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Peningkatkan kreativitas siswa melalui permainan cipta gerak dalam 

pembelajaran seni budaya di SMP N 2 Boja Kabupaten kendal merupakan model 
pembelajaran seni budaya khususnya seni tari untuk meningkatkan kreativitas siswa 
dengan menggunakan metode permainan cipta gerak yakni siswa membuat gerakan 
dan merangkainya menjadi sebuah tarian sederhana. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana meningkatkan 
kreativitas siswa melalui permainan cipta gerak dalam pembelajaran seni budaya di 
SMP N 2 Boja Kabupaten kendal? 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan 
penghambat peningkatan kreativitas siswa melalui permainan cipta gerak dalam 
pembelajaran seni budaya di SMP N 2 Boja Kabupaten Kendal?. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah: 1) meningkatkan kreativitas siswa melalui permainan cipta 
gerak dalam pembelajaran seni budaya di SMP N 2 Boja Kabupaten kendal 2) 
faktor-faktor pendukung dan penghambat peningkatan kreativitas siswa melalui 
permainan cipta gerak dalam pembelajaran seni budaya di SMP N 2 Boja Kabupaten 
Kendal. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena pada dasarnya 
penelitian kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif, berupa kata-kata dan 
gambar yang berasal dari hasil wawancara, dokumen pribadi maupun resmi, 
sedangkan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan kreativitas siswa dengan 
menggunakan metode permainan cipta gerak terdapat beberapa tahap yakni: 1) 
Tahap Ide yang meliputi menemukan gagasan dan pengumpulan bahan, 2) Tahap 
Pelaksanaan yang meliputi pembuatan gerak dan penyajian yang dapat 
meningkatkan kreativitas siswa, siswa dapat menciptakan gerak dan merangkainya 
menjadi sebuah tarian sederhana dan dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 
Ada dua faktor yang mempengaruhi peningkatan kreativitas siswa yaitu faktor 
pendukung antara lain keterampilan guru menyampaikan materi, minat siswa, sarana 
prasarana dan faktor penghambat antara lain faktor dari siswa yang belum memiliki 
fasilitas belajar di rumah. 

Saran dari hasil penelitian, yaitu agar peningkatan kreativitas siswa melalui 
metode permainan cipta gerak lebih ditingkatkan dalam pembelajaran seni tari di 
SMP Negeri 2 Boja dan guru diharapkan lebih kreatif dan inovatif untuk 
mengembangkan metode permainan cipta gerak dengan melalui apresiasi tari dari 
kaset CD pembelajaran maupun apresiasi tari dengan melihat secara langsung 
sebuah pertunjukan tari agar dapat lebih meningkatkan kreativitas siswa SMP Negeri 
2 Boja. 
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