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ABSTRAK 

Heryudita, Karifa. 2016. Peran Pembelajaran Seni Tari dalam Pengembangan 
Kemampuan Motorik Siswa di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 Ika Ratnaningrum, S.Pd., 
M.Pd. dan  Pembimbing 2 Drs. Sigit Yulianto, M. Pd. 

 
Kata kunci: Kemampuan Motorik; Pembelajaran Seni Tari; Peran Seni Tari. 

 
Pembelajaran seni tari mempunyai peran dalam pengembangan kemampuan 

motorik, karena substansi dasar dalam pembelajaran seni tari adalah gerak, dan 

gerak merupakan unsur utama dalam perkembangan kemampuan motorik. Akan 

tetapi, kenyataan di lapangan, jarang sekolah dasar yang melaksanakan 

pembelajaran seni tari, hanya satu sekolah yang melaksanakan. Pembelajaran seni 

tari perlu diajarkan pada tingkat sekolah dasar karena mempunyai manfaat untuk 

pertumbuhan dan perkembangan siswa, salah satunya berperan untuk mengasah 

kemampuan motorik. SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal melaksanakan pembelajaran 

seni tari, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk (1) memperoleh gambaran 

tentang pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik; (2) 

mengetahui peran pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan 

motorik; (3) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni 

tari dalam pengembangan kemampuan motorik.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian adalah 

kepala sekolah, guru seni tari, guru kelas, dan siswa. Data primer diperoleh dari 

hasil wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala 

sekolah, guru seni tari, guru kelas, dan siswa SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

Data sekunder diperoleh dari arsip resmi SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawacara, kajian dokumen, 

dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Miles & 

Huberman. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan motorik siswa dapat 

dikembangkan dengan menari, baik itu kemampuan  motorik kasar maupun 

kemampuan motorik halus. Peran seni tari terlihat pada proses dan tahap 

pelaksanaan pembelajaran tari. Setiap tahap dalam pembelajaran seni tari 

memberikan andil yang berbeda-beda dalam perkembangan motorik siswa. 

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni tari dalam 

pengembangan kemampuan motorik, meliputi sumber daya manusia, sarana 

prasarana, kondisi lingkungan, kondisi fisik siswa, jenis kelamin, motivasi, dan 

bakat. Masing-masing faktor memiliki peran yang berbeda-beda untuk 

mengembangkan kemampuan motorik siswa. Siswa laki-laki maupun siswa 

perempuan dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar dan kemampuan 

motorik halus dengan pembelajaran seni tari. Saran bagi pihak guru kelas 

sebaiknya lebih menambah pengetahuan tentang seni dan pihak sekolah 

menyelenggarakan pelatihan pendidikan seni untuk guru kelas. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana yang penting bagi kelangsungan hidup 

manusia karena bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengenalkan budaya 

sehingga  mencetak manusia yang cerdas, terampil, kreatif dan berbudi pekerti 

luhur. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, yakni: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendali diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

 

 Pendidikan juga merupakan proses belajar yang tiada henti dalam hidup, 

karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya  manusia. Melalui pendidikan, suatu hal yang belum diketahui dapat 

diketahui dan dapat dikembangkan untuk menghadapi tantangan global. Manusia 

membutuhkan pendidikan agar dapat menyesuaikan diri dengan era globalisasi, 

karena pendidikan digunakan sebagai alat untuk menyesuaikan perkembangan 

zaman yang telah memasuki era persaingan bebas baik di bidang teknologi, 

ekonomi, sosial maupun budaya. Pendidikan memiliki tujuan. Tujuan yang 

mengarah agar siswa dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam 

diri siswa. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dijelaskan lebih lanjut dalam 



2 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 3, yaitu: 

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

 

 Berkembangnya potensi yang ada dalam diri siswa tentunya melalui 

sebuah proses. Proses tersebut dikatakan sebagai proses belajar. Proses belajar 

harus dilalui oleh siswa supaya siswa mendapatkan hasil belajar sesuai dengan 

tujuan, yaitu potensi dalam diri siswa dapat dikembangkan secara optimal.  

Salah satu perwujudan agar dapat mengembangkan potensi yang ada 

dalam diri siswa, adalah melalui pendidikan seni budaya. Pendidikan dan 

kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena mempunyai nilai yang saling berkaitan. 

Keduanya sangat erat kaitannya karena pendidikan dan kebudayaan saling 

mendukung dan melengkapi satu sama lain. Melalui pendidikan kita dapat 

melestarikan dan menjaga kebudayaan, sehingga proses yang paling efektif untuk 

mentransfer kebudayaan yaitu melalui pendidikan.  

Pendidikan seni melibatkan semua bentuk kegiatan berupa aktivitas fisik 

dan cita rasa keindahan yang tertuang dalam kegiatan berekspresi, bereksplorasi, 

berapresiasi dan berkreasi melalui gerak, rupa dan bunyi. Masing-masing 

mencakup materi sesuai dengan bidang seni dan aktivitas dalam gagasan-gagasan 

seni, keterampilan berkarya seni serta berapresiasi dengan memperhatikan konteks 

sosial budaya masyarakat. Pendidikan seni diajarkan pada dasarnya untuk 
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menumbuhkan rasa peduli terhadap seni, karena pendidikan olah rasa ini sudah 

dirasakan sebagai kebutuhan.  

Kurikulum diperlukan agar tujuan pendidikan seni dapat tercapai, karena 

salah satu fungsi kurikulum adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), di dalamnya memuat mata pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan (SBK). Mata pelajaran SBK dibagi menjadi beberapa 

cabang, yaitu: seni tari, seni musik, seni rupa dan keterampilan/kerajinan tangan. 

Kemampuan siswa perlu diperhatikan dan dikembangkan oleh guru dengan 

memberikan kesempatan yang baik kepada siswa dalam menciptakan sebuah 

karya seni. Khususnya seni tari perlu diajarkan di sekolah karena tari memiliki 

manfaat yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan anak (Purwatiningsih 

dan Harini, 2002: 10). 

Menurut Soedarsono dalam Sekarningsih dan Rohayani (2006: 4), tari 

adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis  yang 

indah. Tari merupakan media komunikasi rasa yang didasari oleh gerak ekspresif 

dengan substansi bakunya adalah gerak dan ritme. Gerak-gerak dalam tari harus 

diungkapkan secara ritmis, sehingga memunculkan karakteristik tertentu sesuai 

dengan kualitas ritme yang dimunculkan.  

Pendapat Jazuli (1994: 3) tari adalah bentuk gerak yang indah dan lahir 

dari tubuh yang bergerak, berirama dan berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan 

tari. Melalui tari, siswa dapat menuangkan ekspresi dirinya melalui gerakan. 

Bentuk gerak yang terdapat di dalam pembelajaran tari, disesuaikan dengan 

karakteristik tari anak sekolah dasar agar sesuai dengan tingkat pekembangan 
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siswa. Penyesuaian gerak tari bertujuan agar siswa  dapat mengembangkan bakat 

dan hobi di bidang seni tari dengan baik. Secara tidak langsung, menari 

memberikan pembelajaran kepada siswa untuk berkreasi dan beraktivitas. Menari 

dapat melatih kemampuan motorik siswa karena proses belajar siswa dalam hal 

keahlian gerak dimaknai sebagai serangkain proses yang berkaitan dengan latihan 

atau pembekalan pengalaman. Pembekalan pengalaman menyebabkan perubahan 

dalam kemampuan siswa untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. 

Pembelajaran seni tari berpengaruh penting bagi perkembangan 

kemampuan motorik, sehingga akan melatih siswa dalam mengoordinasikan 

antara gerak dan bunyi dan mewujudkannya kedalam wujud gerakan. Pendapat 

Decaprio (2013: 17) bahwa saat seorang siswa melakukan pembelajaran motorik 

di sekolah, perubahan nyata yang terjadi ialah meningkatnya mutu keterampilan 

motorik. Ini dapat diukur dengan beberapa cara. Salah satunya dengan melihat 

keberhasilan seorang siswa dalam melakukan gerakan yang semula belum 

dikuasainya. 

Robby Hidayat (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Manfaat Seni 

Tari di Sekolah Dasar“ menyebutkan bahwa pembelajaran seni tari mempunyai 

manfaat yaitu menunjukan kemampuan teknik mekanistik tubuh siswa, siswa 

mempunyai sikap percaya diri, siswa mampunyai kemampuan bergerak secara 

sistemik-terstruktur, siswa mampu menggunakan pemikirannya secara sistematis 

untuk menghafal dan mengingat kembali tata urutan gerak, menunjukan bahwa 

bergerak yang sistematik berdampak pada kesehatan fisik dan fisikis, dan 
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menunjukan siswa mempunyai perkembangan fisik yang besifat signifikan 

terhadap kemampuan motoriknya. 

Kemampuan motorik siswa dapat dibedakan menjadi dua yaitu aktivitas 

motorik kasar dan aktivitas motorik halus. Aktivitas motorik kasar berkaitan 

dengan keterampilan gerak atau gerakan tubuh yang memakai otot-otot besar 

sebagai dasar utama gerakannya. Berbeda dengan aktivitas motorik kasar, 

aktivitas motorik halus yaitu keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk 

mengoordinasikan atau mengatur otot-otot kecil/halus (Rahyubi, 2014: 222). 

Melalui pembelajaran gerak yang terancang, terarah dan terpola dengan baik, 

seseorang akan mampu menguasai pembelajaran gerak secara memuaskan dan 

berdaya guna. Penguasaan keterampilan motorik yang baik bisa didayagunakan 

seseorang untuk meraih prestasi yang gemilang dibidang seni salah satunya seni 

tari, sehingga pembelajaraan seni tari sangat berguna untuk melatih dan 

mengembangkan potensi siswa.  

Fakta di lapangan menunjukkan masih ada sekolah yang tidak 

mengajarkan  pendidikan seni tari ke dalam kegiatan belajar mengajar. Seni tari 

tidak diajarkan karena berbagai macam kendala salah satunya tidak adanya guru 

seni tari. Tidak adanya guru tari mengakibatkan guru kelas mengalami hambatan. 

Hambatan yang dihadapi guru kelas yaitu tidak mampu untuk mengajarkan 

praktik karena guru kelas mampu menari dan memberi contoh kepada siswa. Guru 

kurang mampu menyampaikan materi pelajaran seni tari dan tidak mempunyai 

dasar seni tari. Alokasi waktu dalam pembelajaran di sekolah tidak mencakup seni 

tari di dalamnya, sehingga kegiatan tari tidak dilaksanakan. Selain itu, seni tari 
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dikesampingkan dan dinomor duakan karena dianggap bukan mata pelajaran yang 

di ujikan pada Ujian Nasional (UN).  

Dari data yang diperoleh, dapat dijelaskan bahwa aktivitas pembelajaran 

seni tari di sekolah dasar masih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang 

lebih menuntut pada kemampuan kognitif. Diperkuat dengan hasil wawancara 

awal dengan kepala sekolah SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal, Priyatin, S.Pd 

sebagai berikut: 

Sepemahaman ibu, untuk pembelajaran seni tari di Dabin 5 Gugus 

Werkudara itu malahan jarang SD yang melaksanakan kegiatan tari. 

Ketika ada rapat Dabin dengan kepala sekolah masing-masing sd, 

membahas mengenai kegiatan intra dan ekstra, bahwa hanya SD 

Slerok 4 dan SD  Slerok 2 yang melaksanakan kegiatan tari, namun 

SD Slerok  4  saja yang memasukannya ke dalam kegiatan 

pembelajaran intrakurikuler. SD Negeri Slerok 4 melaksanakan 

pembelajaran tari karena mengingat manfaat dari seni tari yang 

banyak yaitu salah satunya dapat mengembangkan kemampuan 

motorik yang sangat bagus untuk perkembangan siswa. (KPS) 

 

Aktivitas menari akan membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan motorik, sehingga kemampuan anak akan terasah secara menyeluruh, 

tidak hanya difokuskan pada satu kemampun kognitif. Menari dapat melatih 

kemampuan motorik yaitu kemampuan motorik kasar yang memfokuskan pada 

aktivitas otot besar dan kemampuan motorik halus yang memfokuskan pada 

aktivitas otot kecil/halus. Pembelajaran seni tari di sekolah dasar yang sangat 

minim dan jarang diajarkan, banyak dijumpai di berbagai wilayah di Kota Tegal. 

Padahal pembelajaran seni tari  sebagai ajang kreativitas dapat mengembangkan 

kemampuan motorik siswa.  

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa kepala sekolah yang 

dilakukan di Dabin 5 Gugus Werkudara Kota Tegal pada hari Sabtu tanggal 19 
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Desember 2015, diperoleh informasi bahwa dari lima sekolah dasar di Daerah 

Binaan 5 Gugus Werkudara Kota Tegal yaitu SD Negeri Slerok 1 Kota Tegal, SD 

Negeri Slerok 2 Kota Tegal, SD Negeri Slerok 3 Kota Tegal, SD Negeri Slerok 4 

Kota Tegal, dan SD Negeri Slerok 6 Kota Tegal, hanya terdapat dua sekolah yang 

melaksanakan pembelajaran seni tari yaitu SD Negeri Slerok 2 Kota Tegal dan SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal. Seni tari diajarkan di SD Negeri Slerok 2 Kota Tegal 

dan SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal, namun hanya di SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal yang memasukkan seni tari ke dalam proses pembelajaran. SD Negeri 

Slerok 2 Kota Tegal adalah sekolah inklusi yang melaksanakan seni tari sebagai 

kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran. Kegiatan tari masuk ke dalam 

ekstrakurikuler karena guru kelas tidak mampu dalam proses pembelajaran dan 

guru ekstrakurikuler direkrut dari luar sekolah. 

Pembelajaran seni tari di SD Negeri Slerok 1 Kota Tegal tidak 

dilaksanakan karena kekurangan guru kelas, sehingga guru seni tari dijadikan guru 

kelas. Kondisi ini mengakibatkan tidak ada guru yang mengampu dalam 

pembelajaran seni tari. SD Negeri Slerok 3 Kota Tegal tidak melaksanakan 

pembelajaran seni tari karena guru seni tari mutasi ke sekolah lain sehingga tidak 

ada guru yang mengajar. SD Negeri Slerok 6 Kota Tegal tidak melaksanakan 

pembelajaran seni tari sejak semester satu karena seni tari dinomor duakan.  

Dari hasil observasi dan wawancara awal dengan beberapa kepala sekolah 

yang di lakukan di Dabin 5 Gugus Werkudara Kota Tegal, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat dua sekolah yang melaksanakan kegiatan seni tari 

dalam proses pembelajaran yaitu SD Negeri Slerok 2 Kota Tegal dan SD Negeri 
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Slerok 4 Kota Tegal. Namun, pelaksanaan penelitian di SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal karena SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal melaksanakan pembelajaran seni tari 

dan merupakan sekolah reguler sedangkan SD Negeri Slerok 2 Kota Tegal adalah  

sekolah inklusi. SD Negeri Slerok 2 Kota Tegal termasuk sekolah inklusi karena 

terdapat siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus mempuyai 

kemampuan motorik yang kurang jika dibandingkan dengan anak normal pada 

umumnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penelitian dilaksanakan  di 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal dan difokuskan di kelas tinggi yaitu kelas empat 

dan kelas lima, karena sesuai dengan karakteristik tari siswa kelas tinggi. Siswa 

kelas tinggi mempunyai gerak yang lebih bervariatif dan memiliki kemampuan 

mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya menjadi bentuk gerak tari. 

Bentuk gerak tari siswa kelas tinggi sudah terampil. Siswa kelas tinggi memiliki 

keterampilan gerak yang cukup tinggi kualitasnya, sehingga dengan variasi gerak 

yang dilakukan, akan mengasah kemampuan motorik siswa.  

Kenyataan yang telah terjadi di lapangan mendorong untuk melaksanakan 

penelitian lebih jauh tentang peran pembelajaran seni tari dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa, mengetahui faktor-fator yang mempengaruhi 

pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik siswa, serta 

ingin mengetahui kemampuan motorik yang dimiliki siswa laki-laki dan siswa 

perempuan.  
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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka judul penelitian ini 

adalah ”Peran Pembelajaran Seni Tari dalam Pengembangan Kemampuan 

Motorik Siswa di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal”. 

1.2 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah mengenai pembelajaran seni tari dalam 

pengembangan kemampuan motorik siswa. Kemampuan motorik yang 

dimaksudkan adalah kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus. 

Tempat penelitian di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal yaitu di kelas tinggi (kelas 

empat dan kelas lima). 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari beberapa hambatan yang sudah ditemukan, diperkuat dengan hasil 

wawancara terhadap kepala sekolah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dipecahkan pada penelitian ini yaitu : 

(1) Bagaimana peran pembelajaran seni tari dalam  pengembangan kemampuan 

motorik siswa di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal? 

(2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran seni tari dalam 

pengembangan kemampuan motorik siswa di SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. 
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1.4.1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh gambaran tentang 

pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik siswa di SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini, yaitu : 

(1) Mengetahui peran pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan 

motorik siswa di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

(2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni tari 

dalam pengembangan kemampuan motorik siswa di SD Negeri Slerok 4 

Kota Tegal.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang 

dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dalam bidang 

seni tari  yang berkaitan dengan pembelajaran seni tari dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa di sekolah dasar. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut. 
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1.5.2.1.Bagi siswa 

(1) Siswa mendapatkan pengetahuan tentang tari. 

(2) Siswa dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar. 

(3) Siswa dapat mengembangkan kemampuan motorik halus. 

1.5.2.2. Bagi Guru  

(1) Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang manfaat pembelajaran 

seni tari dalam mengembangkan kemampuan motorik siswa. 

(2) Diharapkan guru terutama guru di sekolah dasar dapat termotivasi untuk 

mengembangkan kompetensi khusus agar dapat mengajarkan seni tari secara 

optimal. 

1.5.2.3. Bagi Sekolah  

(1) Manfaat penelitian ini bagi sekolah terutama sekolah dasar ialah dapat 

memotivasi sekolah dasar untuk memacu gurunya agar memiliki 

kompetensi tentang seni tari di sekolah dasar.  

(2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan alat evaluasi dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran di kelas. 

1.5.2.4. Bagi Pemerintah atau Dinas Setempat 

(1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

terkait kondisi lapangan mengenai pembelajaran seni tari di sekolah dasar 

yang jarang diberikan. 

(2) Agar pemerintah dalam menetapkan kebijakan dapat memberi bantuan dan 

dukungan demi kelancaran program pendidikan secara utuh. 
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1.5.2.5. Bagi Peneliti 

(1) Menambah pengetahuan dan memotivasi untuk mengembangkan kompetensi 

dalam pembelajaran tari di sekolah dasar.  

(2) Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Kajian pustaka ini menjelaskan teori tentang: hakikat belajar, hakikat 

pembelajaran, hakikat pendidikan seni, hakikat seni tari, pembelajaran seni tari, 

perkembangan anak sekolah dasar, karakteristik anak sekolah dasar, karakteristik 

tari anak sekolah dasar, kemampuan gerak anak, kemampuan motorik, dan 

kemampuan motorik dalam seni tari. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

2.1.1. Hakikat Belajar 

Sagala (2014: 11) menyatakan bahwa belajar merupakan komponen ilmu  

pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang 

bersifat implisit maupun eksplisit (tersembunyi). Teori-teori yang di kembangkan 

dalam komponen ini meliputi antara lain teori tentang tujuan pendidian, 

organisasai kurikulum, isi kurikulum, dan modul-modul pengembanan kurikulum.  

Belajar menurut Siregar dan Nara (2011: 3), adalah suatu aktivitas mental 

(psikis) yang berlangsug dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Belajar merupakan 

tindakan dan perilaku siswa yang kompleks sebagai tindakan belajar yang dialami 

oleh siswa sendiri. Menurut Gagne dalam Sagal(2014: 13) belajar adalah sebagai 

suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari 

pengalaman. 
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Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 66) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting  di 

dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan 

bahkan persepsi seseorang.  

Belajar disimpulkan terjadi bila tampak tanda-tanda bahwa perilaku 

manusia berubah sebagai akibat terjadinya proses pembelajaran. Perhatian utama 

dalam belajar adalah kemampuan manusia untuk menangkap informasi mengenai 

ilmu pengetahuan yang diterimanya dalam belajar. 

Slameto (2013: 2) menyatakan bahwa belajar ialah proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Perubahan perilaku itu sendiri tidak semata-mata terjadi begitu saja 

melainkan terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. Pengalaman dalam 

pengertian belajar dapat berupa pengalaman fisik, psikis, dan sosial. Perubahan 

perilaku karena petumbuhan dan kematangan fisik, seperti tinggi dan berat badan, 

serta kekuatan fisik tidak disebut sebagai hasil belajar. 

Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. Lamanya 

perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah sukar untuk diukur. 

Perubahan perilaku itu dapat berlangsung selama satu hari, satu minggu, satu 

bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Lama perubahan perilaku yang berlangsung 
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pada siswa tergantung dari bagaimana proses belajar belangsung. Proses belajar 

yang tidak bermakna akan menghasilkan perubahan perilaku yang relatif singkat. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai hakikat belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan proses. Belajar dikatakan sebagai proses 

apabila terjadi perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok melalui pengalaman-pengalaman yang didapatnya, dibantu oleh pakar 

pendidikan atau sumber-sumber belajar. 

2.1.2. Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Sagala (2014: 61), merupakan proses komunikasi 

dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik atau murid. Pembelajaran mengandung arti setiap 

kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu 

kemampuan dan atau nilai yang baru. Proses pembelajaran pada awalnya meminta 

guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi 

kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang 

sosial ekonominya, dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal 

karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian 

bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran.  

 Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dengan 

siswa. Komunikasi dalam pembelajaran ditunjukan untuk membantu proses 

belajar. Aktivitas komunikasi itu dapat dilakukan secara mandiri ketika siswa 

melakukan aktivitas belajar mandiri. 
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 Dimyati dan Mudjiono dalam Sagala (2014: 62) juga menjelaskan bahwa, 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, 

untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang  menekankan pada penyediaan 

sumber belajar. Dalam pembelajaran guru harus memahami hakekat materi 

pelajaran yang diajarkan sebagai suatu pelajaran yang dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir siswa dan memahami berbagai model pembelajaran yang 

dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan 

pengajaran yang matang oleh guru. 

 Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2012: 158) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini 

dirancang agar memungkinkan peserta didik memproses informasi nyata dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan   

 Menurut Rahyubi (2014: 6) pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, pengetahuan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik  (pembelajar). 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen-komponen tersebut 

meliputi: tujuan pembelajaran, kurikulum guru, siswa, materi, metode, media, dan 

evaluasi.  



17 

 
 

 
 

 Menurut Sagala (2014: 64) proses pembelajaran aktivitasnya dalam bentuk 

interaksi belajar mengajar dalam suasana interaksi edukatif, yaitu interaksi yang 

sadar akan tujuan, artinya interaksi yang telah dicanangkan untuk suatu tujuan 

tertentu setidaknya adalah pencapaian tujuan instruksional atau tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan pada satuan pelajaran. Kegiatan 

pembelajaran yang diprogramkan guru merupakan kegiatan integalistik antara 

pendidik dengan peserta didik. Kegiatan pembelajaran secara metodologis berakar 

dari pihak pendidik yaitu guru, dan kegiatan belajar secara pedagogis terjadi pada 

diri peserta didik. 

 Pembelajaran juga bisa diartikan sebagai upaya membelajarkan siswa. 

Adapun, hakikat mengajar (teaching) adalah membantu para siswa memperoleh 

informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berfikir, sarana untuk mengekspresikan 

diri, dan cara-cara bagaimana belajar. Pendapat lain juga disebutkan oleh Knirk 

dan Gustafson dalam Sagala (2014: 64) bahwa pembelajaran merupakan suatu 

proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan sudah melalui tahapan 

perencanaan pembelajaran. 

 Dari beberapa konsep tentang pembelajaran menurut para ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses dimana didalamnya terjadi 

interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa lainnya, serta siswa dengan 

lingkungannya. Siswa akan mengalami perubahan tingkah laku ke arah yang lebih 

baik dalam jangka waktu tertentu jika telah melakukan proses pembelajaran. 
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2.1.3. Hakikat Pendidikan Seni 

Jazuli (1994: 61) menyatakan bahwa pendidikan seni merupakan 

pendidikan sikap estetis guna membantu membentuk manusia seutuhnya yang 

seimbang dan selaras dengan perkembangan fungsi jiwa, perkembangan pribadi 

yang memperhatikan lingkungan sosial, budaya, dan dalam hubungan dengan 

Tuhan. Pendidikan seni berfungsi untuk  mengembangkan kepekaan estetis 

melalui kegiatan berapresiasi dan pengalaman berkarya kreatif.  

Menurut Sukarya (2008: 3.1.2) pendidikan seni merupakan proses 

pembentukan manusia melalui seni. Pendidikan seni secara umum berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan setiap anak (peserta didik) menemukan pemenuhan 

dirinya (personal fulfillment) dalam hidup, untuk mentransmisikan warisan 

budaya, memperluas kesadaran sosial dan sebagai jalan unuk menambah 

pengetahuan 

 Pendapat lain menurut Jazuli (2008: 15) pendidikan seni adalah upaya 

sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan pembimbingan,  pembelajaran, 

dan pelatihan agar siswa memiliki kemampuan berkesenian. Kemampuan 

berkesenian ditinjau dari sasarannya dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, 

pendidikan seni yang diarahkan agar siswa memiliki kompetensi yang terkait 

dengan kesenimanan atau aktor pelaku seni (tekstual) seperti memiliki kompetensi 

penghayatan seni, kemahiran dalam memproduksi karya seni, dan piawai 

mengkaji seni. Kedua, pendidikan seni yang diarahkan agar siswa mempunyai 

kompetensi berkesenian sebagai bentuk pengalaman belajar dalam pendewasaan 

potensi individu, sehingga dapat menjadi manusia seutuhnya.  
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Pamadhi (2014: 11.17) menjelaskan bahwa pendidikan tentang seni 

merupakan pelatihan tentang karya seni sebagai ekspresi dan ungkapan perasaan 

penciptanya. Ekspresi jiwa manusia dapat tertuang dalam bentuk karya seni 

melalui cabang seni (tari, musik, rupa, teater dan sastra) yang dapat 

ditransformasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

 Menurut Read dalam Jazuli (2008: 16) pendidikan seni sebagai media 

pendidikan mampu memberikan serangkaian pengalaman estetik yang besar 

pengaruhnya bagi perkembangan jiwa individu. Oleh karena  itu, kurikulum 

pendidikan seni merupakan kurikulum humanitas yang mengutamakan pembinaan 

kemanusiaan, dan bukan kurikulum sosial yang berorientasi hasil praktis.  

Pendidikan tentang seni merupakan pelatihan tentang karya seni sebagai 

ekspresi dan ungkapan perasaan penciptanya. Menurut Hegel dalam Pamadhi 

(2014: 11.19) bahwa pendidikan seni sebagai pendidikan rasa indah yang akan 

memberikan perkembangan secara naluriah manusia, rasa indah merupakan 

kebutuhan naluriah, maka dengan pendidikan keindahan, manusia dapat 

menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri secara stimultan.  

Pendidikan seni menurut Pamadhi (2014: 11.20) merupakan pendidikan 

apresiasi tentang indah dan keindahan serta pemahaman terhadap karya orang 

lain. Melalui apresiasi seni, orang akan menghargai karya orang lain dari seni 

penghargaan terhadap keindahan yang diciptakan orang lain, juga menghargai 

karya orang lain. 

 Makna pendidikan seni adalah pemberian ”pengalaman estetik” (aesthetic 

experience) kepada siswa. Pengalaman estetik adalah pengalaman menghayati 
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nilai keindahan, bagaimanapun keindahan itu dimaknai. Dengan pendidikan seni 

melalui pengalaman estetik siswa diharapkan dapat menginternalisasi (meresapi, 

mengakarkan) nilai-nilai estetik yang berfungsi untuk melatih kepekaan rasa, 

kecerdasan intelektual dan mengembangkan imajinasinya (Jazuli 2008: 16). 

Peranan pendidikan seni menurut Sekarningsih dan Rohayani (2006: 5) 

adalah menumbuhkembangkan daya apresiasi seni, kreativitas, kognisi, serta 

kepekaan indrawi dan emosi serta memelihara keseimbangan mental peserta 

didik. Lebih jauh diharapkan bagi peserta didik yang memiliki talenta di bidang 

seni tari dapat mengembangkan bakat dan membentuk keterampilan vokasional. 

 Hakekat pendidikan seni adalah suatu proses kegiatan pembelajaran untuk 

mengembangkan nilai-nilai yang bermakna di dalam diri manusia melalui 

pembelajaran seni. Nilai-nilai yang dimaksud berkaitan dengan pengembangan 

imajinasi, intuisi, pikiran, kreativitas, dan kepekaan rasa.  

 Berdasarkan pendapat mengenai hakikat pendidikan seni, maka dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan seni merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan 

siswa melalui bimbingan, pengajaran dan latihan. Kegiatan bimbingan, pengajaran 

dan latihan bertujuan agar menguasai kemampuan berkesenian sesuai dengan 

peran yang harus dimainkan guna membentuk manusia seutuhnya.   

2.1.4. Seni Tari 

Tari merupakan salah satu unsur kebudayaan dalam kehidupan 

masyarakat. Seni tari termasuk dalam salah satu cabang seni yang menggunakan 

tubuh sebagai media ungkap. Mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah 

tubuh dan apresiasi terhadap gerak tari. 
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2.1.4.1. Hakikat Tari 

Menurut Jazuli (1994:  1), tari merupakan alat ekspresi ataupun sarana 

sarana komunikasi seseorang seniman kepada orang lain (penonton/penikmat). 

Sebagai alat ekspresi, tari mampu menciptakan untaian gerak yang dapat membuat 

penikmatnya peka terhadap sesuatu yang ada dan terjadi di sekitarnya. Sebab, tari 

adalah sebuah ungkapan, pernyataan, dan ekspresi dalam gerak yang memuat 

komentar-komentar mengenai realitas kehidupan, yang bisa merasuk di benak 

penikmatnya setelah pertunjukan selesai. 

Bermacam-macam definisi telah dibuat oleh para ahli tari, baik dari dalam 

maupun dari luar negeri. Menurut Soedarsono dalam bukunya Djawa dan Bali: 

Dua Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisional di Indonesia, tari adalah 

ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-gerak ritmis yang indah. 

Berdasarkan Curt Sachs dalam bukunya World History of the Dance, tari adalah 

gerak ritmis. Pendapat ahli yang lain yaitu  BPA Soerdjodiningrat seorang tokoh 

tari gaya Yogyakarta dalam bukunya yang berjudul Babad lan Mekaring Djoged 

Djawi, bahwa tari adalah gerak-gerak dari seluruh anggota tubuh /badan yang 

selaras dengan bunyi musik (gamelan), diatur oleh irama yang sesuai dengan 

maksud dan tujuan di dalam tari. Franz Boaz juga berpendapat bahwa tari adalah 

gerak-gerak ritmis setiap bagian tubuh, lambaian lengan, gerak dari torso atau 

kepala, atau gerak-gerak dari tungkai atau kaki. Seorang ahli tari Jawa yang 

bernama Pangeran Suryodiningrat berpendapat bahwa, ”Tari adalah gerakan-

gerakan dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama 

musik serta mempunyai maksud tertentu”. 
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Tari merupakan alat ekspresi atau sarana komunikasi seorang seniman 

kepada orang lain sebagai salah satu ekspresi dalam menciptakan untaian gerak 

yang dapat membuat penikmatnya peka terhadap sesuatu yang ada dan terjadi di 

sekitarnya. Gerak berfungsi sebagai bagian yang paling dominan sebagai 

ungkapan ekspresi jiwa seseorang dalam mengungkapkan perasaan bahagia, 

sedih, gembira, marah dan sebagainya.  

Jazuli (1994: 119) mengungkapkan bahwa seni tari senantiasa terikat oleh 

wiraga, wirama, dan wirasa. Ketiga unsur wirama, wiraga, dan wirasa, kemudian 

dipakai sebagai suatu cara untuk mengevaluasi kualitas penari dan menjadi sistem 

pengkategorian yang lazim digunakan sebagai tolok ukur dalam tari. Penjelasan 

dari tiga unsur evaluasi seni tari adalah sebagai berikut: 

(1) Wiraga 

Wiraga erat hubungannya dengan cara menilai bentuk fisik tari terutama segi 

geraknya. Keterampilan gerak penari diukur dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan, misalnya bagaimana bentuk sikap dan gerakannya, apakah penari 

melakukan gerakan secara  runtut dan berkesinambungan. 

(2) Wirama 

Wirama adalah untuk menilai kemampuan penari terhadap penguasaan irama, 

baik irama musik iringannya maupun irama geraknya. Kepekaan penari 

terhadap irama sangat menentukan kualitas tariannya. Misalnya dalam tari 

Jawa, seorang penari harus mengetahui kapan suatu gerakan harus jatuh pada 

instrumen  gong dan kenong, kapan irama gerak harus sesuai atau tidak sesuai 

dengan irama iringannya, dan sebagainya. 
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(3) Wirasa 

Wirasa maksudnya bahwa semua kegiatan wiraga dan penerapan wirama 

harus selalu mengingat arti, maksud dan tujuan lainnya. Diperlukan 

penghayatan yang prima, seperti penghayatan terhadap karakter peran yang 

dibawakan, gerak yang dilakukan, dan ekspresi yang ditampilkan. 

Penghayatan berarti melibatkan aspek olah rasa. Peranan rasa harus dapat 

disatukan dengan aktivitas wiraga dan wirama, sehingga bisa terwujud 

keharmonisan dalam penyajian dan tari yang berkualitas. 

Menurut Abdurachman dan Ruslinda (1983: 7) tari adalah gerak-gerak 

yang telah mengalami proses stilasi sehingga tari merupakan gerak-gerak distilir 

yang ritmis. Menurut Sekarningsih dan Rohyani (2006: 5) tari merupakan media 

komunikasi rasa yang didasari oleh gerak yang ekspresif dengan substansi 

bakunya adalah gerak dan ritme. Gerak-gerak dalam tari harus diungkapkan 

secara ritmis, sehingga memunculkan karakteristik tertentu sesuai dengan kualitas 

ritme yang dimunculkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai hakikat tari, maka dapat 

disimpulkan bahwa seni tari merupakan ungkapan perasaan manusia yang 

dinyatakan dengan gerakan-gerakan tubuh manusia yang disesuaikan dengan 

ritme dan mempunyai maksud tertentu. Seni tari dapat dijadikan sebagai ekpresi 

jiwa yang diungkapakan dalam bentuk gerakan ritmis. Seni tari senantiasa 

mengandung unsur keindahan dan terikat oleh unsur wiraga, wirama dan wirasa.  
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2.1.4.2. Unsur Utama Tari 

Unsur-unsur dasar tari terdiri dari beberapa jenis dan unsur-unsur itu 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat diabaikan serta dipisahkan satu dengan 

yang lain. Unsur-unsur dasar tari menurut Sekarningsih dan Rohayani (2006: 33-

36) yaitu: 

(1) Gerak 

Gerak merupakan medium utama dalam tari, karena gerak merupakan bahan 

baku atau substansi dasar dari tari. Gerak sebagai substansi dasar adalah 

gerak badan yang dihasilkan dari seluruh anggota badan. Gerak-gerak badan 

sebagai gerak tari tentu bukan gerak realistik dalam kegiatan keseharian 

seperti gerak bekerja, gerak bermain, gerak olahraga, dan sebagainya. 

Namun, gerak sebagai bahan dasar tari adalah gerak yang telah diberi bentuk 

ekspresif. Gerak dalam tari merupakan gerak wantah yang telah diolah 

menjadi bentuk gerak ekspresif yang telah mengalami stilisasi atau distorsi 

dengan memperhatikan volume, garis, dan bentuk serta unsur tenaga, ruang 

dan waktu. 

(2) Tenaga  

Secara umum gerak dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan 

aktivitas kehidupannya di muka bumi ini. Dengan tenaga melahirkan adanya 

gerakan dan aktivitas. Tenaga digunakan untuk mengawali, mengendalikan 

dan menghentikan gerak. Tenaga juga yang membedakan adanya gerak yang 

bervariasi. Penggunaan tenaga tentu disesuaikan dengan kebutuhan 

aktivitasnya masing-masing. Demikian pula halnya penggunaan tenaga untuk 
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kebutuhan gerak dalam tari. Penggunaan tenaga dalam setiap gerak dalam 

setiap tarian tentu berbeda. Hal ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya 

jenis dan karakter tarian. Dari penggunaan tenaga akan membedakan tarian 

yang berbeda seperti tari  halus, tari landak, dan tari gagah.  

(3) Ruang 

Pengertian ruang dalam tari adalah tempat yang digunakan untuk kebutuhan 

gerak. Gerak yang dilakukan dalam ruang dapat dibedakan ke dalam ruang 

yang digunakan untuk tempat pentas dan ruang yang diciptakan oleh penari. 

Pengertian ruang secara umum diartikan sebagai tempat pentas yaitu tempat 

penari dalam melakukan gerakan sebagai wujud ruang secara nyata, yaitu 

merupakan arena yang dilalui oleh penari saat menari. Pengertian ruang di 

sini bisa berupa arena dan panggung atau tempat pertunjukan lainnya.  

