meninggalkan 

 ruang praktik. 
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Kesimpulan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari pada pertemuan pertama 

adalah; 

1. Waktu 

Waktu yang digunakan selama proses ekstrakurikuler tari adalah 60 menit 

dengan rincian 10 menit kegiatan awal, 40 menit, kegiatan inti dan 10 

menit kegiatan penutup. 

2. Metode Pengajaran 

Metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan ekstrakurikuler 

tari adalah metode demonstrasi, metode dril atau latihan serta metode 

penugasan. 

3. Penguasaan Materi 

Materi gerak tari Cipat cipit yang sudah dikuasai siswa tunagrahita dalam 

pertemuan ini adalah ragam kedua tangan lurus di samping pinggang lalu 

geser kiri sambil angkat kaki kiri dan gerak ukel karno . 

 

4.3 Penanaman Nilai Estetis dan Nilai Fisik Tari Cipat cipit melalui 

 Ekstrakurikuler Tari Siswa Tunarungu dan Tunagrahita SLB Negeri 

 Jepara 

Tari Cipat cipit merupakan tari kreasi yang berasal dari kabupaten  

Banyumas. Tarian ini menggambarkan tentang sekelompok remaja yang saling 

mempertahankan pertemanan dengan riang dan gembira. Tari Cipat cipit 

tergolong ke dalam tari berpasangan, yang mana harus ada interaksi antara 2 

penari yang menarikannya. Selaras dengan isi cerita tari Cipat cipit, iringan tari 
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Cipat cipit memiliki tempo yang sedang-cepat, menggambarkan suasana senang 

dan ceria. Ekspresi senang dan ceria tergambar dalam olahan gerak tari Cipat cipit 

yang diciptakan oleh Bagong Kussudiardja. Tari ciptaan Bagong Kussudiardja ini 

berdurasi 6 menit 43 detik. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.3.1 

Sampul kaset tari Cipat cipit ciptaan Bagong Kussudiardja 

(Dokumentasi Ema Silvia KD, 5 April) 

Foto 4.3.1 memperlihatkan sampul kaset tari Cipat cipit yang digunakan 

oleh guru ekstrakurikuler tari di SLB Negeri Jepara. Dalam kaset ini terdapat juga 

beberapa tarian lain seperti tari Keris, Kelana Panji, Keprak, Chandra Dewi, 

Gembira, Retna Lelewa, Perisai, Perajuritan, Baladewan, Jaran Teji dan Kupu-

kupu. 

Dalam pembelajaran ekstrakurikuler tari bagi siswa tunarungu dan 

tunagrahita tingkat SMPLB di SLB Negeri Jepara, tari Cipat cipit merupakan 

salah satu tarian yang diajarkan oleh guru ekstrakurikuler tari. Seperti karya seni 

pada umumnya, sebuah karya seni harus memiliki nilai estetis atau nilai 

keindahan, begitu juga dalam pembelajaran ekstrakurikuler tari ini, guru menuntut 

adanya nilai keindahan yang muncul ketika siswa menarikan tari Cipat cipit. 
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Namun dalam hal penilaian, pengajar di sekolah luar biasa tentu memiliki 

perbedaan dengan sekolah normal.  

Dalam bidang ekstrakurikuler tari, penilaian dilihat dari 3 aspek yaitu 

wiraga, wirama dan wirasa. Pengajar ekstrakurikuler tari menilai siswa dari ketiga  

aspek ini, namun tingkat penilaian tidak dapat disamakan dengan siswa normal. 

Karena siswa berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan, dimana siswa 

tunarungu dan tunagrahita tidak bisa menari sebaik siswa normal. Adapun 

keadaan siswa tunarungu dan tunagrahita dibandingkan siswa normal, jika dilihat 

dari ketiga aspek penilaian adalah; 

Siswa tunarungu  

1. Wiraga 

Siswa tunarungu dalam hal olah gerak (wiraga) terlihat sedikit kaku dan 

tidak maksimal yang dikarenakan fisik siswa yang cepat lelah sehingga siswa 

seringkali tidak mendak waktu menari.  

2. Wirama  

Ketidak mampuan siswa tunarungu dalam mendengar merupakan hal yang 

cukup fatal dalam proses pembelajaran tari. Namun dengan metode yang 

diberikan guru siswa tunarungu dapat menarikan tarian dengan patokan hitungan 

yaitu menghafal jumlah gerakan dan menghitung tanpa mendengar ketukan irama. 

Hal ini berpengaruh dalam ketepatan gerakan pada iringan sehingga siswa 

tunarungu masih memerlukan aba-aba dari pengajar sebelum menari. 
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3. Wirasa 

Wirasa merupakan aspek yang bisa diraih ketika wiraga dan wirama sudah 

dikuasai. Siswa tunarungu masih belum bisa menguasai dengan baik wirama dan 

wirasa begitu pula untuk wirasa, siswa tunarungu belum maksimal dalam 

menghayati isi cerita tarian.  