(4) Waktu 

Unsur waktu merupakan elemen tari yang tidak bisa diabaikan. Unsur waktu 

dalam tari, penggunaannya berkaitan erat dengan unsur lainnya yaitu gerak, 

tenaga, dan ruang. Keempat unsur tersebut saling menunjang satu dengan 

lainnya, sehingga tarian akan tampak lebih hidup atau dinamis. Penggunaan 

waktu dalam gerak tari yaitu berkaitan dengan penyelesaian sebuah gerakan. 

Misalnya untuk gerak berjalan kaki jinjit dapat dilakukan dengan gerak 

lambat, gerak cepat atau gerak sedang. Oleh karena itu, waktu dalam tari 

terkait dengan ritme atau irama yang sekaligus memberikan nafas sehingga 

tari tampak hidup. 
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Unsur-unsur dasar tari meliputi gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Gerak 

merupakan medium utama dalam tari, sehingga unsur utama yang paling pokok 

dalam tari adalah gerak tubuh manusia yang sama sekali lepas dari unsur tenaga, 

ruang, dan waktu. Tari adalah keindaha ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan 

berbentuk gerak tubuh yang diperhalus melalaui estetika. 

2.1.5. Pembelajaran Seni Tari 

Pada dasarnya proses belajar mengajar dalam pembelajaran merupakan 

proses menyatukan sejumlah tujuan, metode, dan alat serta penilaian sehingga 

satu sama lainnya saling berhubungan. Penyatuan komponen pembelajaran 

bertujuan untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada diri siswa secara optimal 

menuju terjadinya perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Pembelajaran seni tari di sekolah dasar memiliki fungsi membantu pertumbuhan 

dan perkembangan siswa. Selain itu, pembelajaran seni tari di sekolah dasar 

memberikan kesempatan siswa untuk berimajinasi kreaftif. 

Tujuan pembelajaran seni tari menurut Sekarningsih dan Rohayani (2006: 

37) yaitu menumbuhkan kepekaan rasa estetik dan artistik sehingga terbentuk 

sikap kritis, apresiatif, dan kreratif pada diri siswa. Sikap ini hanya akan tumbuh 

bila dilakukan serangkaian kegiatan melalui keterlibatan siswa dalam segala 

aktivitas seni, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.  

Pada proses pembelajaran tari untuk anak SD seyogyanya dapat diberikan 

melalui berbagai rangsangan/stimulus suara musik yang dimainkan. Musik bisa 

dari alat instrumen seperti gamelan, kaset, organ, dan  bisa pula dari suara/tubuh 
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yang dihasilkan manusia melalui nyanyian dan tepuk tangan misalnya 

(Sekarningsih dan Rohayani, 2006: 95). 

Saat proses pembelajaran seni tari, guru hendaknya tidak langsung 

mengajak siswa untuk masuk ke dalam wilayah pembelajarannya melalui 

stimulus, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 

Potensi yang dimiliki siswa perkembangannya dapat diarahkan dan dibina agar 

menjadi manusia yang percaya diri, kreatif dan mampu mengatasi kesulian yang 

dihadapinya dalam hidup.  

 Pendapat Sekarningsih, Rohayani dan Supriatna (2006: 69) bahwa pada 

pelajaran seni tari siswa memperoleh pengalaman sebagai suatu kegiatan yang ada 

dalam ruang lingkup kesadaran artistik, artinya kesadaran melihat karya-karya 

seniman, kesadaran menghayati gerak-gerak seni yang dilakukan. Pengalaman 

yang diperoleh siswa melalui pelajaran seni tari dapat menjadikan siswa 

memperoleh pengetahuan seni yang didapatkannya dari mempraktekkan gerakan-

gerakan tari.  

Pembelajaran seni tari lebih menekankan pada kreativitas siswa yang akan 

memupuk dan mengembangkan kepekaan terhadap pengalaman yang datang dari 

luar baik dari orang lain maupun alam sekitarnya. Melalui kepekaan, siswa akan 

mudah  menerima dan mengekspresikan pengalaman-pengalamannya dalam 

bentuk kreativitas tari, dan dapat mempercepat perkembangan daya cipta sehingga 

siswa senantiasa dapat menikmati kehidupan alam sekitarnya. Oleh karena itu, 

guru diharapkan dapat menyusun bahan pelajaran yang bisa mendorong siswa 

untuk berkreasi dan mengembangkan daya imajinasinya. Selain itu, pembelajaran 
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tari dapat memupuk dan mengembangkan sikap untuk dapat menikmati dan 

menghargai hasil karya seni tari yang baik. 

Dari beberapa pendapat mengenai pembelajaran tari, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran seni tari adalah serangkaian proses 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 

ekspresi, perasaan, dan emosinya supaya mempunyai kepekaan dan daya cipta 

yang tinggi untuk mengekspresikan pengalaman dalam bentuk gerakan yang baik 

agar terbentuk suatu pribadi yang seimbang pada diri anak.  

Menurut Sekarningsih, Rohayani dan Supriatna (2006: 70), beberapa hal 

yang mudah didapat dan bisa djadikan bahan pelajaran dalam pembelajaran seni 

tari meliputi pengungkapan dalam gerakan tari dari kebiasaan yang didapat dari 

kehidupan dilingkungannya, pengungkapan gerak tari dari tiruan gerak binatang, 

pengungkapan dari gerak tari permainan, pengungkapan gerak tari dari cerita yang 

terdapat dalam masyarakat. Bahan pelajaran dalam pembelajaran seni tari dapat 

pula diambil dari kesenian rakyat dari masing-masing daerah ataupun dari bahan 

pelajaran yang disesuaikan dengan keperluan upacara adat. Bahan ajar yang 

paling mendekati pengajaran seni tari itu sendiri yaitu beberapa sikap dan gerakan 

dasar tari. Sikap-sikap dan gerakan tari ini akan menjadi bahan penyusunan tari 

yang ingin diajarkan pada anak-anak.  

Pembelajaran seni tari dapat diungkapkan melalui gerakan-gerakan tari 

dari pekerjaan, tiruan gerak binatang, gerakan permainan, gerak tari dari cerita 

yang sudah hidup di masyarakat. Pembelajaran seni tari dapat pula mengambil 

bahan dari kesenian rakyat  yang hidup di daerahnya, misal kegiatan upacara adat. 
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Gerak dasar tari juga menjadi bahan penyusun tari yang dapat diajarkan kepada 

siswa.  

2.1.6. Perkembangan Anak Sekolah Dasar 

Anak sekolah dasar merupakan individu yang sedang berkembang. Setiap 

anak sekolah dasar sedang berada dalam perubahan, baik perubahan kemampuan 

fisik maupun mental ke arah yang lebih baik. Perkembangan itu diperoleh anak 

melalui proses mengalami dan belajar.  

Perkembangan menurut Yusuf dan Sugandhi (2014: 1), merujuk kepada 

perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik 

meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil konsepsi (pembuahan ovum 

oleh sperma), dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan 

lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik 

psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Jadi 

perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif 

individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa 

kanak-kanan, masa anak, masa remaja, sampai masa dewasa.  

Menurut Desmita (2012: 4) bahwa perkembangan tidak terbatas pada 

pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga 

terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan 

bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu 

menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. 

Seseorang dikatakan berkembangan apabila telah melalui serangkaian proses 
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perubahan yang terjadi di dalam diri individu sebagai akibat dari proses 

kematangan dan pengalaman.  

Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 13), perkembangan merupakan pola-pola 

perubahan yang terjadi sepanjang hayat, yakni dimulai dari masa konsepsi dan 

berlangsung terus sampai dengan sepanjang hidup manusia. Perkembangan terjadi 

dalam berbagai ranah, seperti biologi (perubahan jasmani), sosial (perubahan 

hubungan sosial), emosional (perubahan pengalaman dan pemahaman emosional), 

dan kognitif (perubaha proses kognitif).  

Yusuf dan Sugandhi (2014: 15) menjelaskan bahwa, tugas perkembangan 

anak usia sekolah yaitu : 

(1) Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan.  

Anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai 

keterampilan. Oleh karena itu kebutuhan untuk beraktivitas dan bermain 

sangatlah tinggi. Anak usia sekolah lebih senang bermain dan melakukan 

gerakan-gerakan fisik lainnya. Anak laki-laki menampakkan aktivitas yang 

lebih tinggi daripada anak perempuan. Namun baik anak laki-laki maupun 

anak perempuan senang bermain dalam kelompok. Mereka mampu 

melakukan permainan yang  menuntut aturan yang harus dipatuhi. Makin 

tinggi kelas anak, makin jelas ciri khas permainan mereka itu, yang pada 

periode sebelumnya belum dapat mereka lakukan. Implikasinya terhadap 

sekolah adalah, bahwa sekolah berkewajiban untuk membantu anak mencapi 

tugas perkembangan ini secara optimal. 
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(2) Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai 

makhluk biologis.  

Anak hendaknya mampu mengembangkan kebiasaan untuk hidup sehat dan 

melakukan berbagai kebiasaan untuk memelihara keselamatan, kesehatan dan 

kebersihan diri sendiri. Anak hendaknya telah tahu bahaya atau penderitaan 

yang dialaminya, apabila ia bertingkah laku yang membahayakan 

keselamatan dan kesehatan dirinya. Implikasinya terhadap sekolah adalah 

bahwa sekolah bertanggung jawab untuk melatih anak  melakukan kebiasaan 

bersih diri sendiri dan bersih lingkungan. Ini dapat dilaksanakan melalui 

kegiatan kurikulum atau kegiatan ekstra kurikulum.  

(3) Belajar bergaul dengan teman sebaya. 

Anak hendaknya telah mampu membina keakraban dengan orang lain di luar 

lingkungan keluarga. Anak mampu belajar menguasai pola pergaulan yang 

penuh kasih sayang, keramahan, dan memahami perasaan orang lain, 

khususnya teman sebaya. Demikian juga dengan sifat suka menolong, 

bertenggang rasa dan jujur perlu dipelajari anak. Sekolah bertanggung jawab 

untuk membina sifat-sifat pribadi masing-masing anak, sehingga anak 

memiliki hubungan sosial yang baik dan diterima dalam kelompok teman 

sebaya.  

(4) Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. 

Pada umur 9 dan 10 tahun anak mulai menyadari peranan sesuai dengan jenis 

kelaminnya. Anak perempuan harus menempatkan tingkah yang diharapkan 

masyarakat sebagai perempuan, demikian pula dengan laki-laki. Walaupun 
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pencapaian kemampuan berperan sebagai perempuan dan laki-laki banyak 

dipengaruhi oleh pendidikan orang tua, namun sekolah bertanggung jawab 

untuk membina anak agar dapat melaksanakan peranannya dan merasa 

bangga dengan dirinya sendiri sebagai perempuan atau laki-laki. 

(5) Belajar keterampilan dasar membaca, manulis, dan menghitung 

Karena perkembangan intelektual dan biologis sudah matang untuk 

bersekolah, maka anak telah mampu belajar di sekolah. Anak dapat membaca, 

menulis, dan berhitung, karena kemampuannya berfikir yang 

memungkinkannya mamahami konsep-konsep dan simbol-simbol. Demikian 

juga anak telah mampu menguasai otot-otot tangan dan jari-jarinya, sehingga 

terkoordinasi untuk belajar menulis. Kemampuan membaca dan menulis serta 

berhitung, akan mencapai kesempurnaan setelah anak berada pada sekolah 

dasar tahun terakhir (12-13 tahun). 

(6) Belajar mengembangkan konsep sehari-hari. 

Pada periode ini, anak hendaknya memiliki berbagai konsep yang diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Inti pada tugas-tugas perkembangan pada saat 

ini adalah mengenal konsep-konsep untuk memudahkan anak paham tentang 

pekerjaan sehari-hari, kemasyarakatan, kewarganegaraan dan masalah-

masalah yang menyangkut masalah sosial. Pada waktu anak masuk sekolah, 

anak telah mengenal berbagai konsep sederhana, seperti konsep warna 

(merah, putih, hijau, biru), konsep jumlah, konsep perbandingan (lebih 

banyak, lebih tinggi, lebih bagus) dan sebagainya. Tugas sekolah adalah 

mengajarkan konsep-konsep itu, karena ini sangat penting untuk menghadapi 
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kehidupan sehari-hari. Dengan banyaknya konsep-konsep yang dimiliki anak, 

akan memudahkan anak untuk berfikir, karena konsep-konsep merupaka alat 

berfikir.  

(7) Mengembangkan kata hati 

Pada periode sekolah dasar anak hendaknya dapat mengontrol tingkah laku 

sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku. Kecintaan terhadap nilai dan 

moral hendaknya dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Pengembangan kata 

hati merupakan hal yang pokok, dalam membina tingkah laku moral. Kata 

hati dimaksudkan sebagai seperangkat moral yang telah menjadi milik 

pribadi, dan mewarnai seluruh sikap dan tingkah laku anak. 

(8) Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi (bersifat mandiri). 

Pada hakekatnya pengembangan sikap sosial merupakan dasar bagi 

kehidupan masyarakat demokrasi pancasila. Anak mampu belajar untuk 

menyadari keanggotaannya sebagai masyarakat sekolah. Anak harus belajar 

untuk mematuhi aturan-aturan sekolah dan mampu menyeimbangkan antara 

keiginan untuk melakukan kebebasan dengan kepatuhan terhadap kekuasaan 

orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya.  

(9) Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial.   

Anak belajar melepaskan diri dari keteragantungan dari orang tua melalui 

sokongan kelompok. Untuk dapat berhasil mandiri dalam kelompok, maka 

orientasi untuk mengidentifikasi kepada orang tua harus dikurangi anak. 

Anak hendaknya dapat memiliki pendapat sendiri untuk menjadi apa ia kelak 

yang menarik hatinya, seperti menjadi pilot, guru, dokter, dan lain-lain.   
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Apabila anak mampu melaksanakan tugas dengan berhasil, maka akan 

menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas-tugas berikutnya.  

Beberapa tugas perkembangan yang dilakukan oleh individu muncul 

sebagai akibat dari kematangan fisik, misalnya berjalan, melompat, lari, dan 

sebagian lain berkembang dari adanya tekanan-tekanan dari budaya dan 

masyarakat.  Tugas perkembangan dapat dijadikan sebagai gambaran dari 

perwujudan kematangan biologis dan psikologis individu. Mempelajari 

perkembangan siswa, merupakan upaya yang sangat strategis bagi guru 

karena dengan mempelajari perkembangan siswa, guru akan memperoleh 

pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan siswa, yang berguna 

bagi upaya mendidik, membimbing, atau memfasilitasi siswa dalam 

mengembangkan potensi dirinya secara optimal. 

2.1.7. Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

Suatu hal yang juga tidak boleh dilupakan oleh guru atau pendidik di 

sekolah dasar ini adalah guru hendaknya memahami karakteristik siswa yang akan 

diajarnya. Karakteristik anak Sekolah Dasar menurut Sumantri (2015: 155-156) 

antara lain : 

(1) Senang bermain 

Karakteristik ini menuntun guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan 

yang memuat permainan lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru SD 

seyogyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya 

unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model 
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pembelajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pembelajaran 

hendaknya diselang-seling antara mata pelajaran serius seperti IPA, 

Matematika, dengan pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti 

Pendidikan Jasmani, atau Seni Budaya dan Keterampilan dan dapat dilakukan 

secara terpadu. 

(2) Senang bergerak  

Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk 

dengan  paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya 

merancang  model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau 

bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama 

dirasakan sebagai siksaan bagi anak. 

(3) Anak senang bekerja dalam kelompok. 

Anak usia SD dalam  pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka belajar 

aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti: belajar, memenuhi 

aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada 

diterimanya dilingkungan, belajar meneria tanggung jawab, belajar bersaing 

dengan orang lain secara sehat (sportif). Karakteristik ini membawa implikasi 

bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak 

untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk 

membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari 

atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok. 

(4) Senang merasakan atau melakukan dan memperagakan sesuatu secara 

langsung. 
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Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memaasuki tahap 

operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar 

menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar 

pengalaman ini, siswa membentuk kosep-konsep tentang angka, ruang, 

waktu, fungi-fungsi badan, peran jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi 

anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika 

anak melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang 

dewasa.   

Susanto (2013: 78-79), menjelaskan anak usia SD berada pada tahapan 

operasional konkret (usia 7-11 tahun). Dimana usia ini anak mulai menunjukkan 

perilaku belajar yang berkembang ditandai dengan ciri sebagai berikut: 

(1) Anak mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi 

ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur secara serentak. 

(2) Anak mulai berpikir secara operasional, yakni anak mampu memahami 

aspek-aspek kumulatif materi, seperti: volume, jumlah, berat, luas, panjang, 

dan pendek. Anak juga mampu memahami tentang peristiwa-peristiwa yang 

konkret. 

(3) Anak dapat menggunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasi 

benda-benda yang bervariasi beserta tingkatannya. 

(4) Anak mampu membentuk dan menggunakan keterhubungan aturan-aturan, 

prinsip ilmiah sederhana, dan menggunakan hubungan sebab akibat. 

(5) Anak mampu memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, pendek, 

lebar, luas, sempit, ringan, dan berat. 
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Karakteristik siswa sekolah dasar dapat dilihat melalui perkembangan 

kognitif siswa. Tahap perkembangan kognitif siswa berbeda-beda sesuai dengan 

usia anak sekolah dasar yaitu usia 7-12 tahun. Menurut tahap perkembangan 

kognitif Piaget, Usia 7-12 tahun memasuki tahap operasional formal. Menurut 

Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2012: 35) anak sudah mampu berfikir abstrak, 

idealis, dan logis. Pemikiran operasional formal tampak lebih  jelas dalam 

pemecahan problem verbal, seperti anak dapat memecahkan problem walau 

disajikan secara verbal.  

Siswa sekolah dasar mempunyai karakteristik diantaranya senang bermain, 

senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, senang merasakan atau 

melakukan dan memperagakan sesuatu secara langsung. Siswa sekolah dasar 

sudah mampu berfikir abstrak, idealis dan logis. Karakteristik anak sekolah dasar 

perlu diketahui oleh guru, agar lebih mengetahui keadaan siswa. Setelah 

mengetahui karakteristik anak sekolah dasar, maka guru dapat mengemas rencana 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. 

2.1.8. Karakteristik Tari Anak Sekolah Dasar 

Karakteristik tari anak sekolah dasar merupakan ciri-ciri khusus tari untuk 

anak sekolah dasar sesuai dengan kemampuan dasar dan kebutuhan anak usia 

sekolah dasar dari sisi intelektual, emosional, sosial, fisikal, perseptual, estetik 

dan kreatif. Pengetahuan tentang karakteristik tari anak sekolah dasar diperlukan 

guru, karena dengan memahami karakteristik tari, guru dapat memberikan tugas 

sesuai karakteristik tari anak sekolah dasar.  
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Menurut Purwatiningsih dan Harini (2002: 77) karakteristik tari anak 

umumnya dapat kita bedakan menjadi dua yaitu : 

2.1.8.1. Karakteristik Tari Anak Kelas Rendah 

Untuk dapat memberi tari yang sesuai dengan karakteristik anak kelas rendah, 

ada beberapa butir yang harus di ketahui oleh calon guru SD antara lain : 

(1) Tema 

Pada umumnya anak-anak SD kelas rendah selalu menyenangi apa yang 

pernah dilihatnya. Dari apa yang pernah dilihatnya secara tidak disadari atau 

tidak dengan spontan menirukan gerak sesuai dengan apa uang pernah 

dilihatnya. Dari apa yang pernah dilihat dan diamati, dapat dijadikan suatu 

tema. Pada umumnya tema-tema yang disenangi oleh anak-anak kelas rendah 

antara lain tingkah laku binatang seperti  kucing, anjing, burung dan lain-lain, 

serta tingkah laku manusia seperti: ayah, ibu, doker, insinyur, dan lain-lain.  

(2) Bentuk gerak 

Bentuk gerak yang sesuai dengan karakteristik tari anak kelas rendah, pada 

umumnya gerak-gerak yang dilakukan tidaklah sulit dan sederhana sekali. 

Karena pada dasarnya imajinasi anak kelas rendah, tinggi dan mempunyai 

daya kreativitas yang tinggi pula. Bentuk gerak yang dilakukan biasanya 

bentuk gerak-gerak yang lincah, cepat, dan seakan menggambarkan 

kegembiraannya misalnya bentuk gerak jalan di tempat dengan tepuk tangan 

dan bentuk menirukan binatang seperti kucing, anjing dan lai-lain. Bentuk 

gerak yang ditirukan oleh anak kelas rendah, jika disusun terbentuklah suatu 

tata susunan tari sesuai dengan karakteristiknya.   
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(3) Bentuk iringan 

Anak kelas rendah biasanya menyenangi musik iringan yang menggambarkan 

kesenangan atau kegembiraan. Terutama lagu-lagu anak yang mudah diingat 

misalnya lagu kelinciku, kebunku, kupuku, dan lain-lain. 

(4) Jenis tari 

Jika susunan-susunan gerak yang dibuatnya tari sudah menjadi satu kesatuan 

tari anak, maka terbentuklah menjadi satu bentuk tari. Jenis tari pada anak 

kelas rendah paling tidak memiliki kegembiraan atau kesenangan, geraknya 

lincah dan sederhana, iringannya pun mudah dipahami.  Misalkan : tari 

gembira, tari kupu-kupu, tari kelinci, dan lain lain.  

2.1.8.2. Karakteristik Tari Anak Kelas Tinggi 

Anak SD kelas tinggi pada umumnya sedikit banyak sudah memiliki sifat 

kemandirian dan rasa tanggung jawab. Meskipun prosentasinya sangat kecil, pada 

dasarnya memiliki perasaan lebih peka dan daya pemikirannya lebih kritis. 

Sehingga karakteristik tari anak kelas tinggi sedikit berbeda dengan karakteristik 

kelas rendah. 

Untuk dapat mengajarkan tari pada anak kelas tinggi dengan memperhatikan 

karakteristiknya, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seorang calon guru 

SD, antara lain: 

(1) Tema 

Pada umumnya anak kelas tinggi mulai memperhatikan hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sosial atau cerita tentang lingkungan sosial. 

Hal seperti itulah yang dapat dijadikan sebagai tema, misalkan : menengok 
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teman sakit, suka menolong orang lain, mau memperhatikan di lingkungan 

keluarganya dan lain lain. 

(2) Bentuk gerak 

Anak SD kelas tinggi sudah memiliki keberanian dan kemampuan 

mengekspresikam kegiatan-kegiatan yang telah dilakukannya menjadi 

bentuk-bentuk gerak tari. Dalam hal ini anak sudah memiliki keterampilan 

melakukan gerak yang cukup tinggi kualitasnya, misalkan: gerak 

mengekspresikan orang marah, gerak mengekspresikan orang sedih, gerak 

menirukan tingah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan gerak lain-

lain uang diambil dari alam sekitarnya 

(3) Bentuk iringan 

Berbincang tentang bentuk iringan pada kelas tinggi, paling tidak anak sudah 

mempunyai kepekaan irama pada musik pengiringnya. Mereka dapat 

mengekspresikan gerak tariannya sesuai dengan suasana garapan atau 

temanya. Misalkan: iringan pada suasana sedih, marah, gembira, sakit, 

menangis, dan lain-lain  

(4) Jenis tari 

Jenis tari pada anak kelas tinggi yaitu: (1)  Jenis tari yang menggambarkan 

kepahlawanan misalnya tari satria, eka prawira, wira pertiwi, dan lain-lain; 

(2) Jenis tari yang menggambarkan kehidupan sosial misalnya tari tani, tari 

perang, dan lain-lain. 

Menurut Sekarningsih dan Rohayani (2006:95) tari yang sesuai dengan 

kemampuan dasar dan kebutuhan anak SD (6-14 tahun) dari sisi intelektual, 
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emosional, sosial, perseptual, fisikal, estetika, dan kreatif, kiranya dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

(1) Tari bertema 

Pembelajaran tari di sekolah kiranya akan lebih cocok jika menyampaikan 

atau mengungkapkan sebuah tema yang jelas dan dapat diketahui tujuannya 

oleh para siswa. Pertimbangan akan aspek tari bertema agar para siswa dapat 

berekspresi sesuai tuntutan tema tarian yang dipelajarinya. Dengan demikian, 

diharapkan kepekaan rasa, kematangan sikap dan perilaku, mengambil 

keputusan, serta aspek-aspek lainnya dapat terasah dan termotivasi untuk 

dapat diungkapkan melalui pembelajaran tari.  

(2) Gerak tari tiruan (imitatif) 

Proses kegiatan praktik tari dalam gerak bersifat tiruan (imitatif), merupakan 

salah satu langkah untuk para siswa dapat berekspresi secara individual 

sebebas mungkin sesuai interpretasi terhadap objek yang ditirukannya. 

Tujuannya tiada lain memberi kesempatan untuk menampilkan situasi 

kehidupan nyata berdasarkan kemampuannya dalam  memahami dan 

menanggapi hal-hal yang dilihat, didengar, dan dirasakannya, memberi 

kesempatan untuk bereksplorasi hal-hal yang dikenalnya tentang lingkungan 

sekitar dan tentang mereka sendiri.  

(3) Diiringi musik 

Unsur musik menjadi bagian terpenting dalam sebuah karya seni tari, bisa 

berfungsi beraneka ragam, diantaranya musik berfungsi sebagai pengiring 

tarian, ilustrasi untuk tarian, pembawa suasana, dan sebagainya.  
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(4) Gerak tari lebih variatif 

Tari untuk anak SD lebih baik dapat menghasilkan gerak-gerak yang variatif 

dengan kombinasi beraneka ragam. Kombinasi jenis gerak yang bersemangat 

dapat diselingi dengan gerak yang tidak membutuhkan tenaga banyak. Tujuan 

dari gerak yang variatif ini dapat memberi kesempatan kepada anak untuk 

memperlihatkan otot pada seluruh tubuhnya dengan kemampuan 

mengapliaksikan gerak dari berbagai kemungkinan serta kebutuhannya 

 

(5) Masalah waktu menari 

Kecenderungan anak SD tentang lamanya waktu, baik ketika proses latihan 

maupun kebutuhan waktu disaat peserta didik tidak memakan waktu atau 

menggunakan waktu yang terlalu lama. Artinya durasi waktu sebuah tarian 

jangan terlalu lama sehingga menimbulkan kebosanan dan kelelahan bagi 

para siswa terutama kelas 1,2, dan 3. Rentang waktu yang digunakan kira-kira 

cukup antara 5-10 menit. 

(6) Pola lantai sederhana 

Pengaturan pola lantai dalam proses belajar tari diupayakan sederhana agar 

para siswa tidak dibuat rumit. Tujuannya memberi kesempatan dalam 

kegiatan yang kompleks, yakni bergerak sambil melakukan perubahan posisi 

tempat menari dan melakukan perubahan arah. Oleh sebab itu, pertimbangkan 

tingkatan kelas anak, sebab kemanapun anak untuk berkonsentrasi menghafal 

urutan gerak sekaligus menghafal ututan pola lantai sangat beraneka ragam. 

(7) Bentuk tari 
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Dalam pembelajaran tari, upayakan tari bersifat kelompok, sehingga para 

siswa diberi kesempatan untuk  mengembangkan kebutuhan sosialnya. 

Dengan menari berkelompok, anak mendapatkan berbagai hal positif dalam 

berhubungan dengan orang lain, memperhatikan dan peka terhadap orang lain 

(toleran), dan saling berbagai kesempatan dalam kegiatan.  

Pembelajaran tari disesuaikan dengan karaktristik tari anak menurut 

tingkat kelas rendah dan kelas tinggi, agar proses pembelajaran dapat berjalan 

lancar. Apabila disesuaikan dengan tingkatan kelas, maka siswa dapat begerak 

dinamis dan aktif secara fisik. Siswa mampu menarikan tarian dengan gerakan 

sederhana dan dinamis. Secara singkat karakteristik tari anak sekolah dasar dapat 

dikatakan sederhana, gerakannya bermakna dan bertema di mana tiap gerakan 

mengandung arti atau tema tertentu. Siswa juga sudah mampu menirukan gerak 

keseharian orang disekitarnya, juga dapat menirukan gerak binatang melalui 

pengamatannya.   

2.1.9. Kemampuan Gerak Anak 

Pada umumnya anak dapat melakukan berbagai macam gerak. Menurut 

Sunaryo dalam Purwatiningsih dan Harini (2002: 69-70) anak dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan bergerak sebagai berikut:  

(1) Menirukan. Apabila ditunjukkan kepada anak didik suatu action yang dapat 

diamati (obervable), maka ia akan mulai membuat tiruan terhadap action itu 

sampai pada tingka otot-ototnya dan dituntun oleh dorongan kata hari untuk 

menirukannya.  



44 

 
 

 
 

(2) Manipulasi. Pada tingkat ini anak didik dapat menampilkan suatu action 

seperti diajarkan dan juga tidak hanya pada seperti yang diamati. Dia mulai 

dapat membedakan antara satu set action dengan yang lain, menjadi mampu 

memilih action yang diperlukan dan mulai memiliki keterampilan dalam 

manipulasi implementasi.  

(3) Kesaksamaan (precision). Ini meliputi kemampua anak didik pada 

penampilan yang telah sampai pada tingkat perbaikan yang lebih tinggi dan  

memproduksi suatu kegiatan tertentu.  

(4) Artikulasi (articulation). Yang utama di sini anak didik telah dapat 

mengoordinasikan serentetan action dengan  menetapkan urutan/sikuen tepat 

di antara action yang berbeda-beda. 

(5) Naturalisasi. Tingkat terakhir dari kemampuan psikomotorik adalah apabila 

anak telah dapat melakukan secara alami satu action atau sejumlah action 

yang urut. Keterampilan penampilan ini telah sampai pada kemampuan yang 

paling tinggi dan action tersebut ditampilkan dengan pengeluaran energi yang 

minimum.  

Menurut Purwatiningsih dan Harini (2002: 70), dalam perkembangan 

siswa SD pada kelas rendah  umumnya dapat melakukan kegiatan-kegiatan 

bergerak sebagai berikut: 

(1) Menirukan. Anak-anak Sekolah Dasar  pada tingkat rendah, dalam bermain 

senang menirukan sesuatu yang dilihatnya. Gerak-gerak apa yang dilihat baik 

di TV maupun gerak-gerak yang secara langsung dilakukan oleh orang lain, 

teman atau binatang.   
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(2) Manipulasi. Dalam hal ini anak-anak kelas rendah secara spontan 

menampilkan gerak-gerak dari objek anak menampilkan gerak yang 

disukainya  

Sedangkan siswa kelas tinggi dapat melakukan kegiatan-kegiatan gerak 

menurut Purwatiningsih dan Harini (2002: 70) sebagai berikut: 

 

(1) Kesaksamaan (Precision) 

Di sini anak memiliki kemampuan dalam menampilkan suatu kegiatan yang 

lebih tinggi. Jadi mempunyai kemampuan mengekspresikan dari kegiatan 

yang dilakukannya.  

(2) Artikulasi (Articulation) 

Pada tahap ini anak sudah dapat menyusun atau menata susunan gerak dan 

objek yang diminatinya. Paling tidak anak mempunyai keberanian untuk 

mengoordinasi gerak-gerak yang sudah dibuatnya sendiri.  

(3) Naturalisasi 

Di sini anak mempunyai kemampuan psikologis motorik yang lebih tinggi, 

dan dapat melakukan keterampilan gerak secara urut dan tersusun dengan 

baik. Dengan kata lain pada tahap ini anak sudah memiliki keterampilan 

melakukan gerak yang cukup tinggi.  

Kemampuan gerak siswa meliputi kegiatan menirukan, manipulasi, 

kesaksamaan, artikulasi, dan naturalisasi. Setiap kegiatan mempunyai peran 

masing-masing dalam proses yang dilakukan oleh siswa. Secara singkat, 

kemampuan gerak siswa dikatakan bersifat sederhana dan belum terlalu rumit. 
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Kemampuan gerak disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, agar siswa 

dapat menampilkan gerakan tari secara optimal. Penyesuaian gerak yang 

dilakukan bertujuan agar siswa tidak mengalami kesulitan ketika mempraktekkan 

gerak tari.  

2.1.10. Kemampuan Motorik 

Kemampuan motorik merupakan suatu proses gabungan dari stimulus dan 

respon. Kemampuan motorik dapat digambarkan sebagai kemampuan seseorang 

dalam melakukan aktivitas. Aktivitas tersebut dapat membantu berkembangnya 

pertumbuhan anak. Menurut Sujiono (2009: 1.3), motorik adalah semua gerakan 

yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan 

motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan 

pengendalian gerak tubuh. 

Menurut Rahayubi (2014: 222) aktivitas motorik merupakan pengendalian 

gerak tubuh melalui aktivitas yang terkoordinir antara susunan saraf, otak, otot, 

dan urat saraf tulang belakang (spinal cord). Berdasarkan jenisnya, aktivitas 

motorik bisa dibedakan menjadi dua yaitu, aktivitas motorik kasar (gross motor 

activity) dan aktivitas motorik halus (fine motor activity).  

Aktivitas motorik kasar adalah keterampilan gerak atau gerakan tubuh 

yang memakai otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Keterampilan 

motorik kasar meliputi pola lokomotor (gerakan yang menyebabkan perpindahan 

tempat) seperti berjalan, berlari, menendang, naik turun tangga, melompat, 

meloncat, dan sebagainya 
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Kemudian aktivitas motorik halus didefinisikan sebagai keterampilan yang 

memerlukan kemampuan untuk mengoordinasikan atau mengatur otot-otot 

kecil/halus. Misalnya, berkaitan dengan gerakan mata dan tangan yang efisien, 

tepat, dan adaptif. Menurut Sujiono (2009: 1.14) gerakan motorik halus 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil 

yang tidak terlalu membutuhkan tenaga, namun gerakan ini mebutuhkan 

koordinasi mata dan tangan yang cermat. Perkembangan kontrol motorik halus 

atau keterampilan koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang penting 

dalam perkembangan motorik. 

Aktivitas motorik anak dapat dikembangkan di sekolah melalui 

pembelajaran motorik. Menurut Sujiono (2009: 1.12), dalam mengembangkan 

kemampuan motoriknya, siswa juga mengembangkan kemampuan mengamati, 

mengingat hasil pengamatannya dan  pengalamannya. Menurut Decaprio (2013: 

15) pembelajaran motorik diartikan sebagai proses belajar keahlian gerakan dan 

penghalusan kemampuan motorik, secara variabel yang mendukung atau 

megahambat kemahiran maupun keahlian motorik. Aspek pembelajaran motorik 

dalam pendidikan merupakan aspek yang berhubungan dengan tindakan atau 

perilaku yang ditampilkan oleh para siswa setelah menerima materi tertentu dari 

guru. Artinya mereka bertindak atau berperilaku berdasarkan pengetahuan dan 

perasaan mereka.  

Pembelajaran motorik di sekolah tidak dapat terlepas dari unsur-unsur 

pokok. Adapun unsur-unsur pokok dalam pembelajaran motorik menurut 

Decaprio (2013: 42-52) adalah: 
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(1) Kekuatan 

Kekuatan termasuk unsur dan prasyarat penting dalam pembelajaran motorik 

di sekolah karena pembelajaran motorik berhubungan erat dengan kerja otot. 

Otot yang begerak mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Apapun 

bentuk gerakan yang muncul, pada saat yang sama, muncul pula kekuatan 

otot, meskipun gerakan yang dilakukan sangat sederhana, misalnya 

mengangkat dagu, menari, senam pagi, menarik, mendorong serta 

mengangkat berbagai peralatan. 

(2) Kecepatan 

Pembelajaran motorik akan berhasil akan bergantung pada kecepatan, 

walaupun tidak semua kegiatan membutuhkan unsur kecepatan. Yang harus 

diperhatikan bahwa kecepatan yang terdapat dalam pembelajaran motorik 

bukan hanya kecepatan kaki dalam berlari, melainkan kecepatan yang 

berhubungan dengan bagian badan, bahkan mungkin bervariasi dari satu 

bagian ke bagian lainnya. 

(3) Power 

Power merupakan komponen dasar dalam pembelajaran motorik (gerak). 

Power adalah kapasitas para siswa untuk mengoordinasikan otot secara 

maksimum. Ketika para siswa melakukan sebuah gerakan motorik, khususnya 

yang berkaitan dengan  pelajaran sekolah, saat itu power menjadi prinsip 

mekanik yang berkaitan dengan dorongan badan atau bagian dengan kekuatan 

penuh. 

(4) Ketahanan 
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Dalam pembelajaran motorik di sekolah, ketahanan adalah hasil dari 

kapasitas psikologis para siswa untuk menopang gerakan atas dalam suatu 

periode. Ketahanan ditandai dengan kemampuan meneruskan gerakan ulang 

secara benar, yang lebih menitikberatkan pada kecepatan maksimum dalam 

periode yang pendek. 

(5) Kelincahan 

Keberhasilan seorang siswa dalam menjalankan pembelajaran motorik juga 

bergantung pada unsur kelincahan. Kelincahan dalam pembelajaran motorik 

dinyatakan oleh kemampuan badan mengubah arah secara cepat dan tepat. 

Kelincahan juga dapat menjadi standar ukuran kualitas tes kemampuan para 

siswa dalam bergerak cepat dari satu posisi ke posisi yang lain atau dari satu 

gerakan ke gerakan yang lain.  

(6) Keseimbangan 

Keseimbangan adalah aspek dari merespon gerak yang efisien dan faktor 

gerak dasar. Ini merupakan kemampuan para siswa untuk menjaga atau 

memelihara sistem otot syaraf dalam kondisi diam untuk merespon yang 

efisien demi mengendalikan tubuh saat bergerak secara efisien. 