Siswa tunagrahita 

1. Wiraga 

Dalam hal olah gerak, siswa tunagrahita cenderung lepas kontrol dalam 

melakukan gerakan. Secara keseluruhan siswa tunagrahita mengalami kesulitan 

dalam melakukan gerakan pelan/lembut mengalun.  

2. Wirama 

Siswa tunagrahita dapat mengikuti iringan tari dengan cukup baik, hanya 

saja siswa tunagrahita mengalami kesulitan dalam menghafal urutan gerak yang 

harus dilakukan. Bagi siswa tunagrahita, musik atau iringan memiliki pengaruh 

yang besar terkait dengan semangat dalam menari. Siswa tunagrahita merasa lebih 

semangat dan menikmati tatkala iringan musiknya bertempo sedang-cepat. 

3. Wirasa 

Dalam hal pengahayatan dalam menari, siswa tunagrahita masih belum 

maksimal. Siswa tunagrahita memiliki ekspresi wajah yang berbeda dengan siswa 

normal, hal ini cukup berpengaruh dalam memainkan ekspresi wajah sesuai 

maksud tarian. 

Meskipun berbagai kekurangan dan keterbatasan siswa tunarungu dan siswa 

tunagrahita dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler tari, namun apa yang 
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sudah diajarkan oleh guru tari dapat diterima dan dipraktikkan secara mandiri oleh 

siswa dengan baik sesuai dengan standart yang ditetapkan untuk siswa 

berkebutuhan khusus.  

Proses penanaman nilai estetis melalui pembelajaran ekstrakurikuler tari 

Cipat cipit siswa tunarungu dan tunagrahita dilakukan dengan bahasa isyarat 

untuk siswa tunarungu dan kata-kata yang mudah diingat untuk siswa tunagrahita. 

Metode pembelajaran demonstrasi, ceramah, latihan dan penugasan. Dengan 

metode pembelajaran dan cara penyampaian materi tersebut, siswa tunarungu dan 

tunagrahita memahami gerak, iringan serta ekspresi yang dikehendaki dalam tari 

Cipat cipit, hal ini menunjukkan bahwa tujuan ekstrakurikuler tari telah 

tersampaikan. Hal ini dapat dilihat dari daftar nilai yang diperoleh siswa 

tunarungu dan tunagrahita sebagai berikut; 

No Nama Siswa Tunarungu Tunagrahita 

Wiraga Wirama Wirasa Wiraga Wirama Wirasa 

1. Elsa AP 75 75 75 - - - 

2. Lina Fidyati 85 85 80 - - - 

3. Ana W 85 80 80 - - - 

4. Kiki A 80 75 80 - - - 

5. Nur Afifah 80 75 75 - - - 

6. Rista Sari 85 80 80 - - - 

7. Tri Eko K 75 75 75 - - - 

8. Dwi Indah  80 75 75 - - - 

9. Katon 75 75 75 - - - 

10. Nur Hana 75 75 75 - - - 

11. Alfiatul A - - - 75 80 75 

12. Noor K - - - 80 80 75 

13. Retno F - - - 85 80 80 

14. Anita S - - - 75 75 75 

15. Dwi Wulan - - - 80 80 80 

16. Adi W - - - 75 75 75 

17. Unggul Besa  - - - 80 80 75 

18. Ahmad S - - - 75 75 75 

19. M. Bactiar  - - - 80 80 75 
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20. Risqi Thariqi  - - - 75 75 75 

Tabel 4.3.1 

Daftar nilai siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari 

Dari daftar nilai pada tabel 4.3.1 menunjukkan nilai yang cukup baik dengan 

KKM 7,5,  siswa dinyatakan telah berhasil dalam menarikan tari Cipat cipit. Dari 

tabel 4.3.1 terdapat beberapa nilai diatas KKM pada siswa tunarungu dan 

tunagrahita, hal ini menunjukkan bahwa guru telah berhasil menyampaikan materi 

dengan baik sehingga siswa telah memahami nilai estetis yang terdapat dalam tari 

Cipat cipit.  

Bukti fisik mengenai keadaan siswa tunarungu dan tunagrahita dalam 

pemahaman nilai estetis yang terdapat dalam tari Cipat cipit terlihat dari gerak, 

pemahaman irama serta ketukan dan ekspresi dalam menari.  

 

4.3.1 Penanaman Nilai Estetis Melalui Gerak 

4.3.1.1 Penanaman Nilai Estetis Melalui Gerak Siswa Tunarungu 

Nilai estetis yang telah ditanamkan pengampu ekstrakurikuler tari bagi 

siswa tunarungu adalah; 

 

 

 

 

          

 

 

 

 



 

 

 

112 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.3.1.1.1 

Ragam gerak I 

(Dokumentasi Ema Silvia KD, 12 April 2013) 

Ragam gerak I diatas merupakan gerak murni yang nilai estetisnya terletak 

pada kedinamisan gerak, serta pada pose tangan ngrayung dengan 

membentangkan kedua tangan di samping badan dan menggerakkannya ke atas 

dan bawah sambil jalan memutar. Gerakan ini dapat ditarikan siswa tunarungu 

dengan baik, jadi dapat disimpulkan bahwa  siswa tunarungu dapat menangkap 

nilai estetis dalam ragam gerak I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto 4.3.1.1.2   Foto 4.3.1.1.3 

       Ragam gerak II   Ragam gerak III 

               (Dokumentasi Ema Silvia KD, 12 April 2013) 
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Ragam gerak II pada foto 4.3.1.1.2 memperlihatkan pose pada ragam gerak 

salaman, aksen pada junjungan kaki dan pose tangan memberikan efek gagah 

dalam ragam gerak salaman. Gerak ini termasuk gerak murni yang mana nilai 

estetisnya terlihat dari detail gerak serta kedinamisan gerak. 