(7) Fleksibilitas 

Unsur ini menjadi salah satu faktor dasar kecakapan perubahan gerak dalam 

pembelajaran motorik. Unsur fleksibilitas sangat penting dalam pembelajaran 

motorik. Pasalnya, unsur fleksibilitas merupakan faktor kemampuan gerak 

badan yang dilakukan oleh sesorang. 
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(8) Koordinasi 

Koordinasi merupakan faktor penting yang juga menentukan suatu 

pembelajaran motorik (gerak para siswa). Pasalnya, koordinasi ialah faktor 

lain yan gmenjadi dasar pelaksanaan, khususnya gerakan yang lebih 

kompleks. 

Berdasarkan penjelasan mengenai unsur-unsur pokok pembelajaran 

motorik tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semua siswa tidak harus dapat 

mengembangkan unsur-unsur pokok itu secara keseluruhan. Setiap siswa tentu 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mendapatkan 

komponen-komponen kemampuan motorik. Bagaimanapun juga, faktor yang 

berasal dari dalam dan luar diri para siswa selalu mempunyai pengaruh bagi 

mereka. Selain itu, jenis kelamin turut menentukan hal tersebut (Decaprio, 2013: 

52) 

Menurut Sujiono (2009: 1.15), perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh 

terhadap perkembangan motorik siswa. Siswa perempuan lebih sering melatih 

keterampilan yang membutuhkan keseimbangan tubuh, sedangkan anak laki-laki 

lebih senang melatih keterampilan yang mementingkan kecepatan dan kekuatan. 

Siswa laki-laki juga lebih senang berpartisipasi pada kegiatan yang melatih 

keterampilan motorik kasar, sedangkan siswa perempuan lebih suka pada 

keterampilan motorik halus. 

Menurut Yusuf dan Sugandhi (2014: 59) fase atau usia sekolah dasar (7-12 

tahun) ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, 
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usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan 

degan motorik baik halus maupun kasar.  

Unsur-unsur pokok dalam pembelajaran motorik apabila diasah dan dilatih 

secara terus-menerus maka akan melatih kemampuan motorik. Unsur motorik atau 

pembelajaran motorik sebagai bagian dari proses pendidikan mempunyai peran 

yang signifikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemampuan dan keterampilan 

motorik merupakan sisi penting kehidupan karena dari sinilah manusia bisa 

mengekspresikan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, kelebihan dan 

telentanya.  

2.1.11. Kemampuan Motorik dalam Seni Tari 

Pembelajaran tari mempunya fungsi yang bersifat edukatif. Seni tari 

sebagai sarana pendidikan adalah konsep pendidikan yang paling sesuai bagi 

siswa sekolah dasar karena tari berfungsi untuk mengembangkan mental, fisik dan 

perasaan estetik.  

Menurut Purwatiningsih dan Harini (2002: 10) tari dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Jenis pengalaman seni untuk 

meningkatkan pertumbuhan fisik ditunjukkan dengan perkembangan motorik anak 

dalam gerak-gerak bebas dalam menari. Kegaiatan semacam ini memberikan 

kesempatan fisik untuk tumbuh sempurna dan secara langsung mental juga 

berkembang. Karena kegiatan-kegiatan dalam melakukan gerak-gerak tari juga 

melibatkan kesadaran estetik, maka pertumbuhan estetik juga mendapat 

kesempatan untuk tumbuh. Misalnya gerak-gerak yang dilakukan setelah anak-

anak SD kelas rendah melihat gerak-gerak binatang, contohnya kupu. Anak akan 
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mencoba menirukan gerak sayap kupu yang sedang bergerak terbang dengan cara 

sendiri. Ada yang dengan tangan terlentang digerakkan naik turun, ada  yang 

ditekuk dan kemudian digerakkan naik turun. Berlangsungnya kegiatan ini telah 

melibatkan proses mental yaitu visualisasi hasil pengamatan yang sekaligus 

menjadi pengalaman yang bersifat estetik.  

Pertumbuhan fisik anak dalam pengalaman seni ditunjukannya dengan 

perkembangan motoriknya melalui gerak bebas dalam menari. Kegiatan semacam 

ini memberikan kesempatan fisik untuk tumbuh sempurna dan secara langsung 

mental juga berkembang. Karena kegiatan-kegiatan dalam melakukan gerak-gerak 

tari juga melibatkan kesadaran estetik, maka pertumbuhan estetik juga mendapat 

kesempatan untuk tumbuh (Sekarningsih dan Rohayani 2006: 38). 

Pembelajaran seni tari menuntut siswa mengasah kemampuan motoriknya 

agar terampil dan kreatif, terdapat alat-alat dalam penyelenggaraan pembelajaran 

seni tari. Adapun alat-alat dalam pengajaran seni tari menurut Sekarningsih, 

Rohayani dan Supriatna (2006: 70), meliputi alat-alat yang langsung membuat 

gerakan atau alat-alat yang memancing gerakan yang kita maksudkan, misalnya 

sapu tangan. Latihan sapu tangan dapat dipergunakan untuk memancing gerakan 

ukel dengan menyuruh anak-anak melambai-lambaikan sapu tangan tersebut. 

Demikian pula jika kita pergunakan alat-alat lain untuk memancing gerakan lain 

misalnya tongkat, batu, lingkaran bambu atau rotan dsb.  

Studi yang terikat dengan pembelajaran gerak atau motor control lazimnya 

melibatkan sistem saraf, fisik, dan aspek tingkah laku tentang pergerakan 

manusia, misalnya para penari yang memperagakan keterampilan motoriknya 
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dengan gerakan-gerakan yang indah, gemulai, dan eksotis (Rahayubi, 2014: 211-

222). Kegiatan menari melibatkan kemampuan sistem syaraf manusia ketika 

bergerak mempraktekan suatu tarian. Gerakan ketika menari akan membantu 

pertumbuhan fisik karena tubuh dituntut untuk melakukan pergerakan yang akan 

mengasah kemampuan motorik. 

Pembelajaran motorik dapat dipahami dan diimplementasikan sebagai 

bagian integral dari pengembangan kompetensi profesional guru. Memasukan 

teori belajar gerak sebagai mata pelajaran seni tari yang sifatnya dominan dalam 

keterampilan gerak, merupakan suatu tindakan yang tepat karena mata pelajaran 

tari berhadapan langsung dengan dunia aktivitas gerak manusia.  

Berdasarkan uraian tentang kemampuann motorik dalam seni tari, maka 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik siswa dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran seni tari. Menari akan melatih siswa dalam hal kemampuan gerak. 

Gerak yang dihasilkan dalam menari akan membantu siswa dalam pertumbuhan 

dan perkembangan motorik, sehingga siswa dapat memaksimalkan segenap bakat, 

potensi dan talenta yang terdapat di dalam diri siswa.  

2.2 Kajian Empiris  

Beberapa hasil penelitian yang mendukung dalam penelitian ini 

diantaranya penelitian Sutomo Dzattulloh (2014), mahasiswa Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan judul “Perbedaan Kemampuan Motorik Kasar Siswa dan 

Siswi Kelas V SD Negeri Tlogoadi DesaTlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten 

Sleman”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang 
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signifikan pada kemampuan  motorik kasar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Tlogoadi dengan kemampuan motorik kasar siswi kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Tlogoadi. Hal ini ditunjukkan pada nilai rata-rata kemampuan motorik kasar siswa 

kelas V di SD Negeri Tlogoadi sebesar 51,42 lebih besar dibandingkan nilai rata-

rata kemampuan motorik kasar siswi kelas V di Sekolah Dasar Negeri Tlogoadi 

sebesar 46,28. 

Hasil penelitian Meningkatkan Motorik Kasar Melalui Teknik Gerak Tari 

Imitatif oleh Neng Dina Yuliana (2014), mahasiswa Universitas Pendidikan 

Indonesia, menunjukkan bahwa kegiatan menari dapat meningkatkan motorik 

kasar pada anak. Adapun kegiatan menari melalui tari imitatif yang dapat 

meningkatkan motorik kasar diantaranya: menirukan gerakan tubuh secara 

terkoordinasi untuk melatih kelentukan, keseimbangan dan kelincahan, dan 

melakukan koordinasi gerakan kaki-tangan-kapala dalam menirukan tarian atau 

senam.  

Penelitian Hartini (2012) dosen IKIP PGRI Madiun dengan judul 

Meningkatkan Daya Motorik Anak Melalui Seni Tari dan Musik menjelaskan 

bahwa tari dan musik dapat menstimulus beberapa kecerdasan, diantaranya 

kecerdasan menggunakan anggota gerak tubuh dengan properti yang digunakan, 

kecerdasan musikal, kecerdasan bahasa, kecerdasan untuk mengungkapkan isi 

perasaan jiwa dan pikirannya, kecerdasan natural yang terstimulasi melalui tema 

binatang, kecerdasan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain, kecerdasan 
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mengenal ruang dan tempat. Dengan demikian seni tari dan musik sangatlah 

berperan bagi perkembangan motorik. 

Indrawati (2012), mahasiswa Universitas Negeri Padang meneliti 

Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar Anak Melalui Tari Kreasi di Taman 

kanak-Kanak Melati Kabupaten Solok Selatan. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa pelaksanaan kegiatan tari kreasi dapat meningkatkan kemampuan motorik 

kasar anak terhadap kemampuan anak untuk mengolah dan mengontrol koordinasi 

keseimbangan gerak tubuh, mengenalkan dan melatih gerak dasar serta 

meningkatkan keterampilan tubuh sehat sehingga dapat menunjang kemampuan 

jasmani yang sehat, kuat dan terampil.  

Alfi Manzilatul Rohmah (2013) Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, 

melakukan penelitian dengan judul Peran Kegiatan Tari untuk Mengembangkan 

Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok B di TK Muslimat Maaratul Ulum II 

Pacitan Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan motorik kasar anak 

dapat dikembangkan melalui faktor lingkungan, adapun jenis-jenis tari juga dapat 

berpengaruh pada kemampuan motorik kasarnya dengan jenis tari jaranan, dan tari 

boneka india. Kegiatan tari lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal 

bagi anak, untuk melaksanakan kegiatan tari memerlukan persiapan yang cukup 

matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih gerak yang benar-

benar bisa diterapkan dalam proses pengembangan motorik kasar anak sehingga 

diperoleh hasil yang optimal. 
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Penelitian Sowmya Kshtriya dan Rebecca Barnstaple yang berjudul Dance 

and Aging: A Critical Review of Findings di Amerika (2014) menghasilkan 

Post-dance intervention findings showed significant improvements 

in several aspects of brain function involving cognition and 

sensorimotor performance; however, only a few studies were 

found which related the significance of dance interventions to its 

potential affect on various neurobiological factors. There is a need 

for future research investigating the direct effects of dance 

interventions on neurobiological changes in the elderly which this 

review begins to address. 

 

Penulis menemukan bahwa seletah menari menunjukkan perbaikan yang 

signifikan dalam beberapa aspek dari fungsi otak yang melibatkan kognisi dan 

kinerja sensorimotor. Menari berpotensi mempengaruhi faktor-faktor yang efek 

langsungnya adalah terjadinya perubahan neurobiologis.  

Liora Bresler dalam Internasional Education Studies (2014) melakukan 

penelitian dengan judul Dancing the Curriculum: Exploring the Body and 

Movement in Emementary School  

Such instrumental choreography is in marked contrast to the role 

of the body in the art worlds of dance and drama. There, the body 

is cultivated towards highly sophisticated movement for expressive 

purposes. The dialectic between these contrasting sets of 

expectations for the body and movement shapes the school 

discipline of dance.  

 

Penulis menekankan bahwa dengan koreografi tertentu, siswa akan 

melakukan suatu gerakan. Gerakan yang dihasilkan berupa gerakan koreografi 

yang memiliki peran untuk tubuh dalam dunia seni tari dan drama.  

Hasil Penelitian Peran Pembelajaran Tari melalui Rangsang Auditif dalam 

Mengembangkan Keterampilan Fisik Motorik Kasar Anak Kelompok A di TK 
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Laboratorium PG-Paud FIP Unesa Surabaya oleh Ainur Rohmatul Hafida (2013) 

menjelaskan bahwa seni tari perlu diberikan kepada anak sejak dini,karena dengan  

kegiatan menari banyak memberikan manfaat, salah satunya melatih motorik dan 

bakar serta anak merasa gembira. Selain itu, keterampilan motorik anak dapat 

berkembang dengan baik melalui ekspresi gerakan kepala, tangan, kaki sesuai 

irama yang di dengar. Untuk hasil yang maksimal, pembelajaran tari 

membutuhkan persiapan yang cukup matang. Guru harus mampu menentukan 

atau memilih gerak yang bisa diterapkan dalam proses pengembangan fisik 

motorik anak sehingga diperoleh hasil yang diinginkan. 

Ridha Rinanda Cahyaniqu Putri (2015) mahasiswa Universitas Pontianak, 

melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Kemampuan Motorik Melalui 

Penerapan Gerak Dasar Tari Soumpak pada Anak Usia 5-6 Tahun. Hasil 

penelitian menunjukkan  peningkatan kemampuan motorik anak. Pada 

perencanaan pelaksanaan dilakukan dengan baik, dimana anak melakukan gerak 

dengan sangat sederhana dan tidak dibuat-buat atau apa adanya. Tari pada anak 

usia dini disesuaikan dengan kemampuan gerak yang dilakukan sesuai dengan 

fase perkembangan psikomotoriknya. Anak dapat menirukan gerak yang diajakan, 

anak melakukan gerak berjalan dengan membedakan kaki kanan dan kaki kiri. 

Anak melakukan gerak melompat ke kanan dan ke kiri dengan bertepuk tangan, 

anak menyeimbangkan tubuh dengan gerak berputar, anak melenturkan tubuh.  

 Penelitian Sudarmanto, Joko Pamungkas dan Febrita Cipta Putranti (2012) 

mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Peningkatan Kemampuan 
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Motorik Kasar melalui Tari AswaTamtama pada Kelompok B di TL ABA 

Wirobrajan I menjelaskan bahwa menari dapat mengembangkan kemampuan 

motorik anak. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan dan respon anak yang 

sangat antusias pada saat kegiatan berlangsung dan setelah selesai kegiatan. Ini 

menunjukkan bahwa kegiatan yang dirancang oleh penulis dan guru sebagai 

kolaborator sangat efektif untuk anak dimana anak dapat menggerakkan seluruh 

tubuhnya dengan gembira. Kegiatan menari ini dilakukan diluar kelas sehingga 

anak-anak tidak bosan, selain itu anak-anak juga jarang melakukan kegiatan tari 

dalam pembelajaran sehari-hari sehingga mereka merasa senang dan antusias. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran seni tari memberikan manfaat untuk mengembangkan kemampuan 

motorik siswa. Penelitian mengenai peran pembelajaran seni tari dalam 

pengembangan kemampuan motorik siswa jarang ditemui pada jenjang 

pendidikan sekolah dasar. Sebagian besar penelitian tentang kemampuan motorik 

dalam seni tari terfokus pada kemampuan motorik kasar, masih jarang ditemui 

penelitian serupa yang meneliti tentang kemampuan motorik halus dalam 

pembelajaran seni tari.  Penelitian yang telah dilakukan mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya yaitu mengenai 

peran pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik siswa di 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran seni tari mempunyai manfaat membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Jenis pengalaman seni untuk meningkatkan pertumbuhan 

fisik ditunjukkan dengan perkembangan motorik dalam gerak-gerak bebas dalam 

menari. Menari memberikan kesempatan fisik untuk tumbuh sempurna dan secara 

langsung membantu perkembangan siswa. Pertumbuhan fisik siswa dalam seni 

tari ditunjukkan dengan perkembangan gerak bebas dalam menari. Menari akan 

melatih siswa dalam hal kemampuan gerak. Gerak yang dihasilkan dalam menari 

akan membantu siswa dalam pertumbuhan dan perkembangan motoriknya. 

Kemampuan motorik dibagi menjadi dua yaitu kemampuan motorik kasar 

yang berhubungan dengan otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya dan 

kemampuan motorik halus yang berhubungan dengan otot-otot kecil serta 

koordinasi antara mata dan tangan. Pembelajaran motorik merupakan suatu proses 

belajar para siswa dalam keahlian gerak secara berkelanjutan dari pergerakan 

yang terampil. Pembelajaran seni tari dalam prakteknya diwujudan melalui 

gerakan. Gerak merupakan hal pokok dalam pembelajaran motorik, sehingga 

pembelajaran seni tari berperan dalam pengembangan kemampuan motorik.  

Aktivitas pembelajaran seni tari masih rendah dibanding dengan mata 

pelajaran yang lebih menuntut pada kemampuan kognitif. Pembelajaran seni tari 

di sekolah dasar yang sangat minim dan jarang diajarkan, banyak dijumpai di 

berbagai wilayah di Kota Tegal. Pelaksanaan pembelajaran seni tari di Daerah 

Binaan 5 Gugus Werkudara Kota Tegal hanya dilaksanakan di SD Negeri Slerok 
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4 Kota Tegal. Padahal seni tari sebagai ajang kreativitas dapat mengembangkan 

kemampuan motorik siswa. Sebelum melaksanakan penelitian, penulis melakukan 

studi pustaka yang membantu penulis menambah pengetahuan sebagai bekal 

dalam melakukan wawancara dan studi pustaka mengenai analisis kualitatif serta 

peran pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik. Penulis  

melakukan penelitian di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal karena dipandang dapat 

mewakili wilayah di Dabin 5 Gugus Werkudara Kota Tegal. 

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan informan kepala sekolah, guru 

seni tari, guru kelas, dan siswa. Berdasarkan wawancara akan diperoleh data 

mengenai pelaksanaan pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan  

motorik, peran pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik, 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni tari dalam pengembangan 

kemampuan motorik serta kemampuan motorik antara siswa  laki-laki dan 

perempuan dalam pembelajaran seni tari. Berkaitan dengan pembelajaran seni tari, 

penulis melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran seni tari dalam 

pengembangan kemampuan motorik yang melibatkan siswa kelas 4 dan kelas 5. 

Setelah seluruh data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap jenis data, yaitu 

analisis data kualitatif. Hasil dari analisis kualitatif akan dibuat kesimpulan dari 

penelitian. 

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul dengan menggunakan 

analisis data kualitatif Miles and Huberman yaitu pengumpulan data di lapangan, 
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reduksi data,  penyajian data, dan verifikasi. Hasil dari analisis kualitatif dibuat 

kesimpulan dan menghasilkan rekomendasi penelitian.  

Berikut ini kerangka berfikir yang disajikan dalam bentuk bagan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Latar Belakang Penelitian 

Seni tari di sekolah dasar bermanfaat dalam membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak, sehingga mempunyai peran dalam pengembangan kemampuan 

motorik siswa 

 

Permasalahan 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal adalah satu-satunya sekolah yang 

melaksanakan pembelajaran seni tari di Dabin 5 Gugus Werkudara Kota Tegal 

 

Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana peran pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik siswa 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni tari dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

 

Peran Pembelajaran Seni Tari dalam Pengembangan Kemampuan 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data 

secara ilmiah dari sumber data utama maupun kedua untuk mencapai tujuan. 

Melalui penggunaan metode penelitian diharapkan proses penelitian menjadi 

sistematis, tepat dan mencapai tujuan penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran mendalam tentang suatu 

hal. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu  konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2007: 6). 

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang 

diteliti dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan sistematika fakta dan 

karakerstik objek yang diteliti secara tepat (Sukardi, 2013: 157). 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. 

Sugiyono (2014: 6) menyatakan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, 

kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data yang 
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diperoleh berupa data tulisan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data 

lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan responden dan hasil 

pengamatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih 

mendalam tentang peran pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan 

motorik serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni tari dalam 

pengembangan kemampuan motorik siswa. Informasi yang diperoleh sesuai 

dengan data yang peneliti dapatkan dilapangan. Data diolah, selanjutnya peneliti 

menarik kesimpulan mengenai peran dan fakor apa saja yang memperngaruhi 

pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik siswa.  

3.2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun 

lembaga atau organisasi (Hanaf, 2012). Subjek penelitian yang diteliti adalah 

siswa kelas tinggi yaitu kelas IV yang berjumlah 39 siswa (20 siswa laki-laki, 19 

siswa perempuan) dan siswa kelas V yang berjumlah 39 siswa ( 23 siswa laki-laki, 

16 siswa perempuan). Subjek penelitian yang lain yaitu kepala sekolah, guru kelas 

IV bernama Juriyah, S.Pd dan guru kelas V bernama Tri Martina, S.Pd. Selain itu, 

guru seni tari SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal, Ibu Dwi Rohati dalam 

membelajarkan tari. 
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3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tentang peran pembelajaran seni tari dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa mengambil lokasi di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal dipilih sebagai lokasi penelitian atas dasar fakta 

yang diperoleh penulis dengan adanya pembelajaran seni tari yang ada di SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal. Alasan pengambilan penelitian di tempat ini karena 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal merupakan satu-satunya sekolah yang 

melaksanakan pembelajaran seni tari di Dabin 5 Gugus Werkudara Kota Tegal. 

Aktivitas pembelajaran seni tari masih rendah, padahal pembelajaran seni tari 

mempunyai banyak manfaat dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Salah satunya berperan penting dalam pengembangan kemampuan motorik 

siswa. Kenyataan yang terjadi dilapangan, melatar belakangi penulis untuk 

mengkaji lebih jauh peran pembelajaran seni tari di SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal sebagai sarana untuk pengembangan kemampuan motorik siswa. Oleh 

karena itu, dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran pembelajaran seni tari 

dalam pengembangan kemampuan motorik siswa SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

yang berlokasi di Jalan Werkudoro 124 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.  

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, mulai bulan Januari sampai 

April 2016. Penyusunan proposal dimulai pada awal bulan Januari 2016 dan 

diseminarkan pada hari Senin, 7 Maret 2016. Pelaksanaan pengambilan data 

dimulai pada hari Kamis, 16 Maret 2016 selama satu bulan sampai dengan hari 

Sabtu, 16 April 2016.  
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3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Dalam sub bab ini, akan dipaparkan tentang jenis dan sumber data yang 

dibutuhkan dalam penelitian, meliputi : (1) jenis data; (2) teknik sumber data. 

Adapun pemaparannya sebagai berikut. 

3.4.1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut teori penelitian 

kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan 

harus lengkap, yaitu data primer dan sekunder (Arikunto, 2013: 21-22). 

3.4.1.1. Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang 

dapat dipercaya, dalam hal ini adalah informan yang berkenaan dengan variabel 

(Arikunto 2013: 22). Data  primer  dalam penelitian ini diperoleh  melalui  hasil  

wawancara terhadap informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan 

informasi relevan yang terdapat dilapangan. Sumber data ini adalah siswa, guru 

kelas dan guru seni tari.    

3.4.1.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis 

(tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto, film, rekaman video, dan 

benda-benda lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Arikunto 2013: 22). 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang belajar dan 

pembelajaran, seni tari, teori belajar dan aplikasi pembelajaran motorik serta 
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dokumen lain yang relevan dengan proses pembelajaran seni tari dalam 

pengembangan kemampuan motorik di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

3.4.2. Sumber Data 

Sumber  data  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  memberikan informasi  

mengenai  data. Menurut Arikunto (2013: 172) sumber data adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Lofland dan Lofland mengungkapkan bahwa sumber 

data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain (Moleong, 2007: 157). Moleong 

(2007: 157-162) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang bisa 

diambil sebagai komponen penarikan kesimpulan antara lain: 

(1) Kata-kata dan tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama, sumber data ini dapat dicatat melalui catatan 

tertulis, rekaman, voice recording, dan foto. Data yang berasal dari kata-kata 

dan tindakan sumber data mulanya dikumpulkan secara acak sebanyak 

mungkin tanpa harus dibatasi oleh fokus masalah. Setelah data terkumpul 

kemudian masuk dalam tahap data collecting sebelum direduksi untuk dipilah 

data mana yang memiliki hubungan keterkaitan langsung dengan fokus 

penelitian. 

(2) Sumber data tertulis 

Sumber tertulis sebagai sumber data kedua setelah kata-kata dan tindakan. 

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber 



67 

 

 
 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi, dan dokumen resmi.  

(3) Foto 

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam  Moleong (2007: 160) foto 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan 

untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara 

induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian 

kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh 

peneliti. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi berperanserta (participan observation), wawancara  

mendalam (in depth interview) dan dokumentasi (Sugiyono, 2014: 309). Teknik 

pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi di lapangan. Untuk 

memperoleh data, dilakukan dengan menggunakan metode sebagai  berikut: 

3.5.1. Observasi 

Menurut Sukmadinata (2009: 220) observasi atau pengamatan merupakan 

suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam menggunakan metode 

observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format dan blangko 

pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang 

kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2013: 272).  
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Penulis akan mengadakan observasi dimana penulis mengamati secara 

langsung keadaan sebenarnya dalam tempat penelitian. Menurut Spradley dalam 

Sugiyono (2014: 313), objek penelitian kualitatif yang diobservasi terdiri dari 3 

komponen, yaitu: (1) Place, adalah tempat dimana interaksi dalam situasi social 

sedang berlangsung; (2) Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan 

peran tertentu; dan (3) Activity, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi 

sosial yang sedang berlangsung, seperti kegiatan belajar, interaksi sosial, maupun 

kegiatan yang berhubungan dengan penelitian lainnya. Penulis akan mengamati 

proses pembelajaran seni tari, kemampuan motorik siswa laki-laki dan 

kemampuan motorik siswa perempuan dengan menggunakan pedoman observasi 

berupa rubrik penilaian motorik. 

3.5.2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).  

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2014: 317) mengemukakan beberapa 

macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak 

terstruktur. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan yaitu 

wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2014: 189) wawancara terstruktur 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, nilai penulis atau pengumpul data 

telah mengetaui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena 

itu, dalam melakkan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen 
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penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapkan.  

Moleong (2007: 190) juga menjelaskan bahwa wawancara terstruktur 

adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pengumpulan data dengan teknik 

wawancara terstruktur dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman kepada 

daftar pertanyaan  yang sudah dipersiapkan sebelumnya, untuk mendapatkan 

informasi dari responden.  

Penulis akan melakukan wawancara kepada siswa kelas empat, siswa kelas 

lima, guru seni tari, dan guru kelas SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. Instrumen 

yang digunakan untuk melaksanakan wawancara yaitu menggunakan pedoman 

wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi dari 

informan dan memperoleh data penelitian.  

3.5.3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2013: 274). Menurut Sugiyono (2014: 

326) dokumentasi yakni catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengambilan gambar dan 

perekaman wawancara dalam proses penelitian serta kajian kepustakaan untuk 

pengayaan konsep, teori mengenai pembelajaran seni tari dalam pengembangan 

kemampuan motorik, dan landasan metedologi penelitian kuaitatif. Pengambilan 
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gambar dan video berupa kegiatan pembelajaran seni tari di kelas IV dan V SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal.  

3.6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penulis 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto, 2013: 203). Sukmadinata (2009: 230) menjelaskan bahwa instrumen 

tes bersifat mengukur, karena berisi pertanyaan atau pernyataan yang alternatif 

jawabannya memiliki standar jawaban tertentu, benar-salah ataupun skala 

jawaban. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah pedoman 

pengamatan. Pedoman pengamatan digunakan untuk mengetahui keterampilan 

motorik yang dimiliki oleh siswa. Pedoman pengamatan dibuat dalam bentuk 

rubrik penilaian motorik sesuai dengan indikator kemampuan motorik. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bliken (1982) dalam Moleong 

(2007: 248) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasi data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

menyintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. 

Sieddel (1998) dalam Moleong (2007: 248) menjabarkan proses analisis data 

kualitatif sebagai berikut: 
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(1) Mencatat apapun data yang didapat dalam bentuk catatan lapangan, dengan 

begitu sumber datanya dapat ditelusuri apabila membutuhkan data tersebut 

kembali. 

(2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.  

(3) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum. 

Selanjutnya menurut McDrury (1999) dalam Moleong, 2007: 248) tahapan 

analisis data kualitatif sebagai berikut: 

(1) Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada 

dalam data. 

(2) Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data. 

(3) Menuliskan “model” yang ditemukan. 

(4) Koding yang telah dilakukan.  

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan 

dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh, namun analisis data dalam 

penelitian kualitatif  lebih difokuskan selama proses  di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulkan data (Sugiyono, 2014: 331). 

Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis Miles and 

Huberman (1984), teknik ini dilakukukan secara interaktif dan berlangsung secara 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2014: 334). Teknik 
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analisis data Miles dan Huberman dilakukukan secara terus menerus dan lebih 

difokuskan selama proses  di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

Teknik ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai datanya  jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

(2014: 20) ditunjukan dalam model interaktif berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan tentang model interaktif analisis data Miles dan berman 

sebagai berikut: 

(1) Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data sebanyak mungkin tanpa batasan fokus 

penelitian, data yang terkumpul dalam jumlah banyak nantinya akan 

membuat penelitian berkembang dan bisa saja malah terjadi perubahan fokus 

penelitian. 

(2) Reduksi Data 

Data yang diperoleh penulis dari lapangan jumlahnya sangat banyak, 

mencakupi data yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian maupun 

yang tidak berhubung sama sekali. Data yang ada kemudian direduksi atau 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi 

Data 

Penyajian 

Data 

Kesimpulan-

kesimpulan: 

Penarikan/Verivikasi 

Gambar 3.1 Skema Model Interaktif Analisis Data Kualitatif  

Menurut Miles dan Huberman 
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dirangkum, ditujukan pada hal-hal pokok dan diarahkan ada hal pokok yang 

memiliki korelasi dengan penelitian. Dalam mereduksi data, penulis 

berpedoman pada tujuan yang akan dicapai dan fokus penelitian agar data 

dapat terpilah sesuai kebutuhan analisis.  

(3) Penyajian Data 

Kelanjutan dari reduksi data adalah mendisplaykan data dalam bentuk yang 

mudah dimengerti. Dalam penelitian kuantitatif data dapat disajikan dalam 

bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya, sedangkan dalam penelitian 

kualitatif penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, akan 

memudahkan memahami apa yang terjadi dengan gamblang dan jelas. 

(4) Kesimpulan/Verifikasi 

Langkah terakhir dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman 

dalam Sugiyono (2014: 343) adalah adalah menarik kesimpulan  dan 

memberikan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada maupun sudah 

ada namun belum diteliti. Proses di atas membentuk pola dan urutan 

pelaksanaan penelitian, jadi harus dilakukan secara runut dan teratur, jika 

tidak maka proses penelitian akan terganggu. 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-

tama penulis melakukan pengumpulan data dilapangan, karena data yang 

diperoleh banyak maka penulis melakukan reduksi data. Data direduksi kemudian 

menghasilkan data yang pantas disajikan dalam sebuah laporan penelitian dan 
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kemudian dari situ maka penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian yang 

telah didapat. 

Berdasarkan uraian tentang analisis data, maka penulis uraikan analisis 

hasil wawancara dan dokumen dalam penelitian ini. Analisis data hasil wawancara 

dan dokumen dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah berikut: 

(1) Reduksi Data 

Langkah awal dalam menganalisis data ialah mereduksi data yang telah 

dikumpulkan. Penulis mereduksi hasil catatan lapangan yang belum 

bermakna dan kompleks. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 

2014: 336). Lebih lanjut kegiatan ini adalah menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, dan mengabstraksikan serta mentransformasikan data 

mentah yang ditulis pada catatan lapangan yang dibarengi dengan perekaman 

(recorder). Tahap reduksi data dalam penelitian ini meliputi: (1) Merangkum 

hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya; (2) 

Memilah hasil wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Artinya, data yang tidak perlu dapat direduksi. (3) Hasil 

wawancara dan dokumentasi yang tersisa disederhanakan menjadi susunan 

bahasa yang baik, kemudian ditransformasikan ke dalam catatan. 
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(2) Penyajian data 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu penyajian data. Penyajian 

data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya (Sugiyono, 2014: 339). Penyajian data dalam 

penelitian ini meliputi menyajikan hasil wawancara yang telah direkam 

melalui recorder dan telah disalin dalam bentuk tulisan. Dari hasil penyajian 

data, baik dari wawancara, dokumen, maupun observasi dilakukan analisis. 

Selanjutnya, disimpulkan bahwa ada data temuan dari ketiga data terebut, 

sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

(3) Penarikan Kesimpuan/Verivikasi 

Langkah yang dilakukan setelah penyajian data yakni menarik kesimpulan 

atau verifikasi. Verifikasi merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian dan 

tujuan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila 

kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 
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(Sugiyono, 2014: 343). Berdasarkan pengertian tersebut, penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan data 

yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan observasi. 

3.8. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kepercayaan 

(credibelity), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), 

confirmability (objektivitas) (Sugiyono, 2014: 364). Dalam penelitian ini, penulis 

menguji kriteria kepercayaan, kebergantungan dan kepastian. Pengujian kriteria 

kredibilitas/kepercayaan yang dilakukan penulis adalah menggunakan teknik 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik serta pengecekan anggoa (member chek). 

Kriteria kebergantungan dan kepastian diuji dengan uji objektivitas.  

3.8.1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik 

dan member check dalam uji kredibilitas. 

3.8.1.1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong 2007: 330). Triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono 2014: 369). 

Penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik 

pemerolehan data dalam uji kredibilitas. Triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 
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melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengecek hasil wawancara dengan guru seni tari kepada sumber lain 

yaitu siswa dan guru kelas.  

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek  data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono 

2014: 370-371). Triangulasi teknik dalam penelitian ini misalnya, data diperoleh 

dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.  

3.8.1.2. Member Check 

Menurut Sugiyono (2014: 372) member check adalah proses pengecekan 

data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari member check ialah 

untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. Pada penelitian ini, penulis meminta pendapat dan 

penilaian dari sumber data utama atau informan. Apabila data yang ditemukan 

disepakati oleh pemberi data (sumber data utama) berarati data tersebut valid 

sehingga semakin terpercaya.  

3.8.2. Uji Confirmability 

Uji confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji 

obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah 

disepakati banyak orang (Sugiyono 2014: 374). Dijelaskan lebih lanjut bahwa 

menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan. Confirmability pada penelitian ini, dilakukan selama proses 

pembimbingan dengan dosen pembimbing. Pelaksanaan proses confirmability 

dalam penelitian ini, penulis mengkonsultasikan catatan lapangan dan hasil 

analisis data serta catatan mengenai proses penelitian yang telah dilaksanakan.   
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Wilayah Penelitian  

Wilayah penelitian meliputi gambaran tempat dilakukannya penelitian, 

yaitu meliputi gambaran umum Kota Tegal, Dinas Pendidikan Kota Tegal, Profil 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal sebagai tempat penelitian dan keadaan lingkungan 

sekolah.   

4.1.1. Gambaran Umum Kota Tegal  

Gambaran umum Kota Tegal meliputi letak geografis kota Tegal, Sejarah 

Kota Tegal dan Asal Usul Kota Tegal. 

4.1.1.1. Letak Geografis Kota Tegal 

Kota Tegal adalah salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Tengah. 

Terletak pada posisi  109°08’ - 109°10’ Bujur Timur dan 06°50’ - 06°53’ Lintang 

Selatan yang membenang di wilayah pantai utara (PANTURA). Secara wilayah 

administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten 

Brebes. Batas wilayah administrasi Kota Tegal meliputi : 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Kabupaten Tegal 

Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal 

Sebelah Barat  : Kabupaten Brebes 
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Luas wilayah Kota Tegal adalah 39,68 km². Secara adminstratif Kota 

Tegal terbagi ke dalam 4 kecamatan dengan 27 Kelurahan. Kecamatan Tegal 

Barat memiliki wilayah paling luas sekitar 15,13 km² disusul kecamatan 

Margadana seluas 11,76 km², kecamatan Tegal Selatan seluas 6,34 km² dan 

kecamatan Tegal Timur seluas 6,36 km². Kota Tegal memiliki kepadatan 

penduduk sejumlah 6.412,24 jiwa/km
2.
 

 

Gambar 4.1 Peta Kota Tegal 

4.1.1.2. Sejarah Kota Tegal 

Kota Tegal merupakan penjelmaan dari sebuah desa yang bernama 

“Teteguall” yang pada tahun 1530 telah nampak kemajuannya dan termasuk 

wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui Trah (Kerajaan) Pajang. Ada 

beberapa sumber mengatakan sebutan teteguall diberikan seorang pedagang asal 

Portugis yaitu Tome Pires yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500–an 

(Suputro, 1955) yang memiliki arti tanah subur yang mampu menghasilkan 

tanaman pertanian.  
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Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi sejarah tlatah Kota Tegal tidak 

lepas dari ketokohan Ki Gede Sebayu. Namanya dikaitkan dengan trah Majapahit, 

karena sang ayah Ki Gede Tepus Rumput (kelak bernama Pangeran Onje) ialah 

keturunan Batara Katong Adipati Ponorogo yang masih punya kaitan dengan 

keturunan dinasti Majapahit . 

Kota Tegal merupakan Kota di Jawa Tengah yang didirikan oleh Ki Gede 

Sebayu pada tanggal 12 April 1850. Selain itu, Kota Tegal merupakan daerah 

Kerajaan Mataram di masa lalu. Kota Tegal pernah menjadi tempat penting dalam 

sejarah masa lalu. Ketika Indonesia masih berupa kumpulan kerajaan yang belum 

bersatu yakni sebagai tempat penobatan Raja Mataram Amangkurat I. Penobatan 

dilaksanakan dalam pengasingan Raja Mataram I di Tegal, karena Kerajaan 

Mataram telah jatuh ke tangan Trunojoyo. 

Raja Amangkurat I adalah raja terakhir Kesultanan Mataram yang 

memerintah tanah Mataram dengan sewenang-wenang sejak tahun 1645. 

Perselisihan terjadi di internal Kesultanan Mataram sendiri, putra Raja 

Amangkurat I, yaitu Adipati Anom tidak menyukai kesewenang-wenangan pihak 

Kesultanan. Pada tahun 1670 Adipati Anom memperalat Trunojoyo dari Madura 

untuk melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri. Pemberontakan Trunojoyo 

yang dipimpin oleh Adipati Anom mencapai puncaknya pada 28 Juni 1677, 

sehingga dapat merebut istana Kesultanan Mataram di daerah Plered. Adipati 

Anom memilih kabur mengikuti ayahnya Raja Amangkurat I  ke arah barat. Raja 

Amangkurat I meninggal dalam perjalanan ketika melarikan diri. Sebelum 
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meninggal, Raja Amangkurat I berwasiat agar Adipati Anom meminta bantuan 

VOC guna memerangi pemberontakan yang disertai kudeta oleh Trunojoyo. 

Adipati Anom menuruti perintah ayahnya dengan bekerjasama dengan 

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) guna menumpas pemberontakan 

Trunojoyo. Imbalan dari bantuan itu tertuang dalam Perjanjian Jepara pada tahun 

1677 yaitu VOC berhak memonopoli perdagangan di wilayah Pantai Utara Jawa. 

Berkat bantuan dari VOC Adipati Anom diangkat sebagai raja tanpa tahta 

Kesultanan Mataram. Bergelar Susuhunan Amangkurat Senapati-Ing-Alaga 

Ngabdurrahman Sayidin Natagama (Amangkurat II) dan pemberontakan berakhir 

ketika Trunojoyo dihukum mati pada tahun 1680. Istana Kesultanan Mataram di 

Plered setelah Raja Amangkurat I meninggal, dipegang oleh Pangeran Puger. 

Pangeran Puger merupakan putra Raja Amangkurat I, selain Adipati Anom. 

Amangkurat II terpaksa  membangun istana baru di hutan Wanakarta yang diberi 

nama Kartasura. Selanjutnya guna mengukuhkan kedudukannya di bumi 

Mataram, Amangkurat II berusaha merebut istana Mataram di Plered. Perang 

saudara tak bisa dihindari dan berakhir dengan kemenangan Amangkurat II yang 

dibantu VOC. Sejak saat itu, Mataram  resmi menjadi bagian dari Kartasura. 

Cerita tersebut ditandai dengan adanya makam dari Raja Kesultanan Mataram 

yaitu Amangkurat I di daerah Tegal Arum  dan di zaman Sultan Agung daerah 

Tegal memiliki senopati yang gagah berani yaitu Tumenggung Tegal yang 

bergelar Martoloyo setelah menjadi Bupati Tegal. 
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Tegal sebagaimana kota-kota di Indonesia lainnya pun mengalami zaman 

kolonial. Selain menjadi salah satu kota yang dilewati program pembangunan 

jalan Anyer-Panarukan, Tegal menjadi salah satu pelabuhan penting Vereenigde 

Oostindische Compagnie (VOC) di wilayah Pantai Utara Jawa. Memiliki bentang 

dari utara ke selatan sejauh 6,7 Km dan bentang dari barat ke timur 9,7 Km. Kota 

Tegal sangat strategis sebagai jalur lalu lintas perekonomian baik nasional 

maupun regional. Di wilayah pantura dari barat ke timur ada jalur Jakarta-Tegal-

Semarang-Surabaya, sedangkan wilayah tengah dan selatan pulau jawa yaitu jalur 

Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya dan sebaliknya. 

4.1.1.3. Asal Mula Kota Tegal 

Pada ratusan tahun yang silam, kota Tegal hanya berupa desa atau 

pemukiman yang kecil. Letaknya di muara Sungai Gung yang dihuni para petani 

dan nelayan. Desa tersebut berada di tengah hamparan ladang dan sawah yang 

luas. Kebanyakan lahan masih berupa tegal (ladang) sebab belum ada irigasi atau 

pegairan. Penduduk masih tergantung pada air sungai dan air hujan. Kota Tegal 

memiliki sesanti (slogan) ”Banteng Loreng Binoncengan” yang secara simbolik 

berupa seorang anak kecil yang menunggang banteng loreng. Sesanti tersebut 

mengacu pada masyarakat Tegal yang digambarkan seperti banteng loreng, yang 

memiliki watak keras, kasar, pekerja keras dan sukar diatur. Sementara anak kecil 

berseruling merupakan penggambaran watak pemimpin yang bersih hatinya, jujur 

dan lembut seperti anak kecil. Artinya, meskipun masyarakat Tegal bertempramen 
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keras, pada hakikatnya masyarakat akan menurut pada pemimpin. Pemimpin yang 

di turuti adalah pemimpin yang jujur, bersih dan memiliki kelembutan hati. 

4.1.2. Dinas Pendidikan Kota Tegal 

Dinas Pendidikan Kota Tegal merupakan instansi di lingkungan 

pemerintahan Kota Tegal yang bekerja di bidang pendidikan. Kantor Dinas 

Pendidikan Kota Tegal  beralamat di komplek Balai Kota Tegal Jalan Ki Gede 

Sebayu Nomor 1 Dinas Pendidikan Kota Tegal memimpin lima instansi dibidang  

pendidikan di wilayah Kota tegal yaitu UPPD SD Kecamatan Tegal Barat, UPPD 

SD Kecamatan Tegal Timur, UPPD SD Kecamatan Tegal Selatan, UPPD SD 

Kecamatan Margadana dan UPPD Perpustakaan. Dinas Pendidikan Kota Tegal 

bertugas melaksanakan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dalam 

bidang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah.  

Saat ini Dinas Pendidikan Kota Tegal dipimpin oleh Drs. Johardi, M.M 

Dibantu seorang sekretaris, tiga Kepala Sub Bagian (KASUBAG), empat Kepala 

Bidang (KABID), dua belas seksi, lima UPPD serta pengawas sekolah dari 

jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas termasuk sekolah 

menengah kejuruan. baik umum maupun kejuruan, dalam lingkup Kota Tegal. 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tegal 

Berikut merupakan susunan pengurus organisasi Dinas Pendidikan Kota 

Tegal sesuai dengan struktur tersebut:  

1. Kepala Dinas    : Drs. Johardi, M.M 

2. Sekretaris     : Ir. Cucuk Daryanto, M.Si 

3. Sub Bagian Umum dan Program  : Nurvera Zenina, S.Kom 

4. Sub Bagian Keuangan   : Zulaefa Alfi A, SE.M. Ec. Dev 
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5. Sub Bagian Kepegawaian  : Tresmiasih, SE 

6. Bidang Pendidikan Dasar   : Mochammad Mashar, An.T. 

a Seksi TK, SD   : Siswoyo, SE 

b Seksi SMP    : Sri Sustiati, SH 

c Seksi Sarpras    : Sarwono Singgih Primadi, ST, MT 

7. Bidang Pendidikan Menengah  : Sudoro, S.Pd 

a Seksi SMA    : Mahmudi, SE 

b Seksi SMK    : Sudirjo, SE 

8. Seksi Bidang PPTK   :  M. Jaka Eka Syaifi, SE 

a Seksi PPTK TK, SD, SMP  : Isnawati, SH 

b Seksi PPTK SMA, SMK  : Anis Winarko, SH 

c Seksi PPTK    : Dra. Tri Yuli Suprihatiani 

9. Bidang PNFI    : Sri Gunarto, SH, M.M 

a Seksi Pendidikan Masyarakat : Rodiah Tamardiah, BA 

b Seksi PAUD    : Pujiriyanto, SH 

c Seksi keaksaraan dan kesetaraan : Senatiasa Haem, SH 

10. Pengawas SMP    : Amin Aziz, S.Pd, M.Pd 

  Drs. Zaenal Arifin Faqih, M.Pd 

11. Pengawas SMA    : Wiryo Raharjo, S.Pd 

  Drs. Daryono 

12. Pengawas SMK    : Drs. Sudirman, MT 

  Arief Kusnandar, S.Pd 

Dinas Pendidikan Kota Tegal memimpin lima instansi dibidang  pendidikan 

di wilayah Kota tegal yaitu:  
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1. UPPD Kecamatan Tegal Barat 

2. UPPD Kecamatan Tegal Timur 

3. UPPD Kecamatan Tegal Selatan 

4. UPPD Kecamatan Margadana 

5. UPPD Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Struktur Organisasi UPPD Tegal Timur 

Kecamatan Tegal timur dibagi menjadi 5 Daerah Binaan yaitu Daerah 

Binaan Mintaragen, Daerah Binaan Panggung, Daerah Binaan Mangkukusuman, 

Daerah Binaan Kejambon, dan Daerah Binaan Slerok. Daerah Binaan Slerok 

dibagi menjadi dua Gugus yaitu Gugus Martoloyo dan Gugus Werkudara. SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal masuk ke dalam Gugus Werkudara dan merupakan 
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SD inti yang menaungi SD Negeri Slerok 1 Kota Tegal, SD Negeri Slerok 2 Kota 

Tegal, SD Negeri Slerok 3 Kota Tegal, SD Negeri Slerok 6 Kota Tegal.  

4.1.3. Profil SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal terletak di Jalan Werkudoro Nomor 124 

Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur dengan Nomor Statistik Bangunan 

02110020416004, Nomor Statistik Sekolah 101036502024 dan Nomor Pokok 

Standar Nasional 20329764. Luas tanah SD Negeri Slerok 4  yaitu 1680 m² 

dengan luas gedung seluas 780 m². SD Negeri Slerok 4 berdiri tahun 1969 dengan 

nomor akte pendirian 421.2/3/1986 tanggal 30 Agustus 1986. Status akreditai SD 

Negeri Slerok 4 yaitu amat baik. 

Keadaan fisik SD Negeri Slerok 4 tergolong baik dan sesuai dengan 

kebutuhan siswanya serta fasilitasnya cukup lengkap untuk menunjang 

pelaksanaan pembelajaran. Terdapat enam ruang kelas, enam kamar mandi, satu 

ruang laboratorium dan satu ruang perpustakaan. Ruang kelas satu, dua tiga, 

terdapat di lantai bawah, sedangkan ruang kelas empat, lima, dan enam terdapat 

dilantai atas. Ruang laboratorium digunakan siswa untuk melaksanakan 

pembelajaran TIk, karena di ruang laboratorium disediakan sejumlah komputer 

untuk praktek siswa. Kegiatan rebana juga dilaksanakan di ruang laboratorium. 

SD Negeri Slerok 4 Kota  Tegal berada satu lingkungan dengan SD Negeri Slerok 

2 Kota Tegal yang merupakan sekolah dasar reguler seperti pada umumnya. SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal memiliki tenaga pendidik berjumlah 13 orang guru 

yang terdiri atas Kepala Sekolah dibantu oleh 6 guru kelas, 3 guru Pendidikan 

Jasmani, 1 guru Pendidikan Agama Islam,  1 guru Seni Tari dan 1 guru TIK. 
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Tabel 4.1 Data Guru SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

No Nama Jabatan 

1 Priyatin, S.Pd. Kepala Sekolah 

2 Kustriningsih, S.Pd. Guru Kelas 

3 Indri Wiyastanti, S.Pd. Guru Kelas 

4 Istia Widhiani, S.pd. Guru Kelas 

5 Juriyah, S.Pd. Guru Kelas 

6 Tri Martina, S.Pd. Guru Kelas 

7 Nur Rifai, S.Pd. Guru Kelas 

8 Abas Supriyanto,S.Pd Guru Olahraga  

9 Moh. Ali, S.Pd. Guru Olahraga 

10 Rizky Ariyandani, P.N Guru Olahraga 

11 Sajidah, S.Pd Guru Agama Islam 

12 Dwi Rohati Guru Seni Tari 

13 Sri Maryani, S.Kom Guru TIK 

 Sumber: Arsip Sekolah SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Jumlah seluruh siswa di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal pada Tahun 

Ajaran 2015/2016 sebanyak 213 siswa, dengan persebaran sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Data Siswa SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 I 25 7 32 

2 II 17 15 32 

3 III 16 15 31 

4 IV 20 19 39 

5 V 16 23 39 

6 VI 20 21 41 

Jumlah 114 99 214 

Sumber: Arsip Sekolah SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 
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Seperti halnya institusi lainnya SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal memiliki 

visi dan misi sebagai dasar acuan penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan buku 

profil sekolah terdapat visi dan misi yang tertulis, visi SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal yaitu: 

“Mewujudkan peserta didik unggul dalam prestasi, cerdas, 

terampil, berimtaq dan berkarakter”. 

Agar visi sekolah dapat tercapai, maka diperlukan misi, Misi SD Negeri 

Slerok 4 Kota Tegal adalah sebagai berikut: 

(1) Meraih prestasi lomba-lomba. 

(2) Mewujudkan siswa cerdas dalam KBM. 

(3) Melaksanakan kegiatan keimanan dan ketaqwaan. 

(4) Mempersiapkan siswa terampil. 

(5) Mengupayakan siswa berkarakter.  

Tujuan SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal dalam menyelenggarakan kegiatan 

belajar mengajar yaitu: 

(1) Mengupayakan terwujudnya siswa berprestasi akademik dan non 

akademik. 

(2) Melaksanakan kegiatan KBM dengan mengupayakan siswa cerdas. 

(3) Mewujudkan pengalaman kehidupan beragama. 

(4) Membentuk siswa berkarakter dan berwawasan kebangsaan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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4.1.4. Keadaan Lingkungan Sekolah 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal memiliki letak yang strategis karena 

tempatnya dikelilingi perumahan warga. Di depan sekolah terdapat jalan 

Werkudoro sebagai jalan utama, sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. 

Tingkat kebisingan sekolah cukup tinggi karena keberadaannya dekat dengan 

jalan yang ramai lalu lalang kendaraan bermotor. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kondisi lingkungan sekolah sudah 

cukup baik. Terlihat dari tingkat kebersihan sanitasi, jalan penghubung dengan 

sekolah serta masyarakat sekitar sekolah. Setiap pagi dan sore penjaga sekolah 

membersihkan lingkungan sekolah. Kepala sekolah selalu menghimbau kepada 

semua warga sekolah, terutama pada siswa agar selalu menjaga kebersihan 

sekolah.  

 Kebersihan sekolah terjaga dengan baik. Terdapat tempat sampah di 

depan setiap kelas. Teras-teras kelas juga diperindah dengan adanya pot bunga. 

Setiap hari siswa dibiasakan untuk menjaga dan  merawat lingkungan sekitar. 

Guru membiasakan siswa yang piket untuk membersihkan kelas dan menyiram 

pot bunga yang terdapat di teras kelas. Setiap ruangan memiliki ventilasi udara 

dan cahaya yang cukup terang, sehingga siswa dapat belajar dengan baik. . 

Berikut ini adalah gambar SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 
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Gambar 4.4 Gedung Sekolah SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal termasuk sekolah yang memperhatikan 

pendidikan karakter bagi siswa dan juga gurunya. Setiap pagi siswa harus 

bersalaman dengan guru-guru di depan pintu gerbang sebagai pembiasaan 

membangun karakter siswa. Waktu kedatangan guru juga dicatat. Absensi guru 

dilakukan menggunakan alat dengan nama fingerprint, sehingga tidak dapat 

diwakilkan. Kegiatan seperti ini merupakan pembiasaan yang baik bagi 

pembentukan karakter semua warga sekolah. SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

membudayakan setiap waraga sekolah untuk selalu disiplin dan tertib mematuhi 

aturan yang telah ditetapkan. 
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4.2. Temuan Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui wawancara 

dengan kepala sekolah, guru seni tari, guru kelas dan siswa SD Negeri Slerok 4 

Kota Tegal. Data yang diperoleh berupa proses pembelajaran seni tari, peran 

pembelajaran seni tari dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni 

tari dalam pengembangan kemampuan motorik siswa. Data sekunder merupakan 

data pendukung bersumber dari arsip dan dokumen resmi sekolah serta dokumen 

lain yang relevan dengan proses pembelajaran seni tari dalam pengembangan 

kemampuan motorik di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. Pada penelitian ini, 

penulis memperoleh data primer melalui wawancara. 

 

4.2.1. Proses Pembelajaran Seni Tari di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Pembelajaran seni tari di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal di laksanakan 

secara rutin setiap hari Kamis dan diikuti oleh siswa kelas satu sampai dengan 

kelas lima SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. Berikut pernyataan dari guru seni tari 

yang mengajar di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal, Dwi Rohati. 

“......kalau di SD Negeri Slerok 4 itu rutin satu minggu sekali, terus 

ibu mengajarnya dari kelas I sampai kelas V setiap hari 

kamis.”(WGST) 

 

Pembelajaran dilaksanakan pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 12.00. 

Pembelajaran dimulai dari kelas rendah yaitu kelas satu, kemudian kelas dua 

dilanjut kelas tiga. Kelas tinggi melaksanakan pembelajaran seni tari pada jam 

siang. Pembelajaran dimuai dari kelas empat, kemudian kelas lima. Kelas enam 

tidak diikut sertakan dalam pembelajaran seni tari karena difokuskan untuk 
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menghadapi ujian nasional. Seperti yang disampaikan oleh Guru Kelas IV SD 

Negeri Slerok 4, Juriyah, S.Pd. sebagai berikut: 

“......seni tari dilaksanakan rutin dari pagi pukul 07.30-12.00 diikuti 

oleh kelas I sampai dengan kelas V. Untuk kelas VI tidak dilibatkan 

karena mau menghadapi ujian……” (WGK1) 

 

Pelaksanaan pembelajaran seni tari di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

bermaksud agar siswa dapat mengembangkan bakat yang dimiliki karena 

dengan menari, kemampuan siswa akan terlatih. Kegiatan tari yang 

dilaksanakan secara rutin akan  memudahkan guru untuk memilih siswa untuk 

mewakili sekolah dalam perlombaan menari. Menari juga memberikan manfaat 

besar untuk siswa untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Sesuai 

dengan penjelasan Kepala Sekolah SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal, Priyatin, 

S.Pd 

“SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal melaksanakan pembelajaran seni tari 

agar dapat menyalurkan bakat siswa dalam bidang seni tari. Apabila 

dilaksanakan pembelajaran seni tari juga nanti mempermudah guru 

dalam menyeleksi siswa pada saat akan mengikuti lomba untuk 

mewakili sekolah. Seni tari juga mempunyai manfaat tersendiri dalam 

pertumbuhan dan perkembangan siswa. Untuk itu, kami 

melaksanakan pembelajaran seni tari agar siswa dapat berlatih menari 

dan mengembangakan bakat yang dimilikinya.” (WKPS) 

 

Pembelajaran seni tari dimulai dengan melaksanakan pemanasan yang  

dipimpin oleh guru seni tari yaitu Dwi Rohati. Pemanasan berfungsi untuk 

melemaskan otot-otot agar siswa siap menerima materi seni tari. Dimulai 

dengan menggerakkan anggota tubuh bagian atas yaitu mulai dari kepala, 

kemudian dilanjutkan dengan anggota gerak tangan dan kaki. Kegiatan 

pemanasan dilakukan oleh guru selama lima menit. Guru melakukan gerakan 

pemanasan dengan sampur agar siswa terbiasa menggunakannya ketika menari. 
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Penggunaan sampur ketika melakukan gerakan tarian merupakan cara untuk 

mengembangkan kemampuan motoriknya, karena dapat memancing siswa 

untuk mengembangkan gerakannya. Berikut ini  kutipan pernyataan Dwi Rohati 

Guru Seni Tari SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

 “Ketika anak melaksanakan gerakan saat menari, maka kemampuan 

motorik anak dapat berkembang, misalnya anak mempraktikan 

gerakan pada saat menari disertai dengan alat-alat penyelenggara 

yang membantu siswa mengembangkan kemampuan motoriknya. 

Anak menggunakan sampur untuk memancing gerakan ukel dengan 

menyuruh anak-anak menggerakkan sampur tersebut.”(WGST) 

 
Pembelajaran seni tari dilaksanakan secara bertahap. Tahapan yang 

dilakukan pada proses pembelajaran seni tari adalah dengan mempraktikan 

tarian dengan hitungan. Ketika siswa sudah dirasa menguasai gerakan, guru bisa 

memberikan iringan musik agar siswa dapat mengingat gerakan secara runtut, 

sehingga dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal. Dijelaskan 

oleh guru seni tari SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal, Dwi Rohati sebagai berikut: 

“Pada saat proses pembelajaran terlebih dahulu dilakukan dengan 

melakukannya dengan hitungan, selanjutnya ketika anak sudah sedikit 

demi sedikit hafal, baru diiringi dengan iringan  musik agar anak 

dapat mengingat gerakan secara runtut dan menggerakkan badan 

dengan optimal. Dengan strategi seperti ini diharapkan anak nantinya 

dapat mengembangkan kemampuan motoriknya melalui pembelajaran 

seni tari.” (WGST) 

 

Kegiatan yang dilakukan setelah pemanasan adalah membariskan siswa 

sesuai dengan nomor presensi agar guru dapat dengan mudah memonitoring 

perkembangan siswa pada saat menari. Guru memberikan contoh terlebih dahulu 

kepada siswa. Pemberian contoh dimulai dari gerakan tanpa iringan musik namun 

dengan hitungan dari satu sampai dengan delapan. Pemberian hitungan 

dimaksudkan agar memudahkan siswa dalam mengingat gerakan yang hendak 
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dipraktikan pada saat menari. Dilanjutkan dengan menari secara bersama-sama 

dengan intruksi dari guru seni tari. Setelah siswa sudah bisa menari dan sudah 

hafal gerakan-gerakannya, maka guru mulai memutar musik pengiring. Tahap 

demi tahap dilakukan agar siswa dapat menguasai gerakan dengan baik sesuai 

yang dicontohkan oleh guru seni tari. Guru memberikan contoh kembali kepada 

siswa, ketika siswa salah mempraktikan gerakan pada saat menari. 

Kegiatan selanjutnya siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. 

Masing-masing kelompok mempraktikan tarian dengan menggunakan musik. 

Kemudian guru melakukan penilaian setelah siswa sudah menguasai tarian.  

4.2.2. Peran Pembelajaran Seni Tari dalam Pengembangan Kemampuan 

Motorik 

Pembelajaran seni tari memiliki manfaat untuk pertumbuhan dan 

perkembangan. Siswa dilatih bakatnya dalam menari agar dapat 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Berikut ini kutipan pernyataan dari 

Priyatin, S.Pd, Kepala Sekolah SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal: 

“Banyak manfaat yang diperoleh dengan menari selain sebagai media 

untuk menyalurkan bakat siswa. Seni tari juga dapat membantu 

perkembangan siswa dan membantu tumbuh kembangnya. Dengan 

menari, siswa akan belajar mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya.”(WKPS.) 

 

Seni tari memberikan banyak manfaat salah satunya berperan dalam 

pengembangan kemampuan motorik siswa, karena dengan menari siswa akan 

dituntut untuk bergerak. Gerak yang dilakukan oleh siswa akan membantu dalam 

perkembangan dan pertumbuhannya. Setelah melaksanakan pembelajaran seni 

tari, kemampuan motorik kasar siswa dapat dilihat dari keterampilannya ketika 
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melakukan gerakan meloncat, memanjat, berlari, menangkap maupun 

menendang bola. Kemampuan motorik halus dapat dilihat dari keterampilan 

siswa pada saat bermain alat musik, melukis, membuat kerajinan, menggambar 

maupun menggunting. Berikut pernyataan dari guru seni tari yang mengajar di 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal, Dwi Rohati. 

”Manfaat tari bagi perkembangan kemampuan siswa yaitu supaya 

anak bisa mengikuti tari dan supaya mengenal tari, supaya tidak 

mudah dilupakan dan lebih mengenal budaya kita juga bisa 

melestarikan budaya Indonesia. Selain itu juga dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak dan mempunyai peran dalam 

perkembangan motoriknya. Setelah melaksanakan pembelajaran seni 

tari, siswa nantinya mendapat manfaat misalnya saja terampil pada 

saat melakukan gerakan meloncat, memanjat, berlari, menangkap 

bola maupun menendang bola. Berarti kemampuan motorik kasar 

anak dapat berkembang. Kemampuan motorik halus setelah 

melaksanakan pembelajaran seni tari dapat dilihat dari keterampilan 

anak pada saat bermain musik, melukis, membuat kerajinan, 

menggambar, menggunting. Dengan menari siswa akan lebih 

menguasai keterampilan tersebut yang mengembangkan kemampuan 

motorik halusnya.” (WGST) 

 
Seni tari bagus untuk perkembangan siswa. Siswa dapat mengasah 

kemampuan motorik dengan melakukan gerakan yang terdapat dalam suatu 

tarian. Gerakan-gerakan yang dilakukan, memungkinkan siswa mengasah 

keterampilan motoriknya. Disampaikan oleh Juriyah, S.Pd., guru kelas IV SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal sebagai berikut: 

“Seni tari memang bagus untuk perkembangan siswa karena dengan 

menari siswa dilatih untuk melakukan gerakan-gerakan yang tentunya 

bagus untuk perkembangan motoriknya” (WGK1) 

 

Pertumbuhan dan perkembangan siswa dapat dilatih dengan menari. 

Gerakan terstruktur dan sistematis yang dipraktikan siswa akan mengembangkan 

kemampuan motoriknya. Bergerak secara sistematis akan memberikan dampak 
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yang baik bagi kesehatan dan memaksimalkan pertumbuhan siswa. Hal ini 

disampaikan oleh Tri Martina, S.Pd., guru kelas V SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal sebagai berikut: 

“Menari juga bermanfaat dalam melatih pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Anak akan bergerak secara sistematis yang 

nantinya bagus juga untuk perkembangan motoriknya. Begerak 

sistematis ketika menari berdampak bagi kesehatan anak dan dapat 

memaksimalkan pertumbuhan anak.” (WGK2) 

 

Seni tari mempunyai peran dalam pengembangan kemampuan  motorik 

siswa, karena substansi dasar dalam suatu tarian adalah gerak. Gerak merupakan 

unsur utama dalam pembelajaran motorik. Kemampuan siswa dalam hal keahlian 

gerak akan terlatih ketika menari karena menari dapat mengembangkan 

kemampuan motorik siswa. Kemampuan motorik merupakan proses tumbuh 

kembang gerak seorang siswa yang berproses untuk mengembangkan 

keterampilan motorik dalam merespon suatu gerak. Pengertian kemampuan 

motorik dijelaskan secara jelas oleh Dwi Rohati, guru seni tari SD Negeri Slerok 

4 Kota Tegal. 

” Menurut saya, kemampuan motorik adalah kemampuan siswa 

yang berkaitan dengan gerak. Bisa juga dikatakan bahwa 

kemampuan motorik itu merupakan proses tumbuh kembang 

kemampuan gerak seorang anak. Jadi anak berproses untuk 

mengembangkan keterampilan motoriknya dan mengembangkan 

respon ke suatu gerak.” (WGST) 

 

Kemampuan motorik yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran 

seni tari adalah kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus. 

Kemampuan motorik kasar melibatkan otot-otot besar sedangkan kemampuan 

motorik halus melibatkan otot-otot kecil. Seperti yang dijelaskan oleh Juriyah, 

S.Pd., guru kelas IV SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal adalah sebagai berikut: 
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”Ada kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus. 

Kemampuan motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motorik yang 

mencakup keterampilan otot-otot besar yang menuntut kekuatan fisik 

dan melibatan aktivitas otot tangan, kaki dan seluruh anggota gerak. 

Kalau motorik halus adalah gerakan yang melibatkan bagian-bagian 

tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil. Oleh karena itu, 

gerakan motorik halus tidak terlalu membutuhkan tenaga, akan tetapi 

membutuhkan koordinasi yang cermat serta ketelitian. ” (WGK1) 

 

Antara pembelajaran seni tari dengan kemampuan motorik memiliki 

hubungan. Ketika siswa menari, maka secara langsung kemampuan motoriknya 

akan terlatih karena melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan tarian yang 

dipraktikan. Jenis kelamin siswa mempengaruhi kemampuan motorik yang 

dimiliki siswa. Siswa laki-laki memiliki kemampuan motorik kasar yang bagus 

ketika menari, sedangkan kemampuan motorik halus dimiliki oleh siswa 

perempuan. Berikut hasil kutipan wawancara dengan Dwi Rohati, guru seni tari 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

”Pada saat anak praktik menari, disitu tampak bahwa anak laki-laki 

lebih menunjukkan potensinya ketika ada gerakan yang lincah dan 

cepat sedangkan untuk anak perempuan lebih luwes ketika melakukan 

gerakan yang penuh dengan penghayatan seperti gerakan yang 

menuntut anak mengoordinasikan antara gerakan tangan dan kepala. 

Jadi nampak kalau anak laki-laki lebih condong pada kemampuan 

motorik kasar yang diasah ketika menari sedangkan kalau anak 

perempuan lebih condong pada kemampuan motorik halusnya.” 

(WGST) 

 

Pembelajaran seni tari merupakan sejumlah kegiatan yang  dapat 

dilakukan oleh siswa dengan lebih banyak melibatkan kemampuan motorik. 

Kemampuan motorik yang dapat diasah dan dikembangkan oleh siswa mencakup 

kemampuan motorik kasar yang melibatkan otot-otot besar dan kemampuan 

motorik halus yang melibatkan otot-otot kecil. Kemampuan motorik berpengaruh 

terhadap pembelajaran seni tari tentunya dengan peran-perannya. Peran 
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pembelajaran seni tari dikemukakan oleh wali kelas V SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal, Tri Martina, S. Pd,  sebagi berikut: 

”Pembelajaran seni tari juga memiliki peran dalam pengembangan 

kemampuan motoriknya. Ketika anak menari maka anak akan 

bergerak aktif sehingga  baik untuk pertumbuhan dan perkembangan 

fisik anak. Dengan melakukan gerakan ketika menari maka 

kemampuan motorik siswa juga akan semakin baik. Kemampuan 

motorik yang dilatih akan membantu siswa melakukan aktivitas 

sehari-hari. Misalnya saja setelah menari siswa akan menjadi lebih 

terarah melakukan gerakan seperti berlari, meloncat bahkan 

menendang bola. Selain itu keterampilan siswa dalam bermain musik, 

menulis maupun menggambar akan terlatih melalui pembelajaran seni 

tari”(WGK2) 

 
Kemampuan motorik siswa dapat dikembangkan melalui pembelajaran 

seni tari karena siswa akan dilatih melalui gerakan  menari. Siswa akan bergerak 

secara aktif, sehingga bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa. Unsur 

penilaian dalam seni tari yaitu wiraga, wirama, dan wirasa dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam penilaian motorik. Seperti yang di ungkapkan oleh guru 

seni tari SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal Dwi Rohati Sebagai berikut: 

“Dalam seni tari nanti akan tampak apabila dilihat dari segi wiraga 

bagaimana gerakan yang dipraktikan oleh siswa, bentuk gerak dan 

sikapnya, kelincahan dan ketahanannya dalam melakukan gerak. 

Apabila melakukan gerakan dengan lincah, cepat dan mempunyai 

ketahanan dalam bergerak, maka kemampuan motorik kasarnya 

bagus. Untuk wirama apakah gerakan yang dilakukan  seirama 

dengan iringannya dan kapan suatu gerakan harus jatuh pada 

iringannya. Kemudian wirasa dapat digunakan untuk mengukur 

kesesuaian antara gerakan dengan irama. Diperlukan penghayatan 

yang baik yang  melibatkan aspek olah rasa dan koordinasi gerak 

dengan irama apakah sesuai atau tidak. Apabila seirama dan sesuai 

maka bisa dikatakan kemampuan  motorik halus ketika menghayati 

gerakan dalam menari bagus. Contoh-contoh tadi menunjukkan 

bahwa seni tari mempunyai peran dalam mengembangkan 

kemampuan motorik siswa.” (WGST) 
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Kemampuan motorik dapat dikembangkan melalui pembelajaran seni tari. 

Pembelajaran seni tari mengutamakan penilaian pada aspek wiraga, wirama dan 

wirasa. Ketiga aspek penilaian dalam seni tari dijadikan sebagai tolok ukur guru 

untuk menilai kemampuan siswa. Peran pembelajaran seni tari untuk 

mengembangkan kemampuan motorik siswa dapat dilihat dari ketiga aspek 

penilaian dalam seni tari yaitu wiraga, wirama dan wirasa.  

Jenis kelamin siswa dalam hal kemampuan gerak juga berpengaruh pada 

kemampuan motorik yang dimilikinya. Siswa laki-laki mempunyai kemampuan 

berupa gerakan yang cepat, lincah, dan memiliki tenaga atau power, namun siswa 

perempuan  memiliki keluwesan ketika bergerak karena memperhatikan 

koordinasi antara anggota gerak anggota badan yang satu dengan yang lain. 

Siswa laki-laki menyukai gerakan yang lincah dan gerakan yang membutuhkan 

tenaga atau power, sedangkan siswa perempuan menyukai gerakan yang dinamis 

dengan memperhatikan koordinasi gerak antar anggota badan. Peran 

pembelajaran seni tari untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar, dapat 

lebih dimaksimalkan siswa laki-laki karena siswa laki-laki cenderung menyukai 

gerakan-gerakan yang lincah ketika menari, sedangkan kemampuan motorik 

halus dapat dimaksimalkan siswa perempuan karena siswa perempuan cenderung 

menyukai gerakan yang membutuhkan koordinasi gerak angota badan. Dwi 

Rohati sebagai guru seni tari di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal menjelaskan 

kemampuan motorik yang dimiliki antara siswa laki-laki dan siswa perempuan 

yaitu sebagai berikut: 

“Kalau dilihat-lihat selama ibu mengajar tari, jenis kelamin anak 

berpengaruh terhadap perkembangan motorik anak. Pada saat anak 
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praktik menari, disitu tampak bahwa anak laki-laki lebih 

menunjukkan potensinya ketika ada gerakan yang lincah dan cepat 

sedangkan untuk anak perempuan lebih luwes ketika melakukan 

gerakan yang penuh dengan penghayatan seperti gerakan yang 

menuntut anak mengoordinasikan antara gerakan tangan dan kepala. 

Jadi nampak kalau anak laki-laki lebih condong pada kemampuan 

motorik kasar yang diasah ketika menari sedangkan kalau anak 

perempuan lebih condong pada kemampuan motorik halusnya.” 

(WGST) 

Siswa laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan motorik yang 

sama, yaitu kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus. 

Perbedaannya adalah siswa perempuan menyukai gerakan yang membutuhkan 

koordinasi gerak antar anggota badan, sehingga kemampuan motorik halusnya 

lebih bagus. Siswa laki-laki menyukai gerakan yang lincah dan bertenaga, 

sehingga kemampuan motorik kasarnya lebih bagus. Perbedaan kemampuan 

motorik siswa laki-laki dan perempuan dijelaskan oleh Guru kelas IV SD Negeri 

Slerok 4 Kota Tegal yaitu Juriyah, S.Pd sebagai berikut: 

”Kalau anak perempuan itu menghasilkan gerakan tari yang halus 

namun kalau anak laki-laki gerakannya berenergi. Jadi perbedaannya 

terdapat pada kemampuan motorik yang dimiliki anak laki-laki dan 

perempuan. Kalau laki-laki cenderung memiliki kemampuan motorik 

kasar yang bagus kalau anak perempuan motorik halusnya yang bagus 

karena gerakan badannya lebih luwes ketika menari.” (WGK1) 

 

Siswa laki-laki memiliki kemampuan motorik kasar  yang lebih bagus. 

Ditunjukkan dengan kemampuan bergerak yang mempunyai power dan lincah 

karena perkembangan otot-otot besarnya lebih pesat. Siswa perempuan memiliki 

kemampuan motorik halus  yang lebih bagus. Ditunjukkan dengan keluwesannya 

dalam bergerak yang selalu memperahatikan antara koordinasi bagian tubuh 
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secara detail. Wali kelas V SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal Tri Martina, S.Pd 

menjelaskan 

” Biasanya kalau anak laki-laki lebih memiliki kemampuan motorik 

kasar yang bagus.  Hal itu ditunjukkan dengan kemampuannya dalam 

bergerak. Gerakan yang dihasilkan lebih memiliki power dan lincah 

karena perkembangan otot-otot besarnya lebih pesat. Kalau anak 

perempuan cenderung memiliki kemampuan motorik halus yang lebih 

bagus dibanding dengan anak laki-laki. Hal itu ditunjukkan dengan 

keluwesan siswa perempuan dalam bergerak yang selalu 

memperhatikan antara koordinasi bagian tubuh secara detail. .” 

(WGK2) 

 

Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh guru seni tari dan guru  

kelas menunjukkan bahwa seni tari memberikan manfaat untuk siswa yaitu 

membantu pertumbuhan dan perkembangan serta mengembangkan kemampuan 

motorik siswa. Perkembangan motorik kasar setelah melaksankan pembelajaran 

seni tari dapat membantu anak ketika melakukan aktivitas seperti meloncat, 

memanjat, berlari, menangkap maupun menendang bola secara lebih terarah. 