Sedangkan Foto 4.3.1.1.2 merupakan ragam gerak III yang aksen estetisnya 

terletak pada gerak ngawe-awe, dengan detail estetis pada posisi kaki mendak, 

pandangan mata serta kepala ke arah tangan dan gerak tangan ngawe-awe. Gerak 

ini menimbulkan kesan centil. Gerak ngawe-awe termasuk dalam gerak maknawi, 

jadi seolah-olah siswa melakukan gerakan memanggil teman dengan tangan 

ngawe-awe. Siswa tunarungu dapat menarikan ragam gerak II dan III dengan 

gerak dan ekspresi yang baik, ini menandakan bahwa nilai estetis sudah tertanam 

pada siswa sehingga siswa dapat menghayati isi tarian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Foto 4.3.1.1.4 

Ragam gerak V 

  (Dokumentasi Ema Silvia KD, 26 April 2013) 

Foto 4.3.1.1.4 merupakan ragam gerak jalan geser yang menunjukkan kelincahan 

gadis remaja. Keestetisan gerak murni ini nampak pada pose kaki mendak, pose 



 

 

 

114 

tangan yang dan jari serta ekspresi wajah yang tersenyum. Dalam gerak ini 

menunjukkan kelincahan gadis karena ditarikan dengan jinjit dan bergeser ke 

kanan dan ke kiri. Dalam ragam jalan geser ini siswa sudah mampu menarikannya 

dengan baik sehingga dapat disimpulkan nilai estetis sudah ditangkap siswa untuk 

menarikan tarian Cipat cipit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Foto 4.3.1.1.5 

Ragam gerak VI 

Ragam VI yang terdapat dalam foto 4.3.1.1.5 ialah ragam gerak ukel karno 

dengan detail keindahan pada gerak tangan yang ditekuk , jari ngrayung serta 

kaki yang gejuk kanan. Gerak ini termasuk dalam gerak murni yang keindahannya 

nampak pada proses kelembutan dalam melakukan gerak. Siswa dapat melakukan 

gerak ukel karno dengan baik yang berarti keestetisan pada gerak ini sudah 

ditangkap dan dipahami oleh siswa tunarungu. 
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Foto 4.3.1.1.6 

Ragam gerak VII 

      (Dokumentasi Ema Silvia KD, 26 April 2013) 

Ragam gerak VII menunjukkan adanya interaksi dan pola lantai yang 

mendukung nilai estetis pada ragam gerak lari kecil empat arah. Gerak lari kecil 

merupakan gerak maknawi yang keindahannya dilihat dari makna gerak lari yang 

diperindah. Siswa tunarungu dapat melakukan gerakan lari kecil empat arah 

beserta pola lantai dengan baik, jadi dapat disimpulkan siswa telah memahami dan 

meresapi makna nilai estetis dalam tari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.3.1.1.7 

Ragam gerak X 

Foto 4.3.1.1.7 adalah ragam gerak tangan wolak-walik yang merupakan 

gerak murni yang keindahannya nampak pada proses kedinamisan dalam 
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melakukan gerak tangan wolakk-walik yang sudah diolah dengan pola lantai dan 

level sehingga lebih menambah nilai estetisnya. Jika diperhatikan dari 

kemampuan siswa berinteraksi dengan pasangannya dalam melakukan gerak, 

maka siswa sudah mampu menangkap nilai estetis dalam gerak tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto  4.3.1.1.8 

      Ragam gerak XII      

Foto 4.3.1.1.8 merupakan ragam gerak terakhir yaitu jalan putar dan 

sembah. Pada pose ini detail tangan dan kaki mendak memiliki nilai estetis yang 

membawa maksud memberi rasa hormat pada penonton. Gerak maknawi ini 

selain memiliki nilai estetis juga memiliki makna berpamitan pada penonton 

untuk menutup tariannya. Siswa dapat melakukan dengan baik gerak jalan putar 

yang berakhir dengan pose sembahan ini, maka dapat disimpulkan nilai estetis 

sudah tertanam pada siswa tunarungu karena siswa tunarungu dapat menyiratkan 

nilai estetis bagi penonton. 

Dari beberapa ragam gerak yang telah dikuasai oleh siswa tunarungu beserta 

keestetisan gerak yang terpapar pada poin 4.3.1.1, dapat disimpulkan bahwa siswa 

tunarungu dalam keterbatasannya mampu menangkap nilai estetis yang terdapat 
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pada tari Cipat cipit meskipun tidak semua ragam gerak dapat disajikan dengan 

sempurna. 

 

 

 

4.3.1.2  Penanaman Nilai Estetis Melalui Gerak Siswa Tunagrahita 

Pengalaman estetis pada tari Cipat cipit yang telah ditanamkan pengampu 

ekstrakurikuler tari bagi siswa tunagrahita tergambar dari beberapa foto berikut; 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Foto 4.3.1.2.1 

Ragam I 

 

Foto 4.3.1.2.1 memperlihatkan ragam gerak yang pertama yaitu jalan putar.  

Gerak ini merupakan gerak murni yang keindahannya terletak pada aksen tangan 

yang sejajar dengan pinggang, dengan jari tangan ngrayung dan kaki mendak. 

Pose ini dilakukan dengan jalan memutar sambil menggerakkan kepala. Siswa 

tunagrahita mampu melakukan gerak jalan putar dengan baik, sehingga dapat 

diketahui bahwa nilai estetis sudah ditangkap oleh siswa tunagrahita. 
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Foto 4.3.1.2.2 

     Ragam gerak IV 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 13 April 2013) 

Ragam gerak IV pada foto 4.3.1.2.2 merupakan ragam gerak salaman yang 

termasuk dalam gerak murni yang keindahannya nampak pada posisi kaki kanan 

diangkat dengan tangan kiri malangkerik di pinggang dan tangan kanan seperti 

salaman. Dengan mengangkat kaki memberi kesan remaja yang lincah dan gagah, 

disertai dengan interaksi antar penari semakin menambah nilai keindahan dalam 

ragam gerak ini. Maka dapat dikatakan bahwa nilai estetis pada ragam gerak 

salaman sudah tertanam pada siswa tunagrahita. 

 

 

 

   

 

 

 

 

     Foto 4.3.1.2.3 

          Gerak penghubung 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 20 April 2013) 
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Foto 4.3.1.2.3 merupakan salah satu pose ragam gerak penghubung, 

keindahan dalam ragam gerak ini adalah pada pose jari nyekithing kemudian ukel 

sambil mundur. Dalam foto ini telah diolah dengan pola lantai supaya interaksi 

antar siswa lebih terlihat sehingga menambah keindahan. Gerak ini merupakan 

gerak murni yang keindahannya terletak pada proses gerak, meskipun belum 

sempurna ekspresi siswa tunagrahita namun siswa tunagrahita sudah menangkap 

nilai estetis pada gerak penghubung ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 4.3.1.2.4 

            Gerak penghubung 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 27 April 2013) 

Foto 4.3.1.2.4 merupakan salah satu pose ragam gerak penghubung. Dalam 

foto ini gerak melambai sebelum ukel, posisi tangan yang melambai di samping 

pinggang diikuti gerak kaki berjalan pelan sambil toleh kepala memberikan kesan 

ceria dan centil. Gerak ini merupakan gerak murni yang keindahannya nampak 

pada proses gerak, siswa tunagrahita sudah cukup baik dan hafal pada gerak 

penghubung ini sehingga nilai estetisnya bisa terbaca oleh penonton maka dapat 

dikatakan bahwa nilai estetis sudah tertanam pada siswa tunagrahita. 
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     Foto 4.3.1.2.5 

     Ragam gerak VI 

   (Dokumentasi Ema Silvia KD, 27 April 2013) 

Ragam gerak VI merupakan gerak ukel karno yang dilakukan oleh siswa 

tunagrahita, pose tangan kiri ditekuk dengan jari nyekithing serta tangan kanan 

lurus ke samping dengan jari ngrayung menjadi aksen estetis dalam ragam gerak 

ini. Melihat foto 4.3.1.2.5, siswa tunagrahita sudah mampu melakukan gerak ukel 

karno dengan baik dan dapat disimpulkan bahwa nilai estetis sudah tertanam pada 

siswa tunagrahita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.3.1.2.6 

Ragam gerak X 

(Dokumentasi Ema Silvia KD, 18 Mei 2013) 
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Foto 4.3.1.2.6 merupakan gerak tangan wolak walik yang sudah diolah 

dengan pola lantai dan levelnya sehingga keindahan dalam tari dapat lebih tersirat. 

Gerak ini merupakan gerak murni yang mana keindahannya dapat dilihat dari 

proses gerak tangan wolak-walik yang mengalun. Siswa tunagrahita telah 

melakukan gerak ini dengan baik sehingg dapat diketahui bahwa siswa 

tunagrahita telah memahami nilai estetis yang terdapat dari gerak ini. 

Dari beberapa hasil penanaman nilai estetis melalui tari Cipat cipit bagi 

siswa tunagrahita, dapat disimpulkan bahwa tidak semua ragam gerak tari Cipat 

cipit dibawakan dengan sempurna oleh siswa tunagrahita. Namun demikian siswa 

tunagrahita tetap dapat menangkap nilai estetis dalam tari Cipat cipit dengan baik 

seperti pada beberapa foto yang dipaparkan pada poin 4.3.1.2.  