Kemampuan motorik halus dapat dilihat dari keterampilan siswa pada saat 

bermain alat musik, melukis, membuat kerajinan, menggambar maupun 

menggunting. Siswa akan lebih terampil dalam melakukan aktivitas membuat 

kerajinan tangan. Kemampuan menulis siswa juga dapat terlatih, sehingga tulisan 

siswa menjadi lebih rapi. Kegiatan menggambar dan  melukis juga dapat terbantu, 

karena siswa sudah dibiasakan menggerakkan anggota gerak tangan. Daya 

imajinatif dan kreativitas siswa juga dapat terlatih melalui pembelajaran seni tari, 

sehingga siswa dapat berimajinasi dengan media kertas dan menghasilkan gambar 

atau lukisan yang berdaya seni tinggi. Jenis kelamin siswa berpengaruh terhadap 

perkembangan motorik siswa. Siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki 



103 

 

 
 

kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus. Kedua kemampuan 

motorik yaitu motorik kasar dan motorik halus dapat dikembangkan oleh siswa 

melalui pembelajaran seni tari. Siswa laki-laki yang menyukai gerakan lincah dan 

bertenaga akan cenderung memaksimalkan kemampuan motorik kasar ketika 

menari. Siswa perempuan yang menyukai gerakan yang memerlukan koordinasi 

gerak anggota badan akan cenderung memaksimalkan kemampuan motorik halus 

ketika menari. Kemampuan motorik siswa tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh 

jenis kelamin. Bukan berarti siswa laki-laki memiliki kemampuan motorik kasar 

yang lebih bagus daripada siswa perempuan dan siswa perempuan memiliki 

kemampuan motorik halus yang lebih baik daripada laki-laki, karena tergantung 

dengan kemampuan masing-masing siswa ketika menari, konteks tarian, 

karakteristik siswa dari tari yang diajarkan dan dari bentuk fisik siswa.  

Pada saat siswa menari, ada bagian gerakan tertentu yang menurut siswa 

sulit untuk di praktikan. Siswa laki-laki cenderung kesulitan untuk mempraktikan 

gerakan yang membutuhkan koordinasi gerak antar anggota badan dan menyukai 

gerakan yang membutuhkan kelincahan dan power. Siswa perempuan justru 

mengalami kesulitan untuk mempraktikan gerakan yang lincah dan memiliki 

power dan menyukai gerakan yang memerlukan koordinasi gerak antar anggota 

badan. Berdasarkan kesimpulan transkrip data hasil wawancara dengan siswa, 

menjelaskan bahwa seluruh siswa laki-laki kesulitan untuk melakukan gerakan 

yang memerlukan koordinasi gerak anggota badan dan gerakan yang penuh 

penghayatan dengan gerakan yang lebih lambat. Seluruh siswa perempuan 

kesulitan untuk melakukan gerakan yang cepat dan memerlukan kelincahan. 
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Siswa laki-laki lebih menyukai gerak tarian yang lincah misalnya gerakan 

meloncat dan gerakan yang memerlukan power seperti gerakan memukul. Siswa 

perempuan lebih menyukai gerak tari yang memerlukan koordinasi gerak antar 

anggota badan dengan penuh penghayatan karena gerakannya lebih lambat.  

Hasil wawancara antara siswa laki-laki dan perempuan SD Negeri Slerok 4 

Kota Tegal, menujukkan bahwa siswa laki-lebih lebih suka gerakan tari yang 

lincah, dan mengalami kesulitan ketika melakukan gerakan yang membutuhkan 

koordinasi antar anggota badan. Kesulitan juga untuk melakukan gerakan yang 

membutuhkan penghayatan. Siswa perempuan justru lebih suka gerakan yang 

membutuhkan gerakan koordinasi antar anggota badan dan gerakan yang 

membutuhkan penghayatan. Kesulitan pada saat melakukan gerakan yang cepat 

dan lincah seperti gerakan meloncat. 

Kemampuan motorik siswa dapat dikembangkan dengan latihan rutin pada 

saat menari. Jenis tarian juga disesuaikan dengan karakterisitk siswa agar dapat 

memaksimalkan gerakan pada saat menari. Siswa kelas rendah diberikan tarian 

yang sesuai dengan karakterisitk siswa kelas rendah, dan siswa kelas tinggi 

disesuaikan dengan karakterisitk siswa kelas tinggi. Disampaikan oleh Guru Seni 

Tari SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal sebagai berikut: 

”Untuk mengembangkan kemampuan motorik siswa melalui 

pembelajaran seni tari yaitu dengan menyesuaikan tarian sesuai 

dengan karakteristik siswanya. Untuk siswa kelas rendah, diberikan 

tarian yang ringan terlebih dahulu sedangkan untuk kelas tinggi dapat 

diberikan tarian dengan tingkat kesulitan yang lebih rumit. Hal 

tersebut agar kemampuan motorik siswa dapat diasah dengan 

memaksimalkan gerak yang sesuai dengan kemampuannya sehingga 

kemampuan motorik anak benar-benar dapat berkembang.” (WGST) 
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Siswa diberikan pembelajaran seni tari secara rutin agar kemampuannya 

dalam menari dapat terasah. Jenis tarian juga disesuaikan dengan karakteristik 

siswa supaya siswa dapat mengembangakan kemampuannya dalam hal keahlian 

gerak. Agar dapat memaksimalkan gerakan siswa yaitu untuk kelas rendah 

diberikan tarian yang dikemas dengan gerakan yang ringan sedangkan untuk 

kelas tinggi dapat diberikan tarian dengan tingkat kesulitan yang lebih rumit. 

Penyesuaikan gerakan tari dengan karakteristik siswa akan mengasah dan 

memaksimalkan gerakan siswa dan dapat mengembangkan kemampuan 

motoriknya. 

4.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Seni Tari dalam 

Pengembangan Kemampuan Motorik 

Perkembangan kemampuan motorik yang dimiliki oleh siswa dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran motorik 

diantaranya kondisi fisik siswa, motivasi yang tinggi, lingkungan yang kondusif, 

jenis kelamin, bakat dan potensi juga berpengaruh terhadap perkembangan 

motorik siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik 

dijelaskan oleh guru kelas IV SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal, Juriyah, S.Pd 

sebagai berikut: 

”Diperlukan sarana prasarana yang memadai agar memberikan wadah 

kepada siswa dalam mengembangkan kemampuan motoriknya. 

Kondisi lingkungan juga berpengaruh. Dibutuhkan lingkungan yang 

nyaman, tidak ramai agar dapat memaksimalkan  kemampuan siswa. 

Kondisi siswanya juga turut andil dalam hal ini. Siswa yang  memiliki 

kemampuan yang bagus akan dapat mengembangkan kemampuannya 

secara maksimal. Motivasi dalam diri siswa juga mempengaruhi 

siswa dalam menari. Apabila memiliki motivasi yang tinggi, maka 

siswa akan berusaha semaksimal mungkin melakukan gerakan dalam 

menari. Anak yang memiliki bakat menari akan lebih menunjukkan 
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gerakan yang lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik. Jenis 

kelamin juga berpengaruh terhadap kemampuan motorik siswa dalam 

keahlian geraknya.”  (WGK1) 

 

Kondisi fisik siswa berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan 

motorik. Siswa yang memiliki kondisi fisik sehat, dapat memaksimalkan gerakan 

pada saat menari. Kondisi lingkungan yang memadai juga membantu konsentrasi 

siswa ketika bergerak.Motivasi yang tinggi juga akan menuntut siswa untuk 

bersungguh-sungguh dalam  melakukan gerakan tari. Jenis kelamin juga 

mempengaruhi gerakan yang dihasilkan oleh siswa. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik 

juga di jelaskan oleh wali kelas V SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal, Tri Martina, 

S.Pd sebagai berikut: 

”Faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran seni tari berpengaruh 

terhadap perkembangan motorik siswa meliputi kondisi fisik siswa. 

Ketika kondisi fisik siswa sehat tanpa gangguan sakit maka siswa 

akan dapat memaksimalkan gerakan ketika menari. Kondisi 

lingkungan juga berpengaruh. Dibutuhkan kondisi lingkungan yang 

memadai seperti tempat yang memadai dan tidak bising agar anak 

dapat berkonsentrasi melakukan gerakan. Sarana prasarana juga harus 

lengkap agar anak terfasilitasi dan dapat mengembangkan 

kemampuan motoriknya ketika menari. Anak yang  mempunyai 

motivasi yang bagus saat menari juga akan bersunguh-sungguh  

melakukan tarian. Jenis kelamin juga berpengaruh. Gerakan yang 

dihasilkan anak laki-laki lebih memiliki power dan gerakan anak 

perempuan lebih luwes karena memperhatikan koordinasi anggota 

tubuh yang baik.” (WGK2) 

 

Guru seni tari SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal, Dwi Rohati 

mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni tari 

dalam pengembangan kemampuan motorik meliputi sumber daya manusia, sarana 

prasarana dan kondisi lingkungan, kondisi fisik siswa serta motivasi dan bakat. 
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Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Dwi Rohati, guru seni tari SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

”Sumber daya manusia yang baik dalam artian mempunyai 

kemampuan yang baik dalam menari, maka pembelajaran seni tari 

dapat melatihnya mengembangkan kemampuan motoriknya secara 

optimal, berbeda dengan sumber daya manusia yang kurang, misalnya 

siswa yang tidak bisa menari maka akan melakukan gerakan yang 

tidak sesuai sehingga kurang mengembangkan kemampuan 

motoriknya. Untuk sarana prasarana juga mempunyai andil yang 

besar. Untuk kondisi fisik juga berpengaruh. Kalau motivasi dan 

bakat juga berpengaruh dalam pengembangan kemampuan  motorik 

siswa. Untuk siswa yang  mempunyai bakat dalam menari pastinya 

akan memaksimalkan gerakan pada saat menari dan hal tersebut akan 

mengembangkan kemampuan motoriknya.” (WGST) 

 

Kemampuan motorik siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi 

sumber daya manusia, sarana prasarana, kondisi fisik,  kondisi lingkungan, 

motivasi, bakat, dan jenis kelamin. Masing-masing komponen memiliki andil 

yang berbeda-beda. Jenis kelamin turut berpengaruh dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa. Siswa laki-laki cenderung memiliki kemampuan  

motorik kasar yang pesat sedangkan siswa perempuan kemampuan motorik 

halusnya yang pesat.  

4.3. Pembahasan  

Pada bagian ini, penulis membahas data primer dan sekunder yang sudah 

tertera pada bagian sebelumnya. Data primer yang diperoleh berupa hasil 

wawancara mengenai pelaksanaan proses pembelajaran seni tari, peran 

pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik siswa dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi peran pembelajaran seni tari dalam 

pengembangan kemampuan motorik siswa di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

Data sekunder adalah data pendukung bersumber dari arsip dan dokumen resmi 
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sekolah serta dokumen lain yang relevan dengan peran pembelajaran seni tari 

dalam pengembangan kemampuan motorik siswa. 

Berikut ini akan dibahas mengenai peran pembelajaran seni tari dalam 

pengembangan kemampuan motorik siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik siswa di SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

4.3.1.  Peran Pembelajaran Seni Tari dalam Pengembangan Kemampuan 

Motorik Siswa 

Pembelajaran seni tari di sekolah dasar memiliki fungsi untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik secatra fisik, mental maupun estetik.  

Pembelajaran seni tari diharapkan mampu mengembangkan kemampuan motorik 

siswa, karena pembelajaran seni tari menuntut siswa untuk bergerak dan pastinya 

bagus untuk tumbuh kembang serta perkembangan motoriknya. Menurut Sujiono 

(2009: 1.3), motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh 

seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai 

perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. 

Pembelajaran seni tari akan memberikan kesempatan fisik untuk tumbuh 

sempurna dan secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan fisik serta 

mengembangkan kemampuan motorik siswa. Semakin tinggi keterampilan 

motorik siswa, maka semakin mempermudah siswa dalam menyelesaikan tugas 

motorik. Kemampuan motorik kasar setelah melaksanakan pembelajaran seni tari 

dapat dilihat dari kemampuan siswa melakukan gerakan meloncat, berjalan, 

memanjat, berlari, menangkap bola maupun menendang bola. Siswa akan lebih 
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leluasa melakukan mobilitas dalam melaksankaan aktivitas sehari-hari. 

Kemampuan motorik halus setelah melaksanakan pembeajaran seni tari dapat 

dilihat dari kemampuan siswa menyelesaikan tugas yang melibatkan jari-jari 

tangan. Siswa mampu bermain musik dengan harmonis, melukis dan menggambar 

tanpa mengalami kesulitan  berarti, serta dapat menulis dengan rapi. 

Pelaksanaan pembelajaran seni tari di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

sudah dilaksanakan rutin setiap satu minggu sekali.  Menurut Jazuli (1994: 3) tari 

adalah bentuk gerak yang indah dan lahir dari tubuh yang bergerak, berirama dan 

berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan tari. Bentuk gerak yang terdapat di 

dalam pembelajaran tari, disesuaikan dengan karakteristik tari anak sekolah dasar 

agar sesuai dengan tingkat pekembangan siswa. Penyesuaian gerak tari bertujuan 

agar siswa  dapat mengembangkan bakat dan hobi di bidang seni tari dengan baik. 

Seni tari memiliki peran yang besar untuk siswa, yaitu mengembangkan segenap 

talenta dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Pembelajaran seni tari yang 

dilaksanakan secara rutin, akan mengasah kemampuan motorik siswa, karena 

siswa dituntut untuk selalu bergerak sesuai dengan iringan musik. Gerakan yang 

dihasilkan akan berdampak baik untuk siswa, sehingga kemampuannya akan 

mengalami perkembangan. Proses pembelajaran seni tari di SD Negeri Slerok 4 

Kota Tegal, dimulai dengan melaksanakan pemanasan untuk merengangkan otot-

otot. Pemanasan dimaksudkan agar nantinya siswa dapat melakukan gerakan tari 

dengan lentur. Kelenturan gerakan akan memungkinkan siswa mempraktikan 

gerakan dengan luwes. Siswa yang melakukan gerakan dengan luwes, berarti 

siswa dapat memaksimalkan koordinasi gerak antara bagian tubuh yang satu 
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dengan yang lain. Koordinasi gerak yang dilakukan siswa, menunjukkan bahwa 

siswa terlatih untuk mengembangkan kemampuan motorik yang dimilikinya.  

Kegiatan yang dilakukan setelah pemanasan adalah pemberian materi seni 

tari. Pemilihan jenis tarian penting untuk dilakukan. Sebelum masuk kedalam 

pembelajaran, guru memilih jenis tari sesuai dengan karakteristik siswa. Menurut 

Purwatiningsih dan Harini (2002: 77) bentuk gerak yang sesuai dengan 

karakteristik tari anak kelas rendah, pada umumnya gerak-gerak yang dilakukan 

tidaklah sulit dan sederhana sekali, sedangkan untuk siswa kelas tinggi diberikan 

bentuk gerak tari dengan tingkat kesulita yang lebih tinggi kualitasnya. Siswa 

yang lebih rendah tingkat kelasnya, diberikan tari dengan kesulitan yang tidak 

terlalu rumit misalnya saja tari bertema. Siswa kelas tinggi diberikan tari yang 

lebih rumit sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pemilihan jenis tari 

dimaksudkan agar siswa dapat maksimal dengan tari yang akan dipraktikan. 

Apabila salah dalam pemilihan jenis tarian, maka siswa akan mengalami kesulitan 

pada saat menari. Misalnya saja siswa kelas rendah dipilihkan tari dengan 

kesulitan yang rumit, maka siswa kelas rendah tidak akan mampu untuk 

mempraktikan gerakan tari dan akan menari seenaknya. Menari yang seharusnya 

dapat membantu perkembangan siswa, justru tidak akan mengembangkan 

kemampuan siswa khususnya kemampuan motorik, karena tingkat kesulitan 

dalam bergerak tidak sesuai dengan karakteristik siswa. 

Langkah pertama dalam pembelajaran tari adalah guru mempraktikan 

terlebih dahulu gerakan-gerakan tarian secara bertahap, dimulai dari gerakan 

pertama kemudian siswa mengikuti gerakan yang telah dicontohkan. Siswa 
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mengamati setiap gerakan yang dicontohkan oleh guru, karena dengan mengamati 

gerakan akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan motoriknya. 

Menurut Sujiono (2009: 1.12), dalam mengembangkan kemampuan motoriknya, 

siswa juga mengembangkan kemampuan mengamati, mengingat hasil 

pengamatannya dan  pengalamannya. Siswa mengamati guru, siswa lain atau 

dirinya ketika bergerak, kemudian mengingat gerakan motorik yang telah 

dilakukan atau telah dilatihkan oleh gurunya agar dapat melakukan perbaikan dan 

penghalusan gerak. Jika siswa dirasa telah mampu mengikuti dengan baik 

dilanjutkan dengan gerakan selanjutnya, begitu seterusnya. Pemberian contoh 

gerakan tari secara bertahap akan membantu siswa untuk mengingat-ingat gerakan 

yang semula belum dikuasainya. Bertujuan agar siswa dapat mendalami setiap 

gerakan yang diajarkan oleh guru dan memaksimalkan gerakan yang akan 

dipraktikan. Gerakan yang dilakukan secara maksimal akan membantu siswa 

dalam perkembangan geraknya, yang nantinya akan mengasah kemampuan 

motorik siswa karena siswa bersungguh-sungguh ketika menari.  

Tahap awal pengajaran gerakan tarian menggunakan metode hitungan 

tanpa musik (teknik garingan). Setelah siswa dirasa mampu dan telah hafal 

dengan seluruh gerakan, barulah menggunakan musik. Tentu saja secara bertahap, 

karena terkadang siswa lupa dengan gerakan-gerakannya. Kesesuaian gerak yang 

dihasilkan harus disesuaikan dengan musik pengiring. Penyesuaian gerak dengan 

musik maupun irama diperlukan agar menghasilkan gerakan yang selaras. Apabila 

siswa mampu menyesuaikan antara gerakan dengan musik pengiring dalam suatu 

tarian, maka siswa dapat mengembangkan kemampuan motorik halus. Menurut 
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Sujiono (2009: 1.14) gerakan motorik halus melibatkan bagian-bagian tubuh 

tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil yang tidak terlalu membutuhkan 

tenaga, namun gerakan ini mebutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. 

Kemampuan motorik halus dapat ditunjukkan dengan koordinasi yang baik antara 

gerak dan musik pengiring. Memerlukan koordinasi yang baik antara kemampuan 

gerak siswa ketika menari dengan kemampuan menghayati setiap ketukan irama, 

untuk itu siswa dilatih dengan menari disertai dengan kesesuaiannya dengan 

musik pengiring agar kemampuan motorik halus siswa dapat terlatih melalui 

menari. Apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, guru mengingatkan dan 

memberikan contoh gerakan yang benar. Ketika siswa sudah bisa menari dengan 

baik, barulah secara bersama-sama seluruh siswa melakukan gerakan tarian. 

Kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan praktik berkelompok. Masing-

masing kelompok mempraktikan tarian dengan menggunakan musik. Apabila satu 

kelompok telah melakukan praktik, dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya, 

begitu seterusnya. Kegiatan praktik berkelompok dalam pembelajaran seni tari di 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal digunakan untuk mengukur daya ingat siswa dan 

kelincahan dalam  melakukan gerak berpindah tempat. Praktik pembelajaran tari 

secara berkelompok dilakukan dengan cara estafet atau tari berlanjut. Pertama-

tama guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 

nomor urut persensi siswa. Barisan siswa disesuaikan dengan nomor persensi, 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemberian nilai dan dapat memantau 

perkembangan gerak yang dilakukan siswa. Ketika siswa sudah baris dengan rapi 

sesuai kelompok dan nomor urut persensi, selanjutnya guru memutar musik 
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pengiring. Dimulai dengan penampilan kelompok pertama. Pada saat guru 

mengucapkan kata ”lanjut” maka kelompok selanjutnya melanjutkan gerakan 

tarian yang dipraktikan kelompok sebelumnya, begitu seterusnya. Kegiatan tari 

estafet, bertujuan untuk mengasah keterampilan gerak siswa. Siswa dituntut hafal 

gerak tari yang dipraktikan. Kelincahan siswa juga dapat dilatih karena 

memerlukan keterampilan berpindah tempat dan kelincahan siswa ketika menari. 

Perkembangan motorik halus dapat dilihat dengan memperhatikan kesesuaian 

gerak lanjutan tari dengan iringan musik. Terkadang dijumpai siswa kesulitan 

untuk menyesuaikan gerakan dengan musik yang terus berputar tanpa jeda. 

Perkembangan motorik kasar melalui tari estafet dapat dilihat dari kelincahan 

siswa ketika melakukan gerak berpindah. Siswa yang mempunyai kemampuan 

motorik kasar bagus, maka dapat dengan lincah ketika melakukan gerakan 

perpindahan pada saat melanjutkan tarian.   

Pelaksanaan pembelajaran seni tari dinilai oleh guru dengan mengukur 

kemampuan siswa ketika menari. Hasil pembelajaran motorik dapat diukur 

dengan mengamati siswa secara berkelanjutan ketika melaksanakan pembelajaran 

seni tari. Menurut Decaprio (2013: 67) cara mengukur pembelajaran motorik 

dapat dilakukan oleh guru dengan mengamati secara langsung terhadap para siswa 

yang mengikuti pembelajaran motorik terhadap tingkah laku siswa selama proses 

pembelajaran motorik (praktik) berlangsung. Apabila siswa telah mengikuti 

pembelajaran motorik secara sempurna, maka guru dapat mengadakan tes 

terhadap mereka seputar gerakan motorik yang telah dipelajari sebelumnya, 

dengan tujuan mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa.  
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Penilaian seni tari memperhatikan unsur wirama, wiraga dan wirasa. 

Ketiga unsur wirama, wiraga, dan wirasa, kemudian dipakai sebagai suatu cara 

untuk mengevaluasi kualitas penari dan menjadi sistem pengkategorian yang 

lazim digunakan sebagai tolok ukur dalam tari. Menurut Jazuli (1994: 119) seni 

tari senantiasa terikat oleh wiraga, wirama, dan wirasa. Ketiga unsur wirama, 

wiraga, dan wirasa, kemudian dipakai sebagai suatu cara untuk mengevaluasi 

kualitas penari dan menjadi sistem pengkategorian yang lazim digunakan sebagai 

tolok ukur dalam tari. 

Wiraga adalah dasar keterampilan gerak tubuh atau fisik tari terutama segi 

geraknya. Wirama merupakan suatu pola untuk mencapai gerakan yang harmonis 

yang memuat pengaturan dinamika seperti tempo tarian dan musik pengiring. 

Wirasa merupakan tingkat penghayatan dan penjiwaan dalam tarian, seperti tegas, 

lembut, gembira, sedih. Diekspresikan melalui gerakan dan mimik wajah, 

sehingga melahirkan keindahan. 

Penilaian secara wiraga, siswa dituntut untuk melakukan gerakan tarian 

dengan benar sesuai dengan gerakan yang dicontohkan oleh guru tari dan kompak. 

Penilaian secara wirama yaitu dilakukan dengan melihat gerakan yang dilakukan 

sesuai dengan irama musik. Penilaian wirasa dilihat dari ekspresi sesuai dengan  

yang dicontohkan oleh guru tari. Selain itu ekspresi juga harus tepat dengan 

gerakan tarian dan lagu pengiring.  

Penilaian secara wiraga dalam penilaian kemampuan motorik dapat dilihat 

dari bentuk gerak yang dipraktikan siswa ketika menari. Apabila siswa melakukan 

gerakan dengan lincah, mempuyai ketahanan gerak yang baik serta memiliki 



115 

 

 
 

power pada saat melakukan gerakan, maka kemampuan motorik kasar siswa 

terlatih. Siswa yang melakukan gerakan dengan memperhatikan koordinasi gerak 

antar anggota tubuh, menunjukkan bahwa menari akan melatih siswa untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus siswa. Kemampuan siswa dalam 

mempraktikan gerakan tari yang benar sesuai gerakan yang diberikan oleh guru, 

akan melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan motoriknya.  

Penilaian secara wirama dalam penilaian kemampuan motorik dapat dilihat 

dengan memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan apakah seirama dengan 

iringan musik dan kapan suatu gerakan jatuh pada iringannya. Kemampuan 

motorik yang dapat diasah yaitu kemampuan mengoordinasi gerakan dengan 

musik pengiring dalam sebuah karya seni tari. Apabila siswa dapat menyesuaikan 

gerakan dengan musik pengiring, maka kemampuan motorik halus dalam hal 

koordinasi untuk melakukan gerakan yang lebih kompleks dapat terlatih.  

Penilaian secara wirasa dalam penilaian kemampuan motorik dapat dilihat 

dari penghayatan dan ekspresi rasa yang dilakukan siswa ketika menari. Setiap 

gerakan yang dihasilkan perlu penghayatan yang baik, agar menghasilkan tarian 

yang mempunyai daya estetik yang tinggi. Penghayatan diperlukan agar siswa 

dapat menghayati gerakan dengan selalu memperhatikan koordinasi yang baik, 

agar pesan dapat tersampaikan melalui sebuah tarian  dan melatih kemampuan 

motorik siswa dengan menari.  

Hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa siswa dapat dilatih 

mengembangkan kemampuan motoriknya dengan menari. Kemampuan motorik 

kasar siswa dapat ditunjukkan dengan kecepatan, kekuatan, ketahanan dan 
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kelincahan ketika bergerak. Kecepatan, kekuatan, ketahanan dan kelincahan 

merupakan unsur-unsur pokok dalam pembelajaran motorik. Menurut Decaprio 

(2013:42-47), kelincahan dalam pembelajaran motorik dinyatakan oleh 

kemampuan badan mengubah arah secara cepat dan tepat. Kelincahan juga dapat 

menjadi standar ukuran kualitas tes kemampuan para siswa dalam bergerak cepat 

dari satu posisi ke posisi yang lain atau dari satu gerakan ke gerakan yang lain. 

Kekuatan didefinisikan sebagai kapasitas untuk mendesak kekuatan otot ketika 

melakukan sebuah gerakan. Ketahanan adalah hasil dari kapasitas psikologi para 

siswa untuk menopang gerakan dalam suatu periode. Sebagaian besar siswa laki-

laki lebih condong memiliki kemampuan motorik kasar yang bagus karena 

gerakan yang dihasilkan lebih memiliki kekuatan, kecepatan dan kelincahan. 

Kemampuan motorik halus siswa dapat ditunjukkan dengan keseimbangan, 

koordinasi dan peghayatan ketika bergerak. Sebagian besar siswa perempuan 

lebih condong memiliki kemampuan motorik halus yang bagus karena gerakan 

yang dihasilkan lebih memperhatikan koordinasi gerak tubuh, keseimbangan yang 

baik dan penghayatan ketika melakukan gerak. Kemampuan siswa laki-laki dari 

segi wiraga yaitu ketepatan melakukan suatu gerakan, lebih menonjol jika 

dibanding dengan segi wirama dan wirasa. Siswa perempuan justru lebih 

menonjol dari segi wirama dan wirasa, karena kemampuan siswa perempuan 

dalam hal ketepatan irama dan penghayatan melakukan suatu tarian lebih bagus. 

Siswa perempuan mempunyai kepekaan rasa yang lebih tinggi daripada siswa 

laki-laki. Namun tidak berarti siswa perempuan tidak memiliki kemampuan 

wiraga dan siswa laki-laki tidak memiliki kemampuan dalam segi wirasa dan 



117 

 

 
 

wirama. Siswa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan wiraga, wirama, 

dan wirasa, namun dalam tingkatan yang berbeda-beda tergantung kemampuan 

dan karakter dari masing-masing siswa.  

Tabel lampiran 7 hasil penilaian motorik siswa dalam pembelajaran seni 

tari menunjukkan kemampuan motorik kasar terdapat sebanyak 42 siswa dengan 

kategori baik, 29 siswa dengan kategori sedang, 6  siswa dengan kategori 

istimewa dan seorang siswa dengan kategori buruk. Data penilaian kemampuan 

motorik halus siswa ditunjukkan sebanyak 30 siswa dengan kategori baik, 31 

siswa dengan kategori sedang, dan 7 siswa dengan kategori istimewa. Observasi 

kemampuan motorik yang dilakukan di kelas IV menunjukan bahwa siswa laki-

laki mayoritas memiliki kemampuan motorik kasar yang bagus daripada 

kemampuan motorik halus. Siswa perempuan mayoritas memiliki kemampuan 

motorik halus yang lebih bagus daripada kemampuan motorik kasar. Observasi 

kemampuan motorik yang dilakukan di kelas V menunjukkan hal yang sama, 

namun ditemukan enam siswa laki-laki dan satu orang perempuan yang memiliki 

kemampuan sama antara kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik 

halus. Walaupun hasil penilaian motorik menunjukkan kesamaan, namun rentang 

untuk keenam anak laki-laki menunjukkan bahwa kemampuan motorik kasar 

setingkat lebih bagus dari pada kemampuan motorik halus. Satu orang perempuan 

yang hasil kemampuan motorik kasar dan motorik halus menunjukkan hal yang 

sama, memiliki rentang yang lebih tinggi pada kemampuan motorik halus.  

Kesimpulannya bahwa kemampuan motorik siswa dapat dikembangkan 

dengan menari, baik itu kemampuan  motorik kasar maupun kemampuan motorik 
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halus. Kemampuan motorik kasar setelah siswa melaksanakan pembelajaran seni 

tari dapat dilihat dari kemampuan siswa melakukan gerakan meloncat, berjalan, 

memanjat, berlari, menangkap bola maupun menendang bola. Siswa akan lebih 

leluasa melakukan mobilitas dalam melaksankaan aktivitas sehari-hari. 

Kemampuan motorik halus setelah melaksanakan pembeajaran seni tari dapat 

dilihat dari kemampuan siswa menyelesaikan tugas yang melibatkan jari-jari 

tangan. Siswa mampu bermain musik dengan harmonis, melukis dan menggambar 

tanpa mengalami kesulitan  berarti, serta dapat menulis dengan rapi. 

4.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Seni Tari dalam 

Pengembangan Kemampuan Motorik Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik 

siswa. Penjabaran secara lebih rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran seni tari dalam pengembangan kemampuan motorik meliputi faktor 

sumber daya manusia, sarana prasarana, kondisi lingkungan, kondisi fisik siswa, 

jenis kelamin, motivasi dan bakat. Pembahasan mengenai faktor-faktor tersebut 

sebagai berikut. 

4.3.2.1. Faktor Sumber Daya Manusia 

Kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang  besar dalam 

pengembangan kemampuan motorik siswa. Sumber daya manusia, baik itu siswa 

maupun guru akan mempengaruhi kemampuan motorik siswa pada saat 

melaksanakan pembelajaran seni tari. Guru yang mempunyai kualitas sumber 
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daya manusia yang  baik, pastinya mempunyai pengaruh yang baik untuk 

perkembangan motorik siswa. Ketika seorang guru disiplin pada saat 

melaksanakan proses pembelajaran dan menguasai bahan ajar seni tari, sehingga 

mampu memberikan contoh tarian kepada siswa serta membenarkan setiap 

gerakan yang dipraktikan oleh siswa, maka guru sebagai sumber daya manusia 

yang baik. Sumber daya manusia dari guru yang baik dalam melaksanakan 

pembelajaran seni tari, akan mendorong siswa untuk dapat mengikuti proses 

pembelajaran tari sesuai dengan arahan yang benar dan akan membantu  siswa 

mengembangkan kemampuan motorik ketika menari. Siswa sebagai sumber daya 

yang baik akan menunjukkan keterampilannya pada saat menari. Pada saat 

seorang siswa melaksanakan pembelajaran seni tari, maka siswa akan terlatih 

untuk mengembangkan kemampuan motorik yang dimiliki. Berbeda dengan siswa 

yang sumber daya manusianya kurang, misalnya siswa yang tidak bisa menari 

maka akan melakukan gerakan yang tidak sesuai, sehingga kurang 

mengembangkan kemampuan motoriknya.  

4.3.2.2. Faktor Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan mempunyai andil yang besar untuk mengembangkan 

kemampuan motorik siswa. Menurut Rahayubi (2014: 226) perkembangan 

motorik seorang individu kemungkinan besar bisa berjalan optimal jika 

lingkungan tempat beraktivitas mendukung dan kondusif. Lingkungan disini bisa 

berarti fasilitas, peralatan, sarana dan prasarana, bisa juga berarti lingkungan 

tempat beraktivitas dan juga di sekitar tempat aktivitas yang baik dan kondusif. 

Kondisi lingkungan yang kondusif akan melatih siswa untuk dapat berkonsentrasi 
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melakukan gerakan tari. Perkembangan motorik siswa akan lebih teroptimalkan 

jika kondisi lingkungan kondusif karena dapat menstimulus perkembangan otot. 

Apabila kondisi lingkungan ramai dan tidak kondusif, justru akan menimbulkan 

kegaduhan siswa. Siswa tidak dapat berkonsentrasi melakukan gerakan tari karena 

terganggu dengan kebisingan. Kebisingan yang terjadi berasal dari lingkungan 

sekitra misalnya dekat dengan jalan raya dan bisa juga berasal dari temannya 

sendiri. Dibutuhkan kondisi lingkungan yang kondusif agar siswa dapat 

berkonsentrasi dan melakukan gerakan sesuai dengan instruksi dari guru seni tari, 

sehingga kemampuan motorik siswa dapat berkembang. 

4.3.2.3. Faktor Sarana Prasarana 

Sarana prasarana diperlukan pada proses pembelajaran seni tari. Sarana 

prasarana digunakan untuk menunjang pembelajaran, sehingga diharapkan dapat 

berjalan sesuai yang diharapan yaitu mengembangkan kemampuan siswa. Pada 

saat pembelajaran seni tari dilengkapi dengan sarana prasarana yang lengkap akan 

berbeda hasilnya dengan sarana prasarana yang kurang lengkap. Dibutuhkan  

ruangan yang luas, pengeras suara, pemutar musik, kaset agar pembelajaran dapat 

mencapai tujuan pembelajaran tari. (1) ruangan yang luas diperlukan agar siswa 

dapat memaksimalkan gerakakan ketika menari. Gerakan yang dilakukan secara 

maksimal akan mengasah kemampuan  motorik siswa. Siswa tidak berdesak-

desakan dengan siswa lain, sehingga tidak akan menganggu konsentrasinya ketika 

bergerak. (2) pemutar musik digunakan untuk memutar musik pengiring tarian. 

Musik pengiring berfungsi untuk menstimulus siswa ketika bergerak agar 

menyesuaikan gerakan tari dengan musik pengiringnya. Penyesuaian gerak 
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dengan musik pengiring dalam sebuah tarian memiliki fungsi untuk membantu 

siswa dalam mengembangkan kemampuan motorik. (3) kaset yang didalamnya 

terdapat musik pengiring tarian. Musik pengiring tarian selain berasal dari kaset, 

bisa juga dapat digunakan musik pengiring dalam bentuk mp3. (4) pengeras suara 

berfungsi agar suara yang dihasilkan dari musik pengiring dapat didengar oleh 

siswa diseluruh penjuru ruangan. 

Apabila siswa tidak mendengarkan musik pengiring dengan jelas, siswa 

akan terkendala dalam mengungkapkan gerakan ketika menari. Musik pengiring 

yang dapat menjangkau seluruh ruangan, akan membantu siswa ketika bergerak 

dan tidak akan mengalami kesulitan pada saat menyesuaikan gerakan yang akan 

dipraktikan dengan musik pengiring. Apabila sarana prasarana tidak memadai 

misalnya kaset macet, ruangan kurang  luas, maka akan menghambat siswa ketika 

mengembangkan kemampuan motoriknya pada saat menari. Diperlukan sarana 

prasarana yang memadai untuk memfasilitasi siswa agar dapat mengembangakan 

kemampuan  motorik siswa ketika menari. 

4.3.2.4. Faktor Kondisi Fisik Siswa 

Kondisi fisik sangat berpengaruh kepada kemampuan motorik siswa. 

Menurut Rahayubi (2014: 225), perkembangan motorik sangat erat kaitannya 

dengan fisik, maka kondisi fisik tentu saja berpengaruh pada perkembangan 

motorik seseorang. Kondisi fisik mempengaruhi siswa pada saat melaksanakan 

proses pembelajaran seni tari. Siswa yang memiliki kondisi fisik yang prima 

tentunya berbeda dengan siswa yang memiliki kondisi fisik yang kurang prima 

ataupun tidak sehat. Kondisi fisik yang prima akan memungkinkan siswa dapat 
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bergerak dengan lincah, memiliki power dan melakukan gerakan yang benar 

sesuai dengan instruksi guru. Siswa yang memiliki kondisi kurang prima ataupun 

tidak sehat, akan mengalami hambatan ketika bergerak. Kondisi fisik siswa yang 

mengalami kelelahan juga mempengaruhi gerakan yang dihasilkan siswa pada 

saat  menari. Gerakannya tidak akan  memiliki power karena energi siswa terkuras 

untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kelelahan. Siswa yang mengalami 

kelelahan cenderung sulit untuk berkonsentrasi, sehingga gerakannya sebagian 

besar tidak sesuai dengan instruksi dari guru. Siswa tidak dapat memaksimalkan 

gerakan ketika menari karena kondisi fisik yang kurang prima, sehingga 

kemampuan motorik tidak dapat dikembangkan ketika menari. Diperlukan kondisi 

fisik yang prima agar siswa dapat memaksimalkan kemampuan motorik siswa 

ketika menari karena dengan kondisi fisik yang prima, siswa akan menari dengan 

penuh konsentrasi dan bergerak sesuai dengan instruksi dari guru. Kondisi fisik 

siswa yang tidak sempurna juga mempengaruhi siswa ketika bergerak. Rahayubi 

(2014: 226) mengatakan bahwa seorang yang normal biasanya perkembangan 

motoriknya akan lebih baik dibandingkan orang lain yang memiliki kekurangan 

fisik. Terkadang siswa mengalami kesulitan ketika melakukan gerakan seperti 

siswa normal pada umunya karena siswa yang memiliki kondisi fisik yang tidak 

sempurna akan mengalami keterbatasan dalam bergerak ketika menari. 