Dari kedua jenis ketunaan yaitu tunarungu dan tunagrahita, diperoleh data 

bahwa penanaman nilai estetis pada siswa tunarungu lebih maksimal dibanding 

dengan tunagrahita. Hal ini menunjukkan pembelajaran ekstrakurikuler tari di 

SLB Negeri Jepara telah menanamkan nilai estetis melalui tari Cipat cipit pada 

siswa tunarungu dan tunagrahita. 

 

4.3.2 Penanaman Nilai Estetis Melalui Iringan 

Nilai estetis yang terkandung dalam tari Cipat cipit tidak hanya tertuang 

dalam materi gerak namun juga dalam iringan. Gending dalam tari Cipat cipit 

tercipta dari alunan gamelan jawa yang meliputi; kendang, demung, saron, 

kempul, kenong, bonang barung, bonang penerus, peking atau saron penerus, 

slenthem dan sindhen. Adapun notasi gending Cipat cipit adalah sebagai berikut; 
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Lancaran Eling-eling Banyumasan Laras Slendro 6 

g6 

Irama I           _1  6 p1 n5  p1 n5 p1 gn6f   1 6 p1 n5    p1 n5 p1 ng6f 

j53 2 p3 n2   p3 n5 p6 gn5f   6 5 p3 n2    p5 n3 p5 ng6_4x 

 (peralihan) 

Irama II . 1 . n6   . p1 . n5     . p1 . n5    . p1 . n6 

  . 1 . n6   . p1 . n5     . p1 . n5    . p1 . ng6 

  . 3 . n2  . p3 . n2    . p3 . n5    . p6 . n5 

  . 6 . n5  . p3 . n2    . p5 . n3    . p5 . gn6 

Keterangan Simbol :  

 

g    = Gong       

g f = Gong Suwukan 

_     = Tanda Ulang.    

n    = Tabuhan Kenong.  

p    = Tabuhan Kempul. 

 

Pola Kendang 

Irama I  

_jOI jOP jBD jBD   jOI jOP jBD jBD   jOI jOP jBD jBD    jOI jOP jBD jBD           

jOI jOP jBD jBD    jOI jOP jBD jBD    . j.D jBP I      .  j.B jDB D 

IK jIB jDB D     jjIK jIB jDB D     jjIK jIB jDB D     jjIK jIB jDB D 

jjIK jIB jDB D     jjIK jIB jDB D     . j.D jBP I      . j.B jDB D_ 

Peralihan            jIK I jDD .    I I  I I jDP jDP B . 

 

Irama II 

_jIjPL jIB jDO P   jIjPL jIB jDO P   jIjPL jIB jDO P   jIjPL jIB jDO P jIjPL jIB 

jDO P    jIjPL jIB jDO P   jIjPL jIB jDO P   jIjPL jIB jDO P 

jJP jIB  jDO P    jJP jIB  jDO P   jJP jIB  jDO P   jJP jIB  jDO P 

j.B jIP P jDL     . jDB D D        jDB D D .    jj.B jIP P jjDL_ 

f    jjIK jIB jDB D    IIII    O jBD B .    jDB I O g 

 

 

Keterangan simbol; 

I = Tak 

P = Tung 

B = Dah 

D  = Ndang 

jDL = Dlang 

jJ  = Tlang 

jPL = Tulung 

O  == Tong 

.  = Pin/Tanda Berhenti 
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V  = Det 
Dalam tari Cipat cipit terdapat tembang dengan logat Banyumas yang 

dinyanyikan oleh sindhen, tembang tersebut dinyanyikan berulang-ulang. Adapun 

syair tersebut adalah sebagai berikut; 

Eling-eling Banyumasan 

   Eling-eling tansah eling balia maning 

   Jambe dawe disigar dadi selawe 

   Rama..... keplak gendrung 

   Sawiji, mung sawiji 

   Mung sawiji kang dadi pilihan hati 

Eling-eling sapa eling balia maning 

Janur gunung sakulon banjar patoman 

Rama.... keplak gendrung 

Kadingaren, kadingaren 

Kadingaren wong bagus gasik tekane 

 

4.3.2.1 Pengalaman estetis siswa tunarungu dan tunagrahita melalui irama 

 dalam iringan tari Cipat cipit  

Lancaran eling-eling Banyumasan tersusun dari dua irama yaitu irama I 

(irama dados) dan irama II (irama tanggung). Dalam kedua irama ini terdapat 

perbedaan pada tempo dan suasana. Adapun pengalaman estetis pada siswa 

tunarungu dan tunagrahita melalui irama tari Cipat cipit adalah; 

1. Irama I 
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Menggambarkan suasana yang senang dan gembira ditandai dengan tempo 

yang cepat. Dalam tari Cipat cipit irama I terdapat pada awal dan akhir gending 

dengan ragam gerak  jalan putar. Meskipun siswa tunarungu tidak dapat 

mendengar iringan, namun siswa tunarungu dapat mengikuti ketukan iringan 

dengan menghitung serta sesuai aba-aba guru ekstrakurikuler tari. Sedangkan 

siswa tunagrahita yang dapat mendengar iringan dengan baik, mereka dapat 

mengikuti iringan dengan baik, walaupun terkadang terlalu cepat melakukan 

gerakan.  

2. Irama II 

Pada irama II menggambarkan suasana senang namun dengan tempo sedang 

atau lebih lambat dibanding dengan irama I. Ragam gerak II sampai ragam gerak 

XII pada tari Cipat cipit diiringi dengan irama II, karena terdapat syair eling-eling 

Banyumasan yang dinyanyikan secara berulang-ulang oleh sindhen. Syair yang 

terdiri dari dua bait diulang-ulang dengan urutan bait 1 dinyanyikan 3 kali 

kemudian bait 2 dinyanyikan satu kali kembali ke bait 1 dinyanyikan satu kali 

dilanjutkan bait 2 dua kali dan bait 1 satu kali. Adanya tembangan ini menjadi 

salah satu pengingat dalam melakukan pergantian gerak bagi siswa tunagrahita. 

Seperti pada saat gerak penghubung selalu dilakukan pada saat syair “mung sawiji 

mung sawiji....” atau “kadingaren kadingaren..” jadi tidak hanya ketukan dalam 

iringan yang menjadi pedoman namun syair juga menjadi pengingat dalam 

melakukan gerakan. siswa tunarungu dan tunagrahita dapat melakukan semua 

ragam gerak dalam tari Cipat cipit pada irama II dengan tepat iringan, yang 

bermakna siswa dapat menyelaraskan gerak ke dalam iringan dengan baik 
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sehingga nilai estetis dapat terbaca. Perpindahan tempo dari irama I ke irama II 

yang berbeda dapat dilakukan siswa tunarungu dan tunagrahita dengan benar dan 

sesuai ketukan. 

4.3.2.2 Pengalaman estetis siswa tunarungu dan tunagrahita melalui tempo 

 dalam iringan tari Cipat cipit  

Tempo merupakan cepat atau lambatnya suatu ketukan dalam suatu irama. 

Dalam gerak tari ada yang bersifat dinamis (lincah) dan ada pula yang mengalun 

mengikuti tempo yang ada. Sesuai dengan karakter bentuk iringan tari Cipat cipit  

yaitu lancaran yang memiliki tempo sedang-cepat, ragam gerak Cipat cipit juga 

ada yang mengalun dan dinamis. Siswa tunarungu dan tunagrahita mampu 

menyesuaikan gerak dengan tempo yang terdapat dalam iringan Cipat cipit. Pada 

ragam gerak jalan putar, siswa dapat membawakannya dengan dinamis/lincah 

karena tempo iringannya cepat sedangkan pada gerak salaman, siswa melakukan 

gerakan dengan mengalun sesuai tempo. Terlebih pada saat ragam gerak tangan 

wolak-walik yang sudah diolah dengan pola lantai, siswa dapat segera berpindah 

dari pola horisontal menjadi vertikal lengkap dengan level. Siswa tunarungu 

maupun tunagrahita mampu menyesuaikan diri dengan cepat sehingga tidak lepas 

ketukan pada ragam gerak tersebut. Hal yang dapat menunjukkan nilai estetis 

ialah kesesuaian gerak yang dilakukan siswa dengan tempo iringan, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa siswa sudah memiliki rasa estetika dalam tari Cipat 

cipit. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Penanaman nilai estetis melalui 

pembelajaran tari Cipat cipit bagi siswa tunarungu dan tunagrahita SLB Negeri 

Jepara” dapat disimpulkan sebagai berikut; 

Proses pembelajaran tari melalui kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa 

tunarungu dan tunagrahita di SLB Negeri Jepara meliputi materi atau bahan ajar 

dan metode pembelajaran. Materi yang diberikan oleh pengampu ekstrakurikuler 

tari ialah tari Cipat cipit Banyumas, tari ini dinilai mampu diterima oleh siswa 

tunarungu dan tunagrahita mengingat tingkat gerak yang sederhana serta iringan 

yang bertempo sedang-cepat. Pengampu ekstrakurikuler pembelajaran tari 

menyampaikan materi dengan mengkombinasikan beberapa metode antara lain 

metode demonstrasi, ceramah, drill/latihan serta penugasan. Untuk siswa 

tunarungu, pengampu menyampaikan materi dengan artikulasi berbicara jelas dan 

perlahan serta beberapa bahasa isyarat, sedangkan untuk siswa tunagrahita 

pengampu menyampaikan materi menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah 

dipahami dan porsi pemberian materi per pertemuan lebih sedikit dibanding siswa 

tunarungu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa tunarungu lebih cepat 

menerima materi tari daripada siswa tunagrahita, selama 5 kali pertemuan tari 

Cipat cipit dapat diberikan secara keseluruhan, sedangkan untuk siswa tunagrahita 
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memerlukan 10 kali pertemuan untuk bisa mengerti seluruh ragam gerak tari 

Cipat cipit. 