4.3.2.5. Faktor Jenis Kelamin 

Faktor jenis kelamin berpengaruh terhadap kemampuan motorik siswa. 

Menurut Sujiono (2009: 1.15), perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh 
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terhadap perkembangan motorik siswa. Siswa perempuan lebih sering melatih 

keterampilan yang membutuhkan keseimbangan tubuh, sedangkan anak laki-laki 

lebih senang melatih keterampilan yang mementingkan kecepatan dan kekuatan. 

Siswa laki-laki juga lebih senang berpartisipasi pada kegiatan yang melatih 

keterampilan motorik kasar, sedangkan siswa perempuan lebih suka pada 

keterampilan motorik halus. 

Kemampuan motorik siswa dapat dikembangkan melalui pembelajaran 

seni tari. Siswa laki-laki melakukan gerakan dengan power atau kekuatan, 

kelincahan serta gesit. Gerakan-gerakan yang dilakukan adalah hasil kerja dari 

otot-otot besar. Siswa perempuan melakukan gerakan dengan memperhatikan 

koordinasi gerak antar anggota badan dan gerakan yang membutuhkan 

keseimbangan. Gerakan yang dihasilkan adalah hasil kerja dari otot-otot halus. 

Siswa laki-laki tidak hanya dapat melakukan gerakan yang membutuhkan power 

namun gerakan yang membutuhkan koordinasi gerak anggota badan dengan 

penuh penghayatan juga dapat dilakukan oleh siswa laki-laki, begitu pula dengan 

siswa perempuan juga dapat meunjukkan gerakan yang memerlukan power dan 

kelincahan seperti gerakan seorang laki-laki. Pada saat siswa praktik menari, 

tampak bahwa siswa laki-laki lebih menunjukan potensinya ketika ada gerakan 

yang lincah dan cepat sedangkan untuk siswa perempuan lebih luwes ketika 

melakukan gerakan yang penuh dengan penghayatan seperti gerakan yang 

menuntut siswa mengoordinasikan antara gerakan tangan dan kepala. Kemampuan 

motorik kasar dan kemampuan motorik halus siswa laki-laki dan siswa perempuan 

dapat dilatih melalui pembelajaran seni tari. 
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4.3.2.6. Faktor Motivasi dan Bakat 

Motivasi sangat diperlukan oleh siswa dalam mengembangkan 

kemampuan motoriknya. Menurut Rahayubi (2014: 226) seseorang yang punya 

motivasi yang kuat untuk menguasai keterampilan motorik tertentu, biasanya 

mempunyai modal besar untuk meraih prestasi. Siswa yang mampu melakukan 

suatu aktivitas motorik dengan baik, maka kemungkinan besar akan termotivasi 

untuk menguasai keterampilan motorik yang lebih luas dan lebih tinggi lagi. 

Siswa yang mempunyai motivasi yang kuat untuk dapat menari dengan baik, 

maka motivasi dalam diri siswa akan mendorong siswa untuk terus belajar. 

Belajar menari secara terus menerus akan melatih kemampuan motorik siswa. 

Keterampilan motorik juga dapat diraih apabila siswa mempunyai bakat 

dan potensi yang tinggi untuk menguasai keterampilan motorik. Rahayubi (2014: 

227) mengungkapkan bahwa bakat dan potensi juga berpengaruh pada usaha 

meraih keterampilan motorik. Misalnya seorang siswa yang mempunyai bakat 

menari, maka akan melakukan gerakan dengan maksimal. Bakat yang dimiliki 

oleh siswa akan mendorongnya untuk selalu menari. Diperlukan  motivasi yang 

tinggi serta bakat yang baik agar siswa dapat mengembangkan kemampuan 

motorik yang dimilikinya.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

5.1.1. Peran Pembelajaran Seni Tari dalam Pengembangan Kemampuan 

Motorik Siswa 

Pembelajaran seni tari di sekolah dasar memiliki fungsi untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik secatra fisik, mental maupun estetik.  

Pembelajaran seni tari mampu mengembangkan kemampuan motorik siswa, 

karena pembelajaran seni tari menuntut siswa untuk bergerak dan pastinya bagus 

untuk tumbuh kembang serta perkembangan motoriknya. Pembelajaran seni tari 

yang dilaksanakan secara rutin, akan mengasah kemampuan motorik siswa, 

karena siswa dituntut untuk selalu bergerak sesuai dengan iringan musik. 

Kemampuan motorik siswa dapat dikembangkan dengan menari, baik itu 

kemampuan  motorik kasar maupun kemampuan motorik halus. Kemampuan 

motorik kasar setelah siswa melaksanakan pembelajaran seni tari dapat dilihat dari 

kemampuan siswa melakukan gerakan meloncat, berjalan, memanjat, berlari, 

menangkap bola maupun menendang bola. Siswa akan lebih leluasa melakukan 

mobilitas dalam melaksankaan aktivitas sehari-hari. Kemampuan motorik halus 

setelah melaksanakan pembeajaran seni tari dapat dilihat dari kemampuan siswa 



126 
 

 

 

menyelesaikan tugas yang melibatkan jari-jari tangan. Siswa mampu bermain 

musik dengan harmonis, melukis dan menggambar tanpa mengalami kesulitan  

berarti, serta dapat menulis dengan rapi. 

 Setiap proses dan tahap dalam pembelajan seni tari mempunyai peran 

masing-masing untuk mengembangkan kemampuan motorik yang dimiliki oleh 

siswa. Berikut adalah kesimpulan berdasarkan data dan temuan mengenai peran 

pembelajaran seni tari di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal:  

(1) Tahap persiapan pembelajaran tari yaitu melaksanakan pemanasan untuk 

mereggangkan otot-otot sehingga siswa dapat melakukan gerakan tari dengan 

lentur yang memungkinkan siswa mempraktikan gerakan dengan luwes 

dengan memperhatikan koordinasi gerak anggota badan. Koordinasi gerak 

yang dilakukan siswa, menunjukkan bahwa siswa terlatih untuk 

mengembangkan kemampuan motorik yang dimilikinya.  

(2) Awal proses pembelajaran seni tari adalah ketika guru mempraktikan contoh 

gerakan tari berperan agar siswa dapat mendalami setiap gerakan yang 

diajarkan oleh guru dan memaksimalkan gerakan yang akan dipraktikan. 

Gerakan yang dilakukan secara maksimal akan membantu siswa dalam 

perkembangan geraknya, yang nantinya akan mengasah kemampuan motorik 

siswa. 

(3) Tahap awal pengajaran gerakan tarian menggunakan metode hitungan tanpa 

musik (teknik garingan) kemudian dengan musik secara bertahap. Peran 

pembelajaran seni tari pada tahap ini adalah mengembangkan kemampuan 



127 
 

 

 

motorik halus yang ditunjukkan dengan koordinasi yang baik antara gerak 

dan musik pengiring. 

(4) Kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan praktik berkelompok. Masing-

masing kelompok mempraktikan tarian dengan menggunakan musik. 

Digunakan untuk mengukur daya ingat siswa dan kelincahan dalam  

melakukan gerak berpindah tempat. Peran kegiatan tari pada saat 

melaksanakan tari berkelompok untuk mengembangkan kemampuan motorik 

kasar dengan melakukan gerakan berpindah tempat yaitu kelincahan pada saat 

melanjutkan tarian 

(5) Penilaian dalam proses pembelajaran seni tari mencakup unsur wirama, 

wiraga dan wirasa. Ketiga unsur penilaian tidak dapat terlepas dari unsur-

unsur pembelajaran motorik. Wiraga berperan untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar dengan memperhatikan gerakan yang dilakukan 

dengan lincah, mempunyai ketahanan gerak yang baik serta memiliki power 

pada saat melakukan gerakan. Koordinasi yang dilakukan pada saat bergerak 

pada saat menari berperan untuk melatih kemampuan motorik halus. Wirama 

berperan untuk mengembangan kemampuan motorik halus dengan melihat 

koordinasi  gerakan dengan musik pengiring dalam sebuah karya seni tari. 

Wirasa berperan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus dengan 

melakukan penghayatan pada saat melaksanakan pembelajaran seni tari. 

Wirasa juga dapat digunakan untuk mengukur kesesuaian antara gerak 

dengan iram yang melatih kemampuan motorik halus.  
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5.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Seni Tari dalam 

Pengembangan Kemampuan Motorik Siswa 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni tari meliputi sumber 

daya manusia, sarana prasarana, kondisi lingkungan, kondisi fisik siswa, jenis 

kelamin, motivasi dan bakat.  Masing-masing faktor dapat menghambat dan 

mendukung pembelajaran seni tari. Faktor-faktor yang mempengarui 

pembelajaran seni tari  memiliki peran yang berbeda-beda untuk mengembangkan 

kemampuan motorik siswa. Jenis kelamin yang berbeda juga mempengaruhi 

perkembangan motorik yang dimiliki oleh siswa. Perkembangan motorik kasar 

siswa laki-laki lebih pesat karena menyukai gerakan yang memerlukan kerja otot 

besar. Siswa perempuan perkembangan motorik halusnya lebih pesat karena 

menyukai gerakan yang memerlukan kerja otot kecil. Siswa yang menyukai 

gerakan-gerakan tertentu akan cenderung lebih mendalami suatu gerakan dan 

mempelajarinya sehingga akan mengasah kemampuannya dalam bergerak dan 

mengembangkan kemampuan motorik siswa.  

5.2.  Implikasi 

Implikasi hasil penelitian peran pembelajaran seni tari dalam 

pengembangan kemampuan motorik siswa adalah sebagai berikut. 

5.2.2.1.Bagi Siswa 

Siswa SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal memperoleh pengetahuan tentang 

manfaat melaksanakan pembelajaran seni tari, sehingga siswa melaksanakan 

pembelajaran seni tari dengan antusias dan bersungguh-sungguh. Siswa 



129 
 

 

 

memperoleh manfaat setelah melaksanakan pembelajaran seni tari, yaitu 

membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Perkembangan motorik kasar 

dan perkembangan motorik halus siswa dapat dilatih pada saat menari.  

5.2.2.2. Bagi Guru 

Bagi guru tari semakin mengetahui bagaimana cara dalam menerapkan 

materi saat pembelajaran seni tari agar dapat memaksimalkan kemampuan 

motorik siswa. Guru kelas dapat lebih memantau perkembangan siswa dengan 

mengamati langsung pada saat proses pembelajaran tari. Guru di sekolah dasar 

dapat termotivasi untuk mengembangkan kompetensi khusus agar dapat 

mengajarkan seni tari dan mengoptimalkan kemampuan motorik siswa, setelah 

siswa melaksanakan pembelajaran seni tari.  

5.2.2.3. Bagi Sekolah 

Bagi SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal, dapat mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran seni tari untuk kelas IV dan kelas V. SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

dapat mengembangkan kurikulum pelajaran kesenian terutama seni tari dan dapat 

termotivasi dan memacu gurunya agar memiliki kompetensi tentang seni tari di 

sekolah dasar. Guru yang memiliki kompetensi tentang seni tari tinggi, maka akan 

meningkatkan kualitas pembelajaran seni tari di kelas supaya dapat 

mengembangkan kemampuan motorik siswa secara optimal.   

5.2.2.4. Bagi Dinas Pendidikan 

Bagi Dinas Pendidikan menjadi lebih mengetahui pentingnya 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dan sebaiknya menyarankan kepada 

sekolah-sekolah, agar pembelajaran SBK khususnya seni tari di sekolah dasar 
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dapat dilaksanankan secara menyeluruh. Pihak Dinas Pendidikan juga dapat 

mengadakan pelatihan untuk guru agar dapat menguasai keterampilan dalam 

menari, sehingga pembelajaran seni tari dapat mencapai tujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa. 

5.3.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

5.3.1. Bagi Siswa 

(1) Siswa sebaiknya mengasah pengetahuan tentang seni tari, agar wawasan 

siswa lebih mendalam.  

(2) Siswa sebaiknya tidak mengesampingkan pembelajaran seni tari agar 

mendapat manfaat dari pembelajaran seni tari secara optimal.  

(3) Siswa sebaiknya lebih serius ketika mengikuti pembelajaran seni tari, 

sehingga perkembangan motorik kasar dan motorik halus dapat 

berkembang dengan baik. 

5.3.2. Bagi Guru 

(1) Guru seni tari di sekolah dasar  sebaiknya menerapkan metode yang 

berbeda-beda setiap pertemuan agar siswa terus termotivasi dan tidak 

merasa bosan, sehingga antusias ketika melaksanakan pembelajaran seni 

tari dan siswa memperoleh manfaat untuk mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki. 

(2) Guru kelas sebaiknya mempunyai pengetahuan dasar seni tari agar pada 

saat terjadi kekosongan guru tari atau guru tari berhalangan hadir, 
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pembelajaran seni tari tetap dilaksanakan mengingat banyak manfaat yang 

diperoleh dengan menari. 

5.3.3. Bagi Sekolah 

(1) Pihak sekolah dasar sebaiknya mengadakan pelatihan mengenai 

pembelajaran SBK di semua bidang dengan mendatangkan ahli yang 

memahami mata pelajaran SBK. Jadi, apabila sekolah tersebut tidak 

memiliki guru kesenian, guru kelas dapat menggantikannya. 

(2) Pihak sekolah dasar sebaiknya mengembangkan kurikulum mata pelajaran 

SBK terutama di bidang seni tari agar pembelajaran seni tari dapat terus 

berkembang.  

5.3.4. Bagi Pemerintah atau Dinas Setempat 

(1) Pihak Dinas Pendidikan sebaiknya menyarankan kepada pihak sekolah 

dasar agar mengadakan mata pelajaran SBK terutama di bidang seni tari. 

(2) Pihak Dinas Pendidikan sebaiknya mendata kembali jumlah guru tari yang 

ada di Kota Tegal dan melakukan penambahan guru seni tari agar 

pembelajaran seni tari di sekolah dasar dapat dilaksanakan secara 

menyeluruh.  

5.3.5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

(1) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan 

untuk penelitian berikutnya dengan menggunakan objek penelitian atau 

metode penelitian yang berbeda. 

(2) Peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian berikutnya lebih baik 

lagi. 
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Lampiran 1 

Kisi-Kisi Penyusunan Insrumen Pengumpul Data 

 

No Variabel Indikator 
Teknik 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

1 Peran 

Pembelajaran 

Seni Tari  

1. Pelaksanaan 

pembelajaran seni tari 

2. Peran pembelajaran seni 

tari 

3. Penerapan pembelajaran 

seni tari dalam 

pengembangan 

kemampuan motorik 

siswa 

√ 

 

       √ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

2 Kemampuan 

Motorik Siswa  

1. Kemampuan motorik yang 

dimiliki oleh siswa 

2. Kecepatan siswa dalam 

melakukan praktik menari 

3. Kekuatan siswa dalam 

melakukan praktik menari 

4. Ketahanan siswa dalam 

melakukan praktik menari 

5. Kelincahan siswa dalam 

melakukan praktik menari 

6. Keseimbangan siswa 

dalam melakukan praktik 

menari 

7. Koordinasi siswa dalam 

melakukan praktik menari 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

3 Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pembelajaran 

seni tari dalam 

pengembangan 

kemampuan 

motorik siswa 

1. Sumber daya  

manusia 

2. Sarana dan  

prasarana 

3. Kondisi 

lingkungan 

4. Kondisi fisik siswa 

5. Motivasi 

dan bakat 

6. Jenis Kelamin 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 
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Lampiran 2 

 

Data Informan dan Materi Wawancara 

 

 

No. Informan Kode Materi Nomor 

1. Guru Seni Tari 

SD Negeri 

Slerok 4 Kota 

Tegal 

W. G 1 1. Pembelajaran seni tari 1, 2,3 

2. Kemampuan motorik siswa 4, 5, 6 

3. Kemampuan motrik siswa laki-

laki dan perempuan 

7, 8, 9 

4. Peran pembelajaran seni tari 

dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa  

 

10,11, 12 

5. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran 

seni tari dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa 

melalui seni tari 

 

13, 14, 

15 

2 Guru Kelas SD 

Negeri Slerok 4 

Kota Tegal 

W.K1 1. Kemampuan motorik siswa 1, 2,3 

2. kemampuan  motorik siswa 

laki-laki dan perempuan 

4, 5, 6 

3. Peran pembelajaran seni tari 

dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa 

7, 8, 9 

4. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran 

seni tari dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa 

melalui seni tari 

10,11, 12 

3 Siswa SD 

Negeri Slerok 4 

Slerok 4 Kota 

Tegal 

W.S 1 1. Pembelajaran seni tari 1,2,3 

2. Kemampuan gerak siswa dalam 

menari 

4,5,6 

3. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran 

seni tari dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa 

melalui seni tari 

7, 8, 9 
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Lampiran 3 

DATA INFORMAN 

1. Nama   : Priyatin, S.Pd 

Kode Informan  : KPS 

Jabatan   : Kepala Sekoah SDN Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Ruang Kepala Sekolah 

Alamat Pengambilan Data  : Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Waktu Pengambilan Data : Sabtu, 19 Desember 2015. Pukul 09.00-11.04 

 

2. Nama   : Dwi Rohati 

Kode Informan  : GST 

Jabatan   : Guru Seni Tari SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Rumah ibu Dwi Rohati 

Alamat Pengambilan Data : Jalan Sakti No. 6 RT 03/RW 02, Kelurahan 

  Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat 

Waktu Pengambilan Data : Jumat, 25 Maret 2016. Pukul 09.05-10.15 

 

3. Nama   : Juriyah, S.Pd 

Kode Informan  : GK1 

Jabatan   : Guru kelas IV SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Rumah ibu Juriyah 

Alamat Pengambilan Data :  Jalan Pala Barat 1 blok A No. 45, Mejasem. 

Waktu Pengambilan Data : Senin, 28 Maret 2016. Pukul 16.05-17.10 
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4. Nama   : Tri Martina, S.Pd 

Kode Informan  : GK2 

Jabatan   : Guru kelas V SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Rumah ibu Tri Martina 

Alamat Pengambilan Data  : Perumahan Tegal Residen, Jalan Residen 5 nomor 

                                              13 Kota Tegal. 

Waktu Pengambilan Data : Selasa, 5 April 2016. Pukul 19.00-21.00 

 

5. Nama   : Ayu Fella Shifa 

Kode Informan  : S1 

Jabatan   : Siswa kelas V SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Ruang Perpustakaan 

Alamat Pengambilan Data : Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Waktu Pengambilan Data : Kamis, 24 Maret 2016. Pukul 11.05-11.20 

 

6. Nama   : Rizka Cintana Gusti 

Kode Informan  : S2 

Jabatan   : Siswa kelas IV SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Ruang Perpustakaan 

Alamat Pengambilan Data : Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Waktu Pengambilan Data : Kamis, 24 Maret 2016. Pukul 11.23-11.37 
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7. Nama   : Bayu Rizky Tirta 

Kode Informan  : S3 

Jabatan   : Siswa kelas V SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Ruang Perpustakaan  

Alamat Pengambilan Data : Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Waktu Pengambilan Data : Kamis, 24 Maret 2016. Pukul 11.44-11.59 

 

8. Nama   : Desvita Azzahra 

Kode Informan  : S4 

Jabatan   : Siswa kelas IV SD Negeri Slerok 4 KotaTegal 

Tempat Pengambilan Data : Ruang Perpustakaan 

Alamat Pengambilan Data : Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Waktu Pengambilan Data : Kamis, 24 Maret 2016. Pukul 12.05-12.17 

 

9. Nama   : Muhammad Rafisyah 

Kode Informan  : S5 

Jabatan   : Siswa kelas IV SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Ruang Kelas IV 

Alamat Pengambilan Data : Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Waktu Pengambilan Data : Kamis, 24 Maret 2016. Pukul 12.23-12.34 

 

10. Nama   : Cindy Cahyaningtyas 

  Kode Informan  : S6 
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Jabatan   : Siswa kelas V SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Ruang Perpustakaan 

Alamat Pengambilan Data : Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Waktu Pengambilan Data : Kamis, 31 Maret 2016. Pukul 10.17-10.33 

 

11. Nama   : Laura Zahra Ramadani 

Kode Informan  : S7 

Jabatan   : Siswa kelas IV SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Ruang Perpustakaan 

Alamat Pengambilan Data : Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Waktu Pengambilan Data : Kamis, 31 Maret 2016 pukul 10.40-10.55 

 

12. Nama   : Moh. Farid Abdillah 

Kode Informan  : S8 

Jabatan   : Siswa kelas IV SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Ruang Perpustakaan 

Alamat Pengambilan Data : Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Waktu Pengambilan Data : Kamis, 31 Maret 2016. Pukul 11.01-11.17 

 

13. Nama   : Nafan Tri Azza 

Kode Informan  : S9 

Jabatan   : Siswa kelas IV SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Ruang Perpustakaan 
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Alamat Pengambilan Data : Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Waktu Pengambilan Data : Kamis, 31 Maret 2016. Jam 11.18-11.27 

 

14. Nama   : Muhammad Zidan Akbar 

Kode Informan  : S10 

Jabatan   : Siswa kelas IV SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Tempat Pengambilan Data : Ruang Perpustakaan 

Alamat Pengambilan Data : Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Waktu Pengambilan Data : Kamis, 31 Maret 2016. Pukul 11.30-11.43 
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Lampiran 4 

Pedoman Wawancara 

 

 

 

Informan :  Guru Seni Tari SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Kode  : W. GT 1 

No. Pertanyaan 

1. Adakah pembelajaran seni tari di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal? 

2. Bagaimana proses pembelajaran seni tari di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal? 

3 Apa manfaat tari bagi pengembangan kemampuan siswa? 

4. Apa yang dimaksud dengan kemampuan motorik? 

5. Ada berapa jenis kemampuan motorik yang dimiliki oleh siswa? Apa sajakah itu? 

6. Bagaimana hubungan antara pembelajaran seni tari dengan perkembangan motorik siswa? 

7. Apakah perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap perkembangan motorik siswa? 

8. Adakah perbedaan antara kemampuan motorik siswa laki-laki dan perempuan dalam 

pembelajaran seni tari? 

9 Bagaimana perbedaan antara kemampuan motorik siswa laki-laki dan perempuan dalam 

pembelajaran seni tari? 

10. Bagaimana peran pembelajaran seni tari agar mengembangkan kemampuan motorik 

siswa? 

11. Bagaimana mengembangkan kemampuan motorik siswa melalui pembelajaran seni tari? 

12 Gerak tari seperti apa  yang dapat melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan 

motoriknnya? 

13. Apakah dibutuhkan sarana prasarana khusus agar siswa dapat maksimal dalam 

mengembangkan kemampuan motoriknya dalam seni tari?  

14. Apakah lingkungan sekitar mempengaruhi perkembangan motorik siswa dalam 

pembelajaran seni tari? 

15 Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembelajaran seni tari berpengaruh terhadap 

kemampuan motorik siswa? (Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kondisi 

lingkungan, kondisi fisik, motivasi dan bakat, jenis kelamin) 
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Pedoman Wawancara 

 

 

Informan :  Guru Kelas SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Kode  : W. GK 1 

1. Apa yang dimaksud dengan kemampuan motorik? 

2. Ada berapa jenis kemampuan motorik yang dimiliki oleh siswa? Apa sajakah itu? 

3. Apakah terdapat hubungan antara pembelajaran seni tari dengan perkembangan 

motorik siswa? 

4. Apakah perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap perkembangan motorik siswa? 

5. Adakah perbedaan antara kemampuan motorik siswa laki-laki dan perempuan dalam 

pembelajaran seni tari? 

6. Bagaimana perbedaan antara kemampuan motorik siswa laki-laki dan perempuan 

dalam pembelajaran seni tari? 

7. Apakah gerak dalam seni tari berperan dalam mengembangkan kemampuan motorik 

siswa? 

8. Apakah pembelajaran seni tari berperan dalam pengembangan kemampuan motorik 

siswa? 

9. Bagaimana melatih siswa agar kemampuan siswa dapat berkembang melalui menari? 

10. Apakah dibutuhkan sarana prasarana khusus agar siswa dapat maksimal dalam 

mengembangkan kemampuan motoriknya dalam seni tari?  

11. Apakah lingkungan sekitar mempengaruhi perkembangan motorik siswa dalam 

pembelajaran seni tari? 

12 Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembelajaran seni tari berpengaruh 

terhadap kemampuan motorik siswa? (Sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, kondisi lingkungan, kondisi fisik, motivasi dan bakat, jenis kelamin) 
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Pedoman Wawancara 

 

 

Informan :  Siswa SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

Kode  : W. S 1 

No. Pertanyaan 

1. Apakah pembelajaran seni tari sudah diikuti secara rutin? 

2. Tari apa yang kamu pelajari dalam pembelajaran seni tari? 

3 Manfaat apa yang kamu peroleh dalam menari? 

4. Apakah mengalami kesulitan gerak dalam menari? 

5. Lebih suka gerakan tari yang lincah atau yang lembut penuh penghayatan? 

6. Bentuk gerak tari seperti apa yang lebih mudah untuk dipraktekkan? 

7. Apakah kondisi kelas sudah memadai untuk mempraktekkan gerakan menari? 

8. Bagaimana guru membimbing kalian dalam menari? 

9. Sarana prasarana apa saja yang dapat menunjang kalian agar menari dengan baik? 
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Lampiran 5 

Pedoman Observasi 

A. Judul penelitian : Peran Pembelajaran Seni Tari dalam Pengembangan 

Kemampuan Motorik Siswa di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

B. Tujuan  : Untuk mengetahui kemampuan motorik antara siswa laki-

laki dan perempuan di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

C. Tempat Pelaksanaan : …………………………. 

Hari/Tanggal  : …………………………. 

Waktu   : …………………………. 

Observer   : …………………………. 

Observee   : …………………………. 

Jenis Kelamin  : ………………………….   

D. Pedoman Observasi Kemampuan Motorik Kasar 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

1 Melakukan kecepatan gerak tangan dan kaki      

2 
Menggunakan kekuatan dalam mengeluarkan 

tenaga dalam gerakan 

    

3 
Mempunyai ketahanan gerak dalam jangka 

waktu yang lama 

    

4 
Mempunyai kelincahan dalam melakukan 

gerak posisi berpindah 

    

 Jumlah Skor  

 

Keterangan : 

Istimewa : apabila rentang skor 13-16 

Baik  : apabila rentang skor 10-12 

Sedang : apabila rentang skor 7-9 

Buruk  : apabila rentang skor 4-6 
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E. Pedoman Observasi Kemampuan Motorik Halus 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

1 
Mempunyai keseimbangan mengendalikan 

gerak tubuh  

    

2 
Mampu mengoordinasikan antara gerak 

dengan irama 

    

3 
Mampu mengoordinasikan antara gerak 

mata dengan gerak tangan dan kepala 

    

4 Melakukan gerakan dengan penghayatan     

 Jumlah Skor  

  

Keterangan : 

Istimewa : apabila rentang skor 13-16 

Baik  : apabila rentang skor 10-12 

Sedang : apabila rentang skor 7-9 

Buruk  : apabila rentang skor 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

Lampiran 6 

 

Deskriptor Lembar Observasi 

 

No Aspek Kriteria Skor  Presentase 

1 Kecepatan Cepat 

Cukup Cepat 

Kurang Cepat 

Tidak Cepat 

4 

3 

2 

1 

 

15 

2 Kekuatan Bertenaga 

Cukup Bertenaga 

Kurang Bertenaga 

Tidak Bertenaga 

4 

3 

2 

1 

 

20 

3 Ketahanan Tahan 

Cukup tahan 

Kurang tahan 

Tidak tahan 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 Kelincahan Lincah 

Cukup lincah 

Kurang lincah 

Tidak lincah 

4 

3 

2 

1 

 

10 

5 Keseimbangan Seimbang 

Cukup seimbang 

Kurang seimbang 

Tidak seimbang 

4 

3 

2 

1 

 

 

5 

6 Koordinasi Gerak  Terkoordinir 

Cukup terkoordinir 

Kurang terkoordinir 

Tidak terkoordinir 

4 

3 

2 

1 

 

30 

7 Penghayatan Menghayati 

Cukup menghayati 

Kurang menghayati 

Tidak menghayati 

4 

3 

2 

1 

 

15 
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Lampiran 7 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN TEGAL TIMUR 

SD NEGERI SLEROK 4 KOTA TEGAL 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV 

SD NEGERI SLEROK 4 KOTA TEGAL 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 AHMAD MUZAYIEN. L 

2 NUR MUSYAFFA. A. P 

3 ABID NAWLA FAZIYANTO. L 

4 ADAM NABIL RAMADHAN. L 

5 AKMAL NABANI AKBAR. L 

6 AULIA NABILA AZ. Z. P 

7 AURELIA YAVA PUTRI. P 

8 AZ-ZAHRA MAHDANIA. P 

9 DESVITA AZZAHRA. P 

10 DEWI INDRIYANI. P 

11 FAHREZA RAYA. L 

12 FARHAN DERIS C. L 

13 FATIMATUZ ZAHRO. P 

14 FITRIA RAMADHANI. P 

15 GINA SHAFIRA. P 

16 HASNA AINUN NADIFAH. P 

17 JUBAIR ARIQ. L 

18 MUHAMMAD ADIN. L 

19 MOH. FARID ABDILLAH. L 

20 MOH. SYAROFUL ANAM. L 
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21 MOH. ANDRIANSYAH P. L 

22 MUHAMMAD DLIYA UP. L 

23 MUHAMMAD RAFISYAH. L 

24 MUHAMMAD RAISA DIAN. L 

25 MUHAMMAD ZIDANA. L 

26 NAILA NASHIFA N. P 

27 NUR ALFIANTI N. P 

28 NUR FALAH RAMADHAN. L 

29 NUR KHOLIFAH. P 

30 NUR SYAFAATUL A. P 

31 OKTAVIA RAMADHANI. P 

32 RAHMA AULIA. P 

33 RIZKA CINTANA GUSTI. P 

34 SYABANI KHONSA N. L 

35 RIZQI AULIFIA. P 

36 ZALFAA ZAYYANA. L 

37 NAFAN TRI AZZA G. L 

38 RAIHAN ARDIYANSYAH. L 

39 LAURA ZAHRA RAMADANI. P 
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PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN TEGAL TIMUR 

SD NEGERI SLEROK 4 KOTA TEGAL 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V 

SD NEGERI SLEROK 4 KOTA TEGAL 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 TUTI ANI’AMAL M. P 

2 AISKA RISKI AULIA. P 

3 ASRIEL DWIYANA. L 

4 AULIA USWATUN NISA. P 

5 AZRIEL MUSYAFFA F. L 

6 BAYU RIZKI TIRTA Z. L 

7 CANTIKA FORTUNELLA. P 

8 CINDY CAHYANINGTYAS. P 

9 DINDA NURFITRIA. P 

10 DIVA AYU SAFITRI. P 

11 ELANG PRAJAKA. L 

12 FAJAR SYARIEF HIDAYAT. L 

13 FARISYA ULMIYAH. P 

14 JIHAN DWI FEBRIYANA. P 

15 KHAFID MARISUDDIHAN. L 

16 MIRZA MAULANA. L 

17 M. AGUS MUSTOFA. L 

18 M. ARKHAN RAMADHANY. L 

19 M. BAYU SETIAWAN. L 

20 M. FAIZ PRATAMA. L 

21 M. FIRMAN RAMADHAN. L 

22 M. IZAZI. L 

23 M. LAERIFAN. L 
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24 M. SUPRIYADI. L 

25 NASMATUL AZKIA. P 

26 NAZALA AULIA N. P 

27 PRATAMA MIZAN R. L 

28 RAHMA DWI H. P 

29 RAMADHANI EKA S. L 

30 ROMI GILANG NUR H. L 

31 SAFARINA SYAH A. P 

32 SARAH SAFITRI. P 

33 UMAR FAROUQ. L 

34 ZULFAH NUR FAUZIAH. P 

35 AYU FELLA SHIFA. P 

36 SULTAN SYA’BANI. L 

37 NAHEL AHYA R. L 

38 M. WAHID RIZQY. L 

39 M. RIZKY SEPTIAWAN. L 
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Lampiran 8 

 

Daftar Nilai Kemampuan Motorik Siswa dalam Seni Tari Kelas IV 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

 

No Nama Siswa 
Jenis 

Kelamin 

Keterangan Kemampuan 

Motorik 

Kasar Halus 

1 AHMAD MUZAYIEN. L Baik  Sedang 

2 NUR MUSYAFFA. A. P Sedang Baik 

3 ABID NAWLA FAZIYANTO. L Baik Sedang 

4 ADAM NABIL RAMADHAN. L Istimewa Baik 

5 AKMAL NABANI AKBAR. L Istimewa Sedang 

6 AULIA NABILA AZ. Z. P Baik Istimewa 

7 AURELIA YAVA PUTRI. P Sedang Baik 

8 AZ-ZAHRA MAHDANIA. P Baik Istimewa 

9 DESVITA AZZAHRA. P Sedang Baik 

10 DEWI INDRIYANI. P Sedang Baik 

11 FAHREZA RAYA. L Baik Sedang 

12 FARHAN DERIS C. L Baik Sedang 

13 FATIMATUZ ZAHRO. P Baik Istimewa 

14 FITRIA RAMADHANI. P Sedang Baik 

15 GINA SHAFIRA. P Sedang Baik 

16 HASNA AINUN NADIFAH. P Sedang Baik 

17 JUBAIR ARIQ. L Baik Sedang 

18 MUHAMMAD ADIN. L Baik Sedang 

19 MOH. FARID ABDILLAH. L Istimewa Sedang 

20 MOH. SYAROFUL ANAM. L Baik Sedang 

21 MOH. ANDRIANSYAH P. L Baik Sedang 

22 MUHAMMAD DLIYA UP. L Baik Sedang 
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23 MUHAMMAD RAFISYAH. L Istimewa Baik 

24 MUHAMMAD RAISA DIAN. L Istimewa Baik 

25 MUHAMMAD ZIDANA. L Baik Sedang 

26 NAILA NASHIFA N. P Baik  Istimewa  

27 NUR ALFIANTI N. P Sedang  Baik  

28 NUR FALAH RAMADHAN. L Baik  Sedang  

29 NUR KHOLIFAH. P Sedang  Baik  

30 NUR SYAFAATUL A. P Sedang  Baik  

31 OKTAVIA RAMADHANI. P Sedang  Baik  

32 RAHMA AULIA. P Baik  Istimewa  

33 RIZKA CINTANA GUSTI. P Sedang  Baik  

34 SYABANI KHONSA N. L Baik  Sedang  

35 RIZQI AULIFIA. P Sedang  Baik  

36 ZALFAA ZAYYANA. L Baik  Sedang  

37 NAFAN TRI AZZA G. L Istimewa  Baik  

38 RAIHAN ARDIYANSYAH. L Baik  Sedang  

39 LAURA ZAHRA RAMADANI. P Baik  Istimewa  
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Daftar Nilai Kemampuan Motorik Siswa dalam Seni Tari Kelas V SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

 

No Nama Siswa 
Jenis 

Kelamin 

Keterangan Kemampuan 

Motorik 

Kasar Halus 

1 TUTI ANI’AMAL M. P Sedang  Baik  

2 AISKA RISKI AULIA. P Sedang  Baik  

3 ASRIEL DWIYANA. L Sedang  Sedang  

4 AULIA USWATUN NISA. P Sedang  Baik  

5 AZRIEL MUSYAFFA F. L Baik  Sedang  

6 BAYU RIZKI TIRTA Z. L Baik  Sedang  

7 CANTIKA FORTUNELLA. P Baik  Baik  

8 CINDY CAHYANINGTYAS. P Sedang  Baik  

9 DINDA NURFITRIA. P Buruk  Sedang  

10 DIVA AYU SAFITRI. P Sedang  Baik  

11 ELANG PRAJAKA. L Baik  Sedang  

12 FAJAR SYARIEF HIDAYAT. L Baik  Sedang  

13 FARISYA ULMIYAH. P Baik  Baik  

14 JIHAN DWI FEBRIYANA. P Sedang  Sedang  

15 KHAFID MARISUDDIHAN. L Sedang  Sedang  

16 MIRZA MAULANA. L Baik  Sedang  

17 M. AGUS MUSTOFA. L Baik  Sedang  

18 M. ARKHAN RAMADHANY. L Baik  Sedang  

19 M. BAYU SETIAWAN. L Baik  Sedang  

20 M. FAIZ PRATAMA. L Baik  Sedang  

21 M. FIRMAN RAMADHAN. L Baik  Sedang  

22 M. IZAZI. L Baik  Sedang  

23 M. LAERIFAN. L Sedang  Sedang  

24 M. SUPRIYADI. L Baik  Sedang  



157 

 

 

 

25 NASMATUL AZKIA. P Baik  Baik  

26 NAZALA AULIA N. P Baik  Baik  

27 PRATAMA MIZAN R. L Sedang  Sedang  

28 RAHMA DWI H. P Sedang  Baik  

29 RAMADHANI EKA S. L Baik  Sedang  

30 ROMI GILANG NUR H. L Baik  Sedang  

31 SAFARINA SYAH A. P Sedang  Baik  

32 SARAH SAFITRI. P Sedang  Baik  

33 UMAR FAROUQ. L Baik  Sedang  

34 ZULFAH NUR FAUZIAH. P Sedang  Baik  

35 AYU FELLA SHIFA. P Baik  Istimewa  

36 SULTAN SYA’BANI. L Sedang  Sedang  

37 NAHEL AHYA R. L Sedang  Sedang  

38 M. WAHID RIZQY. L Baik  Sedang  

39 M. RIZKY SEPTIAWAN. L Baik  Sedang  
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Lampiran 9 

 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 
 

 

 

PERAN PEMBELAJARAN SENI TARI DALAM 

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MOTORIK SISWA DI 

SD NEGERI SLEROK 4 KOTA TEGAL 
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CATATAN LAPANGAN 1 

(KPS ) 

 

Waktu : Sabtu, 19 Desember 2015, jam 09.00 sampai 11.04 

Disusun : Sabtu, 19 Desember 2015, jam 20.00 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah SD Negeri Slerok 4 kota Tegal 

            Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Kepala Sekolah SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

                                   Priyatin, S.Pd. 