Penanaman nilai estetis bagi siswa tunarungu dan tunagrahita melalui tari 

Cipat cipit dapat dilihat dari dua hal yaitu gerak dan iringan. Melalui proses 

pembelajaran tari yang diberikan pengampu tari, siswa tunarungu dan tunagrahita 

dapat melakukan semua ragam gerak dalam tari Cipat cipit yang terdiri dari gerak 

murni dan gerak maknawi. Dalam melakukan gerak murni, siswa tunarungu dan 

tunagrahita dapat melakukan proses gerak mengalun dan gerak dinamis mengikuti 

tempo iringan dengan baik begitu pun dalam melakukan gerak maknawi, siswa 

lebih dapat menghayati gerak dan berinteraksi terhadap pasangan tari dengan baik. 

Iringan dalam tari Cipat cipit yang bertempo sedang-cepat dapat dipahami siswa 

dengan menerapkan gerak ke dalam ketukan yang cepat atau lambat. Secara 

keseluruhan siswa tunarungu dan tunagrahita mampu menyelaraskan wiraga, 

wirama dan wirasa dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan nilai akhir siswa 

yang telah mencapai KKM sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa tunarungu 

dan tunagrahita sudah menangkap nilai estetis yang terdapat dalam tari Cipat cipit. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut; 

5.2.1 Kepada guru tari sebaiknya memperlihatkan video tari terlebih dahulu 

sebelum pembelajaran dimulai.  
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5.2.2 Kepada kepala sekolah supaya semua guru pengampu di SLB Negeri Jepara 

berlatar belakang pendidikan luar biasa, agar penyampaian materi lebih 

cepat dipahami siswa dan hasil lebih maksimal. 
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Intrumen Penelitian 

Judul: Penanaman Nilai Estetis melalui Tari Cipat cipit bagi Siswa SLB 

Negeri Jepara 

 

1. Pedoman Observasi 

1.1 Bagaimana keadaan lingkungan SLB Negeri Jepara? 

1.2 Bagaimana sarana dan prasarana pembelajaran di SLB Negeri Jepara? 

1.3 Bagaimana reaksi siswa dalam menerima pembelajaran? 

1.4 Bagaimana cara guru menyampaikan materi pembelajaran seni tari? 

1.5 Bagaimana hubungan antara siswa dengan guru dan antara siswa  

dengan siswa? 

1.6 Bagaimana kondisi siswa guru dan siswa secara umum? 

 

2. Pedoman Wawancara 

 2.1 Wawancara dengan kepala sekolah 

2.1.1 Bagaimana sejarah SLB Negeri Jepara? 

2.1.2 Apa visi dan misi SLB Negeri Jepara? 

2.1.3 Jenjang apa saja yang di sediakan oleh SLB Negeri Jepara? 

2.1.4 Berapa jumlah staf pengajar di SLB Negeri Jepara? 

2.1.5 Apakah SLB Negeri Jepara memiliki tujuan khusus untuk pelajaran 

seni tari? 

2.1.6 Berapa jumlah guru seni tari di SLB Negeri Jepara? 

2.1.7 Apakah guru tari SLB Negeri Jepara memiliki latar belakang  

pendidikan tari? Kalau tidak, mengapa? 

2.1.8 Sarana prasarana apa saja yang disediakan sekolah untuk  menunjang  

kegiatan ekstrakurikuler tari di SLB Negeri Jepara? 

2.1.9 Menurut Bapak, adakah pengaruh kegiatan ekstrakurikuler tari  

terhadap prestasi siswa SLB N Jepara? 

2.1.10 Bagaimana dukungan Kepala sekolah, guru dan orang tua terhadap  

pelaksanaan ekstrakurikuler tari di SLB Negeri Jepara? 

2.1.11 Apakah ada ruangan khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler tari? 
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2.1.12 Bagaimana tanggapan guru pengampu mata pelajaran lain terhadap  

kegiatan ekstrakurikuler tari? 

2.1.13 Apakah kegiatan ekstrakurikuler diwajibkan untuk semua siswa SLB  

Negeri Jepara? 

2.1.14 Apakah tujuan utama SLB Negeri Jepara? Apakah hanya sebagai  

tempat belajar? 

2.1.15 Apakah semua guru di SLB ini berlatar belakang PLS (Pendidikan  

Luar Biasa) ? 

 

2.2 Wawancara dengan guru ekstrakurikuler tari 

Garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan pada guru ekstrakurikuler tari 

adalah; 

2.2.1 Latar belakang guru 

2.2.1.1 Sudah berapa tahun Ibu mengajar ekstrakurikuler tari di SLB Negeri  

Jepara? 

2.2.1.2 Apakah Ibu mengajar ekstrakurikuler di sekolah lain?  

2.2.1.3 Bagaimana pengalaman Ibu dalam mengajar tari? 

2.2.1.4 Apakah latar belakang pendidikan Ibu? 

2.2.2 Karakter guru ekstrakurikuler tari 

2.2.2.1 Bagaimana sikap Ibu menanggapi siswa yang acuh tak acuh dalam  

ekstrakurikuler tari? 

2.2.2.2 Bagaimana tindakan Ibu terhadap siswa yang pandai dan mampu 

dalam bidang  

tari? 

2.2.3 Perencanaan pengajaran 

2.2.3.1 Apakah Ibu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)? 

2.2.3.2 Apakah ada pertimbangan khusus dalam menentukan jenis materi 

pembelajaran? 

2.2.3.3 Materi apa saja yang sudah Ibu berikan? 

2.2.3.4 Adakah alasan khusus mengapa Ibu memberikan materi tari Cipat 

cipit? 
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2.2.3.5 Apakah siswa menyukai materi ini? 

2.2.3.6 Adakah strategi khusus yang Ibu siapkan sebelum  mengajar? 

2.2.3.7 Berapa kali ekstrakurikuler tari diadakan dalam satu minggu? Berapa 

jam? 

2.2.3.8 Adakah prestasi siswa yang sudah diraih dalam bidang tari? 

 

2.2.4 Pelaksanaan pembelajaran 

2.2.4.1 Metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan untuk mengajarkan tari 

Cipat cipit  

ini? 

2.2.4.2 Adakah kendala-kendala sering dihadapi dalam menyampaikan 

materi tari Cipat  

cipit pada siswa? 

2.2.4.3 Apakah siswa-siswa menyukai tari Cipat cipit? 

2.2.4.4 Bagaimana pendapat siswa tentang tarian ini? 

2.2.4.5 Bagaimana cara Ibu menanamkan nilai estetis melalui tari Cipat cipit 

ini? 

2.2.4.6 Apakah kegiatan ekstrakurikuler tari siswa tunarungu dan tunagrahita 

dipisah? 

2.2.4.7 Kelas manakah yang lebih cepat dalam menerima materi? Kelas 

tunarungu atau  

tunagrahita? 

2.2.4.8 Adakah strategi khusus untuk mengajarkan tari Cipat cipit seta 

menanamkan  

nilai estetisnya? 

2.2.4.9 Bagaimana prestasi rata-rata siswa dalam ekstrakurikuler tari? 

2.2.4.10 Apakah ekstrakurikuler tari turut berperan dalam penyembuhan 

siswa? 

2.2.4.11 Apakah Ibu mengajar sendiri? Atau dibantu oleh guru lain? 

2.2.4.12 Adakah fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler tari ini? 
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2.3 Wawancara dengan siswa SLB Negeri Jepara 

2.3.1 Apakah kalian senang mengikuti ekstrakurikuler tari? Kenapa? 

2.3.2 Tari apa yang kalian suka? 

2.3.3 Apakah kalian menyukai tari Cipat cipit yang diajarkan guru? 

2.3.4 Apakah tarian ini sulit? 

2.3.5 Apakah kalian pernah bolo ekstrakurikuler tari? Mengapa? 

2.3.6 Apakah menari itu terlihat indah? 

2.3.7 apakah kalian ingin pintar menari seperti Ibu guru? 

 

2.4 Wawancara dengan guru SLB Negeri Jepara 

2.4.1 Bagaimana pendapat siswa terhadap adanya kegiatan ekstrakurikuler 

tari? 

2.4.2 Bagaimana pendapat Ibu tentang adanya kegiatan ekstrakurikuler tari? 
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BIODATA NARASUMBER 

 

1. Biodata Kepala SLB Negeri Jepara 

Nama   : Suwandi JP, S.Pd, M.M 

Tempat/tanggal lahir : Sragen, 1 Juni 1960 

Usia   : 53 th 

Jabatan   : Kepala Sekolah 

 

2. Biodata Guru Ekstrakurikuler Tari SLB Negeri Jepara 

Nama   : Probo Sekar Puspitasari, Am.d 

Tempat/tanggal lahir : Jepara, 8 Juni 1980 

Usia   : 33 th 

Jabatan   : Guru ekstrakurikuler 

Alamat   : Jl. Brigjen Katamso No. 78 Jepara 

 

3. Biodata Guru Kelas SLB Negeri Jepara 

Nama   : Supadmini, S.Pd 

Tempat/tanggal lahir : Klaten, 9 Januari 1967 

Usia   : 46 th 

Jabatan   : Guru kelas 

Alamat   :  

 

4. Biodata Siswa Tunagrahita SLB Negeri Jepara 
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Nama   : Retno Fitriani 

Tempat/tanggal lahir : Jepara, 28 Desember 1993 

Usia   :  20 th 

Jabatan   : Siswa  

Alamat   : Ngasem RT. 24, RW. 03  

 

5. Biodata Siswa Tunarungu SLB Negeri Jepara 

Nama   : Nur Afifah 

Tempat/tanggal lahir : Jepara, 30 April 1996 

Usia   : 17 th 

Jabatan   : Siswa 

Alamat   : Sowan Lor RT. 12, RW. 04 Kedung 
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    Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa  

    Tengah 594531 

 Pendidikan  : SD Negeri I Bondo 
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