Deskripsi : 

Hasil wawancara ini merupakan hasil perbincangan singkat dengan kepala 

sekolah SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. Tujuan utama peneliti adalah untuk 

menyerahkan surat pengantar dari kampus dan memperoleh data awal untuk 

pembuatan proposal. Muncul penjelasan dari kepala sekolah SD Negeri Slerok 4 

Kota Tegal di tengah pembicaraan bahwa di Dabin 5 Gugus Slerok 4 jarang yang 

melaksanakan pembelajaran seni tari. Hasil wawancara antara peneliti dan 

responden dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya: 

Apakah di SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal dilaksanakan pembelajaran seni 

tari? 

 

Jawab: 

Untuk SD Negeri Slerok 4 sudah 

melaksanakan pembelajaran seni tari 

sejak ibu menjadi kepala sekolah disini, 

sekitar tahun 2010. Untuk proses 

pembelajarannya kita mempunyai guru 

seni tari yang mengajar setiap seminggu 

sekali. Saat ini pembelajaran seni tari 

diikuti oleh seluruh siswa kelas tiga 

sampai dengan kelas lima. Namun 

kemaren-kemaren ada permintaan dari 

wali kelas siswa untuk mengikutkan 
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siswa kelas satu dan kelas dua. Jadi 

kemungkinan nanti pembelajaran seni 

tari diikuti oleh seluruh kelas kecuali 

kelas enam, karena kelas enam bair 

fokus dulu sama ujian nasional.  

 

 

Tanya: 

Mengapa dilaksanakan pembelajaran 

seni tari di SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal? 

 

Jawab: 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

melaksanakan pembelajaran seni tari 

agar dapat menyalurkan bakat siswa 

dalam bidang seni tari. Apabila 

dilaksanakan pembelajaran seni tari 

juga nanti mempermudah guru dalam 

menyeleksi siswa pada saat akan 

mengikuti lomba untuk mewakili 

sekolah. Seni tari juga mempunyai 

manfaat tersendiri dalam pertumbuhan 

dan perkembangan siswa. Untuk itu, 

kami melaksanakan pembelajaran seni 

tari agar siswa dapat berlatih menari 

dan mengembangakan bakat yang 

dimilikinya.  

 

 

Tanya 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

termasuk ke dalam Dabin mana? 

 

Jawab: 

SD Negeri Slerok 4 itu kan terdapat di 

Kecamatan Tegal Timur. Nah, 

Kecamatan Tegal Timur sendiri dibagi 

menjadi 5 Dabin yaitu meliputi Dabin 

Mintaragen, Dabin Panggung, Dabin 

Mangkukusuman, Dabin Kejambon, 

dan Dabin Slerok. Untuk Dabin Slerok 

dibagi menjadi dua Gugus yaitu Gugus 

Martoloyo dan Gugus Werkudara. SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal masuk ke 

dalam Gugus Werkudara dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Purwatiningsih dan Harini 

(2002: 10) tari dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Jenis pengalaman seni untuk 

meningkatkan pertumbuhan fisik 

ditunjukkan dengan perkembangan 

motorik anak dalam gerak-gerak bebas 

dalam menari. 
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merupakan SD inti yang menaungi SD 

Negeri Slerok 1 Kota Tegal, SD Negeri 

Slerok 2 Kota Tegal, SD Negeri Slerok 

3 Kota Tegal, SD Negeri Slerok 6 Kota 

Tegal.  

 

 

Tanya: 

Sejauh yang ibu ketahui mengenai 

pembelajaran seni tari yang dilakukan 

di Dabin 5 gugus Werkudara, yang 

melaksanakan pembelajaran seni tari 

SD mana saja? 
 

Jawab: 

Sepemahama ibu, untuk pembelajaran 

seni tari di Dabin 5 Gugus Werkudara 

itu malahan jarang SD yang 

melaksanakan kegiatan tari. Ketika ada 

rapat Dabin dengan kepala sekolah 

masing-masing sd, membahas 

mengenai kegiatan intra dan eksta, 

bahwa hanya SD Slerok 4 dan SD  

Slerok 2 yang melaksanakan kegiatan 

tari, namun SD Slerok  4  saja yang 

memasukannya ke dalam kegiatan 

pembelajaran intrakurikuler. Untuk 

lebih jelasnya dan perkembangan saat 

ini bagaimana, mending habis ini mbak 

datang saja ke masing-masing sd dan 

menanyakannya kepada kepala sekolah 

barangkali terdapat perubahan. Ya 

memastikan saja.  
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CATATAN LAPANGAN 2 

(KPS ) 

 

Waktu : Selasa, 12 April 2016, jam 10.05 sampai 11.30 

Disusun : Selasa, 12 April 2016, jam 20.00 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah SD Negeri Slerok 4 kota Tegal 

            Jl. Werkudara No.124, Slerok Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Kepala Sekolah SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

                                   Priyatin, S.Pd. 

Deskripsi : 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal beralamat di Jalan Werkudara No.124, 

Slerok Kota Tegal. Memasuki gerbang sekolah, suasana sangat ramai karena 

peneliti datang  pada saat jam istirahat. Setelah kendaraan diparkir, peneliti 

langsung menuju ruang kepala sekolah. Beliau sedang berbicara dengan tamu, 

sehingga peneliti menunggu waktu luang untuk melaksanakan wawancara. 

Kesepakatan awal hari Selasa pukul 09.00, namun dipending sampai pukul 10.00. 

Sekitar pukul 10.05 wawancara dimulai dan pertemuan kali ini adalah dalam 

rangka menambah data penelitian. Situasi diruang kepala sekolah sangat kondusif, 

karena pada saat itu dewan guru sedang mengajar di ruang kelas masing-masing. 

 

REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya: 

Mengapa SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal melaksanakan pembelajaran 

seni tari? 

 

Jawab: 

SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

melaksanakan pembelajaran seni tari 

karena melalui seni tari, siswa dapat 

mengembangkan potensi serta bakat 

yang terdapat pada diri siswa. Seni tari 

dapat mengenalkan siswa dengan 

budaya sehingga dengan menari, siswa 

sekaligus dapat mengenal dan 
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mencintai budayanya sendiri. Banyak 

manfaat yang diperoleh dengan menari 

selain sebagai media untuk 

menyalurkan bakat siswa. Seni tari juga 

dapat membantu perkembangan siswa 

dan membantu tumbuh kembangnya. 

Dengan menari, siswa akan belajar 

mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya. Kemampuan motorik siswa 

juga dapat diasah melalui pembelajaran 

tari. Selain itu, pembelajaran seni tari 

yang dilaksanakan secara rutin akan 

mempermudah guru memilih siswa 

untuk mewakili sekolah untuk 

mengikuti lomba. Banyak manfaat 

positif yang dapat diperoleh dengan 

menari, maka dari itu SD Negeri Slerok 

4 Kota Tegal melaksankan 

pembelajaran seni tari secara rutin yang 

dilaksanakan setiap hari kamis dengan 

guru seni tari tersendiri yang akan 

memantau perkembangan siswa pada 

saat menari.  

 

 

Tanya: 

Berdasarkan wawancara terdahulu, 

menjelaskan bahwa pembelajaran seni 

tari di Dabin 5 Gugus Werkudara Kota 

Tegal jarang dilaksankan. Setelah 

saya observasi di Dabin 5 Gugus 

Werkudara, kepala sekolah masing-

masing sd menjelaskan memang 

jarang dilaksankan pembelajaran seni 

tari dengan berbagai macam alasan. 

Alasan SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

tetap melaksanakan pembelajaran seni 

tari itu apa ya bu? 

 

Jawab: 

Tidak semua sekolah di sekitar kita 

sudah memiliki atau bahkan 

menjalankan konsep pembinaan seni 

tari yang ideal untuk para siswanya. Hal 

ini sangat bergantung pada pemahaman 

pengambil kebijakan kepala sekolah, 

 

Menurut Purwatiningsih dan Harini 

(2002: 10) tari dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Jenis pengalaman seni untuk 

meningkatkan pertumbuhan fisik 

ditunjukkan dengan perkembangan 

motorik anak dalam gerak-gerak bebas 

dalam menari. 
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guru, atau pemuka masyarakat dan 

lingkungan terhadap kemanfaatan seni 

tari bagi siswanya. Akibat sistem 

pendidikan yang memberlakukan Ujian 

Nasional sebagai standar kelulusan, 

maka hampir seluruh sekolah 

mengkonsentrasikan kegiatannya hanya 

untuk memenuhi target kelulusan 

siswanya. Sebab bila ada sekolah yang 

siswanya banyak tidak lulus dalam 

ujian tersebut, maka komite pengelola 

atau bahkan lembaganya beresiko 

mendapat cemo’ohan dari berbagai 

pihak termasuk masyarakat sendiri. Hal 

inilah yang kemudian tidak sedikit 

sekolah-sekolah melakukan atau bahkan 

menghalalkan perilaku curang untuk 

menyikapi persoalan tersebut, dan 

parahnya seni tari pun dianggap sebagai 

hal yang tidak punya peran penting 

dalam upaya membangun kecerdasan 

anak didiknya. Bila kita cermati, maka 

sesungguhnya pendidikan seni tari 

sangatlah dibutuhkan dan berperan 

dalam upaya membentuk perilaku atau 

karakter siswa dan tumbuh kembang 

siswa. Kecerdasan spiritual misalnya, 

dapat dilakukan melalui kajian-kajian 

makna serta filosofis dari sebuah 

produk seni tari, kecerdasan intelektual 

bisa kita bangun melalui kajian-kajian 

kesejarahan, pengetahuan, komposisi, 

dalam sebuah karya seni tari, 

kecerdasan emosional dapat diberikan 

pada siswa melalui proses kreatif, 

apresiasi, kerja produksi, dan 

sebagainya. Adapun kecerdasan 

kinestetik tentunya dapat dilihat ketika 

siswa melakukan aktivitas berkesenian. 

Selain dapat digunakan untuk 

meningkatkan berbagai kecerdasan 

tersebut, pembinaan seni tari di sekolah 

dapat memberikan andil kepada 

pembentukan karakter, perkembangan 

motorik, pelestarian serta 

pengembangan budaya, menciptakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan motorik anak dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran 

seni tari karena dengan menari,  siswa 

dilatih untuk bergerak dan 

mengembangka kemampuan geraknya 

sehingga kemampuan motorik dapat 

terlatih. 
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ruang berekspresi yang pada akhirnya 

akan memeperkokoh tumbuh 

kembangnya kualitas kebudayaan kita.  

 

 

Tanya: 

Apakah sekolah memiliki kebijakan 

tersendiri tentang pelaksanaan 

pembelajaran seni tari? 

 

Jawab: 

Sekolah memiliki kebijakan untuk 

mengikut sertakan kelas satu sampai 

dengan kelas lima untuk mengikuti 

pembelajaran seni tari. Sesuai dengan 

visi dan misi SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal yaitu mewujudkan peserta didik 

unggul dalam prestasi, cerdas, terampil, 

berimtq dan berkarakter. Melalui 

pembelajaran seni tari, salah satu tujuan 

dari visi sekolah akan terwujud 

sehingga pembelajaran seni tari di SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal 

dilaksanakan.  
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CATATAN LAPANGAN 3 

(GST ) 

 

Waktu : Jumat, 25 Maret 2016, jam 09.05 sampai 10.15 

Disusun : Jumat, 25 Maret 2016, jam 20.00 

Tempat : Rumah Ibu Dwi Rohati 

   Jalan Sakti No. 6 RT 03 / RW 02, Kelurahan Kemandungan, 

Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal  

Subjek Penelitian : Guru Seni Tari, Dwi Rohati 

Deskripsi : 

Pada hari Jumat 25 Maret 2016 pukul 09.05-10.15 WIB, peneliti 

berkunjung ke kediaman ibu Dwi Rohati selaku guru seni tari di SD Negeri Slerok 

4 Kota Tegal. Wawancara dilaksanakan di kediaman ibu Dwi Rohati karena 

menyesuaikan dengan waktu luang beliau. Sebelumnya pada hari Kamis 24 Maret 

2016, peneliti membuat janji kepada ibu Dwi Rohati agar dapat melaksanakan 

wawancara. Ketika peneliti sampai di kediaman ibu Dwi Rohati, langsung 

memarkirkan motor di depan rumah dan mengucapkan salam. Pada saat itu, ibu 

Dwi Rohati sedang menonton televisi bersama ketiga orang anaknya. Ibu Dwi 

Rohati menyambut dengan baik kedatangan peneliti. Wawancara dilaksanakan di 

ruang tamu untuk meminimalisir kebisingan. 

 

REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya: 

Selamat pagi bu. 

 

Jawab: 

Selamat pagi. 

 

 

Tanya: 

Benar ini dengan ibu Dwi Rohati, guru 

seni tari di SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal? 

 

Jawab: 
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Iya betul. 

 

 

Tanya:  

Saya Karifa bu yang kemaren sudah 

melaksanakan observasi di SD Negeri 

Slerok 4 Kota Tegal melihat proses 

pembelajaran seni tari. Sekarang saya 

akan melaksanakan wawancara dengan 

ibu mengenai penelitian saya. Boleh 

meminta waktu ibu sebentar? 
 

Jawab: 

Iya silahkan. 

 

 

Tanya: 

Pembelajaran seni tari di SD Negeri 

Slerok 4 Kota Tegal sudah dilaksanakan 

secara rutin belum ya bu? 

 

Jawab: 

Kalau di SD Slerok 4 itu rutin satu minggu 

sekali, terus ibu mengajarnya dari kelas satu 

sampai kelas 5 setiap hari kamis. 

 

 

Tanya: 

Bagaimana proses pembelajaran seni tari 

di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal? 

 

Jawab: 

Kalau untuk anak menari pertama-tama 

yang ibu lakukan anak kan harus berbaris 

dulu, kita rapikan dulu terus sebelum kita 

menari dilakukan pemanasan dahulu terus 

setelah pemanasan ibu baru memberi materi 

seni tari.  

 

 

Tanya:  

Apa manfaat tari bagi perkembangan 

kemampuan siswa? 

 

Jawab: 

Manfaat tari bagi perkembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat proses pembelajaran seni tari, guru 

hendaknya tidak langsung mengajak 

siswa untuk masuk ke dalam wilayah 

pembelajarannya melalui stimulus, 

sehingga siswa dapat mengembangkan 

potensi yang ada pada dirinya. 

 

 

 

 

 

 

Tari dapat membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Jenis pengalaman 
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kemampuan siswa yaitu supaya anak bisa 

mengikuti tari dan supaya mengenal tari, 

supaya tidak mudah dilupakan dan lebih 

mengenal budaya kita juga bisa 

melestarikan budaya Indonesia. Selain itu 

juga dapat membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak dan mempunyai peran 

dalam perkembangan motoriknya. Setelah 

melaksanakan pembelajaran seni tari, siswa 

nantinya mendapat manfaat misalnya saja 

terampil pada saat melakukan gerakan 

meloncat, memanjat, berlari, menangkap 

bola maupun menendang bola. Berarti 

kemampuan motorik kasar anak dapat 

berkembang. Kemampuan motorik halus 

setelah melaksanakan pembelajaran seni tari 

dapat dilihat dari keterampilan anak pada 

saat bermain musik, melukis, membuat 

kerajinan, menggambar, menggunting. 

Dengan menari siswa akan lebih menguasai 

keterampilan tersebut yang 

mengembangkan kemampuan motorik 

halusnya. 

 

 

Tanya: 

Salah satu manfaat menari dapat 

membantu perkembangan motorik, untuk 

kemampuan motorik yang ibu ketahui itu 

apa bu? 

Jawab: 

Kemampuan motorik itu adalah suatu 

kemampuan umum yang berkaitan dengan 

penampilan berbagai keterampilan atau 

tugas gerak. Keterampilan motorik juga bisa 

dikatakan sebagai kemampuan melakukan 

gerakan terkoordinasi menggunakan 

kombinasi berbagai tindakan otot. Misalnya 

dalam menari anak dituntut untuk bergerak 

karena unsur dasar dalam menari adalah 

gerak. Dengan melakukan gerakan pada saat  

menari, maka kemamampuan motorik anak 

akan terlatih dan itu sangat bagus untuk 

siswa karena dapat membantu tumbuh 

kembang siswa. 

 

seni untuk meningkatkan pertumbuhan 

fisik ditunjukkan dengan 

perkembangan motorik anak dalam 

gerak-gerak bebas dalam menari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Rahayubi (2014: 222) 

Aktivitas motorik merupakan 

pengendalian gerak tubuh melalui 

aktivitas yang terkoordinir antara 

susunan saraf, otak, otot, dan urat saraf 

tulang belakang (spinal cord). 
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Tanya: 

Apa saja kemampuan motorik yang 

dimiliki oleh siswa? 

Jawab: 

Pada dasarnya anak memiliki kemampuan 

motorik kasar dan kemampuan motorik 

halus. Kalau motorik kasar adalah gerak 

tubuh yang menggunakan otot-otot besar 

sebagai dasar dalam melakukan gerakan. 

Kalau motorik halus adalah kemampuan 

yang berhubungan dengan keterampilan 

fisik yang melibatkan otot kecil serta 

koordinasi antara mata dan tangan. 

Kemampuan motorik apabila dikaitkan 

dengan pembelajaran seni tari misalnya saja 

ketika anak melakukan gerakan dengan 

lincah ketika berpindah posisi dari gerak 

satu dengan yang lain, itu dapat dijadikan 

contoh bahwa seni tari melatih 

perkembangan motorik kasar anak karena 

gerakan menari yang lincah melibatkan 

otot-otot besar yang berperan ketika anak 

bergerak. Kemampuan motorik halus ketika 

menari dapat ditunjukkan pada saat anak 

menyesuaikan gerakan dengan irama musik, 

apakah anak melakukannya penuh 

penghayatan atau ditunjukkan dengan 

memperhatikan antara koordinasi antara 

gerak anggota badan yang satu dengan yang 

lain. 

 

 

Tanya: 

Bagaimana hubungan antara 

pembelajaran seni tari dengan 

perkembangan motorik anak? 

Jawab: 

Antara pembelajaran seni tari dengan 

perkembangan  motorik jelas sekali terdapat 

hubungan. Seni tari unsur utamanya adalah 

gerak sedangan untuk perkembangan 

motorik sendiri berkaitan dengan gerak. Jadi 

sangat jelas antara keduanya itu saling 

berkaitan. Ketika anak menari maka secara 

langsung kemampuan motoriknya dapat 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan jenisnya, aktivitas motorik 

bisa dibedakan menjadi dua yaitu, 

aktivitas motorik kasar (gross motor 

activity) dan aktivitas motorik halus 

(fine motor activity).  

Aktivitas motorik kasar adalah 

keterampilan gerak atau gerakan tubuh 

yang memakai otot-otot besar sebagai 

dasar utama gerakannya. 

 

Aktivitas motorik halus didefinisikan 

sebagai keterampilan yang memerlukan 

kemampuan untuk mengoordinasikan 

atau mengatur otot-otot kecil/halus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan menari melibatkan 

kemampuan sistem syaraf manusia 

ketika bergerak mempraktekan suatu 

tarian. Gerakan ketika menari akan 

membantu pertumbuhan fisik karena 

tubuh dituntut untuk melakukan 
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terlatih karena melakukan gerakan-gerakan 

sesuai dengan tarian yang dipraktekkan. 

 

 

Tanya:  

Apakah perbedaan jenis kelamin 

berpengaruh terhadap perkembangan 

motorik siswa? 

Jawab: 

Kalau dilihat-lihat selama ibu mengajar tari, 

jenis kelamin anak berpengaruh terhadap 

perkembangan motorik anak. Pada saat anak 

praktek menari, disitu tampak bahwa anak 

laki-laki lebih menunjukkan potensinya 

ketika ada gerakan yang lincah dan cepat 

sedangkan untuk anak perempuan lebih 

luwes ketika melakukan gerakan yang 

penuh dengan penghayatan seperti gerakan 

yang menuntut anak mengoordinasikan 

antara gerakan tangan dan kepala. Jadi 

nampak kalau anak laki-laki lebih condong 

pada kemampuan motorik kasar yang diasah 

ketika menari sedangkan kalau anak 

perempuan lebih condong pada kemampuan 

motorik halusnya.  

 

 

Tanya: 

Berarti terdapat perbedaan antara 

kemampuan motorik siswa laki-laki dan 

perempuan dalam pembelajaran tari ya 

bu? 

Jawab: 

Iya memang terdapat perbedaan antara 

kemampuan motorik siswa laki-laki dan 

perempuan. Anak laki-laki lebih senang 

mengekspresikan dirinya melalui gerakan, 

sehingga lebih aktif dan banyak bergerak. 

Anak perempuan meski tak bergerak 

sebanyak laki-laki, namun gerak motorik 

halusnya lebih cepat berkembang 

dibandingkan laki-laki sehingga lebih luwes 

keika melakukan gerakan yang melibatkan 

koordinasi gerak anggota badan.  

 

 

pergerakan yang akan mengasah 

kemampuan motorik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan motorik kasar meliputi 

pola lokomotor (gerakan yang 

menyebabkan perpindahan tempat) 

seperti berjalan, berlari, menendang, 

naik turun tangga, melompat, meloncat, 

dan sebagainya. Perkembangan kontrol 

motorik halus atau keterampilan 

koordinasi mata dan tangan mewakili 

bagian yang penting dalam 

perkembangan motorik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap siswa tentu mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-

masing dalam mendapatkan komponen-

komponen kemampuan motorik. 

Bagaimanapun juga faktor yang berasal 

dari dalam dan luar diri para siswa 
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Tanya: 

Jadi perbedaannya terletak pada 

kemampuan melakukan gerak yang 

dipraktekkan antara anak laki-laki dan 

perempuan, kalau anak laki-laki lebih 

banyak bergerak dan sangat lincah 

sedangkan untuk anak perempuan lebih 

cenderung melakukan gerakan penuh 

dengan pengayatan dan memperhatikan 

setiap gerakan dengan koordinasi antara 

gerak anggota badan yang satu dengan 

yang lain ya bu? 

Jawab:  

Iya. 

 

 

Tanya: 

Bagaimana peran seni tari agar 

mengembangkan kemampuan motorik 

siswa? 

Jawab:  

Pembelajaran seni tari merupakan sejumlah 

kegiatan yang  dapat dilakukan oleh anak 

dengan lebih banyak melibatkan 

kemampuan motorik baik itu motorik kasar 

maupun motorik halus. Maka secara 

otomatis dalam pembelajaran seni tari, 

kemampuan motorik jelas berpengaruh 

tentunya dengan peran-perannya. Seni tari 

berperan untuk membantu siswa dalam 

bergerak dengan terstruktur sesuai dengan 

iringan musik dan disesuaikan dengan 

irama. Ketika anak melaksanakan gerakan 

saat menari, maka kemampuan motorik 

anak dapat berkembang, misalnya anak 

mempraktekkan gerakan pada saat menari 

disertai dengan alat-alat penyelenggara yang 

membantu siswa mengembangkan 

kemampuan motoriknya. Anak 

menggunakan sampur untuk memancing 

gerakan ukel dengan menyuruh anak-anak 

menggerakkan sampur tersebut. Ketika 

menari pastinya diiringi dengan iringan 

musik berupa gamelan, anak akan bergerak 

sesuai dengan iringan musik yang 

didengaran. Disitu anak akan berusaha 

selalu mempunyai pengaruh bagi 

mereka. Selain itu, jenis kelamin turut 

menentukan hal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarningsih, Rohayani dan Supriatna 

(2006: 70) menyatakan bahwa 

pembelajaran seni tari menuntut siswa 
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untuk menyesuaiakan gerakkan yang 

dilakukan dengan irama musik yang 

didengarkan sehingga menghasilkan sebuah 

tarian yang baik. Dalam seni tari nanti akan 

tampak apabila dilihat dari segi wiraga 

bagaimana gerakan yang dipraktekkan oleh 

siswa, bentuk gerak dan sikapnya, 

kelincahan dan ketahanannya dalam 

melakukan gerak. Apabila melakukan 

gerakan dengan lincah, cepat dan 

mempunyai ketahanan dalam bergerak, 

maka kemampuan motorik kasarnya bagus. 

Untuk wirama apakah gerakan yang 

dilakukan  seirama dengan iringannya dan 

kapan suatu gerakan harus jatuh pada 

iringannya. Kemudian wirasa dapat 

digunakan untuk mengukur kesesuaian 

antara gerakan dengan irama. Diperlukan 

penghayatan yang baik yang  melibatkan 

aspek olah rasa dan koordinasi gerak 

dengan irama apakah sesuai atau tidak. 

Apabila seirama dan sesuai maka bisa 

dikatakan kemampuan  motorik halus ketika 

menghayati gerakan dalam menari bagus. 

Contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa 

seni tari mempunyai peran dalam 

mengembangkan kemampuan motorik 

siswa. 

 

 

Tanya: 

Bagaimana mengembangkan kemampuan 

motorik siswa melalui pembelajaran seni 

tari? 

Jawab: 

Untuk mengembangkan kemampuan 

motorik siswa melalui pembelajaran seni 

tari yaitu dengan menyesuaikan tarian 

sesuai dengan karakteristik siswanya. Untuk 

siswa kelas rendah, diberikan tarian yang 

ringan terlebih dahulu sedangkan untuk 

kelas tinggi dapat diberikan tarian dengan 

tingkat kesulitan yang lebih rumit. Hal 

tersebut agar kemampuan motorik siswa 

dapat diasah dengan memaksimalkan gerak 

yang sesuai dengan kemampuannya 

mengasah kemampuan motoriknya agar 

terampil dan kreatif, terdapat alat-alat 

dalam penyelenggaraan pembelajaran 

seni tari. Adapun alat-alat dalam 

pengajaran seni tari  meliputi alat-alat 

yang langsung membuat gerakan atau 

alat-alat yang memancing gerakan yang 

kita maksudkan, misalnya sapu tangan. 

Latihan sapu tangan dapat 

dipergunakan untuk memancing 

gerakan ukel dengan menyuruh anak-

anak melambai-lambaikan sapu tangan 

tersebut. Demikian pula jika kita 

pergunakan alat-alat lain untuk 

memancing gerakan lain misalnya 

tongkat, batu, lingkaran bambu atau 

rotan dsb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Jazuli (1994: 119), seni tari 

senantiasa terikat oleh wiraga, wirama, 

dan wirasa. Ketiga unsur wirama, 

wiraga, dan wirasa, kemudian dipakai 

sebagai suatu cara untuk mengevaluasi 

kualitas penari dan menjadi sistem 

pengkategorian yang lazim digunakan 

sebagai tolok ukur dalam tari 

 

Unsur-unsur pokok dalam 

pembelajaran motorik menurut 

Decaprio (2013: 42-52) 

meliputi kecepatan, kekuatan, 

ketahanan, kelincahan, koordinasi, 

keseimbangan. 
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sehingga kemampuan motorik anak benar-

benar dapat berkembang. Pada saat proses 

pembelajaran terlebih dahulu dilakukan 

dengan melakukannya dengan hitungan, 

selanjutnya ketika anak sudah sedikit demi 

sedikit hafal, baru diiringi dengan iringan  

musik agar anak dapat mengingat gerakan 

secara runtut dan menggerakkan badan 

dengan optimal. Dengan strategi seperti ini 

diharapkan anak nantinya dapat 

mengembangkan kemampuan motoriknya 

melalui pembelajaran seni tari. 

 

 

Tanya: 

Gerak tari seperti apa yang dapat melatih 

siswa dalam mengembangan kemampuan 

motoriknya? 

Jawab: 

Pada dasarnya semua gerakan dapat melatih 

siswa mengembangkan kemampuan 

motoriknya, baik itu gerakan tangan seperti 

ukel, ngruji, nyempurit maupun gerakan 

kaki seperti nggrudho, gejuk, kicat dan lain-

lain. Semuanya melatih siswa dalam 

mengembangan kemampuan motoriknya.  

 

 

Tanya 

Apakah dibutuhkan sarana prasarana 

khusus agar siswa dapat maksimal dalam 

mengembangkan kemampuan motoriknya 

dalam seni tari? 

 

Jawab: 

Sarana prasarana yang dibutuhkan seperti 

biasanya pada saat melaksanaan tari seperti 

kaset ataupun media lainnya, pengeras suara 

juga dibutuhkan agar suara dapat 

menjangakau seluruh ruangan. Alat-alat 

penyelenggara seperti sampur, payung, lilin, 

tongkat juga dibutuhkan untuk menunjang 

anak dalam mengembangkan kemampuan 

motoriknya, disesuaikan dengan kebutuhan 

yang diperlukan pada saat melakukan tarian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran tari disesuaikan dengan 

karaktristik tari anak menurut tingkat 

kelas rendah dan kelas tinggi, agar 

proses pembelajaran dapat berjalan 

lancar. Apabila disesuaikan dengan 

tingkatan kelas, maka siswa dapat 

begerak dinamis dan aktif secara fisik. 

Siswa mampu menarikan tarian dengan 

gerakan sederhana dan dinamis. Secara 

singkat karakteristik tari anak sekolah 

dasar dapat dikatakan sederhana, 

gerakannya bermakna dan bertema di 

mana tiap gerakan mengandung arti 

atau tema tertentu. Siswa juga sudah 

mampu menirukan gerak keseharian 

orang disekitarnya, juga dapat 

menirukan gerak binatang melalui 

pengamatannya.  
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Tanya: 

Apakah lingkungan sekitar mempengaruhi 

perkembangan motorik siswa dalam 

pembelajaran seni tari? 

 

Jawab: 

Kondisi lingkungan sekitar berpengaruh 

terhadap perkembangan motorik siswa pada 

saat melaksanakan pembelajaran seni tari. 

Kalau lingkungannya tidak kondusif dan 

ramai, otomatis akan menganggu 

konsentrasi siswa pada saat menari. Kondisi 

lingkungan yang bising juga mengakibatkan 

kegaduhan dan suara musik tidak terdengar 

oleh siswa, sehingga dibutuhkan kondisi 

lingkungan yang kondusif agar siswa dapat 

mengembangkan kemampuan motoriknya 

secara maksimal.  

 

 

Tanya: 

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

pembelajaran seni tari berpengaruh 

terhadap kemampuan motorik siswa 

apabila dilihat dari sumber daya manusia? 

 

Jawab: 

Sumber daya manusia yang baik dalam 

artian mempunyai kemampuan yang baik 

dalam menari, maka pembelajaran seni tari 

dapat melatihnya mengembangkan 

kemampuan motoriknya secara optimal, 

berbeda dengan sumber daya manusia yang 

kurang, misalnya siswa yang tidak bisa 

menari maka akan melakukan gerakan yang 

tidak sesuai sehingga kurang 

mengembangkan kemampuan motoriknya.  

 

 

Tanya: 

Untuk segi sarana prasarana dan kondisi 

lingkungan seperti apa bu? 

 

Jawab: 
Untuk sarana prasarana juga mempunyai 
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andil yang besar. Ketika menari namun 
sarana prasarananya kurang seperti kasetnya 
macet, tidak ada tempat yang memadai dan 
lingkungan yang kurang kondusif, maka 
siswa akan terganggu dengan kondisi seperti 
itu. Berbeda dengan sarana prasarana yang 
lengkap, kondisi lingkungan yang kondusif 
makan akan lebih membuat anak 
konsentrasi dalam melakukan gerakan 
ketika menari dan dapat mengembangkan 
kemampuan motorik anak. 
 
 
Tanya: 
Kalau dari segi kondisi fisik siswa serta 
motivasi dan bakat bagaimana bu? 
 
Jawab: 
Untuk kondisi fisik juga berpengaruh. Siswa 
yang menari dalam kondisi yang sehat, 
tentunya akan berbeda dengan siswa yang 
menari dalam kondisi kurang sehat, 
kelelahan, dan tidak nyaman karena 
kepanasan. Mereka tidak dapat 
memaksimalkan gerakan dalam menari. 
Namun apabila kondisi fisiknya bagus maka 
ia akan menari dengan penuh konsentrasi 
dan melakukannya secara baik dan benar. 
Kalau motivasi dan bakat juga berpengaruh 
dalam pengembangan kemampuan  motorik 
siswa. Siswa yang memiliki motivasi yang 
tinggi ketika menari, maka ia akan 
termotivasi untuk menari dengan baik dan 
semangat berbeda dengan siswa yang 
motivasinya rendah, bahkan dia ketika 
menari akan malas-malasan. Untuk siswa 
yang  mempunyai bakat dalam menari 
pastinya akan memaksimalkan gerakan pada 
saat menari dan hal tersebut akan 
mengembangkan kemampuan motoriknya 
 

 

 

 

 

Menurut Rahayubi (2014: 225) faktor-

faktor yang memperngaruhi 

pembelajaran motorik meliputi, Sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana, 

kondisi lingkungan, kondisi fisik, 

motivasi dan bakat, jenis kelamin 
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CATATAN LAPANGAN 4 

(G.K 1) 

 

Waktu : Senin, 28 Maret 2016, jam 16.05  sampai  17.10 

Disusun : Senin, 28 Maret 2016, jam 20.00 

Tempat : Rumah Ibu Juriyah 

   Jalan Pala Barat 1 blok A No. 45, Mejasem. 

Subjek Penelitian : Guru Kelas IV SD , Juriyah.,S.Pd. 

Deskripsi : 

Pada hari Senin 28 Maret 2016 pukul 16.05-17.10 WIB, peneliti 

berkunjung ke kediaman ibu Juriyah selaku  wali kelas IV SD Negeri Slerok 4 

Kota Tegal. Sebelumnya pada hari Sabtu 26 Maret 2016, peneliti membuat janji 

kepada ibu Juriyah agar dapat melaksanakan wawancara. Ketika peneliti sampai 

di depan rumah ibu Juriyah, ternyata kondisi rumah sangat sepi. Peneliti bertanya 

kepada tetangga rumah ibu Juriyah, ternyata Ibu Juriyah sedang mengantarkan 

anaknya mengaji. Beberapa saat kemudian ibu Juriyah menghubungi peneliti 

untuk menunggu di rumah karena sebentar lagi tiba di rumah. Wawancara kepada 

wali kelas dilaksanakan karena wali kelas setiap hari memantau siswa sehingga 

mengetahui perkembangan yang dialami oleh siswa. Wawancara dilaksanakan di 

kediaman ibu Juriyah karena menyesuaikan dengan waktu luang beliau. Pada saat 

wawancara ada beberapa kendaraan bermotor yang lewat, sehingga suasana 

kurang kondusif.  

REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya: 

Selamat sore bu. 

 

Jawab: 

Selamat sore. 

 

 

Tanya: 

Maaf ya bu mengganggu waktunya 

sebentar. 
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Jawab; 

Iya ada apa mbak? 

 

 

Tanya 

Ini benar dengan ibu Juriyah wali 

kelas 4 dari SD Negeri Slerok 4 Kota 

Tegal? 

 

Jawab:  

Iya betul 

 

 

Tanya: 

Saya ingin melakukan wawancara 

yang berhubungan dengan penelitian 

saya mengenai peran pembelajaran 

seni tari dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa di SD 

Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

 

Jawab: 

Iya, silahkan. 

 

 

Tanya: 

Apakah pembelajaran seni tari di SD 

Negeri Slerok 4 sudah dilaksanakan 

secara rutin? 

 

Jawab: 

Sudah dilaksanakan secara rutin setiap 

hari kamis dari pagi pukul 07.30-12.00 

diikuti oleh kelas I sampai dengan kelas 

V. Untuk kelas VI tidak dilibatkan 

karena mau menghadapi ujian. Untuk 

guru seni tarinya adalah ibu Dwi 

Rohati.  

 

 

Tanya: 

Menurut ibu, pembelajaran seni tari 

apakah bagus untuk perkembangan 

siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Sekarningsih dan Rohayani 

(2006: 38) pertumbuhan fisik anak 

dalam pengalaman seni ditunjukannya 

dengan perkembangan motoriknya 

melalui gerak bebas dalam menari. 

Kegiatan semacam ini memberikan 

kesempatan fisik untuk tumbuh 

sempurna dan secara langsung mental 

juga berkembang. Karena kegiatan-

kegiatan dalam melakukan gerak-gerak 

tari juga melibatkan kesadaran estetik, 

maka pertumbuhan estetik juga 
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Jawab: 

Seni tari memang bagus untuk 

perkembangan siswa karena dengan 

menari siswa dilatih untuk melakukan 

gerakan-gerakan yang tentunya bagus 

untuk perkembangan motoriknya.  

 

 

Tanya: 

Apa  yang ibu ketahui mengenai 

kemampuan motorik? 

 

Jawab: 

Kemampuan motorik yang saya ketahui 

yaitu suatu kemampuan yang mengasah 

kemampuan gerak seorang anak yang 

mengutamakan gerakan-gerakan otot, 

urat-urat dan persendian dalam tubuh.  

 

 

Tanya: 

Kemampuan motorik itu ada apa saja 

ya bu? 

 

Jawab: 

Ada kemampuan motorik kasar dan 

kemampuan motorik halus. 

Kemampuan motorik kasar adalah 

bagian dari aktivitas motorik yang 

mencakup keterampilan otot-otot besar 

yang menuntut kekuatan fisik dan 

melibatan aktivitas otot tangan, kaki 

dan seluruh anggota gerak. Kalau 

motorik halus adalah gerakan yang 

melibatkan bagian-bagian tubuh 

tertentu yang dilakukan oleh otot-otot 

kecil. Oleh karena itu gerakan motorik 

halus tidak terlalu membutuhkan 

tenaga, akan tetapi membutuhkan 

koordinasi yang cermat serta ketelitian.  

 

 

Tanya: 

Apakah terdapat hubungan anatara 

pembelajaran seni tari dengan 

perkembangan motorik siswa? 

mendapat kesempatan untuk tumbuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Rahayubi (2014: 222) 

aktivitas motorik merupakan 

pengendalian gerak tubuh melalui 

aktivitas yang terkoordinir antara 

susunan saraf, otak, otot, dan urat saraf 

tulang belakang (spinal cord). 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan jenisnya, aktivitas motorik 

bisa dibedakan menjadi dua yaitu, 

aktivitas motorik kasar (gross motor 

activity) dan aktivitas motorik halus 

(fine motor activity).  

Aktivitas motorik kasar adalah 

keterampilan gerak atau gerakan tubuh 

yang memakai otot-otot besar sebagai 

dasar utama gerakannya. 

 

Aktivitas motorik halus didefinisikan 

sebagai keterampilan yang memerlukan 

kemampuan untuk mengoordinasikan 

atau mengatur otot-otot kecil/halus. 
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Jawab: 

Terdapat hubungan antara pembelajaran 

seni tari dengan perkembangan motorik 

siswa. Apabila anak dapat menari 

dengan menggerakkan anggota tubuh 

ketika menari, maka akan melatih 

perkembangan motorik anak. Dengan 

menari, maka anak akan dilatih untuk 

menggerakkan badan sesuai dengan 

tarian. Hal itu akan mengembangkan 

kemampuan motorik. Jadi memang 

antara pembelajaran seni tari dengan 

perkembangan motorik itu terdapat 

hubungan karena dengan bergerak 

ketika menari maka kemampuan 

motorik anak akan terlatih 

 

 

Tanya 

Apakah perbedaan jenis kelamin 

berpengaruh terhadap perkembangan 

motorik siswa? 

 

Jawab: 

Iya berpengaruh. Kalau anak 

perempuan itu menghasilkan gerakan 

tari yang halus namun kalau anak laki-

laki gerakannya berenergi. Jadi 

perbedaannya terdapat pada 

kemampuan motorik yang dimiliki anak 

laki-laki dan perempuan. Kalau laki-

laki cenderung memiliki kemampuan 

motorik kasar yang bagus kalau anak 

perempuan motorik halusnya yang 

bagus karena gerakan badannya lebih 

luwes ketika menari. 

 

 

Tanya: 

Perbedaan antara kemampuan 

motorik siswa laki-laki dan 

perempuan itu seperti apa ya bu? 

 

Jawab: 

Perbedaannya terletak pada 

 

Kemampuan motorik siswa dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran 

seni tari. Menari akan melatih siswa 

dalam hal kemampuan gerak. Gerak 

yang dihasilkan dalam menari akan 

membantu siswa dalam pertumbuhan 

dan perkembangan motorik, sehingga 

siswa dapat memaksimalkan segenap 

bakat, potensi dan talenta yang terdapat 

di dalam diri siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap siswa tentu mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-

masing dalam mendapatkan 

komponen-komponen kemampuan 

motorik. Bagaimanapun juga faktor 

yang berasal dari dalam dan luar diri 

para siswa selalu mempunyai pengaruh 

bagi mereka. Selain itu, jenis kelamin 

turut menentukan hal tersebut 

(Decaprio, 2013: 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelincahan dan koordinasi merupakan 
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kemampuan melakukan gerak yang 

dipraktekkan antara anak laki-laki dan 

perempuan, kalau laki-laki lebih banyak 

bergerak dan sangat lincah sedangkan 

untuk anak perempuan lebih cenderung 

melakukan gerakan penuh dengan 

pengayatan dan memperhatikan setiap 

gerakan dengan koordinasi antara gerak 

anggota badan jadi kemampuan motorik 

halusnya memang bagus. Kalau laki-

laki kemmapuan motorik kasarnya yang 

bagus.   

 

 

Tanya: 

Bagaimana perbedaan antara 

kemampuan motorik siswa laki-laki 

dan perempuan dalam pembelajaran 

seni tari? 

 

Jawab: 

Perbedaannya terletak pada 

kemampuan motorik yang dimilikinya. 

Dalam pembelajaran seni tari siswa 

dituntut untuk bergerak ketika menari. 

Siswa laki-laki dapat ditujukkan dengan 

gerak yang melibatkan koordinasi 

sebagian besar bagian tubuh anak 

sehingga dapat membuat mereka dapat 

meloncat, bergerak kesana kemari 

dengan lincahnya. Siswa perempuan 

ketika melakukan gerakan misalnya 

menari, ia lebih memperhatikan 

gerakan yang memerlukan koordinasi 

yang  baik misalnya koordinasi antara 

mata dan tangan serta dengan irama 

musik ketika menari. 

 

 

Tanya: 

Apakah gerak dalam seni tari 

berperan dalam mengembangkan 

kemampuan motorik siswa? 

 

Jawab: 

Gerak dalam seni tari berperan dalam 

unsur pembelajaran motorik yang 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa pada saat melakukan 

suatu gerakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur utama seni tari adalah gerak dan 
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mengembangkan kemampuan motorik 

siswa. Dengan bergerak siswa akan 

terlatih untuk mengembangan 

kemampuan motoriknya. Apalagi dalam 

menari pastinya terdapat musik 

pengirinya berupa irama gamelan. 

Disitu anak dituntut untuk 

menyelaraskan antara gerak dan irama 

musik yang didengarkan. Ketika anak 

menari, gerakan yang dihasilkan juga 

berperan dalam mengasah motoriknya. 

Gerakan tari yang beranekaragam 

jenisnya, akan melatih siswa untuk 

selalu mengembangkan gerakan yang 

diinstruksikan oleh guru seni tari. Maka 

dari itu gerak tari berperan dalam 

mengembangkan kemampuan motorik 

karena setiap gerak akan merangsang 

siswa untuk terus mengembangkan 

kemampuan bergerak yang terkoordinir.  

 

 

Tanya: 

Apakah pembelajaran seni tari 

berperan dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa? 

 

Jawab: 

Pembelajaran seni tari,  jelas memiliki 

peran dalam pengembangan  

kemampuan motorik siswa. Karena 

dengan menari siswa akan bergerak 

aktif sehingga membantu pertumbuhan 

dan perkembangan fisiknya. Gerak 

yang dihasilkan ketika menari juga 

berperan dan melatih kemampuan 

motoriknya. Gerakan-gerakan dalam 

sebuah tarian akan merangsang siswa 

mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya.  

 

 

Tanya: 

Bagaimana melatih siswa agar 

kemampuan motorik siswa dapat 

berkembang melalui menari? 

gerak merupakan unsur utama dalam 

pembelajaran motorik sehingga belajar 

menari memberikan pengaruh yang 

positif terhadap kemampuan motorik 

siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan motorik siswa dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran 

seni tari. Menari akan melatih siswa 

dalam hal kemampuan gerak. Gerak 

yang dihasilkan dalam menari akan 

membantu siswa dalam pertumbuhan 

dan perkembangan motorik, sehingga 

siswa dapat memaksimalkan segenap 

bakat, potensi dan talenta yang terdapat 

di dalam diri siswa.  
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Jawab: 

Untuk melatih siswa agar kemampuan 

motoriknya dapat berkembang melalui 

menari yaitu dengan memberikan 

latihan secara terus menerus. Dengan 

berlatih menari secara rutin, secara 

terus menerus, maka kemampuan 

motoriknya akan berkembang.  

 

 

Tanya: 

Sarana prasarana apa saja yang 

dibutuhkan agar siswa dapat 

maksimal dalam mengembangkan 

kemampuan motoriknya dalam seni 

tari? 

 

Jawab: 

Sarana prasarana yang dibutuhkan agar 

siswa dapat memaksimalkan dalam 

mengembangkan kemampuan 

motoriknya ketika menari adalah 

ruangan yang memadai. Apabila 

ruangannya luas, siswa dapat 

memaksimalkan gerakannya. Selain itu 

diperlukan juga kaset pengiring musik,  

pengeras suara yang memadai supaya 

dapat didengarkan oleh seluruh siswa 

sehingga siswa dapat mendengarkan 

alunan  musik dan dapat menyesuaikan 

gerakan dengan musik pengiringnya.  

 

 

Tanya: 

Apakah lingkungan sekitar 

mempengaruhi perkembangan 

motorik siswa dalam pembelajaran 

seni tari? 

 

Jawab: 

Lingkungan sekitar mempengaruhi 

perkembangan motorik siswa. 

Perkembangan motorik anak akan lebih 

teroptimalkan jika lingkungan anak 

mendukung untuk bergerak bebas. 
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Maka dari itu perlu tempat yang luas 

dan tidak bising agar siswa dapat 

berkonsentrasi dengan baik dan 

perkembangan motoriknya pun dapat 

dimaksimalkan.   

 

 

Tanya: 

Faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan pembelajaran seni tari 

berpengaruh terhadap kemampuan 

motorik siswa 

 

Jawab: 

Tentunya banyak faktor ya mbak. 

Sarana prasarana berpengaruh seperti 

yang sudah ibu jelaskan tadi. 

Diperlukan sarana prasarana yang 

memadai agar memberikan wadah 

kepada siswa dalam mengembangkan 

kemampuan motoriknya. Kondisi 

lingkungan juga berpengaruh. 

Dibutuhkan lingkungan yang nyaman, 

tidak ramai agar dapat memaksimalkan  

kemampuan siswa. Kondisi siswanya 

juga turut andil dalam hal ini. Siswa 

yang  memiliki kemampuan yang bagus 

akan dapat mengembangkan 

kemampuannya secara maksimal. 

Motivasi dalam diri siswa juga 

mempengaruhi siswa dalam menari. 

Apabila memiliki motivasi yang tinggi, 

maka siswa akan berusaha semaksimal 

mungkin melakukan gerakan dalam 

menari. Anak yang memiliki bakat 

menari akan lebih menunjukkan 

gerakan yang lebih terstrutur dan 

terorganisir dengan baik. Jenis kelamin 

juga berpengaruh terhadap kemampuan 

motorik siswa dalam keahlian 

geraknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Rahayubi (2014: 225) faktor-

faktor yang memperngaruhi 

pembelajaran motorik meliputi, 

Sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, kondisi lingkungan, kondisi 

fisik, motivasi dan bakat, jenis kelamin. 
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CATATAN LAPANGAN 5 

(G.K 2) 

 

Waktu : Selasa, 5 April 2016, jam 19.00  sampai  21.00 

Disusun : Selasa, 5 April 2016, jam 23.00 

Tempat : Rumah Ibu Tri Martina 

   Perumahan Tegal Residen, Jalan Residen 5 nomor 13 Kota 

Tegal. 

Subjek Penelitian : Guru Kelas IV SD , Tri Martina .,S.Pd. 

Deskripsi : 

Pada hari Selasa 5 April 2016 pukul 19.00-21.00 WIB, peneliti berkunjung 

ke kediaman ibu Tri Martina selaku  wali kelas V SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

Sebelumnya pada hari Selasa, 29 Maret 2016, peneliti membuat janji kepada ibu 

Tri Martina agar dapat melaksanakan wawancara. Peneliti berkunjung ke rumah 

ibu Tri Martina pada malam hari, karena ibu Tri Martina sangat sibuk, sehingga 

tidak dapat melaksanakan wawancara pada siang hari. Waktu siang hari 

digunakan oleh ibu Tri Martina untuk mengurus akreditasi sekolah dan 

mempersiapkan diri mengikuti lomba guru teladan di Kota Tegal. Peneliti 

kebingungan mencari rumah ibu Tri Martina, karena di depan rumah tidak 

dipasang nomor rumah. Peneliti menghubungi ibu Tri Martina untuk memastikan  

keberadaan rumah ibu Tri Martina. Setelah bertemu dengan ibu Tri Martina, 

peneliti melaksanakan wawancara di ruang tamu. Wawancara dengan ibu Tri 

Martina berjalan dengan lancar, walaupun  pada saat wawancara ada sedikit 

kendala, karena anak ibu Tri Martina rewel. 

REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya: 

Selamat malam bu Tina. 

 

Jawab: 

Ya, selamat malam. 
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Tanya: 

Maaf mengganggu waktu ibu sebentar. 

Maksud kedatangan saya disini yaitu 

mau mewawancarai ibu, berkaitan 

dengan penelitian saya mengenai peran 

pembelajaran seni tari dalam 

pengembangan kemampuan motorik 

siswa di SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal. 

 

Jawab: 

Iya. 

 

 

Tanya: 

Berhubung ibu guru kelas 5 jadi tahu 

kegiatan-kegiatan di sana ya bu? 

 

Jawab: 

Iya. 

 

 

Tanya: 

Apakah pembelajaran seni tari sudah 

dilaksanakan secara rutin?  

 

Jawab: 

Iya, kebetulan disitu memang sudah ada 

guru seni tarinya, jadi dialaksanakan 

secara rutin setiap hari kamis, dan diikuti 

oleh siswa kelas I sampai dengan kelas 

V.  

 

 

Tanya: 

Kecuali kelas VI ya bu?  

 

Jawab: 

Kelas VI memang tidak mengikuti itu.  

 

 

Tanya: 

Menurut ibu, pembelajaran seni tari 

apakah bagus untuk perkembangan 

siswa? 
 

Jawab: 
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Iya, menurut saya sangat bagus untuk 

perkembangan siswa karena tari ini 

memiliki banyak manfaat diantaranya 

sebagai media ekspresi budaya, media 

komunikasi dan dapat pula dijadikan 

sebagai alat sosialisasi. Saat anak 

melaksanakan pembelajaran seni tari  ini, 

maka koodinasi tubuh anak ini akan 

terlatih karena organ-organ tubuh akan 

berfungsi dengan baik. Rasa percaya bisa 

meningkat dengan menari karena mereka 

akan merasa senang dengan tubuhnya 

dan kemampuannya mengolah gerak. 

Selain itu menari juga bermanfaat dalam 

melatih pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Anak akan bergerak secara 

sistematis yang nantinya bagus juga 

untuk perkembangan motoriknya. 

Kemudian begerak sistematis ketika 

menari berdampak bagi kesehatan anak 

dan dapat memaksimalkan pertumbuhan 

anak. 

 

 

Tanya: 

Apa  yang ibu ketahui mengenai 

kemampuan motorik? 

 

Jawab:  

Kemampuan motorik itu adalah suatu 

kemampuan yang diperoleh dari 

keterampilan gerak umum yang menjadi 

dasar untuk meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembangan dan keterampilan 

gerak. 

 

 

Tanya: 

Kemampuan motorik itu ada apa saja 

ya bu? 

 

Jawab: 

Kemampuan motorik itu ada dua yaitu 

kemampuan motorik kasar dan 

kemampuan motorik halus. Untuk 

kemampuan motorik kasar adalah 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Purwatiningsih dan Harini 

(2002: 10) tari dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Jenis pengalaman seni untuk 

meningkatkan pertumbuhan fisik 

ditunjukkan dengan perkembangan 

motorik anak dalam gerak-gerak 

bebas dalam menari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Rahayubi (2014: 222) 

aktivitas  motorik merupakan 

pengendalian gerak tubuh melalui 

aktivitas yang terkoordinir antara 

susunan saraf, otak, otot, dan urat 

saraf tulang belakang (spinal cord). 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan jenisnya, aktivitas 

motorik bisa dibedakan menjadi dua 

yaitu, aktivitas motorik kasar (gross 
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kemampuan mengkoordinasi gerakan 

otot-otot besar yaitu tangan, kaki dan 

keseluruhan anggota tubuh. Sedangkan 

untuk kemampuan motorik halus adalah 

kemampuan mengkoordinasi gerakan 

otot kecil dari anggota tubuh. Terutama 

melibatkan jari tangan dan biasanya 

dengan koordinasi mata.  

 

 

Tanya: 

Apakah terdapat hubungan anatara 

pembelajaran seni tari dengan 

perkembangan motorik siswa? 

 

Jawab: 

Iya, terdapat hubungan antara 

pembelajaran seni tari dengan 

perkembangan motorik siswa. Jadi 

hubungannya itu pembelajaran seni tari 

dapat mengembangkan kemampuan 

motorik anak. Dengan menari, anak akan 

menggerakkan bagian tubuhnya. 

Gerakan-gerakann yang dihasilkan ketika 

menari akan mengasah siswa dalam 

mengembangkan kemampuan 

motoriknya karena kemampuan motorik 

adalah kemampuan yang  diperoleh dari 

keterampilan gerak.  

 

 

Tanya: 

Apakah perbedaan jenis kelamin 

berpengaruh terhadap perkembangan 

motorik siswa? 

 

Jawab: 

Iya, perbedaan jenis kelamin sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan 

motorik siswa.  

 

 

Tanya:  

Perbedaan antara kemampuan motorik 

siswa laki-laki dan perempuan itu 

seperti apa ya bu? 

motor activity) dan aktivitas motorik 

halus (fine motor activity).  

Aktivitas motorik kasar adalah 

keterampilan gerak atau gerakan 

tubuh yang memakai otot-otot besar 

sebagai dasar utama gerakannya. 

 

Aktivitas motorik halus didefinisikan 

sebagai keterampilan yang 

memerlukan kemampuan untuk 

mengoordinasikan atau mengatur otot-

otot kecil/halus. 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan motorik siswa dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran 

seni tari. Menari akan melatih siswa 

dalam hal kemampuan gerak. Gerak 

yang dihasilkan dalam menari akan 

membantu siswa dalam pertumbuhan 

dan perkembangan motorik, sehingga 

siswa dapat memaksimalkan segenap 

bakat, potensi dan talenta yang 

terdapat di dalam diri siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap siswa tentu mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-

masing dalam mendapatkan 

komponen-komponen kemampuan 

motorik. Bagaimanapun juga faktor 

yang berasal dari dalam dan luar diri 

para siswa selalu mempunyai 
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Jawab: 

Untuk anak laki-laki biasanya lebih 

memiliki kemampuan motorik kasar 

yang bagus.  Hal itu ditunjukkan dengan 

kemampuannya dalam bergerak. Gerakan 

yang dihasilkan lebih memiliki power 

dan lincah karena perkembangan otot-

otot besarnya lebih pesat. Kalau anak 

perempuan cenderung memiliki 

kemampuan motorik halus yang lebih 

bagus dibanding dengan anak laki-laki. 

Hal itu ditunjukkan dengan keluwesan 

siswa perempuan dalam bergerak yang 

selalu memperhatikan antara koordinasi 

bagian tubuh secara detail.  

 

 

Tanya: 

Bagaimana perbedaan antara 

kemampuan motorik siswa laki-laki dan 

perempuan dalam pembelajaran seni 

tari? 

 

Jawab:  

Iya, perbedaannya terletak pada 

kemampuan motorik yang dipraktekkan. 

Anak laki-laki biasanya lebih banyak 

bergerak dan sangat lincah sedangkan 

anak perempuan cenderung  melakukan 

gerakan penuh dengan penghayatan dan 

memperhatikan setiap gerakan dengan 

koordinasi antara gerak anggota badan.  

 

 

Tanya: 

Apakah gerak dalam seni tari berperan 

dalam mengembangkan kemampuan 

motorik siswa? 

 

Jawab: 

Iya, gerak dalam seni tari berperan dalam 

mengembangkan kemampuan  motorik 

siswa. Seni tari berperan untuk 

membantu siswa dalam bergerak sesuai 

dengan irama musik yang diputar ketika 

pengaruh bagi mereka. Selain itu, 

jenis kelamin turut menentukan hal 

tersebut (Decaprio, 2013: 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelincahan dan koordinasi merupakan 

unsur pembelajaran motorik yang 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa pada saat 

melakukan suatu gerakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

 

menari. Saat anak melakukan gerakan 

tari, secara otomatis kemampuan 

motoriknya akan terlatih. Gerakan-

gerakan yang dihasilkan pada saat 

menari pastilah membantu siswa dalam 

mengembangakan kemampuan 

motoriknya karena setiap gerak yang 

dihasilkan akan merangsang siswa dalam 

hal kemampuan gerak yaitu mengasah 

kemampuan motorik.  

 

 

Tanya: 

Apakah pembelajaran seni tari 

berperan dalam pengembangan 

kemampuan motorik siswa? 

 

Jawab: 

Kalau tadi gerak dalam seni tari berperan 

dalam mengembangkan kemampuan 

motorik siswa, maka pembelajaran seni 

tari juga memiliki peran dalam 

pengembangan kemampuan motoriknya. 

Ketika anak menari maka anak akan 

bergerak aktif sehingga  baik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan fisik 

anak. Dengan melakukan gerakan ketika 

menari maka kemampuan motorik siswa 

juga akan semakin baik. Kemampuan 

motorik yang dilatih akan membantu 

siswa melakukan aktivitas sehari-hari. 

Misalnya saja setelah menari siswa akan 

menjadi lebih terarah melakukan gerakan 

seperti berlari, meloncat bahkan 

menendang bola. Selain itu keterampilan 

siswa dalam bermain musik, menulis 

maupun menggambar akan terlatih 

melalui pembelajaran seni tari 

 

 

Tanya: 

Bagaimana melatih siswa agar 

kemampuan motorik siswa dapat 

berkembang melalui menari? 

 

Jawab: 

Unsur utama seni tari adalah gerak 

dan gerak merupakan unsur utama 

dalam pembelajaran motorik sehingga 

belajar menari memberikan pengaruh 

yang positif terhadap kemampuan 

motorik siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan motorik siswa dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran 

seni tari. Menari akan melatih siswa 

dalam hal kemampuan gerak. Gerak 

yang dihasilkan dalam menari akan 

membantu siswa dalam pertumbuhan 

dan perkembangan motorik, sehingga 

siswa dapat memaksimalkan segenap 

bakat, potensi dan talenta yang 

terdapat di dalam diri siswa.  
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Untuk melatih siswa yaitu dengan latihan 

menari secara rutin sehingga nanti 

kemampuan motoriknya akan 

berkembang. Selain itu gerakan-gerakan 

yang diberikan pada saat menari 

disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswanya.  

 

 

Tanya: 

Sarana prasarana apa saja yang 

dibutuhkan agar siswa dapat maksimal 

dalam mengembangkan kemampuan 

motoriknya dalam seni tari? 

 

Jawab: 

Untuk sarana prasarana  yang dibutuhkan 

agar kemampuan motorik siswa dapat 

dimaksimalkan yaitu musik pengiring 

dan pengeras suara agar suara dapat 

didengar dari seluruh penjuru ruangan. 

Kemudian tempat menari. Dibutukan 

ruangan yang luas agar anak dapat 

bergerak secara leluasa. Alat-alat menari 

seperti sampur juga dibutuhkan.  

 

 

Tanya: 

Apakah lingkungan sekitar 

mempengaruhi perkembangan motorik 

siswa dalam pembelajaran seni tari? 

 

Jawab:  

Iya, lingkungan sekitar mempengaruhi 

perkembangan motorik siswa ketika 

menari. Agar anak dapat berkonsentrasi 

maka kondisi lingkungan haruslah tenang 

dan tidak ramai agar anak dapat 

menyesuaikan gerak dengan musik 

pengiring tarian dan dapat 

memaksimalkan kemampuan yang 

dimilikinya.  

 

 

Tanya: 

Faktor-faktor apa saja yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Rahayubi (2014: 225) faktor-

faktor yang memperngaruhi 

pembelajaran motorik meliputi, 

Sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, kondisi lingkungan, kondisi 

fisik, motivasi dan bakat, jenis 

kelamin. 

 

 



191 

 

 

 

menyebabkan pembelajaran seni tari 

berpengaruh terhadap kemampuan 

motorik siswa 

 

Jawab: 

Faktor-faktor yang menyebabkan 

pembelajaran seni tari berpengaruh 

terhadap perkembangan motorik siswa 

ini meliputi kondisi fisik siswa. Ketika 

kondisi fisik siswa sehat tanpa gangguan 

sakit maka siswa akan dapat maksimal 

ketika menari. Kondisi lingkungan juga 

berpengaruh. Dibutuhkan kondisi 

lingkungan yang memadai seperti tempat 

yang memadai dan tidak bising agar anak 

dapat berkonsentrasi melakukan gerakan. 

Sarana prasarana juga harus lengkap agar 

anak terfasilitasi dan dapat 

mengembangkan kemampuan 

motoriknya ketika menari. Anak yang  

mempunyai motivasi yang bagus saat 

menari juga akan bersunguh-sungguh  

melakukan tarian. Jenis kelamin juga 

berpengaruh. Kemudian gerakan yang 

dihasilkan anak laki-laki lebih memiliki 

power dan gerakan anak perempuan 

lebih luwes karena memperhatikan 

koordinasi anggota tubuh yang baik.  

 

 

Tanya: 

Jadi intinya, memang pembelajaran 

seni tari memiliki peran dalam 

pengembangan kemampuan motorik 

siswa? 

 

Jawab: 

iya. 
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Lampiran 10 

 

TRANSKRIP DATA HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA  SD 

NEGERI SLEROK 4 KOTA TEGAL 

 

RESPONDEN: SISWA 

 

Pertanyaan:   

1. Apakah pembelajaran seni tari sudah diikuti secara rutin? 

2. Tari apa yang kamu pelajari dalam pembelajaran seni tari? 

3. Manfaat apa yang kamu peroleh dalam menari? 

4. Apakah mengalami kesulitan gerak dalam menari? 

5. Lebih suka gerakan tari yang lincah atau yang lembut penuh penghayatan? 

6. Bentuk gerak tari seperti apa yang lebih mudah untuk dipraktekkan? 

7. Apakah kondisi kelas sudah memadai untuk mempraktekkan gerakan menari? 

8. Bagaimana guru membimbing kalian dalam menari? 

9. Sarana prasarana apa saja yang dapat menunjang kalian agar menari dengan 

baik? 

 

Kode Jawaban Responden 

WS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sudah setiap hari Kamis. 

2. Tari payung, Manipuri, kupu-kupu sama bangau. 

3. Manfaatnya bisa mengenal tarian Indonesia, terus melatih saya 

dalam bergerak.  

4. Lumayan. 

5. Yang penuh dengan penghayatan soalnya lebih lambat.  

6. Gejug yaitu gerakan kaki. 

7. Sudah nyaman, fasilitasya sudah lengkap. 

8. Baik, tegas, disiplin, perhatian. 
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 9. Radio, kaset, ac, speaker.  

WS2 1. Sudah. 

2. Tari rampak sama tari lilin. 

3. Badan saya sehat karena bergerak. 

4. Agak sulit, pas bagian sambah, pas tari lilin pas sembah. 

5. Yang penuh penghayatan. 

6. Yang kayak tari rampak yang gerakannya pelan. Lembut, halus 

gitu. 

7. Sudah cukup, mencakup semuanya.  

8. Baik, sopan, mengajarnya sudah benar. 

9. Sudah menunjang dengan baik. 

WS3 1. Sudah diikuti secara rutin bu, setiap hari kamis. 

2. Tari kupu-kupu sama tari bangau. 

3. Saya dapat mengenal tarian. Saya juga dapat menari dan 

bergerak sesuai iringan musik. 

4. Ada yang sulit. Bagian menggerakkan kepala yang dibarengi 

dengan jari tangan. 

5. Lebih suka yang lincah.  

6. Gerakan meloncat dan gerakan yang lincah. 

7. Sudah. 

8. Baik, sudah menari dengan benar, dan saya dibimbing ketika 

menari.  

9. Ada kaset, radio, speaker, ac.  

WS4 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sudah setiap hari Kamis, seminggu sekali. 

2. Tari rampak sama tari lilin. 

3. Melatih gerak badan dan tangan. 

4. Lumayan kesulitan pada bagian duduk ke berdiri.  

5. Penghayatan. 
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 6. Yang tari lilin pada bagian duduk mudah. 

7. Sudah baik, enak, luas.  

8. Sopan, baik, sabar.  

9. Radio, VCD.  

WS5 1. Iya, sudah bu. 

2. Tari lilin sama tari rampak. 

3. Manfaatnya saya mengenal tarian dan saya dapat bergerak sesuai 

dengan alunan musik. 

4. Lumayan bu, kesulitan pada saat menggerakkan tangan tapi 

kepala sama matanya juga ikutan. 

5. Yang lincah bu.  

6. Saat gerakan memukulkan tangan kedepan sambil meloncat. 

7. Sudah bu, ruangannya luas jadi lebih enak untuk bergerak. 

8. Disiplin dan mengarahkan ketika saya salah  melakukan gerakan 

tari. 

9. Ada kaset, pengeras suara, ac, ruangan yang luas.  

WS6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sudah rutin bu seminggu sekali setiap hari kamis. 

2. Tari bangau dan tari payung. 

3. Saya dapat menggerakkan badan saya ketika menari yang 

pastinya dapat melatih saya dan bagus untuk pertumbuhan 

karena badan saya bergerak. 

4. Ada beberapa yang sulit bu. Saat gerakannya cepat misalnya 

gerakan meloncat begitu rada susah.  

5. Lebih suka yang penuh penghayatan karena lebih lambat 

gerakannya.  

6. Waktu menggerakkan sampur sambil naik turun badannya.  

7. Sudah bu, ruangannya luas sehingga enak buat bergerak saat 

menari. 

8. Disiplin, membimbing dengan baik. 
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9. Ruangan yang luas, radio, kaset, dan ac. 

WS7 1. Rutin bu setiap hari Kamis.. 

2. Tari lilin sama tari rampak. 

3. Saya mengenal tari-tarian Indonesia dan saya dapat menari dan 

tubuh saya sehat karena bergerak. 

4. Lumayan bu ada yang sulit saat ada gerakan berlari dan 

memukul, gerakan yang cepat rada susah bu. 

5. Yang penuh penghayatan karena lebih lambat. 

6. Gerakan ukel sambil gejug bu.  

7. Sudah, ruangannya sudah memadai. 

8. Guru memberikan contoh sebelum menari, disiplin dan 

membenarkan gerakan yang salah.  

9. Speaker, tape, kaset, ada ac, dan ruangannya juga luas.  

WS8  1. Sudah, setiap hari Kamis.. 

2. Tari rampak dan tari lilin. 

3. Tubuh saya sehat bu, karena ketika menari saya bergerak. 

4. Lumayan bu, bagian itu ketika jinjit sambil menggerakkan 

tangan.  

5. Lebih suka yang lincah. 

6. Loncat-loncat sama gerakan berlari. 

7. Sudah.  

8. Disiplin, sopan, mengingatkan ketika salah.  

9. Ruangannya luas, kaset tari, speaker, radio.  

WS9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sudah bu setap hari Kamis. 

2. Tari rampak sama tari lilin. 

3. Manfaatnya saya dapat mengenal budaya dan membantu 

pertumbuhan tubuh dengan menggerakkan tubuh ketika menari. 

4. Iya ada yang sulit bagian tarian ketika mendak sambil 

menggerakkan kaki. 
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 5. Lebih suka yang lincah. 

6. Ketika loncat-loncat sama gerakan memukul itu mudah. 

7. Sudah memadai. 

8. Guru membimbing dengan memberikan contoh menari dan 

membenarkan gerakan yang salah. 

9. Ruangan yang luas, ada kaset, speaker, radio 

WS10 1. Sudah diikuti secara rutin. 

2. Tari lilin, tari rampak. 

3. Saya dapat menari dan bergerak. 

4. Iya ada yang sulit,  pas gerakannya tangan yang lambat. 

5. Lebih suka yang lincah.  

6. Suka pada bagian yang loncat-loncat.  

7. Sudah karena tempatnya luas.  

8. Disiplin, bu guru selalu memberikan contoh sebelum menari. 

9. Ada kaset, speaker, ac, radio untuk memutar musik. 

 

Keterangan:  

 S: Siswa 

Simpulan: 

1. Hampir seluruh responden (siswa) mengatakan bahwa memperoleh 

manfaat menari diantaranya yaitu dapat menyehatkan badan dan 

membantu pertumbuhan karena melalui pembelajaran seni tari, siswa 

dilatih untuk bergerak.  

2. Seluruh siswa laki-laki kesulitan untuk melakukan gerakan yang 

memerlukan koordinasi gerak anggota badan dan gerakan yang penuh 

penghayatan dengan gerakan yang lebih lambat. 

3. Seluruh siswa perempuan kesulitan untuk melakukan gerakan yang cepat 

dan memerlukan kelincahan.  
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4. Siswa laki-laki lebih menyukai gerak tarian yang lincah misalnya gerakan 

meloncat dan gerakan yang memerlukan power seperti gerakan memukul. 

5. Siswa perempuan lebih menyukai gerak tari yang memerlukan koordinasi 

gerak antar anggota badan dengan penuh penghayatan karena gerakannya 

lebih lambat.  

6. Sarana prasarana pada saat menari sudah memadai sehingga siswa 

terfasilitasi dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

 

 

Lampiran 11  

 

Catatan Observasi 

 

No Tanggal Tempat Informan Keterangan 

1 4 Januari 

2016 

SD Negeri Slerok 

4 Kota Tegal 

Kepala Sekolah 

SD Negeri 

Slerok 4 Kota 

Tegal 

Meminta izin untuk 

mengadakan 

penelitian dan 

menyerahkan surat 

izin untuk 

mengadakan 

observasi awal. 

2 16 Maret 

2016 

SD Negeri Slerok 

4 Kota Tegal 

Kepala Sekolah 

SD Negeri 

Slerok 4 Kota 

Tegal 

Meyerahkan surat 

izin penelitian dari 

kampus dan Bapeda. 

3 17 Maret 

2016 

SD Negeri Slerok 

4 Kota Tegal 

Guru Seni Tari 

SD Negeri 

Slerok 4 Kota 

Tegal 

Meminta izin untuk 

mengadakan 

penelitian dan 

melihat proses 

pembelajaran seni 

tari.  

4 18 Maret 

2016 

SD Negeri Serok 

4 Kota Tegal 

Kepala Sekolah 

SD Negeri 

Slerok 4 Kota 

Tegal 

Meminta data profil 

SD dan arsip-arsip 

yang dibutuhkan pada 

saat penelitian. 

5 24 Maret 

sampai 16 

April 2016 

SD Negeri Slerok 

4 Kota Tegal 

Guru Seni Tari 

dan Siswa SD 

Negeri Slerok 4 

Kota Tegal 

Melaksanakan 

Penelitian 
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Lampiran 12 

DOKUMENTASI PROSES PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wawancara Peneliti dengan Kepala Sekolah 

Dok. Karifa. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara Peneliti dengan Guru Kelas V 

Dok. Karifa. 2016 
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Gambar 3. Wawancara Peneliti dengan Guru Seni Tari 

Dok. Karifa. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Wawancara Peneliti dengan Guru Kelas IV 

Dok. Karifa. 2016 
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Gambar 5. Wawancara Peneliti dengan Siswa Kelas IV 

Dok. Karifa. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Wawancara Peneliti dengan Siswa Kelas V 

Dok. Karifa. 2016 
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Gambar 7. Proses Pembelajaran Seni Tari  Kelas IV 

Dok. Karifa. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Proses Pembelajaran Seni Tari Kelas V 

Dok. Karifa. 2016 
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Gambar 9. Kegiatan Observasi oleh Peneliti 

Dok. Karifa. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Kegiatan Observasi Oleh Peneliti 

Dok. Karifa. 2016 
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Lampiran 13 

 

Struktur Organisasi SD Negeri Slerok 4 Kota Tegal 
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Lampiran 14 

 

 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 15 

 

 

SURAT BUKTI PENELITIAN 
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Lampiran 16  

BIODATA PENULIS 

 

1. Nama Lengkap  : Karifa Heryudita 

2. NIM   : 1401412533 

3. Fakultas/Prodi  : FIP/ PGSD 

4. Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 16 Maret 1994 

5. Alamat   : Dusun Jangkang B, RT/RW : 04/04, Desa 

   Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten 

    Magelang. 

6. Jenis Kelamin  : Perempuan 

7. Anak ke   : 1 dari 2 bersaudara 

8. Agama   : Islam 

9. Status   : Belum Menikah 

10. Tinggi/Berat Badan : 160 cm / 50 kg 

11. No. Telepon  : 085725766078 

12. Pendidikan  : 

a. Tahun 2000  Lulus dari TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal 

b. Tahun 2006 Lulus dari SDN Karangtalun 1 

c. Tahun 2009 Lulus dari SMP Negeri 1 

Muntilan 

d. Tahun 2012 Lulus dari SMA Negeri 1 

Muntilan 

e. Tahun 2012 Mulai kuliah di Universitas 

Negeri Semarang 

 

 


